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رهبرمعظمانقالب)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 جامعه ای که این فرهنگ را 

داشــته باشــد، هرگز متوّقف نخواهد شــد؛ به عقب بر نخواهد گشت و پیش خواهد رفت.

امامخميني)ره(:
این ملت بزرگ ایران است که با قامتي استوار بر بام بلند شهادت و ایثار ایستاده است و هر 

روز نشاط و تحرك و فریاد او براي ادامة راه بیشتر مي شود. 
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تقريظدكترسيدرضاصالحياميري،وزيرفرهنگوارشاداسالمي:

بــا نگاهــي بــه تصریــح بنیانگــذار فقیــد انقــاب اســامي حضــرت امــام)ره( مبنــي بــر اینكــه 
ــت اساســي دارد،  ــه اي دخال ــت هــر جامع ــن عنصــري کــه در موجودی ــن و واالتری »باالتری
فرهنــگ آن جامعــه اســت.« و همچنیــن نــگاه دقیــق و جامــع مقــام معظــم رهبــري کــه 
ــاب روشــني  ــه بازت ــاي جامع ــات و بق ــت فرهنــگ در حی »فرهنــگ، اســاس اســت«، اهمی
ــگاه  ــت و جای ــگ اهمی ــر فرهن ــاي اخی ــي دهه ه ــز ط ــي نی ــطح جهان ــد. در س ــدا مي کن پی
شایســته خــود را بازیافــت و بــه عنــوان عنصــر اصلــي در توســعه پایــدار مــورد توجــه جوامــع 

قــرار گرفتــه اســت.
در تاطــم فرهنگــي جهــان امــروز کــه از یــك ســو بــا قرائت هــاي متحجرانــه و خشــك از 
اســام مواجهیــم و از ســوي دیگــر فرهنــگ پوچ گرایــي و پوپولیســم رایــج تبلیــغ مي شــود، 
ــي  ــده طراح ــاي آین ــق دهه ه ــراي اف ــود را ب ــد خ ــامي بای ــي و اس ــل ایران ــگ اصی فرهن
ــه اي  ــده و لحظ ــا نمان ــدام م ــم و اق ــر تصمی ــي منتظ ــوالت فرهنگ ــد. تح ــازي کن و بازس
ــن  ــا پیشــرفت و توســعه فرهنــگ بیشــتر مي ســازد. در ای ــا را ب ــة م ــر، فاصل درنــگ و تأخی
ــي و دینــي و ملــي در راســتاي صیانــت از  بیــن، اعتــاي معرفــت و توســعه فرهنــگ قرآن
ــرورت  ــت و ض ــا از اهمی ــي م ــاي فرهنگ ــوان قطب نم ــه عن ــي صب ــي و مل ــگ دین فرهن

خاصــي برخــوردار اســت.
ــي در  ــگ غن ــعة فرهن ــط و توس ــي واال در بس ــون، جایگاه ــاز تاکن ــامي از دیرب ــران اس ای
ســطح جهــان داشــته اســت و امــروزه شــأن و منزلــت تبــار تاریخــي مــا ایجــاب مي کنــد 
کــه وضــع کنونــي فرهنــگ ایــران اســامي را بــه مرزهــاي شــكوفایي و رســتاخیز فرهنگــي 

برســانیم.
در جامعــة امــروز مــا کــه زندگــي دیجیتالــي شــكل گرفتــه اســت، متأســفانه منافــع فــردي 
بــر منافــع جمعــي اولویــت پیــدا کــرده و شــكاف ارزش هــاي هنجــاري و رفتــاري عمیق تــر 
ــوان  ــه مي ت ــه را ک ــد. آنچ ــدد مي باش ــناخت مج ــك ش ــد ی ــه نیازمن ــت، جامع ــده اس ش
به عنــوان دلیــل وضعیــت امــروز مطــرح کــرد یــك جملــه اســت: »مــا از فرهنــگ ایثــار و 
ــور از  ــرای عب ــا ب ــم.« م ــه گرفته ای ــواده فاصل شــهادت و از فرهنــگ گفتمــان جنــگ و خان
چالش هــای اجتماعــی و فرهنگــی طــی ســه دهــة گذشــته نیازمنــد بازگشــت بــه فرهنــگ 
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ایثــار و شــهادت هســتیم.
وضعیــت امــروز مــا محصــول عملكــرد دیــروز ماســت و عملكــرد امروز مــا محصول ده ســال 
آتــي جامعــه ایــران اســت. تغییــرات فرهنگــي و اجتماعــي در تحلیــل اجتماعــي یــك دهــه 
اتفــاق مي افتــد. مــا امــروز نیازمنــد عاجــل بازگشــت بــه فرهنــگ ایثــار و شــهادت از طریــق 
ــت.  ــران گفتمان سازي س ــة  ای ــروز جامع ــاز ام ــتیم. نی ــر هس ــدت و مؤث ــزي بلندم برنامه ری
گفتمــان، درونــي و بــر باورهــاي جامعــه اســتوار اســت. جامعــة ایــران بیــش از هــر زمــان 
دیگــري بــه گســترش باورهــا نیــاز دارد. گفتمــان یعنــي جامعــه بــا عمــق جــان بــاور پیــدا 
ــار و  ــگ ایث ــاي فرهن ــد احی ــي نیازمن ــي و اجتماع ــات فرهنگ ــداوم حی ــراي ت ــه ب ــد ک کن
ــه  ــد ب ــاز کن ــاس نی ــه احس ــًا جامع ــه اساس ــي این ک ــازي یعن ــت. گفتمان س ــهادت اس ش
ــي  ــم؛ یعن ــغ کنی ــا مدعــي باشــیم و تبلی ــه اینكــه م ــار و شــهادت، ن تنفــس در فضــاي ایث

ــهادت.  ــار و ش ــگ ایث ــردن فرهن مردمي ک
مــا بــرای ایــن کــه بتوانیــم بــه ایــن نقطــة هــدف برســیم، نیازمنــد یــك برنامــة میان مــدت 
و بلنــد مــدت اســتراتژیكی هســتیم. بایــد ثقــل تاش هــای خــود را متوجــه مــردم و جامعــه 
کنیــم. ایــن گفتمــان بایــد از مدرســه، دانشــگاه و حــوزه شــكل بگیــرد و حــوزة هنــر، قلــم، 

کتــاب و رمــان بایــد بــه اســتخدام در بیاینــد. 
ــاي فرهنــگ  ــج و احی ــن رســالت آن تروی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامي کــه اصلي تری
اصیــل ایرانــي و اســامي بــا بهره گیــري از ابــزار روز فرهنگــي اســت، در اقدامــي تعاملــي و 
گفتما نــي، فرهنــگ ایثــار و شــهادت را از دریچــة نــگاه مردمــي جســتجو کــرده اســت و بــا 
در میــان گذاشــتن ایــن فرهنــگ شــریف و واال بــا مــردم از طریــق »کتــاب مردمــي ایثــار« 

پیشــگام گفتمان ســازي فرهنــگ ایثــار و شــهادت در جامعــه شــده اســت.
ــا ایــن موضــوع شــریف  ــا بیــش از 15000 نفــر از مــردم ایــن مــرز و بــوم ب اکنــون کــه ب
ــا قلم هــاي  ــار و آگاهــي« ب ــا موضــوع »ایث ــز ب ــاب نی ــن کت ــد ســوم ای تعامــل شــده و جل
ــا ارتبــاط و تعامــل  ــا ایــن فرآینــد ت مردمــي تدویــن و آمــاده شــده اســت، امیــد مــي رود ت
ــر  ــه دیگ ــا ب ــازي برنامه ه ــن مردمي س ــه و ای ــه یافت ــردم ادام ــتري از م ــت بیش ــا جمعی ب

ــد. ــري یاب ــهادت تس ــار و ش ــگ ایث ــوزة فرهن ــي ح ــاي ترویج برنامه ه
مزیــد توفیــق همــكاران خــود در دفتــر امــور ایثارگــران و خانــه فرهنــگ ایثــار و مقاومــت 
ــهادت را از  ــار و ش ــگ ایث ــج فرهن ــاي تروی ــا و برنامه ه ــر طرح ه ــه بهت ــر چ ــبرد ه در پیش

خداونــد متعــال مســألت دارم. 

سيدرضاصالحياميري
1395/12/1
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مقدمه

ــهنمىشــوند.خــوب ــدوكهن ــاجــاىمىگيرن ــد،دردله ــارخــوبمىمانن »آث
هــمكــهمىگوييــم،يعنــىپاســخىبــهيــكســؤالويــكنيــازباشــد.«

)مقاممعظمرهبري(
نخســتین کتــاب مردمــی جهــان  کــه بــا عنــوان »کتــاب مردمــي ایثــار« تدویــن و منتشــر شــده 
اســت، بــه ابتــكار و اهتمــام خانــة فرهنــگ ایثــار و مقاومــت، زیــر نظــر دفتــر امــور ایثارگــران وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد اســامي و بــا همدلــي بیــش از پانــزده هــزار نفــر از مــردم ایــران و کشــورهایي 
چــون ترکیــه، عــراق، انگلســتان، میانمــار، هلنــد، پاکســتان، لبنــان، یمــن، عربســتان و... ـ تاکنــون ـ 

شــكل گرفتــه و از کتاب هــاي مانــدگاري اســت کــه جلــد ســوم آن پیــش روي شماســت.
ــة فرهنــگ ایثــار و  جلــد اول ایــن کتــاب، نتیجــة دست نوشــته هاي 2000 نفــر از مخاطبــان خان
ــاب، حاصــل  ــد دوم کت ــاب تهــران و جل ــي کت مقاومــت طــي بیســت وهفتمین نمایشــگاه بین الملل
تقریــر قریــب بــه 3000 نفــر از مــردم در بیســت ودومین نمایشــگاه بین المللــي قــرآن کریــم اســت 
کــه ایــن دو جلــد بــا حضــور وزیــر وقــت فرهنــگ و ارشــاد اســامي، جنــاب آقــاي دکتــر علــي 

جنتــي رونمایــي شــد.
ــا موضــوع »ایثــار و   در ادامــه ســري مجلــدات کتــاب مردمــي ایثــار، جلــد ســوم ایــن کتــاب ب
آگاهــي« نیــز بــا همراهــي حــدود 3500 نفــر طــي نمایشــگاه هاي مطبوعــات ســال 1393 و کتــاب 
و قــرآن کریــم ســال 1394 از طریــق دعــوت بــه روش چهــره بــه چهــره و قــول اَحســن و در قالــب 
آزاد )خاطــره، شــعر، داســتان، تحلیــل، نقــد، نظــر و...(، بــه صــورت في البداهــه بــه نــگارش درآمــد.

آثــار مردمــي براســاس نوع اثــر در پنج دســتة شــعر و متــن ادبي)ادیبانــه(، انشــاء و تحلیل)انگارانه(، 
خاطــره و داســتان، عبــارت و جمله)دل نــگاره(، و تجســمي طبقه بنــدي شــد. ایــن آثــار کدگــذاري 

و بــراي هــر فــرد یــك شــمارة منحصــر بــه فــرد در نظــر گرفتــه شــد. 
ــادي  ــز بیگي حبیب آب ـ  پروی ــن از اســاتید برجســته کشــور  ــار دو ت ــدي شــده در اختی ــار طبقه بن آث
ــام،  ــي پی ــاي کل ــا معیاره ــت و ب ــرار گرف ــك ق ــر ی ــص ه ــه تخص ــه ب ــا توج ــارـ ب ــه تج و راضی
تازگي)نــگاه نــو(، قابلیــت اســتفاده عــام، همخوانــي بــا دســتورات مكتبــي و فرهنــگ ملــي بررســي 

و تعــدادي از ایــن آثــار بــراي چــاپ انتخــاب شــد. 
بــراي ســندیت آثــار بــا صاحبــان تمامــي آثــار انتخابــي تمــاس حاصــل شــد و مشــخصاتي از ایشــان 
ــري از  ــن تصوی ــات، شــغل، اســتان و شــهر ســكونت و همچنی ــام و نام خانوادگــي، تحصی ــد ن مانن
آنــان دریافــت شــد و ضمــن کســب اجــازه از ایشــان، بخشــي از مشــخصات فــردي در بــاالي هــر 
نوشــته بــه همــراه عكــس نویســنده درج گردیــد. فقــدان برخــي از اطاعــات و تصویــر مربــوط بــه 

عــدم اجــازه صاحــب اثــر یــا در دســترس نبــودن آنــان مي باشــد.
ــك  ــي ی ــد متقاض ــاب مي توانن ــدرج در کت ــار من ــان آث ــك از صاحب ــر ی ــاب و ه ــندگان کت نویس
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جلــد از کتــاب مذکــور باشــند و باقــي نســخه ها بــراي حمایــت از توســعة  ایــن فعالیــت بــه صــورت 
ــردد. ــه مي گ ــدان عرض ــه عاقه من ــروش ب ف

کتــاب مردمــي ایثــار، یــك نمــاد فرهنگــي و نــه صرفــًا ادبــي اســت  و بــه صــورت یــك کتــاب 
متن بــاز مطــرح مي باشــد و امــكان نــگارش در آن بــراي همــة مــردم ـ در گام اول ملــت شــریف 

ایــران و در گام بعــدي ســایر مــردم دنیــا ـ ممكــن مي باشــد.
ــه عنــوان یــك مطالبــه عمومــي،  ــا نوشــتن در ایــن کتــاب ب وجهــة مردمــي آن باعــث شــده ت
ــت  ــف جه ــازمان هاي مختل ــتان ها و س ــرف اس ــددي از ط ــت هاي متع ــده و درخواس ــرح ش مط
ادامــة تدویــن کتــاب در آن اســتان ها و ســازمان ها  ارائــه شــود؛ بنابرایــن ایــن کتــاب تــا نــگارش 

آخریــن متقاضــي بــه حیــات خــود ادامــه خواهــد داد.
ــریف و  ــوع ش ــا موض ــه ب ــي ک ــت هاي مردم ــن دست نوش ــت در تدوی ــي اس ــاب کوشش ــن کت ای
ــتر  ــا از بس ــت ت ــوده اس ــن ب ــر ای ــعي ب ــد و س ــگارش درآم ــه ن ــتگي ب ــار و از خودگذش واالي ایث
فرهنگــي کتــاب، ترویــج فرهنــگ ایثــار و فــداکاري ممكــن گــردد و ان شــاء اهلل ایــن تــاش مــورد 

ــع گــردد. ــت واق ــول درگاه احدی قب
کتــاب مردمــي ایثــار، حاصــل همــت مــردم و همــكاران خانــة فرهنــگ ایثــار و مقاومــت اســت و 
چنانچــه بــا نقــدي همــراه باشــد متوجــه گــروه دوم مي باشــد، بنابرایــن از صاحب نظــران و اســاتید 

فــن درخواســت مي شــود بــا ارائــه آرا و نظــرات خــود، راه کمــال را بــراي ایــن اثــر بگشــایند.
ــا  ــید رض ــر س ــاي دکت ــاب آق ــامي جن ــاد اس ــگ و ارش ــرم فرهن ــر محت ــه وزی ــت و توج عنای
ــن  ــف در شــكل گیري و تدوی ــازمان هاي مختل ــا و س ــكاري  نهاده ــن هم ــري و همچنی صالحي امی
ــرآن  ــت ق ــت فرهنگــي و معاون ــي و اطاع رســاني، معاون ــت مطبوعات ــه معاون ــاب، از جمل ــن کت ای
ــت  ــات، بیس ــتم مطبوع ــگاه هاي بیس ــتاد نمایش ــامي و س ــاد اس ــگ و ارش ــرت وزارت فرهن و عت
ــر اســت و در اینجــا الزم  ــل تقدی ــاب، ســتودني و قاب ــم و بیســت و هشــتم کت ــرآن کری و ســوم ق
ــه  ــي را ب ــكر و قدردان ــال تش ــواران کم ــن بزرگ ــائبه ای ــه و بي ش ــكاري صمیمان ــم از هم مي بینی

عمــل آوریــم.
ــار  ــگ ایث ــه فرهن ــكاران خان ــت هم ــاش و هم ــه ت ــر ب ــید مگ ــان نمي رس ــه پای ــاب ب ــن کت ای
و مقاومــت و همراهــي و نــگاه صائــب و راه گشــاي حجت االســام  و المســلمین محمد علــي 
انصــاري مشــاور محتــرم وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامي در امــور ایثارگــران کــه سپاســگزاري از 

ــم. ــرض مي دانی ــود ف ــر خ ــان را ب ایش

محمدهاديگلشنيمتين
دبيرخانهكتابمردميايثار
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ــدارد،  ــوام ن ــن اق ــاری در بی ــا انحص ــه تنه ــداکاری ن ــت، و ف ــار، گذش ایث
ــی را  ــون اساس ــاب و قان ــن، انق ــل دی ــد اص ــه بتوان ــس ک ــه هرک بلك
انطبــاق  )آیــت اهلل خامنــه ای(  بــا ولی امرمســلمین  را  بفهمــد و خــود 

ــاع از  ــرای دف ــه ب ــهدایی ک ــیار ش ــه بس ــد؛ چ ــد ش ــرف نخواه ــن راه منح ــد، از ای ده
کردنــد.  تبعیــت  امام خمینــی)ره(  زمــان خودشــان  رهبــر  از  وطــن خــود  و  اســام 
ــاع از  ــی دف ــتثناء، همگ ــه اس ــم ب ــا را می خوانی ــة آن ه ــه وصیت نام ــان ک ــر زم ــذا ه فل
ــد. ــه کرده ان ــران را توصی ــه دیگ ــی ب ــاب و نیك ــه، حج ــت  فقی ــب والی ــه و مكت ولی فقی

بــه خاطــر دارم زمانــی را کــه وصیت نامه هــا را مطالعــه می کــردم، بهتریــن وصیت نامــه ای 
ــه ایــن وصیت نامــه در واقــع مجموعــة خاطــرات  ــه خــود جــذب کــرد کــه البت کــه مــرا ب
ــت  ــوان وصی ــه عن ــوان از آن ب ــان می ت ــت زم ــا گذش ــه ب ــود ک ــی ب ــته های کس و دلنوش
تعبیــر کــرد کــه در آن کتــاب هــر آن چیــزی کــه یــك انســان مســلمان ایرانــی بایــد بــرای 
کشــورش ایــران داشــته باشــد نوشــته شــده بــود. ایــن کتــاب مجموعــه ی دست نوشــته های 
شــهید مهدی رجب بیگــی بــا ایــن عنــوان بــود: »همچنــان می رویــم تــا خــط امــام بمانــد.«

تحصیات: کارشناسي نقشه کشي نعیم کیانی انبوهی   

***

تحصیات: دیپلم سن: 51   علي اشرف خانلري  

یــك رفیــق داشــتم کــه مطابــق بــا منافــع و مصلحــت خــودش تعریــف و 
تعبیــر و تفســیر می کــرد؛ مثــًا وقتــی بــا ماشــین می خواســت بــه جایــی 
بــرود بــرای این کــه کســی را بــا خــودش نبــرد، می گفــت: اگــر مســیرت 

 عبدالعظیــم اســت بگــو مــی روم تجریــش و اگــر می خواهــی بــروی تجریــش بگــو مــی روم 
شــاه عبدالعظیم.

هیــچ وقــت بــه کســی خیــر نمی رســاند، همــه چیــز را بــرای خــودش می خواســت. یكــی 
دیگــر از جمــات قصــار ایــن دوســت ایــن بــود کــه می گفــت: مــن هــر چقــدر هــم شــما 
را دوســت داشــته باشــم خــودم را بیشــتر از همــه دوســت دارم. این هــا را مقدمــه گفتــم کــه 

گریــزی هــم بــه صحبت هــای لقمــان بزنــم کــه می گویــد: 
ــن  ــد م ــا انجــام می دادن ــه آن ه ــه را ک ــان، هرچ ــی ادب ــت از ب ــی گف ــه آموخت »ادب از ک
ــه  ــتم این گون ــای دوس ــه از صحبت ه ــم ک ــن را گفت ــردم.« ای ــل می ک ــس آن را عم عك
نتیجــه بگیــرم کــه هرکــس دیگــران را بیشــتر از خــودش دوســت داشــته باشــد، ایثارگــر 
اســت. ایثــار وجــوه بســیاری دارد؛ امــا بــه طــور خاصــه دو وجــه ایثــار مــال و ایثــار جــان 
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مــد نظــر ماســت. بســیاری از افــراد از بخشــی از مــال خــود می گذرنــد و در راه هــای مختلــف 
ــًا مســجد می ســازند؛ مدرســه می ســازند؛ بیمارســتان می ســازند و ... ــد. مث ــه می کنن هزین

ــه  ــرای کمــك ب ــد ب ــراد کســانی هســتند کــه از همــة داشــته های خــود می گذرن ــن اف ای
دیگــران، مثــًا در زمــان جنــگ افــرادی بودنــد یــا بهتــر بگویــم ســرمایه دارانی بودنــد کــه 
ــا عــده ای کمــی از اعضــای یــك  ــد؛ ی ــی کمــك می کردن ــه جبهــه میلیون ــرای کمــك ب ب
ــس  ــا آمبوالن ــتگاه تویوت ــك دس ــد و ی ــع می کردن ــی جم ــدند مبالغ ــع می ش ــف جم صن
ــم  ــتایی ه ــرزن روس ــراد، پی ــن اف ــان ای ــد و در می ــدا می کردن ــه اه ــه جبه ــد و ب می خریدن
بــود کــه تمــام ســرمایه اش را کــه تعــدادی تخــم مــرغ بــود و هــر روز از مــرغ خانگــی اش 

ــرد. ــدا می ک ــه اه ــه جبه ــرد و ب ــع آوری می ک ــرد جم ــه داری می ک ــه نگ ــه در خان ک
کمــی جلوتــر برویــم، از پشــت خــط عبــور کنیــم و بــه خاکریزهــای جبهــه می رســیم در 
ــا و در خورشــان را نمی توانیــم پیــدا کنیــم.  ــد کــه واژة زیب اینجــا افــرادی زندگــی می کردن
پــس بــه همیــن واژه ایثارگــر بســنده می کنیــم افــرادی بودنــد کــه نــه تنهــا از مــال دنیایــی 
گذشــتند بلكــه از زن و فرزنــد پــدر و مــادر و بســتگان و ...دل بریدنــد و ماننــد شــمع خــود 
ــد جــز مردانــی آســمانی  ــه دیگــران روشــنی ببخشــند؛ آن هــا کســانی نبودن ــا ب ســوختند ت
ــد امــا در لبــاس ســرباز  ــده بودن ــرای دیگــران برایشــان عــار نبــود. فرمان کــه کار کــردن ب
ــود را  ــتان خ ــربازان و زیردس ــان و س ــاس هم رزم ــرف و لب ــد. ظ ــت می کردن ــام خدم گمن

ــد. ــار می کردن ــت افتخ ــن خدم ــه ای ــتند و ب می شس
آخریــن نفــری بودنــد کــه غــذا می خوردنــد تــا همــه ســیر نشــده باشــند آن هــا لــب بــه 
غــذا نمی گشــودند، مگــر همــه خــورده باشــند. تعــدادی از آن هــا هــر چنــد در خــط مقــدم 
و جبهــه نبودنــد، امــا در در همیــن پــادگان امام حســین)ع( تهــران مشــغول آمــوزش نیروهــا 

بودنــد.
ــد  ــدند می رفتن ــارج می ش ــتوران خ ــد و از رس ــه می خوردن ــا صبحان ــه بچه ه ــد از این ک بع
ــا بلكــه  ــد ت ــود می خوردن ــده ب ــر کــه روی میزهــا مان ــان و پنی ــدة کــره، ن ــه مان داخــل و ت
از اســراف هــم جلوگیــری شــده باشــد. پیــر زنــی بــود کــه مقــداری مغــز بــادام بــه جبهــه 
فرســتاده بــود کــه همــراه آن نامــه ای قــرار داشــت. ایــن بســته هدیــه بــه رزمنــده ای بــود.

ــود تعجــب کــرد! نامــه  ــاز کــرد. گوشــة همــه مغــز بادام هــا شكســته ب ــده بســته را ب رزمن
ــود: »مادرجــان ببخشــید کــه  ــه کــرد، نوشــته ب ــدن آن نام ــه خوان ــاز کــرد و شــروع ب را ب
گوشــه های مغــز بادام هــا شكســته اســت. مــن یــك بــه یــك آن هــا را بــا دســت شكســته 
و خــورده ام تــا مبــادا بــادام تلخــی در میــان آن هــا نباشــد و کام شــما عزیــزان را تلــخ نكنــد.«

نكته مهم اینجاست:
 حــاال نزدیــك بــه 3 دهــه از آن روزگار می گــذرد، فقــط بــرای ســه روز بــه منظــور بازدیــد 
ــك  ــم. ی ــوب می روی ــق جن ــه مناط ــور ب ــان ن ــب کاروان راهی ــی در قال ــق عملیات از مناط
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ســاعت کــه از وقــت نهــار می گــذرد طبــل و ســنج روده هامــان بلنــد می شــود، طاقــت یكــی 
دو ســاعت دیــر غــذا خــوردن را نداریــم و فــوری لــب بــه اعتــراض می گشــاییم. بعضــی از 
افــراد ماشــاءاهلل خوش خــوراك هســتند گریــزی هــم بــه ســهم دیگــران می زننــد و مــا اگــر 

از یــك قوطــی نوشــابه بمانیــم، خورشــیدمان از مغــرب طلــوع کــرده اســت.
ــر و  ــزان تی ــای خرماپ ــه در گرم ــم ک ــتر درك می کن ــي بیش ــا را زمان ــار آن ه ــی ایث معن
ــرغ روی  ــه تخــم م ــران و ... ک ــنگر  و مه ــر س ــلمچه ب ــتان در ش ــه خوزس ــرداد در منطق م
ــمن  ــر دل دش ــد، ب ــات می کردن ــد، عملی ــرو می ش ــای 50 و 60 نیم ــاد در دم ــن می افت زمی
می زدنــد، گاه تــا دو ســه روز بــه خاطــر حمــات دشــمن تــدارکات بــه جبهــه نمی رســید و 

ــد. ــه وجــب خــاك کشــور دفــاع کردن گرســنه و تشــنه از وجــب ب
ــی گفــت:  ــه مجروحــان آب مــی داد. اول ــا قمقمــه ب ــود کــه امدادگــر ب ــی ب ــار زمان اوج ایث
مــن تشــنه نیســتم بــه بغل دســتی ام آب بــده، او هــم گفــت: مــن تشــنه نیســتم بــه بــرادر 

ــده و ... دیگــرم آب ب
و امدادگــر دیــد او شــهید شــده  اســت وقتــی برگشــت بــه نــزد مجــروح اول متوجــه شــد 

کــه او هــم زودتــر از دیگــر همرزمــش پــرواز کــرده  اســت.

***

تحصیات: کارشناسي عسگر حسین زاده    سن: 27 

ــردی  ــرد. پیرم ــازی می ک ــه ب ــه در کوچ ــای برهن ــا پ ــر روز ب ــی ه کودک
نیــز هــر روز نظاره گــر آن بــود. روزی پیرمــرد تصمیــم گرفــت یــك جفــت 
کفــش بــرای پســر بخــرد و او را شــاد کنــد. هنگامی کــه کــودك کفش هــا 

را از دســت پیرمــرد گرفــت، کــودك بــه پیرمــرد گفــت: آیــا شــما خــدا هســتید؟
 گفت: نه!

پســر گفــت: حتمــًا دوســت خــدا هســتید، چــون مــن ایــن درخواســت را از خــدا داشــتم و 
امــروز بــرآورده شــد.

تحصیات: کارشناسي الهیات سن: 82   جمشید مرتجي  

از فرزند شهیدم محمد مرتجي، بخشي از وصیت نامه اش را نقل می کنم : 
اگــر مــن رفتــم بــه جبهــه و شــهید شــدم، وظیفــه خــودم را انجــام داده ام بــه شــما ارتباطــی 

نــدارد شــما بــه وظیفــه خــود عمــل کنیــد.

***
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***

تحصیات: کارشناسي چاپ و نشر  مهدی باباربیع       سن: 38 

آن شــب مجبــور بودیــم از وســط آب هایــي کــه عمقــش زیــاد بــود همــراه بــا رزمنــدگان  
ــده و غــذای کافــی هــم  ــود کــه نخوابی ــراوان رد شــویم. دو شــبانه روز ب ــزات ف ــا تجهی و ب
ــه ســختی راه  ــه جهــت مجروحیتــش ب ــود و ب ــم. حســین پشــت  ســر مــن ب نخــورده بودی
می رفــت. بعضــًا در مســیر بــا او صحبــت می کــردم، ولــی هیــچ جوابــی نمــی داد کــه آخــر 
کمــی بــا عتــاب بــه او گفتــم: چــرا جــواب مــرا نمی دهــی؟ اول انــكار می کــرد، ولــی بعــد 
ــدم  ــدم و اگــر آن نمــاز را نمی خوان ــع نمــاز شــب می خوان ــا آن موق ــا اکــراه گفــت کــه ت ب

امــكان داشــت قضــا شــود.

تحصیات: محصل سن: 13   ماهان   

ــودم.  ــه  ب ــود رفت ــواری ب ــل اسكیت س ــه مح ــزرگ ک ــی ب ــه زمین ــن ب م
کودکــی را دیــدم کــه اســكیت بلــد نبــود و داشــت می خــورد زمیــن، ولــی 
مــن دســت او را گرفتــم و بــه جــای آن کــه آن بچــه زمیــن بخــورد، مــن 

ــد. ــدر و مــادر آن بچــه از مــن تشــكر کردن خــوردم زمیــن و پ

تحصیات: کارشناسي سن: 29   رؤیا عایی  

ایثــار، همــان رزمنــده ای اســت کــه در جنــگ ایــران و عــراق در 
ــی  ــرزم زخم ــه دوســت و هم ــود را ب ــیمیایی ماســك خ ــای ش بمباران ه

خــود داد و یــادگار آن ایثــار تــا االن کــه 26 ســال از آن روزهــا می گــذرد همــراه اوســت و 
ــرد. ــذت می ب ــادگاري اي ل ــن ی ــتن چنی از داش

***
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***

***

تحصیات: محصل سن: 18   امیرحسین نوروزی  

ــزاداری  ــین)ع( ع ــرای امام حس ــم و ب ــأت  رفتی ــه هی ــتانم ب ــن و دوس ــال م ــرم امس   مح
 کردیم.آخــر هیــأت بــود و می خواســتن غــذای نــذری پخــش کننــد، مــن غــذا را گرفتــم و 
ــی از در کــه خــارج شــدم یــك پیــرزن  ــدر و مــادرم ببــرم، ول ــرای پ غــذا را می خواســتم ب
ــه آن  ــرای ثــواب بیشــتر آن غــذا را ب مســنی را دیــدم کــه غــذا می خواســت و مــن هــم ب

پیــرزن دادم و آن پیــرزن بــرای مــن دعــای خیــر کــرد.
ــی  ــی خوب ــدر کار خیل ــو فكــر خــودم می گذشــت کــه چه ق ــم کــه ت   داشــتم در راه می رفت
ــه مــن یــك عــدد غــذا  انجــام دادم کــه ناگهــان مــردی از یــك هیــأت مــرا صــدا زد و ب
ــم  ــت ه ــان دس ــدی از هم ــت ب ــر دس ــه: » از ه ــادم ک ــل افت ــن ضرب المث ــاد ای داد و ی

خواهی گرفــت.«

تحصیات: کارشناسي ارشد مدیریت سن: 42   افشین انصافی  

در خیابــان حافــظ شــهر ارومیــه در پناهــگاه بــودم. مــادر پیــری را دیــدم کــه همــه را آرام 
ــای  ــكان دارد هواپیماه ــی ام ــادر نمی ترس ــیدم: م ــت. پرس ــی داش ــش خاص ــد، آرام می کن
بعثــی بمــب را بــر ســر مــا بریزنــد یــا بــر ســر خانــه و کاشــانه ات. خندیــد و گفــت: مــادر! 
همســرم، پســرم و دامــادم رفتنــد تــا مــن و دیگــران راهشــان را ادامــه دهیــم، تنهــا چیــزی 
ــر  ــهید، همس ــادر ش ــت. م ــران اس ــا دیگ ــش ب ــیم آرام ــد تقس ــن برمی آی ــت م ــه از دس ک
شــهید و ...؛ زنــی کــه همــة مــردم او را بــا تعجــب می نگریســتند. بعدهــا شــنیدم در بمبــاران 

بعــدی شــهرم، خــودش هــم شــهید شــد. ایثــار، چــه زیباســت.

تحصیات: محصل سن: 11   محمدامین فوالدوند 

یــك 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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طی سال های گذشته مسئولیتي در یكی از شهرهای کشور را بر عهده داشتم.
یكــي از مراجعیــن جهــت انجــام کار شــخصی خــود بــه اداره مراجعــه کــرد بــود. بــا یــك 
ــان  ــه ایش ــو، ب ــس از گفت و گ ــد. پ ــراه او بودن ــم، هم ــر ه ــد نف ــت و چن ــودرو گران قیم خ
عــرض کــردم بــه دالیــل موانــع قانونــی نمی توانــم کاری بــرای شــما انجــام دهــم. ایشــان 
بــا ناراحتــی تمــام نامــه خــود را روی میــز این جانــب انداخــت و گفــت: خــدا را شــاکرم، چــون 

آن قــدر دارای ســرمایه هســتم کــه بــه کمــك شــما نیــاز نــدارم. 
ــگاه کــردم و متوجــه شــدم کــه امــكان  ــرك محــل کار، درخواســت ایشــان را ن پــس از ت

ــه ایشــان وجــود دارد. مســاعدت ب
فــردای آن روز بــا ایشــان تمــاس گرفتــم و گفتــم: هفتــه معلمــه و شــما معلــم هســتید، لــذا 
ــت:  ــر از اشــك گف ــا چشــمان پ ــما را انجــام دادم. ایشــان ب ــاگرد کار ش ــوان ش ــن به عن م
خــدا را شــاکرم کــه بیــش از ســی ســال بــه عنــوان معلــم بــه ایــن کشــور و فرزنــدان ایــن 
آب و خــاك خدمــت کــردم. امــروز پــول مــن بــرای انجــام کار مــن مؤثــر نبــود، امــا معلــم 
ــر از اشــك از  ــا چشــمان پ ــی انجــام شــود و ب ــه خوب ــم باعــث شــد کار اداری مــن ب بودن

ــد. ــكر کردن ــب تش این جان

تحصیات: کارشناسي حسابداري سن: 51   قباد نعمتي  

تحصیات: کارشناسي محمدجواد کریم خانی  سن: 44      

هــر عمــل کــز آدمــی ســر می زنــد خیــر و شــرش پشــت در، در می زنــد. 
اگــر انســان خیــر بــه هم نــوع برســاند، مســلمًا خیــر در پیــش دارد و اگــر 

شــر برســاند بــه او قطعــًا شــر می رســد.
اگر پا زنی بر ملك با کلك     بدان که همه عمر پا در گلی

یــك روزی شــخصی در کنــار خیابــون ایســتاده بــود و ناتــوان بــود و از نظــر مالــی وضــع 
ــان روز  ــردای هم ــاندم. ف ــه مقصــد رس ــردم و ب ــوار ک ــان را س ــی نداشــت. ایش ــی خوب خیل
می خواســتم از قــم بــه تهــران بــرم ماشــینم خــراب شــد و در ایســتگاه اتوبــوس روز شــنبه 
ــی ناراحــت و  ــد. خیل ــرای تهــران بودن ــر منتظــر ماشــین ب ــا نف ــود و صده هــم ماشــین نب
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 فكــر کــردم گفتــم: ایــن بی حكمــت نیســت، روز قبــل مــن خیــر رســاندم و امــروز 

خداونــد بــرای مــن خیــر رســاند.

***
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تحصیات: کارشناسي ارشد سن: 25   فربد نوري تاجر  

زندگي صحنة یكتاي هنرمندي ماست
هرکسي نغمة خود خواند و از صحنه رود

صحنه پیوسته به جاست
خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

ــا       ــت ت ــن انداخ ــر روي می ــود را ب ــداکاري، خ ــت و ف ــا گذش ــه ب ــهیدي ک ــاد آن ش ــه ی ب
هم ســنگرانش بتواننــد از میــدان عبــور کننــد؛ او مفقــود االثــر مانــد و مــادرش هنــوز چشــم 

بــه راه اوســت.
گذشت و فداکاري را باید از شهیدان راه خدا آموخت.

درود خدا بر شهیدان که مسیر سرخ حسین)ع( را پیمودند.

***

سن: 27        تحصیات: کارشناسي مونا عمرانی  

ــادی  ــس ش ــاران ح ــم ب ــدم، ن ــان رد می ش ــه الی درخت ــان از ال ب قدم زن
ــتم.  ــی نشس ــم روی نیمكت ــرد، رفت ــتر می ک ــن بیش ــش را در م و آرام
رو بــه روی مــن دخترکــی روی نیمكــت مقابــل مــن نشســته بــود. دخترك 

هفت ســال بیشــتر نداشــت. روســری کهنــة خــود را محكــم گــره زده بــود و دســته ای فــال 
در دســتش بــود، کفشــش را نــگاه می کــرد. خســتگی در چهــرة پــاك و معصومــش نمایــان 
بــود. همــان لحظــه بــود کــه پیرمــردی بــا عصــای چوبــی خــود بــه ســمتش آمــد و کنــار 
دختــرك نشســت، بــه دختــرك گفــت: همــة فال هــات چه قــدر می شــود؟ دختــرك گفــت: 
ده هزارتومــان. پیرمــرد ده هزارتومــان بــه دختــر داد و رفــت. دختــرك خســتگی از یــادش 
ــی دود  ــاد م ــد و در جهــت ب ــرواز می کن ــه هــر ســو پ ــه ب ــگار قاصدکــی شــد ک ــت و ان رف

دویــد و رفــت. زندگــی، یعنــی گذشــت؛ یعنــی لبخنــد بــر لبــان کودکــی نشــاندن.
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***

ــه  ــی روم ب ــاز م ــد از نم ــوم، بع ــدار می ش ــد بی ــاب بزن ــه آفت ــل از این ک ــر روز قب ــن ه م
نزدیك تریــن پــارك خونمــون پیــش درختــان؛ درختایــی کــه در شــلوغ ترین مــكان 
ــم؛ چــون  ــدا می کن ــان مــی روم آرامــش پی ــی پیــش درخت ــد. وقت شــهرمان ریشــه دوانده ان
درختــان آرامنــد، هرچــه کــه کاغ هــا از شاخه هاشــان آویــزان می شــوند و فریــاد می زننــد 
ــه  ــام روز ب ــرای تم ــرا ب ــود م ــكوت خ ــا س ــان ب ــی درخت ــد و گوی ــود نمی آورن ــه روی خ ب

ــد. ــوت می کنن ــش دع آرام

تحصیات: کارشناسي روزنامه نگاري حمیرا رحیمی            سن: 19  

امیر مؤذن زاده   سن: 53       تحصیات: کارشناسي  

خیلی مشتاق بودم که به جبهه بروم ولی مسئول پادگان اجازه نمی داد و 
می گفت: اینجا به تو بیشتر نیاز داریم.

ــردم و  ــت ک ــتانم صحب ــن از دوس ــن ت ــا چندی ــود ب ــیفتی ب ــون کارم ش چ
ــت یكــی از  ــه نوب ــا آن هــا را راضــی کــردم کــه هــر کــدام ب ــا اصــرار و خواهــش و تمن ب
شــیفت هایم را بــر عهــده بگیرنــد. عملیــات والفجــر 8 تــازه آغــاز شــده بــود و بــا پارتی بــازی 
یكــی از دوســتانم موفــق شــدم بــه عنــوان راننــده یكــی از اکیپ هــای فیلم بــرداری »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 9 آغــاز شــد. مــن فكــر می کــردم کــه مــن ایثارگــری می کنــم، 
ــراق و در  ــات ع ــاله را در ارتفاع ــوان 13 و 14 س ــده بســیجی نوج ــا رزمن ــی دو ت ــی وقت ول
حیــن عملیــات دیــدم کــه گلولــه مســتقیم تانــك خوردنــد. آن هــا را بــا پاترولــی کــه راننــده 

آن بــودم بــه پشــت خــط بــردم.
ــین  ــف ماش ــكافته و ک ــا را ش ــای آن ه ــك پهلو ه ــه تان ــش گلول ــه ترک ــدم ک ــی می دی وقت

غــرق خــون آن هــا شــده بــود.
ــا لهجــة شــیرین  وقتــی دیــدم آن دو نفــر جــوان کــم ســن و ســال روســتایی هســتند و ب
روســتایی مــادران خــود را صــدا می کننــد، تــازه بــه خــودم آمــدم و فهمیــدم کــه ایثارگــران 

واقعــی چــه کســانی هســتند.
وقتــی کــه مســئول بهــداری خــط گفــت: فایــده اي نــدارد و تــا چنــد لحظــه دیگــر شــهید 

خواهنــد شــد.
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ــه  ــوان شــد ب ــی پدربزرگــم مریــض و نات ــاره؛ وقت ــدر نشــانه کامــل ایث پ
قــدری بــا صبــر باهــاش برخــورد کــرد. امیــدوارم مــن هــم روزی آن قــدر 
گذشــت و ازخودگذشــتگی داشــته باشــم و همیــن رفتــار رو کــه بــا پــدرش 

داشــت رو داشــته باشــم. همیشــه بــه نظــرم انجــام دادن ایــن کارا، رفتــار خــوب داشــتن 
بــا مــردم، ایثــار و فــداکاری و دســت کســی را گرفتــن از 1000 رکعــت نمــاز خونــدن هــم 

بهتــره.

فاطمه کیا دربندسری         سن: 25         تحصیات: کارشناسي

***

عباس بحرینی بروجني        سن: 42       تحصیات: پرستاري

نیكی به مردم بدون پاسخ نمی ماند.
ــرای  اوایلــی کــه بنزیــن از طریــق کارت ســوخت تحویــل داده می شــد و ب

ــون  ــی از کارتش ــوری خیل ــه ج ــد ی ــعی می کردن ــه س ــت و هم ــی داش ــی تازگ ــردم خیل م
محافظــت کننــد، یــه روز بــه پمــپ بنزیــن مراجعــه کــردم و همســرم نیــز داخــل ماشــین 
بــود. وقتــی پیــاده شــدم کــه بنزیــن بزنــم، زنــی میان ســال و ژنده پــوش کــه فقــر از ســر و 
ــه مــن نزدیــك شــد و درخواســت  ــا تعــدادی جوراب هــای بی کیفیــت ب ــد ب رویــش می باری
خریــد جــوراب کــرد. اگرچــه جوراب هایــی کــه داشــت ارزش قیمــت پیشــنهادی را نداشــت، 
امــا مــن بــه عنــوان صدقــه و کمــك بــه آنــان یــك 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 نیســت کــه واســه یــك جفــت جــوراب ایــن مبلــغ را دادی و مــن گفتــم 
ــتم،  ــوراب نداش ــه ج ــاز ب ــم نی ــن ه ــت الزم را نداشــت و م ــای او کیفی ــه جوراب ه ــر چ اگ
امــا بــه نیــت صدقــه و کمــك، 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 جایــگاه دار بــا خنــده معنــی داری بــه مــن می گویــد کمكــی کــه بــه 
آن زن کــردی جــای دوری نمــی رود و مــن متوجــه تــو بــودم کــه کارت را جــا گذاشــتی و 

برایــت آن را نگــه داشــتم. آری! نیكــی بــه مــردم بــدون پاســخ نمی مانــد.
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تحصیات: کارشناسي سن: 48   محمدسپهر سری    

ــه از  ــی ک ــگر خارج ــد گردش ــراه چن ــه هم ــه ب ــی آورم ک ــاد م ــه ی روزی را ب
کشــور ایتالیــا بودنــد، وارد شــهر همــدان شــدیم. پــس از بازدیــد از چنــد نقطــة 
تاریخــی شــهر بــه ســمت گنج نامــه حرکــت کردیــم. پــس از ایســتادن خودرو 

بایــد مقــداری از مســیر را از داخــل پارکــی رد می شــدیم تــا بــه کنــار آبشــار برســیم. بــه دلیــل 
ازدحــام زیــاد خانواده هایــی کــه در فضــای ســبز پــارك اطــراق کــرده بودنــد بــه ســختی از 
ال بــه الی آن هــا عبــور کردیــم. یكــی از مســافران از مــن خواســت کــه از یكــی از خانواده هــا 
اجــازه بگیــرم تــا از آن هــا عكاســی کنــد. خانــواده با کمــال میــل تقاضــای توریســت خارجی را 
پذیرفــت و پــس از کمــی خوش آمدگویــی بــه آن هــا، از مــن خواســت کــه از آن هــا بپرســم آیــا 
آش میــل دارنــد یــا نــه؟ پــس از ســؤال آن هــا کــه معمــواًل تعارفــی هــم نبودنــد قبــول کردنــد. 
آن خانــواده از تمامی14نفــر توریســت همــراه مــن بــه گرمــی پذیرایــی کردنــد و موقعــی کــه 
ــار مصــرف مقــداری تخمــه خانگــی  خواســتیم برویــم داخــل یــك ظــرف پاســتیكی یك ب
داشــتند و از آن جایــی کــه دیدنــد مســافران مــن از مــزة آن خوش شــان آمــده کل تخمــه را 

همــراه بــا ظــرف آن بــه یــك خانــم مســن کــه از مســافران مــن بــود دادنــد.
ــل  ــه داخ ــت ب ــیر برگش ــه در مس ــت از گنج نام ــس از بازگش ــد. پ ــام ش ــئله تم ــن مس ای
اتوبــوس متوجــه شــدم آن خانــم در حــال گریســتن اســت. وقتــی اشــك های خانــم را دیــدم 
بــه کنــارش رفتــم و مســئله را جویــا شــدم. دیــدم در حالی کــه ظــرف تخمــه را در آغــوش 
ــده ام، بازنشســتة  ــادی را دی ــراد زی ــی از کشــور های جهــان را گشــته ام، اف ــت: خیل دارد، گف
بانــك هســتم. آن هــا همــة ظــرف تخمــة خــود را بــه مــا دادنــد و فقــط بــا لبخنــد بــه مــا 
ــه ایــن مــردم را  ــراي تفكــرات ســابق خــودم متأســفم کــه چگون ــد. حــال ب ــگاه می کردن ن

ــتم؟ ــت می پنداش تروریس
***

روح اهلل حسنوند   سن: 32      تحصیات: کارشناسي ارشد
ســال اول راهنمایــی بــودم کــه مدیــر دبیرســتان وارد کاس شــد و گفــت: تمــام 
ــه  ــق بیم ــا ح ــة م ــتند. هم ــوزی هس ــة دانش آم ــت بیم ــه پرداخ ــف ب ــوزان موظ دانش آم
ــم یكــی از دانش آمــوزان آخــر کاس  ــم. یهــو دیدی ــر دبیرســتان پرداخــت کردی ــه مدی را ب
داره گریــه می کنــه. معلــم مــا آقــای احمــدی بلنــد شــد و بــه پســره گفــت کــه چــرا گریــه 
می کنــی؟ دانش آمــوز گفــت: مــا فقیریــم و پــول بیمــه را نداریــم کــه یهــو معلــم مدیــر را 
بــه بیــرون از کاس بــرد و از جیــب خــود پــول بیمــة دانش آمــوز را پرداخــت نمــود و مــن 

ــم. ــوش نمی کن ــت فرام ــوز را هیچ وق ــم دلس ــار معل ــن ایث ای
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***

سیما دین آوران    سن: 28          تحصیات: کارشناسي ارشد 

ــا عمــق  ــد. نفــس را ت ــر شــهرمان خیمــه می زنن ــارد و ابرهــا ب ــاران می ب ب
ــس  ــاران و ح ــوی ب ــازه ، ب ــوای ت ــكرانه ه ــه ش ــردم ب ــرو می ب ــودم ف وج
خنكــی لطیــف. زمــان در گــذر اســت و بایــد زودتــر بــه مقصــد برســیم. بایــد 

ــك را  ــزرك و کوچ ــین های ب ــته از ماش ــای انباش ــورده و خیابان ه ــای گره خ ــن اتوبان ه ای
طــی کنــم. چتــر را بــاز می کنــم گویــی چنــد روز پیشــتر بــاد آن را شكســته ، آن را کنــاری 
ــد  ــری می باری ــاران تندت ــت. ب ــد رف ــاران بای ــر ب ــه زی ــاد شــعر ســهراب ک ــه ی ــذارم ب می گ
ــا  ــان منتظــر تاکســی می ایســتم ت ــه مــن نمی دهــد. گوشــه خیاب ــی ب ــت چندان ــان مهل زم
ــا ماشــین هایی کــه ترمــز  ــه مقصــدی در انتهــای یــك مســیر مســتقیم برســاند؛ ام ــرا ب م

ــد. ــت می برن ــط دربس ــاال فق ــد ح می زنن
ــیر را  ــاده مس ــم و پی ــادی نمي مان ــان زی ــتد، زم ــی نمی ایس ــم تاکس ــر می مان ــه منتظ هرچ

ــتم.  ــیدن هس ــر رس ــس دی ــه دلواپ ــرم در حالی ک ــش می گی ــاران در پی ــر ب زی
ــاالی  ــا ب ــلوارم را ت ــد و ش ــرعت می گذرن ــا س ــه ب ــین هایی ک ــد ماش ــای ممت ــدای بوق ه ص
ــی مكــث  ــل شــخصی اســت کم ــینی می ایســتد، اتومبی ــره ماش ــد، باالخ ــس کردن ــو خی زان
ــی از راه  ــا جای ــو ت ــوار ش ــد س ــده می گوی ــه رانن ــا اینك ــی دارد ت ــاز م ــرا ب ــد م ــم، تردی می کن
می رســانمت؛ پیرمــردی اســت کــه بــا همســرش راهــی خانــه پســرش اســت. مــرا می رســاند 

ــش. ــر پی ــه ســامت، خی ــد: ب ــم؟ می گوی ــدر تقدیم کن ــد، چق ــا لطــف کردی و در پاســخ آق

تحصیات: کارشناسي سن: 49   رجبعلی نیازمند  

ــجد  ــه مس ــوع ب ــه هم ن ــك ب ــرای کم ــان ب ــاه رمض ــای م روزی از روزه
ــه ای دارد  ــته و نام ــی نشس ــدم پیرزن ــردم. دی ــه ک ــهرمان مراجع ــه ش قائمی
و تقاضــای بــرق بــرای مســكن خــود دارد. ایــن ماجــرا را بــرای دوســتانم 

نقــل کــردم و یكــی از دوســتانم مبلغــی بــه مــن داد و مــن برگه هــای فیــش واریــزی بــرق 
را از آن پیــرزن گرفتــم و بــا مراجعــه بــه بانــك مبلــغ را واریــز و بــه ادارة بــرق مراجعــه و 

آن پیــرزن صاحــب بــرق شــد.
اگــر می شــد فقــرای واقعــی را شناســایی کــرد، حتمــًا مــردم کمــك می کننــد؛ ولــی حیــف 

کــه عــده ای تظاهــر بــه فقــر می کننــد. 
خدایا! کمك کن تا هیچ فقیری بر روی زمین نباشد.
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تحصیات: کارداني حسین مهرابي   سن: 42  

زمانی کــه وارد مدرســه شــدم، متوجــه دانش آمــوزی شــدم کــه هیچ وقــت فكــر نمی کــردم 
ــاش  ــی ت ــن خیل ــود و لیك ــفال ب ــوز هیدروس ــد. دانش آم ــی باش ــمی  و حرکت ــول جس معل
ــان  ــور نش ــن این ط ــده ولیك ــان ب ــودش رو نش ــی خ ــوش ذهن ــه ه ــتر در جنب ــت بیش داش
ــه  ــت ک ــه داش ــوز توج ــه دانش آم ــرد و ب ــدر کار می ک ــل پ ــه مث ــادرش یك تن ــی داد. م نم
ــت  ــه عل ــدر ب ــدن پ ــواری ش ــادی از مت ــات زی ــه. اطاع ــرح کن ــا مط ــو همه ج ــو ت بچش
ــادی کشــیده  ــه مــن داد. مــادر زحمــت زی ــودن فرزنــدش ب بی مســئولیتی و ناقص الخلقــه ب
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 

ــت. ــدش می آموخ ــه فرزن ــی را ب ــقانه زندگ ــدش عاش ــای فرزن ــة زحمت ه هم

***

سن: 27     تحصیات: کارشناسي ارشد فاطمه محمدی      

دوران کارشناســی خوابگاهــی بــودم. رفتــه بــودم تره بــار چنــد تــا پاســتیك 
پــر میــوه و ســبزیجات گرفتــه بــودم.

دســتام کبــود شــده بــود. میــدان فردوســی بــودم نزدیــك خوابــگاه، چشــمتون روز بــد نبینــه 
ــاره شــد و تمــام میــوه و ســبزی ها نقــش پیــاده رو شــدند؛ ســیب قرمــز و زرد  پاســتیك پ

و خیــار و گوجــه ...
اصــًا یــه وضعــی بــود. یــه مــرد اومــد کمــك، گفــت: دختــرم انــدازه توانــت بخــر. راســت 

می گفــت.
ــازه  ــت از مغ ــی نمی رســه رف ــه جای ــردم ب ــد کمــك م ــه پســر دانشــجو از راه رســید، دی ی
بغلــی دوتــا پاســتیك بــزرگ گرفــت و تمــام رنگی رنگی هــای منــو جمــع کــرد و گذاشــت 
تــو پاکــت و رفــت اصــًا ندیدمــش ســرم پاییــن بــود، نشــد تشــكر کنــم فقــط از پشــت ســر 

ــدم. ــو دی کوله ش
ــودم و احســاس  ــرم اول ب ــرای مــن کــه دانشــجو ت ــی ب ــز مهمــی نیســت ها، ول خیلــی چی
تنهایــی و بدبختــی می کــردم یــه لحظــه بهتریــن اتفــاق بــود. آدم هــای خــوب کــم نیســتن 

هنــوزم هســتن.
ممنون از تمام خوبای دنیا.
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سیدعلیرضا هادیفر

یكــی از روزهــای تابســتان داغ جمعــه در یكــی از کوچه هــای شــهر 
ــی  ــاس ترکمن ــش لب ــا پوش ــی ب ــه خانم ــودم ک ــزل ب ــازم من ــورد ع بجن
کــه یــك بچــة شــش ســاله  بغــل وی بــود و دســت بچــه یــك روســری 

ــت  ــت راه می رف ــان داش ــت هراس ــا حال ــود ب ــت ب ــان در حرک ــده و گریه کن ــی پیچی ترکمن
ــده؟ ــی ش ــان چ ــیدم: مادرج ــه پرس ک

 که فوراً در جوابم گفت: پسرم دستش مریض است که دوباره پرسیدم: چی شده؟ 
گفــت: فرزنــدم در روســتا یــك تخته ســنگ روی دســتش افتــاد و مادربزرگــش بــه طریــق 
ــت  ــه کــه خــوب شــود، متأســفانه عفون قدیمی هــا روغــن داغ کــرده و روی دســتش ریخت

کــرده و پــول نــدارم بــرم دکتــر.
ــر  ــه دکت ــورد ک ــهر بجن ــتان در ش ــردم بیمارس ــردم و ب ــینم ک ــوار ماش ــر را س ــادر و پس م
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 شــكایت می کنــم کــه دکتــر فــوراً اتــاق 
عمــل را آمــاده کــرد کــه دســت بچــه شــكر خــدا بــدون هزینــه خــوب شــد؛ طــي تماســی 
ــگان معالجــه شــد. آن لحظــه،  ــم رای ــوم دانشــكده علوم پزشــكی گرفت ــا ریاســت عل ــه ب ک
بهتریــن لحظــة عمــرم بــود کــه بــه یــك بچــه نعمــت الهــی اش برگردانــده شــد کــه ناگفتــه 
نمانــد کــه مــادر ایــن بچــه پولــی  نداشــته کــه دکتــر بیــاورد، از عفونــت، دســت بچــه اش 

مثــل تــوپ فوتبــال بــزرگ شــده و ورم کــرده بــود.

تحصیات: کارشناسي کامپیوتر سن: 37   طاهر عابدین زاده  

خاطــرة بنــده مربــوط اســت بــه پســرعمویم محمدرضــا عابدیــن زاده در یكــی از عملیات هــا 
پــس از اتمــام مهمــات و زمانی کــه بــا چنــد عراقــی روبــه رو می شــوند از پشــت بــه یكــی 
از ســربازان عراقــی نزدیــك شــده و بــدون آنكــه وی متوجــه بشــود بــدون اســلحه و لــوازم 
ــدن  ــلیم ش ــه تس ــور ب ــی را مجب ــرباز عراق ــه در دســت داشــت س ــه ای ک ــا آفتاب ــط ب و فق
ــه را از  ــه آفتاب ــت ک ــان حال ــا هم ــاعت ب ــك س ــدت ی ــه م ــه ب ــب این ک ــد. جال می نمای
پشــت بــه کمــر ســرباز عراقــی گرفتــه بــود تــا پیــش ســربازان ایرانــی مــی آورد. دوســتان 

ــد. ــف می کردن ــرأت او تعری ــهامت و ج ــا از ش ــرعمویم مدت ه پس
شادي روح تمام شهداي وطن صلوات.

***
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تحصیات: کارشناسي ارشد مشاوره سن: 60   بهروز وزیری   

ــه  ــژان غبط ــال ژان وال ــه ح ــدم ب ــو را می خوان ــور هوگ ــان ویكت ــاب بینوای ــی کت در جوان
می خــوردم. آن دگرگونــی شــریف و انســانی بــا فروتنــی و از خودگذشــتگی. خدایــا! می شــود 
ــرای راضی کــردن مــن  ــرای تفرعــن و خودنمایــی، بلكــه ب ــه ب یــك روز مثــل او باشــم ن

درونــم! 
ســال ها گذشــت تــا بــه خــودم آمــدم مــن بــودم و مــرگ بــرادرم کــه درد یتیمــی شــدید 
را بــا هــم تجربــه تجربــه کــرده بودیــم، بــا دو فرزنــدش یــك پســر ســه ســاله و دختــری 
هفــت ســاله و مــادری کــه بــه بهانــه جوان بــودن و حــق داشــتن بــرای زندگــی گذاشــت 

و رفــت.
روزی کــه مــن بــا ســرور و خوشــحالی دو کتــاب بــزرگ ســال نامة )روزنامــه اطاعــات( را 
از طریــق پســت دریافــت کــرده  بــودم و بــا عطشــی وصف ناپذیــر در منــزل پــدر همســرم 
ــد  ــی بع ــورد و لحظات ــگ در خ ــان زن ــودم، ناگه ــش ب ــه صفحات ــردن ب ــگاه ک ــغول ن مش
چهــرة نگــران و غمگیــن منیــر خانــم مــادر همســرم را در اتــاق دیــدم. آقــا بهــروز ســایه و 
ســیامك بــا یــه ســاك جلــوی در گذاشــته شــدن! هراســان پلــه را طــی کــردم وقتــی بــه 
ــه  ــده از درد. ب ــه ش ــای مچال ــا صورت ه ــدم ب ــان را دی ــودك گری ــیدم دو ک ــاط رس در حی

سن: 39           تحصیات: کارشناسي محمدعلی شرفی      

ســوم دبیرســتان بــودم و هنــوز یــه بــارم بــه زیــارت امام رضــا)ع( نرفتــه بودم. 
یــك مــاه مونــده بــود بــه عیــد نــوروز کــه دوســتم مجتبــی کــه بــرادرش 
ــون در  ــوی هنرستان ش ــنهاد داد ت ــود، پیش ــده ب ــهید ش ــگ ش ــو جن ــم ت ه

ــه از کاس  ــام دادم. دو هفت ــن کار رو انج ــن همی ــم و م ــرکت کن ــرآن ش ــظ ق کاس حف
گذشــت و مــن هنــوز 50 آیــه حفــظ نكــرده بــودم کــه مجتبــی گفــت: از طــرف کاس قــرآن 
می برنمــون مشــهد، ولــی مــن چــون دبیرســتانی بــودم نمی تونســتم بــا اونــا بــرم و ظرفیــت 
ــد روز  ــال می کــردم. چن ــا بی انگیزگــی حفــظ رو دنب ــی افســرده شــدم و ب ــود. خیل محــدود ب
مونــده بــود بــه نــوروز کــه مجتبــی مریــض شــد و گفــت: نمی تونــه بــه مشــهد بیــاد. خــودش 
ــوروز رو  ــم ن ــن ه ــودش داد و م ــای خ ــو به ج ــرد و اســم من ــت ک ــا مســئول کاس صحب ب
ــو  ــرا ت ــرواز کبوت ــودم و لحظــة پ ــرم امام رضــا)ع( ب ــرآن در ح ــراه هم کاســی های ق ــه هم ب
آســمون صحــن کامــًا یادمــه؛ خیلــی باصفــا بــود. وقتــی برگشــتیم متوجــه شــدم مجتبــی 
اصــًا مریــض نبــوده و به خاطــر دل مــن ایــن کار رو انجــام داده. هنــوز کــه هنــوزه وقتــی اونــو 

ــورم. ــرت می خ ــش حس ــت فداکاری ــه ظرفی ــم ب می بین
***
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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:
ــو  ــون بهزیســتی، ت ــد، بزارش ــارون می خواه ــج ق ــس، گن ــو نی ــا کار ت ــردن این ه ــزرگ ک ب
معلــم ابتدایــی هســتی و اجــاره نشــین! ســال ها مثــل بــرق و بــاد گذشــت و جوانــی مــن و 
همســرم نیــز ســپری شــد و بچه هــا بــزرگ شــدن. مادرشــان در ســال های آخــر دانشــگاه 
دختــر بــرادرم شــروع بــه ایجــاد ارتبــاط بــا او کــرد. ســرانجام موفــق شــد او را از همــدان بــه 

تهــران نــزد خودشــان بكشــاند.
ــال های  ــا، آن س ــا بچه ه ــم دردی ب ــاس ه ــرگردانی ها، احس ــاد آن س ــم افت ــی در درون آتش

ــر نامه رســان! ــدون ســام از جانــب حتــی یــك کبوت ب
ــران  ــه ته ــر ب ــگ بهت ــب و کار و فرهن ــرای کس ــد. ب ــض ش ــرم مری ــت، همس ــم شكس دل
آمدیــم یــك روز همســرم گفــت: اگــر ســایه بــه دیدنــت بیــاد حاضــری ببینیــش؟ یكبــاره 
ــداری و  ــد در اوج ن ــادم آم ــرم ی ــزی عم ــرد پایی ــای س ــدم. آن روزه ــان ش ــوه آتش فش ک

ــه ... ــه! ک ــم: ن ــتم بگوی ــتافتم، خواس ــا ش ــاری بچه ه ــه ی ــی ب بی کس

***

تحصیات: سیكل سن: 58   شعبان رفیع خواه  

معنــی ایثــار را بایــد از زبــان رزمنــدگان هشــت ســال دفــاع مقــدس شــنید کــه گفتــه شــد. 
ــم  ــب می خواه ــك داوطل ــرد: ی ــده اعــام ک ــی فرمان ــا وقت ــده ای در یكــی از جبهه ه رزمن
ــده  ــرد و فرمان ــود ک ــی را ناب ــك عراق ــت و تان ــد، رف ــود کن ــی را ناب ــك عراق ــرود آن تان ب
ــزة خــود را  ــد و جای ــده بیای ــم آن رزمن ــزه اســت، خواهــش می کن ــت جای گفــت: حــاال نوب
بگیــرد کــه هیچ یــك از رزمنده هــا از جــای خــود بلنــد نشــدند. معلــوم شــد بی ســر و صــدا 
آن رزمنــده ی ایثارگــر آمــد و در جمــع دیگــر رزمنــدگان طــوری کــه کســی او را نشناســد 
ــار یعنــی چــه و  ــازه فهمیــدم کــه ایث ــروردگار باشــد، ت و هــدف آن کارش فقــط رضــای پ

رزمنــده یعنــی کــه. مــن کجــا و رزمنــدگان کجــا. 
ــندانه را  ــه آن کار خداپس ــری ک ــده ایثارگ ــتم رزمن ــط می خواس ــط و فق ــه فق ــود ک ــن ب ای
ــه  اینكــه مــن بــه جبهــه  ــه ن ــه رخ انســان های آزادة دنیــا برســانم، وگرن در جبهــه کــرد ب
ــه  ــم، بلك ــوده باش ــی نب ــرده و در عملیات ــرکت نك ــدش ش ــال دفاع مق ــم و در هشت س نرفت

مــن کجــا و آن بســیجی ایثارگــر کجــا؟
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***

تحصیات: دیپلم ناصر بیانی       سن: 54    

خاطــرات این جانــب در مــورد ایثــار و فــداکاری رزمنــدگان هشت ســال دفاع مقــدس اســت. 
در عملیــات والفجــر 8 فتــح فــاو در منطقــة اروند کنــار وقتــی گــردان غــواص در هــوای ســرد 
زمســتانی نیمه شــب بــا وجــود بــرودت هــوا و ســردی آب بــه آب زدنــد و آرام آرام بــه ســوی 

فــاو حرکــت می کردنــد تــا خــط دشــمن را شكســته و فــاو را فتــح کننــد.
 دو بــرادر شــیرازی بــه نــام محمــد و علــی نفــرات اول گــردان غــواص بودنــد کــه آرام آرام 
همگــی بــه ســوي ســاحل عــراق حرکــت می کردنــد. به طــور اتفاقــی در اثــر آتــش تیربــار 

ماجرایــي کــه می خواهــم بگویــم در محلــه ای در جنــوب شــهر تهــران واقــع در اسامشــهر 
شــهرك واوان اتفــاق افتــاده اســت.

ــا  ــه ب ــپاریم ک ــاك بس ــه خ ــهرك ب ــن ش ــام در ای ــهید گمن ــج ش ــد پن ــنهاد ش روزی پیش
مشــكاتی روبــرو شــدیم؛ کــه اینجــا جــای شــهدا نیســت؛ اینجــا قبرســتان نیســت. دقیقــًا 
ــاك  ــه خ ــاك را ب ــای پ ــن تن ه ــد ای ــا بای ــه کج ــم ک ــن بودی ــر ای ــاه درگی ــه م ــدود س ح
ــرای  ــه خانمــی کــه حجــاب صحیحــی نداشــت آمــد ب ــر و دار ی ــن گی بســپاریم کــه در ای
اعتــراض و برخــورد نســبتًا بــدي داشــت. خیلــی اعتــراض می کــرد کــه ایــن کســانی کــه 
ــرف  ــه ح ــوند،کودکش ب ــن می ش ــه م ــر بچ ــه پس ــه ب ــث ضرب ــد، باع ــد بیاوری می خواهی

ــی داشــت. خــودش مشــكل روحــی و روان
ــح خودشــان را  ــردا صب ــرای ف ــرا رســید، حــدود 12 شــب دوســتان ب شــب خاك ســپاری ف
آمــاده می کردنــد کــه یك دفعــه همــان خانــم بــا پســر بچــه اش آمدنــد کنــار مــا و مــادر و 
کــودك هــر دو گریــان بودنــد و کنجــكاو شــدیم کــه بــرای چــه گریــه می کننــد؟ البتــه در 

کار شــهدا هیــچ شــكی نداریــم.
مــادر تعریــف می کــرد: »خــواب پنــج ســرباز را دیــده ام، ولــی پشــت کــرده بــه مــن و مــن از 
آن هــا ســؤال کــردم کــه چــرا ناراحتیــد؟ گفتنــد: فقــط بــرای شماســت کــه کارهــای مــا عقــب 
می افتــه و مــن هــم ســریع گفتــم کــه بــه خاطــر پســرم اســت؛ بــه خاطــر بیمــاری اوســت. 
آن هــا همــه بــا خنــده گفتنــد کــه کــودك شــما از مــا ســالم تر اســت. همیــن را کــه شــنیدم از 
خــواب بلنــد شــدم و دیــدم پســرم در حــال بازی کــردن اســت و االن بــا عجلــه آمــدم پیــش 

ــه می دهــم.« ــه این جــا هدی ــول آن را ب ــم را می فروشــم و نصــف پ ــم منزل شــما کــه بگوی

تحصیات: کارشناس حوزوي سن: 26   مرتضی ناصری  
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ســنگر کمیــن دشــمن گلولــه ای ســینه بــرادر کوچكتــر را شــكافت. علی کــه از درد و ســوزش 
زخــم ســینه بــه خــود می پیچیــد بــه بــرادر بزرگتــر خــود گفــت: طنــاب مــرا بریــده مــرا در 
ــه گــوش  ــة مــن صــدا ب ــر درد و نال ــا در اث ــه آب ســپرده ت ــازه ام را ب آب خفــه کــرده و جن
دیده بــان عراقــی نرســد. یــك نفــر فــدای همــه! مــن بمیــرم مابقــی گــردان ســالم بماننــد. 
ــرده خامــوش  ــر آب ب ــرادر کوچــك خــود را زی ــدوه بزرگــی ب ــه و ان ــا گری ــر ب ــرادر بزرگت ب
ــواص  ــردان غ ــا گ ــپارد ت ــد رود می س ــان ارون ــواج آب خروش ــه ام ــازه اش را ب ــد و جن می کن

ــه ســاحل رســیده و خــط را بشــكنند. بی صــدا و آرام ب
ــان لشــكر27 حضــرت رســول)ص( اســت  ــی دیده ب ــه محمــد  عارف ــوط ب ــن خاطــره مرب ای
ــه  ــش توپخان ــت آت ــی و هدای ــاو مســئولیت دیده بان ــات والفجــر 8 در ف ــه در طــول عملی ک
بــر روی مواضــع عراقی هــا را داشــت. یــك هفتــه بعــد از ورود رزمنــدگان بــه فــاو، محمــد 
ــد  ــود، نیمه شــب می بین ــی مشــغول ب ــه دیده بان ــة نمــك ب ــة تصفی ــك کارخان ــی نزدی عارف
ــام  ــا قتل ع ــا آن ه ــد ت ــت می کنن ــدگان حرک ــر رزمن ــی از پشت س ــای عراق ــه کماندو ه ک
ــدة  ــر روی عراقی هــا را می کنــد فرمان ــه ب ــا گــرای دقیــق درخواســت آتــش توپخان کننــد ب
توپخانــه بــه محمــد عارفــی می گویــد: محمدجــان ایــن گرایــی کــه داده ای، جایــگاه خــودت 
اســت. ایشــان می گوینــد یــك نفــر فــدای همــة رزمنــدگان و مــن اگــر کشــته شــوم مابقــی 

ــوند. ــود می ش ــی ناب ــای عراق ــش کوماندو ه ــرای آت ــا اج ــد ب ــده می مانن ــدگان زن رزمن
ــروه تفحــص  ــهیدعارفی گ ــازه ش ــردن جن ــدا ک ــرای تفحــص و پی ــگ ب ــان جن ــد از پای بع
ــه  شــهدا در آن منطقــه پاکــی زنــگ زده و چندتكــه اســتخوان کوچــك محمدعارفــی را ب

ــد. ــل می دهن ــواده اش تحوی خان
ــش  ــده از آت ــادی رزمن ــداد زی ــی تع ــده بود، ول ــه ش ــی تكه تك ــش محمدعارف ــر آت در اث

عراقی هــا ســالم ماندنــد.

تحصیات: کارشناسي حقوق سن: 31    حسین ایزدخواهی  
***

ــة 44  ــده و در قطع ــهید ش ــدش ش ــه فرزن ــهریور 66 ک ــه از ش ــر هفت ــح ه ــنبه صب پنج ش
بهشــت  زهــرا آرمیــده زنبیــل و بــار و بنــه اش را بر مــی دارد و عــازم قطعــة 44 می شــود تــا 

زائــران شــهدا را صبحانــه و ناهــار مهمــان کنــد.
ــرا و  ــان زه ــند و مام ــی می شناس ــه خوب ــهدا ب ــران ش ــال ها زائ ــس از س ــاال پ او را ح

ــت. ــده  اس ــاص ش ــام و خ ــهرة ع ــذش ش ــت های لذی آبگوش
ــد و دنبــال مطلبــی هســتند، هــر هفتــه مهمــان ســفرة  خیلــی از مــردم کــه حاجتــی دارن
بی ریــای ایــن مــادر شــهید می شــوند و چــه آدم هایــی کــه از ایــن رهگــذر حاجت هایشــان 
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را گرفته انــد.
ــا مــادر شــهید غامرضــا برزگــر مصاحبــه داشــته ام و حــدود دو  ــار ب ایــن حقیــر چندیــن ب
ــدوارم  ــم. امی ــایی می کن ــی و قلم فرس ــهادت عكاس ــار و ش ــوزة ایث ــه در ح ــت ک ــال اس س

ــود. ــپرده نش ــی س ــه فراموش ــر ب ــای ایثارگ ــم خانواده ه ــای عظی گنجینه ه

تحصیات: کارداني سن: 63   عقیلي   

فكر می کنم ایثاری که من کردم در مورد خانواده ام کمتر کسی کرده باشد.
دختــر جوانــی بــودم بــرادر معلــول، مــادر ســكته ای و پــدر ســرطانی را هم زمــان پرســتاری 
ــردم،  ــت می ک ــود خدم ــة خ ــه جامع ــودم و ب ــی ب ــك فرهنگ ــال ی ــن ح ــا ای ــردم و ب می ک
ــد  ــودم از خداون ــرده  ب ــادي ک ــار زی ــون ایث ــی چ ــوال می گذشــت، ول ــن من ــه ای ــال ها ب س
ــه  ــد از این ک ــه بع ــه دســت آوردم و آن هم ــردم ب ــز فكــرش را نمی ک ــه هرگ ــال آن چ متع
ــه  ــاورش نمی شــد ک ــالگی کســی ب ــردم در ســن 50 س ــن ازدواج ک ــال ها گذشــت و م س
مــن بچــه دار شــوم. ایــن قــدرت خداونــدی بــود کــه بــر اثــر ایثــاری کــه مــن کــردم بــود 

خداونــد بــه مــن توفیــق آن را داد.
امیــدوارم کــه همــة انســان ها بداننــد کــه نتیجــة ایثــار و جــواب آن را حتمــاً خداونــد خواهــد 
داد. بــه امیــد روزی کــه همــه، گذشــت و فــداکاری و ایثــار را ســرلوحة زندگــی خــود قــرار 

دهنــد.

تحصیات: کارشناسي ریاضي سن: 61   عبداهلل علی مددی  

در معنا ایثار، یعنی با میل و اراده به نفع دیگران از حق خود گذشتن.
ــا اینكــه در  ــار دیگــران مقاومــت می کــردم ت ــر ایث ــد اقــرار کنــم کــه مــن خــود در براب بای
روز عاشــورا بعــد از اتمــام مراســم تعزیه خوانــی در روســتایی در راه منــزل بــودم کــه ســر راه 
ــرای صــرف ناهــار  ــن ب ــد و مــن از رفت ــه خاطــر امام حســین)ع( خــرج می دادن ــی ب در منزل
ــه مــن و  ــود رو کــرد ب خــودداری نمــودم و رد شــدم. پیرمــردی کــه ناهــارش را خــورده ب

گفــت:
آقــا هزینــه کــرده و خــرج گذاشــته چــرا بی اعتنــا رد شــدی و ایــن حــرف او چنــان تأثیــری 
ــم،  ــت نمی کن ــران مقاوم ــار دیگ ــر ایث ــا در براب ــه تنه ــخ ن ــه از آن تاری ــت ک ــن گذاش در م

ــم. ــه شــرکت می کن ــن مقول ــوان در ای بلكــه در حــد ت
 به امید روزی که ایثار همگانی شود.

***

***



ايثار و آگاهي32

تحصیات: کارشناس علوم قرآن سن: 20   محدثه سادات حاجی میراسماعیلی 

نامــه آوردن بــرای ســردار، نامــه رو برســونید بــه دســت مهــدی از خانــواده اش هســت. آقــا 
مهــدی براتــون نامــه آوردن از طــرف خانوادتونــه.

ــد  ــان متول ــان کودك م ــرد: »مهدی ج ــاز ک ــه ای از آن را ب ــت و گوش ــت رو گرف ــرد پاک م
شــده؛ ولــی تــو نبــودی رفتــی جبهــه کــه کودکانمــان روی زمینــي زندگــی کنــد و بــزرگ 

ــش بگــذرد.« ــد از جان ــه خاطــر آن می خواه ــدرش ب ــه پ شــود ک
ســید مهــدی بــدون اینكــه عكــس را از پاکــت خــارج کنــد آن را در جیبــش قــرار داد. رفــت 
ــة  ــام هم ــرای تم ــه ب ــر آن ک ــاوه ب ــش ع ــه مقاومت ــن دفع ــد و ای ــت کن ــه مقاوم ــو ک جل
ــار می جنگیــد کــه دختــرش در آرامــش  ــود، این ب ــوزادش هــم ب ــرای ن ــود، ب هم وطنانــش ب

بــزرگ شــود، بــدون تــرس زندگــی بكنــد.
سید اون پاکت چیه تو جیبت، نكند عكس همسرته؟

این عكس فرزندمه. 
بده ببینم.

خودم هنوز ندیدم.
چرا؟

چون می ترسم وابسته شوم و نتونم دفاع کنم.
روح تمامی شهیدان شاد.

***

تحصیات: کارشناسي کامپیوتر سن: 24   مهرین نظری   

هفــت ســاله بــودم کــه بــر اثــر بیمــاری آنفوالنــزا بــه دیابــت نــوع یــك مبتــا شــدم. بــا 
ــده  ــار آم ــاری ام کن ــا بیم ــه برگشــتم. خــودم ب ــه خان ــق انســولین ب ــده تزری روزی ســه وع
بــودم؛ امــا نــگاه متفــاوت جامعــه آزارم مــی داد. نقــص جســمی بــود، دارو و درمــان بــود و 

ــود. جــای فرهنــگ خالــی ب
18 ســاله کــه شــدم پزشــكم مــرا بــرای آمــوزش بــه انجمــن اطاع رســانی دیابــت گابریــك 

معرفــی کــرد تــا بــا روش هــای جدیــد کنتــرل قنــد خــون آشــنا شــوم.
ــوان  ــدادی ج ــن تع ــن انجم ــرد. در ای ــول ک ــی ام را متح ــه زندگ ــود ک ــی ب ــك جای گابری
ــه  ــه روز ب ــاری  ک ــانی بیم ــوزش و اطاع رس ــرای آم ــد. ب ــق مشــغول کار بودن ــی موف دیابت
روز فراگیرتــر می شــود. تعــدادی فرشــته کــه طعــم تلــخ قنــد را بــرای کــودکان و نوجوانــان 
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و جوانــان مبتــا شــیرین می کردنــد. فرشــته ای دلســوز بــه نــام ســوگل جــم، مدیــر واحــد 
آمــوزش انجمــن بــود کــه 21 ســال بــا وجــود ایــن بیمــاری و همــة مشــكاتش، بهتریــن 
مشــاور آنجــا بــود. دکتــر ســارا صداقــت، فرشــته ای کــه در واحــد علمــی انجمــن تحقیقــات 
پزشــكی را در اختیــار انجمــن قــرار مــی داد و هاجــر رحیمــی از واحــد روابــط عمومــی کــه 
وظیفــه اش فرهنگ ســازی بــود، بهتریــن دوســت روزگارم شــدند و مــن بــه مــدت دو ســال 
ــزان دیابتــی مشــكاتی کــه مــا  ــا عزی ــه هدفــم پرداختــم ت در آن هــا و مهربانی هایشــان ب

تجربــه کــرده بودیــم نداشــته باشــند.
فرشــته های گابریــك در هــر کجــای جهــان کــه هســتید خوشــبختی را برایتــان آرزومنــد 

هســتم اي مهربانــان!
ــا  ــه ای خروشــان در اســتان هرمــزگان ب گابریــك یــك اســم کامــًا ایرانــی اســت. رودخان

نمــاد جــاری بــودن.
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تحصیات: کارشناسي فرهنگي سن: 36   محمد بهرامی  

ــه از بلندگــوی مدرســه  ــود ک ــد ســاعتی نگذشــته ب ــت. چن ــه مدرســه رف ــح پســرك ب صب
پســرك را صــدا زدنــد کــه مــادرش آمــده، وقتــی چشــمش بــه مــادر افتــاد بــا عصبانیــت 
ــا  ــه مدرســة م ــن صــورت زشــت و ترســناك چــرا ب ــا ای ــاد زد: ب ــام و پرخاشــگری فری تم
ــان یــك  آمــده ای و باعــث شــرمندگی مــن می شــوی. الزم اســت کــه بگویــم مــادر مهرب
ــودی،  ــرده  ب ــه ات را نب ــت: تغذی ــود گف ــرزان و بغض آل ــی ل ــا صدای ــادر ب ــت. م ــم داش چش
گفتــم گرســنه نمانــی و دلــت درد نگیــرد، برایــت غــذا آورده ام غذایــت را بگیــری مــی روم و 

ــوم. ــرمندگیت نمی ش ــث ش باع
ــه آنجــا  ــد و در یــك دانشــگاه شهرســتانی قبــول شــد ب ســال ها گذشــت پســر درس خوان
رفــت، درســش کــه تمــام شــد، همان جــا کار کــرد و ازدواج کــرد و دیگــر بــه خانــه برنگشــت 
تــا این کــه خبــر دادنــد مــادرت فــوت کــرده  اســت. تــا بــه شــهر خودشــان رســید، مــادر را 
دفــن کــرده  بودنــد. نفــس راحتــی کشــید و بــا خــود گفــت: چــه خــوب شــد همســرم مــادرم 

را بــا آن صــورت ترســناك ندیــد.
ــود:  ــود، در آن نوشــته ب ــادر ب ــت م ــن وصی ــد کــه آخری ــه پســر دادن ــه ای ب ــد نام کمــی بع
ــك  ــود در ی ــالت ب ــه س ــه  س ــردی، وقتی ک ــرم می ک ــن ش ــورت م ــه از ص ــو ک ــرم ت پس
ــی صــورت و  ــه زیبای ــرای اینك ــن ب ــك چشــمت را از دســت دادی و م ــة تصــادف ی حادث

ــه کــردم. ــو هدی ــه ت ــرود، چشــمم را ب ــن ن ــده از بی ــو در آین ــه نفــس ت اعتمــاد ب
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 دشت ها با ما بمان
می رود صد کاروان اما بیا 

 ای بهار خوب من با ما بمان

***

تحصیات: دیپلم سن: 20   منیره شفیع حسینی  

ــب  ــه ل ــی داره ک ــه عیب ــام چ ــن ش ــه ای ــت: مگ ــر زد و گف ــورت پس ــه ص ــیلی ب ــدر س پ
ــود از  ــه ب ــداری ســبزی چشــم دوخت ــر و مق ــون و پنی ــه ن ــه ب ــی؟ پســر در حالی ک نمی زن
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پــای ســفره بــه گوشــه ای خزیــد و ســر بــه بالیــن نهــاد. صبــح فــردا وقتــی غــذای پســر 
ــه دارد، چشــمانش از  ــا صبحان ــدر جــای می گرفــت، پســرك دانســت امــروز باب در بقچــة پ

شــادی تــر شــد.

***
تحصیات: کارشناسي ارشد اقلیم شناسي سن: 24   الهام شاهی  

نشســته بــود کنــار پنجــره، چشــم دوختــه بــود بــه ابرهــا، بــه تمــام فضــای زیــر پایــش، بــه 
ایــن همــه بــاال بــودن، ایــن همــه دور بــودن، فكــر کــرد، فكــر کــرد اگــر مانــده بــود چــه 
ــود  ــده ب ــه چــه چیزهایــی می رســید؛ اگــر مان ــود ب ــده ب چیزهایــی تغییــر می کــرد؛ اگــر مان
چه قــدر از آرزوهایــش زندگــی می شــد؛ چه قــدر از آرزوهایــش لمس کردنــی می شــد؛ 
فكــر کــرد بــه پــدرش. اگــر مانــده بــود اگــر نرفتــه بــود تــا کجــا می توانســت زندگــی کنــد؛ 
تــا کجــا می توانســت آن چیــزی باشــد کــه می خواســت، تــا کجــا می توانســت بــه زندگــی 
ــن  ــای ای ــگ علف ه ــت: رن ــتی نوش ــط درش ــا خ ــه اش ب ــة اول دفترچ ــوی صفح ــد، ت برس
طــرف مــرز بــا آن طــرف مــرز هیــچ فرقــی نــدارد؛ امــا اگــر روزی پــدر مانــده بــود یــا اگــر 
ــد. ــرای دوست داشــتن نمی مان ــو کشــورش ب ــود هیــچ چیــزی ت ــار و فــداکاری نكــرده ب ایث

***

تحصیات: دکتري حقوق شقایق تقوی نیا     سن: 29  

ــه  ــش ب ــك و گرم ــای کوچ ــت. لب ه ــده  اس ــره مان ــه ای خی ــاب شیش ــم هایش روی ق چش
ــا  ــا بهشــت ب ــن ت ــگار از زمی ــی از او دور اســت، ان ــدر خیل ــگار پ ــی ان ــاب می فشــارد، ول ق

ــد. ــه دارن ــر فاصل یك دیگ
پــدرش را بــه یــاد مــی آورد کــه چه قــدر مهربــان بــود و چه قــدر دوســتش داشــت. بــاز بــه 

ــدرش می پرســد: ــره می شــود و از پ ــاب شیشــه ای خی ق
ــر  ــرای نجــات اون دخت ــرا ب ــس چ ــی دوســت داشــتی، پ ــن رو خیل ــه م ــو ک ــا جــون ت باب

ــتی؟ ــا گذاش ــن رو تنه ــو م کوچول
چشم هایش را می بندد و سعی می کند حرف های پدر را بشنود:

»دختــر جونــم مــن وظیفــه داشــتم اون دختــر رو نجــات بــدم. مــن آتش نشــان بــودم و بایــد 
کمكــش می کــردم. دختــر کوچولــوی مــن تــو خــدا رو داری و اون بهــت کمــك می کنــه. 

فقــط بایــد بدونــی فــداکاری، یعنــی یــه کســی طفــل شــش ماه اش رو فــدا کنــه«
تقدیم به امید عباسی آتش نشان قهرمان.



ايثار و آگاهي36

تحصیات: دیپلم سن: 27   آرزو میري  

ــردی را  ــن م ــال رفت ــم. در ح ــي می رفت ــتم از خیابان ــینم داش ــوار ماش روزی روزگاری س
دیــدم چهــار لیتــری بــه دســت در کنــار خیابــان ایســتاده بــود و طلــب بنزیــن می کــرد. بــا 
این کــه 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 جمله ای بود که می شد نثارم کند.

من ایثار را دوست دارم.

***

تحصیات: کارشناسي ارتباطات سن: 25   سعیده شیدایي  

ــز  ــچ گاه ج ــه هی ــدم. البت ــنا ش ــا او آش ــارك ب ــه در پ ــود ک ــی ب ــرزن آش فروش ــوری پی س
مواقعــی کــه از ســرمای پــارك از درد کمــرش می نالیــد، احســاس نكــردم کــه او پیــر اســت. 
ــای  ــت پختش، چ ــیفتة دس ــه ش ــد از اینك ــا رو بع ــع، این ه ــر توق ــود و پ ــن ب ــوری بدده س
ــه  ــد از این ک ــع بع ــدم. در واق ــدم، فهمی ــش ش ــش از زندگی ــتان های جذاب ــش و داس دارچین

بــا او دوســت شــدم.
60 ســاله بــود و دو ســالی می شــد کــه از اعتیــاد بــه موادمخــدر رهــا شــده بــود. زیــر پــل 
ــا  ــرد و ب ــی می ک ــاق زندگ ــك ات ــاله اش در ی ــر30 س ــا پس ــی( ب ــام آباد جنوب مدیریت)اس

آش فروشــی خــرج هردوشــان را مــی داد.
ــال  ــه دنب ــم ب ــه ه ــت. همیش ــت داش ــاد دوس ــم زی ــول ه ــت و پ ــی نداش ــی خوب وضع مال
راهــی بــود تــا پــول بیشــتری بــه دســت اورد. مثــل همــة  آدم هــای دیگــر ایــن شــهر بــود و 
مشــكات خــودش را داشــت کــه کــم هــم نبودنــد. فقــط یــك خصلــت داشــت کــه شــاید 

ــا دوســت و دشــمن ســهیم می شــد. کمتــر دیــد ه ام، همــان انــدك را کــه داشــت ب
بارهــا دیــدم بــه کارتــن  خواب هــای اطــراف پــارك آش مجانــی داد. از پســر بچه هایــی کــه 
ــر  ــان را پ ــر ظرفش ــدازه دو نف ــت و ان ــك آش می گرف ــول ی ــد، پ ــازی می کردن ــارك ب در پ
می کــرد؛ حتــی بارهــا دیــدم بــه مأموریــن شــهرداری کــه در حــال جمــع کــردن بســاطش 

ــد، یــك ظــرف آش مــی داد و بعــد بســاطش را جمــع می کــرد و می رفــت. بودن
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تحصیات: کارشناسي معماري سن: 34   مریم محمدخانی    

ســال ها پیــش نقشــی بــرای بــازی داشــتم کــه مــادری دارای فرزنــد معلــول بــود بایــد اون 
ــرد و ... ــت می ک رو مراقب

ولــی شــوهر ایــن خانــم دیگــه خســته شــده بــود؛ یــك شــب قــرار شــد دوای مــرگ مــوش 
را تــوی لیوانــی بریزنــد و مــادر بــه فرزنــد بــده. چــون دیگــه هــم از نظــر اقتصــادی و هــم 
ــاز  ــد، امــا مــادر ب ــد را نداشــته و خســته شــده بودن از نظــر روحــی توانایــی نگــه داری فرزن
هــم شــوهرش را بــه صبــوری دعــوت می کــرد، ولــی مــرد دیگــه خســته شــده بــود و از او 
خواســت حتمــًا اون شــب ایــن کار رو بكنــد و توجیــه اون هــم ایــن بــود کــه خــود کــودك 

ــه. ــت می ش ــم راح ه
لحظــه ای کــه مــادر ایــن کار رو بایــد مي کــرد، لحظــه ای بــود کــه بــرای کــودك الالیــی 
می خونــد. وقتــی ایــن صحنــه رو بــازی می کــردم حــال غریبــی داشــتم، خیلــی حــال بــدی 

بــود گریــه مــی کــردم و الالیــی می خونــدم بــرای بچه هــا.
صحنــة فیلــم بــا ایــن نمــا تمــام شــد: وقتــی درب اتــاق بــاز می شــود بــا صحنــة مــادر در 

ــه مواجــه می شــیم. ــازی می کن ــازه و داره ب ــدی کــه چشــمانش ب ــار فرزن کن
مادر دوستت دارم. ایثار و مقاومت شایسته مادران این مرز و بوم است.

***

تحصیات: کارشناسي ارشد مهندسي شیمي سن: 36   پریسا جورقانیان  

تــوی ترافیــك ســنگین داشــتم کاچ و ترمــز می گرفتــم، تقریبــًا هیچــی از حرفــای گوینــده 
رادیــو را نمی فهمیــدم؛ دلیلــش ســخت بودن صحبت هایــش نبــود، دلیلــش خســتگی 

مفــرط از هــزار و یــك اتفــاق ریــز و درشــت کارم بــود.
شــغلم را خیلــی دوســت دارم، ولــی گاهــی اوقــات خیلــی خســته می شــم. بــا خــودم گفتــم 
ــودن مرخصــی  ــادر ب ــان می گــم امشــب می خــوام از م ــه پرنی ــه ب امشــب کــه رســیدم خان
بگیــرم، بــه نویــد بگــم امشــب می خــوام از همســر بــودن مرخصــی بگیــرم باالخــره بعــد از 

14 ســال یكبــار حــق مرخصــی گرفتــن رو دارم دیگــه!
بــه زور خــودم رو از پله هــا 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 دیكتــه بگــی، تمریــن ریاضــی بنویســی، زبــان باهــام کار کنــی، فــردا 
امتحــان دارم. راســتی خیلــی هــم گشــنه هســتم! مامــان چــی داریــم بخوریــم؟ شــام چــی 

ریم؟  دا
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امشب یه غذای خوشمزه می خوام! 
هنــوز می خواســتم 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 
اینكــه هیــچ انــرژی در بــدن نداشــتم، برگــه مرخصــی ام را تــوی ذهنــم پــاره کــردم دســتام 
رو شســتم و وارد آشــپزخانه شــدم. بــه پرنیــان گفتــم: وســایلت رو بیــار اینجــا دیكتــه بگــم. 

به این میگن ایثار و فداکاری 
همة سال کار بدون لحظه ای مرخصی.

***

تحصیات: کارشناسي سن: 40   آتوسا خسروی  

ایثــار، یعنــی دختــر گل فــروش ســر چهــار راه کــه حاصــل فــروش روزانــه اش را آهســته بــه 
مغــازه دار داد و گفــت: دوســتم کــه می آیــد شــیر بخــرد، پولــش را نگیــر، آخــر او بایــد بــرای 

بــرادر کوچكــش شــیر بخــرد و امــروز فروشــش خــوب نبــود.

***

تحصیات: کارشناسي ادبیات سن: 31   اعظم محمدی  

هــوا ســرد و بارانــی بــود. دختــری غریــب از شــهری دور وارد خوابــگاه شــد. وســایل زیــادی 
ــای  ــه تخت ه ــی ب ــد. نگاه ــود، می لرزی ــردش ب ــابی س ــود، حس ــاورده ب ــود نی ــراه خ هم
ــد، ناراحــت و خســته گوشــة  ــی ندی ــو می گشــت. وقت ــال پت ــگار دنب ــرد ان ــاق ک اطــراف ات
تختــی نشســت و کــز کــرد. در آن اتــاق تنهــا دو نفــر بودنــد، دختــرك کــه شــاهد نگاه هــای 
غریبــه تــازه وارد بــود ســر صحبــت را بــاز کــرد و گفــت: چــی شــده؟ دختــر گفــت ســردمه، 
ــر  ــرا بگی ــوی م ــا پت ــت: بی ــه چهــرة خســتة مســافر کــرد و گف ــرك نگاهــی ب ــی. دخت خیل
ــه خــودت چــی؟  ــت: ن ــرد و گف ــارف ک ــر تع ــرود. دخت ــا خســتگی ات ب ــن ت و اســتراحت ک
مگــه ســردت نیســت؟ دختــرك بــرای اینكــه خاطــر مســافر راحــت شــود، گفــت : نــه مــن 

ــه او بخشــید. ــش را ب ــم و پتوی ــتفاده نمی کن ــی هســتم اس گرمای
آن شــب دختــرك در ســرمای اتــاق بــدون بخــاری خوابیــد، امــا از اینكــه دیــد مســافر خســته 

در آرامــش خوابیــده دلــش گــرم شــد و راحــت خوابیــد.
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تحصیات: کارشناسي ارشد علوم ارتباطات سن: 32   حمیده مشایخی   

- روي نقشه نام همسایه شمالي کشور آذربایجان را بنویسید؟
این آخرین سؤال امتحان جغرافي بچه هاي کاس پنجم بود. سال تحصیلي 91-92.

ــي  ــون درس جغراف ــد؛ چ ــرده بودن ــر ک ــؤال گی ــن س ــادي روي ای ــوزان زی ــراً دانش آم ظاه
ــایه هاي  ــایه هاي همس ــاد روي همس ــت و زی ــران مي پرداخ ــایه هاي ای ــه همس ــتر ب بیش

ــران تأکیــد نداشــت. ای
محمد مهدي شاگرد خوب کاس بود.
- خانم اجازه! این که نوشتیم درسته؟

ــًا همــة بچه هــا روي  ــه کمــي بیشــتر فكــر کــن، تقریب ــه! ی ــم: ن ــود، گفت اشــتباه نوشــته ب
ایــن ســؤال گیــر کــرده بودنــد. خــودکارا تــوي دهــان، نگاه هــا بــه گوشــة ســقف، دســت ها 
زیــر چونــه و خاصــه هرکــي یــه جــوري حســابي رفتــه بــود تــوي فكــر، یــه دفعــه بیرامــي 

صــدا زد:
- خانوم، خانوم، یه دقیقه بیا؟

ــت:  ــود گف ــي آروم نب ــه خیل ــم ک ــي ه ــا صدای ــود، ب ــان زده ب ــي هیج ــش، خیل ــم طرف رفت
ــیه. ــوم؛ روس ــدم خان فهمی

گفتم: باریك اهلل، بنویس.
محمدمهــدي کــه میــز جلــوي بیرامــي مي نشســت، منــو صــدا زد، ســرش رو کــج کــرد و 

تــو گوشــم گفــت:
- خانم اجازه، ما شنیدیم بیرامي چي گفت.

قیافــه و لحنــش یــه جــوري بــود کــه انــگار کار خیلــي بــدي کــرده. تــوي گوشــش گفتــم: 
تــو کــه عمــداً نمي خواســتي بشــنوي، حــاال این جــوري پیــش اومــده؛ ولــي چــون صادقانــه 

بــه مــن گفتــي، ایــرادي نــداره، همونــي کــه شــنیدي رو بنویــس.
حواســم بــه محمدمهــدي بــود. ننوشــت، چنــد دقیقــه صبــر کــردم دیــدم نخیــر، نمي نویســه، 

ــم طرفــش و گفتم:  رفت
پس چرا نمي نویسي؟

- خانم آخه خودم بلد نبودم.
گفتــم: عیبــی نــداره اصــًا فكــر کــن خــودم جــواب را بهــت گفتــم، ایــن جایــزة توئــه بــه 

ــت. ــر خوب بودن ــه خاط ــت، ب ــر صادق بودن خاط
ــا انگشــت زدم روی برگــه گفتــم:  بــاالی ســرش ایســتادم تــا جــواب ســؤال رو بنویســه، ب

بنویــس؛ نوشــت.
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ــدی  ــه محمدمه ــی برگ ــب وقت ــردم. ش ــع ک ــا را جم ــد، برگه ه ــوم ش ــان تم ــاعت امتح س
ــیه رو الك  ــه روس ــدم روی کلم ــیدم، دی ــر رس ــؤال آخ ــه س ــی ب ــردم وقت ــح می ک را صحی

غلط گیــر پوشــانده!

***

تحصیات: کارشناسي حسابداري سن: 33   فهیمه اعتمادی میرکوهي    

دوســت عزیــزی دارم کــه در خانــوادة متوســط و از نظــر دینــی مقیــد بــه اخاقیــات اســامی 
زندگــی می کنــد. ایــن دوســت عزیــز برایــم تعریــف می کــرد: مــن در خانــة بــا شــش عــروس 

هســتم و عــروس بــزرگ کــه 20 ســاله اســت ازدواج کــرده صاحــب فرزنــد نمی شــود.
جــاری ســوم کــه یــك پســر داشــت دیــدن غــم و غصــه در چهــرة جــاري اش را برنتابیــد و 
تصمیــم گرفتــه کــه فرزنــدی بیــاورد و بــه او هدیــه دهــد تــا چــراغ خانــه اش روشــن شــود.

همســر او کــه از ایــن تصمیــم آگاه می شــود مخالفــت می کنــد، ولــی بــا اصــرار او بچــه دار 
می شــوند. طــی نُــه مــاه حاملگــی هــر روز بــه جــاری خــود می گفتــه مــن ایــن بچــه را بــه 
تــو می دهــم ولــی همســر او مخالــف بــود. جــاری هــم هــر روز بــه امیــد بچــه دار شــدن بــه 
ــدر بچــه مخالــف  ــا آمــدن بچــه پ ــه دنی ــا روز ب منــزل آن هــا می آمــد کمكــش می کــرد. ت
ــم  ــه او ده ــیر ب ــر ش ــد اگ ــد. می گوی ــیر نمی ده ــه بچــه ش ــه ب ــت ک ــادر گف ــی م ــود، ول ب

ــع از تصمیــم مــن می شــود. محبــت مــادری مان
ــت همســر  ــود مخالف ــا وج ــرده و ب ــاده ک ــیله های بچــه را آم ــة وس ــتان هم ــد از بیمارس بع
ــم. مــن کــه خــدا لطــف  ــة او را روشــن کن ــد مــن می خواهــم چــراغ خان ــاز هــم می گوی ب
ــا اصــرار،  مــادر شــدن را بــه مــن عطــا کــرده، چــرا نبایــد زنــي را صاحــب فرزنــد کنــم. ب
شــوهر خــود را از بیمارســتان بــه طــرف منــزل جــاری خــود مي بــرد و بچــه را بــه او هدیــه 
ــم. ــه او ســر بزن ــد مــن هــر از گاهــی ب ــد اگــر اجــازه شــما بدهی ــی می گوی ــد و حت می کن

ــكر  ــه از او تش ــا گری ــه و ب ــش گرفت ــد را در آغوش ــود. فرزن ــاورش نمی ش ــم ب ــاری ه ج
ــد  ــه فرزن ــا اینك ــود و ب ــی ســخت ب ــش خیل ــای اول برای ــز روزه ــادر عزی ــن م ــد. ای می کن
دختــری نداشــت دختــرش را بــه او هدیــه کــرد و االن 17 ســال اســت کــه او رابطــه خوشــي 
بــا دختــر خــود بــه عنــوان زن عمویــي کــه او را دوســت دارد، دارد و هــر ســاله مقــداری پــول 
ــواده  ــن دو خان ــود ای ــان نمی ش ــذارد. باورت ــك می گ ــرای او در بان ــداز ب ــوان پس ان ــه عن ب
چقــدر زیبــا بــا ایــن مســئله کنــار آمــده و راضــی زندگــی می کننــد. واقعــًا دیــدن آن مــادر 

ــد. ــر می کن ــا را متحی ــان و گذشــت او م مهرب
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تحصیات: کارشناسي زمین شناسي سن: 33   لیا کاظمی    

می خواهــم از کســی بنویســم کــه هیــچ خاطــره ای 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 شــده اش راهــی طوالنــی را آمــد و بــه جبهــه بازگشــت.
شــنیده ام در عملیــات محــرم ســال61 در جبهــه عین خــوش در 10 آبان مــاه در یــك شــب 
بارانــی تیــر بــه پــای راســتش خــورد و ســیاب تــا 13کیلومتــری او را بــا خــود بــرد و بعــد 
ــادر هــم نداشــت کــه  ــد. او م ــه جمــع کردن ــار رودخان از ســه روز جســد مطهــرش را از کن

ــد. جگــرم می ســوزد. پدرجــان! دوســتت دارم. ــه کن برایــش گری

***

تحصیات: دیپلم سن: 45   رامین جهان پور  

بــاران ســخت می باریــد. خیابــان خیــس، از بوق هــای ممتــد اتومبیل هــا و هیاهــوی 
عابرانــی کــه بــه ســرعت در حــال رد شــدن بودنــد، پــر شــده بــود. هرکــس ســعی می کــرد 
خــودش را زودتــر از شــر بــاران غافل گیــر کننــده ای کــه یهــو شــروع شــده بــود دور کنــد 

و زیــر یــك ســقف یــا شــیروانی موقــت پنهــان شــود.
در حاشــیه خیابان هــای پهنــی کــه بــه بازارچــه وصــل می شــد، پــر از مســافرانی بــود کــه در 
انتظــار توقــف تاکســی بــه ســر می بردنــد تــا زودتــر بــه خانــه برســند. کنــار خیابــون مملــو 
ــوزی  ــوان دانش آم ــد، نوج ــده  بودن ــاده ش ــس پی ــای خی ــا لباس ه ــه ب ــود ک ــافرانی ب از مس
ــد  ــه از ســرما می لرزی ــود. همان طــور ک ــوش آب کشــیده شــده ب ــل م ــاران مث ــر ب ــه زی ک
ــرد،  ــد می ک ــت بلن ــتند دس ــارش می گذش ــاوت از کن ــه بی تف ــی  هایی ک ــرف تاکس ــه ط ب
ــخصی  ــین ش ــا ماش ــی ی ــر تاکس ــدند اگ ــافران رد می ش ــه مس ــا ب ــی ها بی اعتن ــا تاکس ام
ــد  ــاعت بع ــد س ــد چن ــه  می کردن ــش حمل ــه به طرف ــا عجل ــر ب ــد نف ــرد چن ــف می ک توق
ــه طــرف در  ــار دســتش ب ــرد. نوجــوان بی اختی ــف ک ــوز توق ــای دانش آم ــر پ تاکســی ای زی
جلــوی تاکســی رفــت کــه هنــوز در را بــاز نكــرده بــود کــه نگاهــش بــه پیرمــرد کــه کنارش 
ــود، افتــاد. پســر نوجــوان  ــگاه پیرمــرد سرشــار از التمــاس ب ــود و ن از ســرما خیــس شــده  ب
در جلــوی تاکســی را بــاز کــرد و بــا دســت دیگــر پیرمــرد را روی صندلــی جلــوی تاکســی 

ــود.  ــاران ایســتاده ب ــر ب نشــاند، تاکســی حرکــت کــرد و پســرك همون جــا زی
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تحصیات: کارداني بهداشت سن: 49   سهیا خدیر   

اواخــر ســال 57 در محلــه ای بــه نــام نارمــك، زندگــی می کــردم. 12ســاله بــودم و از انقــاب 
چیــزی نمی دانســتم. تهــران خیلــی شــلوغ شــده  بــود، گوشــه و کنــار شــهر تظاهــرات بــود 
ــه شــعارهای  ــه خان ــا رســیدن ب ــا بچه هــا ت و شــلوغی. از مدرســه کــه تعطیــل می شــدیم ب
انقابــی را زمزمــه می کردیــم و چیــز زیــادی از معنــی اســتقال، آزادی، نمی دانســتم، ولــی 

می دانســتم کــه چیــز خوبــی اســت و بایــد از انقابمــون حمایــت کنیــم. 
ــم  ــه می کردی ــنگر تهی ــود س ــان ب ــك خانه  م ــه نزدی ــجد ک ــای مس ــرای بچه ه ــب ها ب ش
ــاك  ــون خ ــك خونم ــة نزدی ــم و از خراب ــه می کردی ــی تهی ــون گون ــروش محلم و از میوه ف
ــه  ــم تهی ــه ه ــون و شیش ــم. صاب ــجد مي دادی ــه مس ــنگر ب ــرای س ــم و ب در آن می ریختی

ــوف. ــل مولوت ــردن کوکت ــت ک ــرای درس ــم ب می کردی
 نفــت کــم شــده بــود و خانه هــا ســرد بــود؛ امــا گرمــی انقــاب مــا را دلگــرم کــرده بــود و از 
ســرما چیــزی نمی فهمیدیــم، اقــوام دور هــم جمــع می شــدیم 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 می افتــم ناخــودآگاه شــاد می شــوم. ســردی بــرف و بهمــن را کمتــر 
ــرکت دارم. االن  ــوب ش ــی و خ ــك کار مردم ــردم در ی ــاس می ک ــم و احس ــس می کردی ح
ــه کشــور  ــی خوشــحالم کــه کمــك کوچكــی ب کــه 33 ســال از آن روزهــا می گــذرد، خیل

خــود کــردم.
امیدوارم بتونیم این انقاب را که به زحمت به دست آوردیم خوب حفظ کنیم.

***

تحصیات: دیپلم مریم قربانی علیایی   سن: 47  

ــادر از  ــكارم مشــغول م ــام اف ــون تم ــد، چ ــاری نمی کن ــرم ی ــا فك دوســت دارم بنویســم ام
دســت رفته ام اســت؛ او زنــی فــداکار بــرای فرزندانــش بــود. فــداکاری و گذشــت و آرامــش 
ــد. واژة  ــار خــود می دانن ــم مــرا بهتریــن دوســت، رفیــق و ی ــادم داد کــه فرزندان ــان ی را چن
ــا  ــزی ی ــه چی ــی  ک ــا وقت ــی ت ــان های خاک ــا انس ــه  م ــت. هم ــی، گذش ــی زندگ ــادر، یعن م
ــه  ــم ک ــازه می فهمی ــم ت ــت دادی ــه از دس ــم، وقتی ک ــدرش را نمی دانی ــم ق ــی را داری کس
ــا  ــه. م ــته باش ــت داش ــد معرف ــت: آدم بای ــاش می گف ــه بچه ه ــادرم همیشــه ب ــود. م ــه ب چ

ــی چــه؟ ــه یعن ــم ک ــد مرگــش فهمیدی ــود. حــاال بع ــن تكــه کام اون ب ــم. ای می خندی
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تحصیات: کارشناسي زبان فرانسه سن: 36   معصومه والئی  

همســر مــن جنــوب کشــور کار می کنــد. آن جــا بــد آب و هواســت. تابســتان های طاقت فرســا 
ــاز هــم  ــا این کــه می دانــم جــا و آب و غــذاش خوبــه، حالــش خوبــه، امنیــت داره، ب دارد. ب

ــرود غصــه م می شــه.  هــر وقــت کــه می خواهــد ب
ــار بــه زنانــی فكــر می کنــم کــه همسرانشــون رو، پســران، پــدران و برادرانشــون رو  هــر ب
ــون  ــرد عزیزش ــه م ــه ممكن ــتند ک ــد. می دانس ــه می کردن ــا بدرق ــه جبهه ه ــن ب ــع رفت موق
ــن مردشــون رو سســت  ــای رفت ــا پ ــرده، ام ــم برنگ ــازه اش ه ــی جن ــرده و حت ــز برنگ هرگ
ــار خودشــون  ــد و کن ــه، او را منصــرف کنن ــه، حربه هــای زنان ــا گری نكــردن، می تونســتن ب
نگــه دارن، امــا نكــردن. آن هــا هــم در فــداکاری همسرانشــون شــریك هســتند. زنانــی کــه 

چشــم بــه راه عزیزشــون مونــدن.

***
تحصیات: کارشناسي الهیات سن: 43   مریم مدیریان  

صبح های زود زودتر از همة بچه ها به مدرسه می آمد.
ــد؛ امــا صــدای غــرش هواپیما هــا  ــه مدرســه نیامدن ــا آن روز هرچــه گذشــت، بچه هــا ب ام

می آمــد.
دســتش را ســایه بان کــرد جــز دود ندیــد و جــز صــدای فریــاد مــردم هیــچ نشــنید، امــا بــاز 
هــم روزهــا بــه انتظــار بچه هــا می مانــد تــا شــاید بچه هــا بیاینــد، نكنــد پشــت در بماننــد.

چنــد روزی کــه از مهــر گذشــت بابــای پیــر مدرســه در کنــار همــة خاطراتــش، نیمكت هــا 
ــد. ــر آوار ســقف کاس مان و تخته  هــا و صــدای هیاهــوی بچه هــا زی
امروز تصویر مهربانش در قاب، به نسل بعد از آن بچه ها لبخند می زند.
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تحصیات: دیپلم سن: 59   گلنار شایگان  

ــا و فرامــوش کار. مــن یــك مــادرم؛ مــادری دل ســوخته و نگــران. در انتظــار پســری بی وف
ــرده ام و در  ــوش نك ــزم را فرام ــر عزی ــو پس ــه ای ت ــه لحظ ــیده ک ــادری رنج کش ــورد م در م
انتظــار تــو عزیــز دلــم هســتم تــا دم مــرگ لحظه شــماری می کنــم. 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 رنــج آور اســت. فرامــوش نكــن کــه تــو یــك مــادر داری فــدای تــو 

ــم. ــدار پســر بی خیال ــه امیــد دی پســر دل گنــده و ب
مــادرت چشــم انتظار توســت، اگــر بــه دیــدارم نیایــي، دیــدار بــه قیامــت اســت؛ چــون خیلــی 
ــن  ــن م ــارة ت ــو پ ــرم تمــام شــده چــون ت ــادرت. دیگــر صب ــو م ــدای ت انتظــار کشــیدم. ف

هســتي، فدایــت مــادرت.
این سخن باید با آب زر نوشت
اگر رود سر بر نگردد سرنوشت

سرنوشت ما به دست خالق است
خوش نویس است او نخواهد بد نوشت

***

تحصیات: کارشناسي مدیریت صنعتي سن: 33   زهره تقوی نیا  

یــك روز کــه خیلــی دیــرم شــده  بــود و بایــد می رفتــم خانــه و پســرانم تنهــا در خانــه بودنــد. 
در مســیر برگشــت خانمــی را کنــار خیابــان همــراه بــا دو بچــه دیــدم کــه یكــی در بغــل و 
ــای  ــای بچه ه ــش را به ج ــم و بچه های ــای آن خان ــودم را به ج ــود. خ ــارش ب ــری کن دیگ
خــودم دیــدم و ناگهــان ترمــز کــردم و بــه عقــب رفتــم و آن خانــم را ســوار کــردم بــا اینكــه 
از مســیرم دور می شــدم ولــی آن خانــم را بــه مقصــد رســاندم. در راه برگشــت بــه خانــه از 
کار خــودم خوشــحال بــودم و اگــر ایــن کار را نمی کــردم عذاب وجــدان داشــتم. خوشــحال 
شــدم از ایــن کــه توانســتم کمكــی بــه آن خانــم کــه شــبیه خــودم بــود، کــردم. باشــد کــه 

نــزد خــدا قبــول شــده باشــد.
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پایه تحصیات: کارشناسي علوم   سن: 57   فیروز توسلی  

ــع شــدم هواپیماهــای  ــدار و مطل ــداد از خــواب بی ــح بام در ســال 1359 ســاعت چهــار صب
ــدادی از  ــا تع ــر 1359 ب ــخ دوم مه ــد. در تاری ــاران کرده ان ــاد را بمب ــرودگاه مهرآب ــی ف عراق
فرزنــدان بــا تجهیــزات نظامــی بــه ســوی خرمشــهر حرکــت کردیــم. چهــارم مهرمــاه 59 در 

ــم. ــه چشــم دیدی خرمشــهر مســتقر و ایثارگری هــای مــردم قهرمــان ایــن شــهر را ب
ــوف و  ــوف مولوت ــه کولت ــا تهی ــهامت ب ــا ش ــای ب ــان و پیرزن ه ــران و جوان ــران و پس  دخت
کنــدن چالــه در بلــوار مرکــز شــهر در برابــر تانك هــای عراقــی کــه قصــد ورود بــه شــهر 
را داشــتند مقاومــت می کردنــد. یــادم اســت کــه پــدری پیــر آمــده بــود بــه مســجد جامــع 
ــر  ــم. دخت ــا بری ــت: بی ــرش می گف ــه دخت ــود، ب ــراق ب ــة ع ــش حمل ــر آت ــه زی خرمشــهر ک
گفــت: پدرجــان تــا جــان در بــدن دارم می خواهــم در ایــن شــهر بــا کار امدادگــری مقاومــت 
نمایــم و همــان دختــر در پایــان جنــگ بهتریــن نویســنده و ایثارگــر دوران دفــاع مقــدس 

معرفــي گردیــد. 
ــدگان  ــط رزمن ــه توس ــی ک ــگ و مقاومت های ــتند اول جن ــر می توانس ــانه ها دقیق ت کاش رس
جــوان و مــردم خرمشــهر و ایثارگری هــای خانم هــای شــجاع در آن شــهر صــورت گرفــت 

را بــه تصویــر بكشــند.
ــر  ــبك در براب ــاح هاي س ــی7 و س ــتی و آرپی چ ــك دس ــا نارنج ــه ب ــای جانان مقاومت ه

ــی. ــای هوای ــنگین و بمباران ه ــاح هاي س ــواع س ان
ــد و  ــام زندگــی می کنن ــه صــورت گمن ــوز ب ــرادی هســتند کــه هن ــران اف ــن ایثارگ بزرگتری
از آن هــا در حــد شایســته تقدیــر نشــده  اســت. امیــدوارم مســئولین بهتــر بتواننــد آن دوران 
ــه  ــت ب ــوده  اس ــا ب ــام زمینه ه ــران در تم ــغ ایثارگ ــی بي دری ــان از ایثارگری های ــه نش را ک
اطــاع مــردم بزرگــوار کشــور عزیــز ایــران برســانند. در پایــان متشــكرم از مســئولین کــه 
ــت را  ــای مل ــه ای از ایثارگری ه ــد و گوش ــار نموده ان ــگ ایث ــاب فرهن ــه کت ــت در تهی هم

تدویــن خواهنــد کــرد.
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نمی دانــم اســم ایــن نوشــته را چــه بگــذارم. متــن ادبــی، خاطــره یــا جمله نویســی، ولــی بهتــر اســت 
ــان بهــی. ــن اســت؛ مام ــادر م ــن شــرح حال م ــه! ای ــم شرح حال نویســی. بل بگوی

 مــادر مــن زنــی اســت کــه علی رغــم عقیم بــودن همســرش از او جــدا نشــد و ده ســال آزگار بــه دنبــال 
دوا و درمــان او بــود تــا مــادر شــود و پــس از ده ســال هنگامی کــه پــدرش حیــن کار کشــته شــد و خواهر 
ــرادر دیگــرش  ــرادری ســه و چهــار ســاله داشــت و به جــز یكــی از خواهرانــش، شــش خواهــر و ب و ب
هنــوز در خانــه بودنــد، به خاطــر همســرش کــه از امام حســین)ع( فرزنــدی خواســته بــود، قبــول کــرد 
مــادر فرزنــدی شــود کــه تقریبــاً بی سرپرســت و تنهــا مانــده بــود و آن نــوزاد دوازده روزه مــن بــودم. بلــه! 
مــن کــه بــه لطــف امام حســین)ع(صاحب خانــه  و خانــوادة جدیــدی  شــدم و عشــق واقعــی پــدر و مــادر 

کــه بــا وجــود کنایــه و زخم چشــم ها هرگــز رهایــم نكردنــد، نصیبــم شــد.
مــادر و پــدرم بهتریــن انســان هایی بودنــد و هســتند کــه می شناســم.  آنهــا مــرا از فرزنــد واقعی شــان 
هــم بیشــتر دوســت دارنــد؛ به طوری کــه اگــر گوشــة چشــم هرکــدام از مــا اشــك جمــع می شــد، آن دو 
نفــر دیگــر نیــز گریــان می شــدند. شــش مــاه از عقــدم بــا یكــی از نامــردان روزگار گذشــته  بود کــه پدرم 
بــه بیمــاری العــاج ســرطان  ریــه مبتــا شــد و مامــان بهی مــن بهتــر از هــر پرســتاری از او نگــه داری 
می کــرد و شــب ها یكــه و تنهــا در بیمارســتان می خوابیــد و مراقبــش بــود. بابــا همــش هشــت ماه دوام 
آورد و بــا وجــود این کــه اواخــر کار به خاطــر درد زیــاد مجبــور مــی شــد مســكن های افیونــی هــم )بــه 
تجویــز پزشــك( 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.
ــان  ــر کمك م ــنگ  قب ــرای س ــد ب ــر نش ــی حاض ــزرگ حت ــش. پدرب ــه خواباندیم ــه طبق ــری س در قب
کنــد، امــا مامــان همــة کارهــا را خــودش کــرد و همــة هزینه هــا را بــا پس انــدازش پرداخــت  نمــود و 
ســخاوتمندانه بخشــی از حســاب بابــا را هــم کــه ارث پدربــزرگ می شــد بــه او پرداخــت کــرد، امــا نامزد 
نامــردم کــه از مامــان توقــع داشــت همانطــور کــه بــرای خواهــر و برادرهــای کوچكــش مراســم ازدواج 
گرفتــه بــرای او هــم بگیــرد تــا آنجــا کــه می توانســت مــا را هــم قبــل و هــم بعــد از عروســی دوشــید 
و بــا تبانــی خانوادگی شــان خصوصــاً بــا پــدرش، پنج مــاه بعــد از آن کــه عروســی ســطح پایینــی برایــم 
گرفتنــد، منــزل پدریــم کــه ســاکن آن بودیــم را تــرك کــرد و بــا شــكایتی ادعــا کرد کــه از قضیــة فرزند 
خواندگــی مــن اطــاع نــدارد و خواهــان جدایــی شــد و االن هشــت ماه اســت کــه خبــری از او نیســت.

 مامــان بهــی کــه نزدیــك بــود بخاطــر مــن از دســت او کتــك 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 
شــكر رو بــه بهبــودی ام و حاضــر شــد بــه خاطــر مــن شــهادت بدهــد کــه قضیــة مــرا بــه او گفتــه و تــا 
آخــر کــه دوبــاره آزادی ام را به دســت آورم و بــا وجــود فشــار زیــادی کــه در زندگــی تحمــل کــرده بــود 
و بــا وجــود رگ هــای قلبــش کــه در حــال بســته شــدن هســتند، می دانــم 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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او زیباســت، مهربــان اســت و مــن عاشــق ایمــان او هســتم؛ نامــش فاطمــه اســت. خیلــی 
ــان اســت. از ایثــارش هرچــه بنویســم احســاس می کنــم کــه در حقــش جفــا کــردم؛  مهرب
ــه پــای مــن کشــت، هفت ســال  چــون دختــری کــه هفت ســال جوانــی و آرزوهایــش را  ب
ــط  ــل شــیرزن ایســتاد و فق ــان مث ــل مخالفت هــای مخالف ــداری در مقاب ــر و پای ــان صب چن
نــام علــی را بــر زبــان جــاری کــرد. آری! شــاید خیلی هــا ایثــار را بــرای حمایــت کشــور یــا 
نامــوس خــود تعریــف کننــد، امــا مــن ایثــار را از فاطمــه یــاد گرفتــم کــه آن چنــان شــب ها 
ــل  ــادرش را تحم ــش و م ــای خواهران ــت طعنه ه ــا می بایس ــد و روزه ــه می خوابی ــا گری ب
می کــرد، ولــی ســخت تر از ایــن  همــه، نــگاه تلــخ و بــد همســایه ها و دوســتانش بــود کــه 
بیشــتر از هرچیــز دیگــری اذیتــش می کــرد. خــدا رو شــكر کــه ســرانجام ایمانــش آن چنــان 

قــوی بــود و بــر ســر خواســته اش پافشــاری  کــرد و بــه علــی رســید.
ــم،  ــر و بردباریــش می افت ــاد صب ــه ی ــن ب ــت می شــود م ــار صحب ــروز هــرگاه از ایث آری! ام
خــدا رو شــكر و هــزاران مرتبــه ســپاس خــدای مهربــان را امــروز علــی و فاطمــه بــه عقــد 
ــی)ع( و حضرت فاطمــه)س(  ــد مــوال عل ــد کــه همانن ــه هــم قــول داده ان ــد و ب هــم درآمدن

زندگــی کننــد.
از نگاهــی دیگــر، ایثــار، یعنــی علــی کــه چندیــن ســال اســت بــرای بــرآوردن آرزوهــای از 
ــد  ــا تــاش و پشــتكارش بتوان ــد ب ــا بتوان ــت کــرده ت دســت رفتة فاطمــه خــود را آوارة غرب
ــرای فاطمــه اش خلــق  ــا خوشــبختي را ب ــوأم ب ــز از یــك زندگــی ت ــد ناچی گوشــه ای هرچن

کنــد.
باشــد کــه خــدای عزوجــل ســامتی تــن بــه علــی دهــد و صبــر زیــاد بــه فاطمــه تــا در 
ــه ثبــت جهــان برســانند. پیــكار سرنوشــت هــر آنچــه را لیاقت مــان باشــد خلــق کننــد و ب

و من اهلل توفیق

***

تحصیات: کارشناسي روانشناسي محمدرضا نیكوکار   سن: 48  

ــب گــردان  ــات کربــای چهــار عــده ای بســیجیان شهرســتان دامغــان در قال قبــل از عملی
ــتم  ــان را داش ــی آن ــم افتخــار همراه ــب ه ــدند. این جان ــه ش ــی جبه قمربنی هاشــم)ع( راه
قبــل از ورود بــه خــط مقــدم در منطقــه ای بــه نــام حمیــده مســتقر شــدیم کــه در آنجــا بــا 
تاکتیك هــای مختلــف آشــنا می شــدیم. در یــك 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. خاصــه حــدود ســاعت 11 صبــح بــه پایــگاه برگشــتیم و بعــد از شست وشــو 
و تعویــض لبــاس جــای شــما خالــی یــورش بردیــم بــه ســفره، در ایــن هنــگام شــهید حســن 
 عزیزیــان کــه فرماندهــی دســته را بــه عهــده داشــت بــا لهجــة شــیرین و قشــنگش گفــت: 

برادرهــا امیــدوارم بســم اهلل گفتــه باشــید.
ــده  ــه ش ــن گفت ــوت ای ــه مبه ــد و هم ــا مان ــا در دســت ها و دهان ه ــه لقمه ه ــن لحظ در ای
بودنــد، چهــرة مــا در آن لحظــه واقعــًا دیدنــی بــود، چــون واقعــًا یــاد خــدا را فرامــوش کــرده 

بودیــم ایشــان در همــان عملیــات بــه درجــة رفیــع شــهادت نایــل شــد. روحــش شــاد.

***

***

تحصیات: کارداني حقوق سن: 29   علیرضا لطفی  

مــردی از قشــر فقیــر و خانــوادة ضعیــف جامعــه بــود کــه کارگــر گــچ کار بــود و بــا تمــام 
ــد و نرســیدن دخــل و خــرج زندگــی  مشــغله هایی کــه داشــت؛ مســتأجری و داشــتن فرزن
ــه  ــه ب ــی را یك تن ــارهای زندگ ــا و فش ــتاد و تندباده ــه دانشــگاه می فرس ــود را ب همســر خ
دوش خریــد تــا همســرش بــه درجــة وکالــت رســید و شــد وکیــل پایــه یــك دادگســتری و 
بعــد از مدتــی از همســرش جــدا شــد و گفــت دیگــر مــا هم مرتبــه نیســتیم. ایــن معنــای 

فــداکاری و شــوق دوســت داشــتن یــك مــرد بــه همســرش اســت.

تحصیات: سیكل سن: 14   سهیل افتاده      

ــت.  ــر می رف ــا ویلچ ــت ب ــه داش ــدم ک ــردی را دی ــم. م ــان راه می رفت ــن روزی در خیاب م
ــن  ــم، او از م ــت کن ــم کمك ــی مي توان ــر می خواه ــم اگ ــه او گفت ــردم. ب ــام ک ــم و س رفت

ــردم. ــة او ب ــا در خان ــود را گرفتــم و ت کمــك خواســت و وســایلی کــه در دســتش ب
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تحصیات: کارشناسي اتاق عمل زینب مدادی    سن: 23  

به نام خدایی که در این نزدیكی ست...
ــاده از  ــی س ــاده، ول ــاق افت ــون اتف ــرای خیلی هام ــاید ب ــه ش ــم ک ــتانی رو بگ ــوام داس می خ

کنــارش رد شــده باشــیم.
یــه روز تــوی کاس نشســته بودیــم، مــا یــك هم کاســی داشــتیم کــه بــا ویلچــر می اومــد 
ــتش  ــرای دوس ــرد و ب ــف می ک ــرد تعری ــت از اون ف ــر داش ــك نف ــك روز ی ــر کاس. ی س
توضیــح مــی داد کــه چــه فــرد بــا شــخصیت و عالــی هســتش. دوســتش بــه اون فــرد هــی 
ــی کــه هــر روز یــك  ــرد می گفــت همون ــو می گــی، اون ف می گفــت: مــن نمی شناســم کی
ــه  ــی ک ــت همون ــرد گف ــناختم، اون ف ــازم نش ــت ب ــتش گف ــه، دوس ــد می پوش ــاس جدی لب
ــه،  ــك می کن ــه کم ــه هم ــه ب ــت، همیش ــی باالس ــش خیل ــات علمی ــه، اطاع ــی آروم خیل
دوســتش بعــد ایــن همــه تعریــف گفــت بــازم نشــناختم، کــه آخــر ســر فــرد بــه دوســتش 

گفــت: همونــی کــه بــا ویلچــر مــی آد ...
ــر  ــگاه عمیق ت ــك ن ــا ی ــم ب ــی می تونی ــم، ول ــا رو می بینی ــر آدم ــه ظاه ــا همیش ــا آدم ه م

ــه قــول ســهراب ســپهری: ــگاه منفــی. ب ــكات مثبــت دیگــران رو ببینیــم قبــل از ن ن
چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید ...

به امید روزی که خوبی همدیگه را ببینیم.
***

تحصیات: خارج فقه و اصول عباس امیری فر    سن: 57  

ــهر از  ــازی خرمش ــه آزادس ــوط ب ــدس مرب ــي بیت المق ــات ال ــرکت در عملی ــره ای از ش خاط
یكــی از فرماندهــان آن زمــان لشــكر حضــرت رســول)ص( تیــپ شــهید محســن وزوایــي 
ــی  ــم بعث ــرة رژی ــت محاص ــهر تح ــواز خرمش ــادة اه ــام دارم. در ج ــط ام ــجویان خ از دانش
ــراي اینكــه از محاصــره نجــات  ــد ب ــم کــه ایشــان آمــد و در ســخنانی فرمودن عــراق بودی
پیــدا کنیــم چنــد نفــر داوطلــب کــه قصــد زنــده مانــدن در ایــن عملیــات را نداشــته باشــند 
بــا مــن بیاینــد تــا بــا شــهادت آن هــا تعــداد زیــادی از رزمنــدگان نجــات پیــدا کننــد. بنــده 
شــاهد بــودم بی درنــگ حــدود 10 نفــر بــه فرماندهــی آن شــهید بزرگــوار بــدون مكــث بــا 
ــداد  ــده تع ــا آن فرمان ــی7 ب ــی ج ــن آرپ ــت گرفت ــه دس ــا ب ــد و ب ــاد  پذیرفتن ــای ش چهره ه
زیــادی تانــك دشــمن را شــكار و همــراه بــا آن فرمانــده همــة آنهــا شــهید شــدند و باعــث 

ــات آزادســازی شــهر خرمشــهر شــد. شكســتن محاصــرة دشــمن و فراهم ســازي مقدم
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تحصیات: کارشناسي نرم افزار سن: 28   سلمان علی آقایی    

در تمــام دوران زندگــی بــا مشــكات و اتفاقــات زیــادی مواجــه شــدم کــه اثــرات متفاوتــی 
ــه یكــی از دوســتان  ــود ک ــن ب ــات ای ــن اتفاق ــه و احساســاتم گذاشــته یكــی از ای رو روحی
هــم دوره مــن بــا مریضــی ناگهانــی مواجــه شــد کــه تنهــا فرزنــد یــك خانــواده ســید بــود.

ــد و  ــرف بزن ــت ح ــت درس ــر نتوانس ــه دیگ ــرد ک ــر ک ــاري او را زمین گی ــوری بیم  به ط
حرکــت کنــد. بــا تمــام مشــكاتی کــه پــدر و مــادرش بــرای امــرار معــاش داشــتند، از پســر 
ــده ای نداشــت  ــه دیگــر نگــه داری از آن فای ــی ک ــا جای ــد ت مریضشــان نگــه داری می کردن
ــت  ــه داری و مراقب ــود نگ ــا وج ــان ب ــه تك پسرش ــا اینك ــد؛ ت ــرده  بودن ــش ک ــرا جواب و دکت

فــراوان زنــده نمانــد و بــه دیــار باقــی شــتافت.
ــوت  ــا نیســتند و ف ــن دنی ــر در ای ــم دیگ ــب را می نویســم پدرشــان ه ــن مطل ــه ای  االن ک
شــده اند. ایــن فــداکاری بــود کــه یــك پــدر و مــادر بــرای فرزندشــان تــا پــای جــان انجــام 

دادنــد.

تحصیات: کارشناسي  سن: 27   نسرین زماني  

فداکاري، یعني پدرم با دست هایي پینه بسته و دلي شكسته.
فداکاري، یعني مادرم با قلبي نگران و چشمي رو به آسمان به امید فردایي بهتر.

ــد و نگذاشــت غــم روزگار خــم  ــه جــان خری ــم را ب ــي خواهــرم کــه غم های ــداکاري، یعن ف
بــر ابروانــم بیــاورد.

فــداکاري، یعنــي بــرادرم کــه از چشــم هایم غمــم را خوانــد و هم بغــض لحظه هــاي 
ــد. ــي ام ش ــخت زندگ س

فداکاري، یعني خانوادة من.
یعني، عشق

یعني، ازخودگذشتگي

***
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تحصیات: کارشناسي علوم ارتباطات سن: 55   فریدون آریا  

ــال 1377 در  ــغلی در س ــت ش ــع موقعی ــه تب ــتم. ب ــته هس ــی بازنشس ــك نظام ــده ی بن
ــی  ــودم. در یك ــه می نم ــام وظیف ــتان، انج ــتان بلوچس ــتان سیس ــراوان اس ــتان س شهرس
ــن  ــًا آخری ــتان، تقریب ــن شهرس ــور، در ای ــرزی کش ــاده م ــك و دورافت ــتاهای کوچ از روس
ــاده دو ســه روســتای دیگــر وجــود  ــه انتهــای ج ــادة خاکــی ک کلیومترهــای مســیر و ج
داشــت و انتهــای آن توســط کوه هــا و صخره هــای مرتفــع پوشــانیده و مســدود گردیــده 
ــة روســتایی  ــك خان ــار جــاده ی ــور کن ــود و بن بســت می شــد. درحاشــیة روســتای مذک ب
ــا و  ــت خرم ــاف درخ ــاقه ها و الی ــه از س ــینان ک ــای چادرنش ــابه خانه ه ــوع کپر)مش از ن
بوته هــای مشــابه وحشــی و خــودرو محلــی ســاخته شــده و ســقف و اطــراف آن نیــز بــا 
حصیرهــای بافتــه و فرش هایــی کــه از مــوی شــتر و بــز بافتــه شــده اند، پوشــانیده شــده 

ــود(. ــتفاده می ش ــت اس ــورت ثاب و بص
ــود  ــا ب ــر دو چشــم نابین ــه از ه ــی ک ــوچ  محل ــردم بل ــاله از م ــدوداً شصت س ــردی ح پیرم
هــرروز در چنــد وعــده بــا ظــروف در دســترس بــه محــل چشــمة آبــی کــه بســیار کــم 
می جوشــید و در فاصلــة حــدوداً دوکیلومتــری آن طــرف روســتا و داخــل یــك دره بــود آب 
مــی آورد و آن را در ظروفــی ســفالی ســاختة شهرســتان ســراوان کــه توســط کیســه گونــی 
ــدت  ــایه کپر)ش ــمت س ــه و آن را در س ــود ریخت ــش داده  ب ــت خودش پوش ــت دس و باف
آفتــاب و گرمــا در محــل بســیار زیــاد اســت( آویــزان نمــوده و مــدام اطــراف ظرف هــا را 

خیــس کــرده تــا خنــك بمانــد.
ــم  ــد می کن ــبانه روز ) تأکی ــداوم و ش ــور م ــار بط ــی و ایث ــد خیرخواه ــه قص ــارالیه ب مش
ــف  ــاعات مختل ــم در س ــده و همكاران ــار بن ــزار ب ــتر از ه ــون بیش ــبانه روز چ ــور ش به  ط
شــبانه روز در طــول سه ســال  حضــور هــر وقــت از مســیر عبــور کردیــم ایشــان حضــور 
داشــتند( بــه محــض شــنیدن صــدای خودروهــای عبــوری و یــا موتــور ســیكلت یــا صدای 
انســان از کلبــه اش بیــرون آمــده و یكــی از ظــروف را از کلبــه جــدا کــرده و بــا یكــی دو 
لیــوان کنــار جــاده آمــده و ضمــن عــرض ادب و احتــرام و خســته نباشــید بــه مســافرین 
ــه  ــا ایــن عمــل ایثارگران ــه آن هــا آب رایــگان و خنــك تعــارف نمــوده و ب و رهگــذران ب
ــه می کــرد؛ آب  ــه چشم داشــتی ارائ ــا اخــاص و بــدون هیچ گون انســانیت و فــداکاری را ب

در آن محــل خیلــی کــم و حكــم کیمیــا را داشــته، بــه ویــژه آب خنــك.
ــان  ــه هم میهن ــرد و توج ــغ آن م ــات بی دری ــپاس از زحم ــم س ــه رس ــره را ب ــن خاط ای

ــتم. ــی نگاش ــگ مل ــه فرهن ــزم ب عزی
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تحصیات: کارشناسي سینما سن: 36   مرتضی علی کریمی  

یــك روز آفتابــی در حالــی کــه مســافران در ایســتگاه اتوبــوس ایســتاده بودنــد، اتوبــوس وارد 
ــت  ــوس حرک ــدند. اتوب ــوار می ش ــری س ــس از دیگ ــی پ ــافران یك ــد و مس ــتگاه می ش ایس
ــود، ایســتاده اند.  ــه علــت این کــه قســمت خانم هــا پرشــده ب می کنــد. تعــدادی از خانم هــا ب
ــه قســمت آقایــان می آینــد و در صندلی هــای خالــی می نشــینند  چنــد نفــر از آن هــا هــم ب
و در بیــن ایــن خانم هــا یــك خانــم و دختــرش هســتند کــه در ردیــف اول صندلــی آقایــان 
می نشــینند. گرمــای آخــر بهــار باعــث شــده بعضی افــرادی کــه در اتوبوس هســتند دســتمال 
ــی  ــه آرام ــاد ب ــك زی ــل ترافی ــوس به دلی ــد. اتوب ــاك کنن ــود را پ ــای خ ــت عرق ه ــه دس ب
خیابــان را طــی می کــرد و بــه ایســتگاه بعــدی می رســید. پیرمــردی بــا دســت های لــرزان 
ــی  ــود و نیم نگاه ــوس می ش ــاری در، وارد اتوب ــای کن ــك میله ه ــه کم ــت ب ــای سس و پاه
ــان  ــی آقای ــه صندل ــد ک ــی می افت ــه خانم های ــمش ب ــدازد و چش ــوس می ان ــل اتوب ــه داخ ب
ــه داده  ــا تكی ــی از صندلی ه ــه یك ــه ای ب ــرة اعتراض گون ــا چه ــرد ب ــد. پیرم ــغال کردن را اش
و  میلــه بــاالی ســر خــود می گیــرد تــا بتوانــد ســر پــا بایســتد و هــر از گاهــی بــه کســانی 
ــر  ــد دیگ ــكان می ده ــری ت ــد و س ــی می کن ــته اند نگاه ــی نشس ــت روی صندل ــه راح ک
ــرا دیگــه  ــا چ ــا خــودش. خانم ه ــه حــرف زدن ب ــد ب ــدارد، شــروع می کن ــوان ایســتادن ن ت
آمدنــد بــه قســمت آقایــان. ناگهــان، خانمــی کــه در قســمت اول صندلی هــا نشســته  بــود 
ــه پیرمــرد. پیرمــرد کــه از طــرز  ــه پرخاش کــردن ب ــد ب ــه همــراه دختــرش شــروع می کن ب
ــا  برخــورد ایــن دو خانــم در جــا خشــكش زده بــود و در جــواب گفــت: دختــرم مــن کــه ب
شــما نبــودم، اصــًا چیــزی نگفتــم. زن بــا عصبانیــت می گویــد: حــق نــداری چیــزی بگــی!

پیرمــرد ســاکت می شــود، ولــی زن همچنــان در حــال توهین کــردن بــه پیرمــرد اســت کــه 
یكــی دیگــر از خانم هــا از جایــش بلنــد می شــود و جــای خــود را بــه پیرمــرد می دهــد.
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انگارانه
تحليل و نظر
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تحصیات: کارشناسي رضا تمدنی حق جو    

سام و خسته  نباشید خدمت برادران گرامی ام،
بدانیــد کــه قلــم شــما باعــث آبــروی ملــت ایــران اســت. هم چنــان بكوشــید تــا آثــار بــه یــاد 
ماندنــی شــهدا و امــام راحل مــان بــه دســت جوانــان نســل های ســوم و چهــارم برســد. شــما 

رزمنده هــای میــدان قلــم هســتید.
روزی از ایــن ســرزمین نــدای »هــل مــن ناصــٍر ینصرنــی« بلنــد خواهــد شــد و کســی جــز 
شــما اهــل قلــم باقــی نیســتند کــه بخواهنــد در زمــان ظهــور حضــرت مهدی)عــج( روزهــای 

ماندنــی را بــه صفحه هــای کاغــذ بیاورنــد.

***

سن: 37          تحصیات: کارشناسي ارشد محمدحسین آریایی نژاد 

ــث  ــی در مباح ــای زندگ ــه مهارت ه ــداکاری از جمل ــت و ف ــار و گذش ایث
روان شناســی اســت کــه نمــاد درون خانــواده ای آن پــدران و مــادران بزرگــوار 
ــال  ــت س ــران هش ــازان و ایثارگ ــهدا و جانب ــه ای آن ش ــاد درون جامع و نم

دفــاع مقــدس مي باشــند. 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 تضمیــن مي کننــد. نمونــة بــارز 
ایثــار و گذشــت را در شــهادت شــهدایي چــون شــهید دکتــر طهرانی مقــدم و حــاج  ابراهیــم 
همــت و باکــری و دیگــر شــهدا مي تــوان جســتجو کــرد کــه در جامعــه اي کــه امنیــت آن 
ــا شــهادت خــود، ضمــن تثبیــت امنیــت، ترویــج اســام  دســت خوش هجمــه واقــع شــد ب
ــران و شــهدا  ــي ایثارگ ــدردان، تمام ــت، ق ــن باب ــه از ای ــر شــدند ک ــاب محمــدی را پي گی ن

مي باشــم.

***

سعید سولقاني      تحصیات: کارشناسي ارشد زبان انگلیسي

فــداکاری، گذشــت و ایثــار هم زمــان بــا انقــاب و ســپس بــا آغــاز جنــگ 
و جبهــة مقاومــت، همــواره در زندگــی بــا مــن هــم گام بــوده اســت. حضــور 
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ــای  ــاه در اردوگاه ه ــش  م ــت و ش ــور بیس ــگ و حض ــه و جن ــت ماه در جبه ــش از بیس بی
ــرد اســت. ــردان م ــه از خودگذشــتگی های م ــن تجرب اســارت، مبی

اکنــون در برهــه ای از زمــان هســتیم کــه ایثــار را در ابعــاد دیگــری می تــوان جســتجو کــرد. 
آیــا در زمانــی کــه ولــع و حــرص و آز و طمــع مال انــدوزی و تجــدد عمــوم جامعــه را فــرا 

گرفتــه نمی تــوان بــه گونــه ای دیگــر ایثــار نمــود؟
ــه در آرزوی  ــی از جامع ــه بخش ــت ک ــه ای اس ــه گون ــی ب ــاوت طبقات ــه تف ــه ای ک در جامع
کمترین هــا و حداقل هــای زندگــی در ســطح قــوت الیمــوت شــب را بــه روزی می رســانند 

ــود. ــار نم ــوان ایث نمی ت
در برهــه ای از زمــان کــه عــدم برخــورداری از ســامتی موجــب رنجــوری جامعــه می باشــد، 

ایثــار معنــی تــازه ای دارد.
ایثار و ازخودگذشتگی حد و مرز نمی شناسد.

همه می توانند در هر سطح و مقامی ایثارگر باشند.

***

سن: 52        تحصیات: کارشناسي عمران مهدی خاك زاد  

ــب  ــه، مطال ــن دو کلم ــا ای ــت، ب ــت هس ــار و گذش ــورد ایث ــوع در م موض
جورواجــوری بــه ذهــن آدمــی خطــور می کنــد؛ اولیــن بحــث، یــاد شــهدا و 

ــد. ــن می آی ــه ذه ــدس ب ــاع مق ــال دف ــت س ــدگان هش رزمن
واقعــًا معنــی ایثــار و از جان گذشــتگی وقتــی پرمعنــی و پررنــگ می شــه کــه داری بــا تمــام 
ــی از  ــی یعن ــود آدم ــیرین ترین وج ــت می جنگــی و از ش ــوس و وطن ــر نام ــه خاط ــت ب جون

ــه باطــل می شــی.  جــان خــود دســت می کشــی و وارد جبهــه جنــگ حــق علی
ــه  ــیدند و چ ــا کش ــه چه ه ــودش ک ــین و خ ــام حس ــاران ام ــد ی ــادت می آی ــرم ی ــاه مح م
مظلــوم واقــع شــدند. آنــان بــرای حفــظ دیــن خــود کاری کرده انــد کــه تــا دنیــا دنیاســت 
ــد. ــاد ماهــا مانــدگار خواهــد مان ــا زمانــی کــه صــور اصرافیــل زده نشــده، در قلــب و ی و ت

ــه  ــب زنده داری ها و... ب ــا و ش ــه خون دل ه ــه چ ــدازد ک ــان می ان ــاد مادرانم ــا را ی ــار، م ایث
ــد.  ــان بوده ان ــت فرزندان ش ــی و پش ــه حام ــد و همیش ــل کرده ان ــان تحم ــر فرزندانش خاط
هرچــه از مــادران گفتــه شــود کــم اســت و بــه ایــن جملــه کــه »بهشــت زیــر پــای مــادران 

ــم. ــنده می کن ــت« بس اس
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از فــداکاری پــدران می شــود گفــت کــه شــب و روز در تــاش هســتند تــا خانــواده بــا رفــاه 
نســبی و صــد البتــه راحت تــر از قبــل زندگــی کنــد، واقعــًا بایــد دســت پینه بســتة پدرانمــان 

ــم. ــه باران کنی را بوس
و در آخر، فداکاری ما را یاد دهقان فداکار انداخت.

ــد،  ــلب می کن ــا س ــه را از م ــای فداکاران ــی موقعیت ه ــرایط اجتماع ــر، ش ــال حاض در ح
اعتمادهــا کــم شــده، دوســتی ها بــه رقابــت ناســالم تبدیــل شــده، پــدر و پســر رقیــب هــم 
ــای  ــوای فیلم ه ــرادر دل آزرده اســت و خاصــه دیگــر زندگــی حــال و ه ــرادر از ب شــده، ب
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.

***

تحصیات: کارشناسي علی اصغر مخبری     سن: 40  

ــع  ــارت؛ مداف ــت و طه ــت عصم ــل بی ــه اه ــی عشــق ب ــرم، یعن ــع ح مداف
حــرم، یعنــی عشــق بــه والیــت و رهبــری؛ مدافــع حــرم، یعنــی گذشــتن 
از دنیــای مــادی؛ مدافــع حــرم، یعنــی همیشــه و در همــه جــا پیــرو فرمــان 

ــرم  ــه از ح ــتیم ک ــم، االن هس ــان نبودی ــر آن زم ــی اگ ــرم، یعن ــع ح ــودن؛ مداف ــر ب ولی ام
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 خــاك میهــن؛ مدافــع حــرم، یعنــی ایثــار 
جــان؛ مدافــع حــرم، یعنــی بــدون هیــچ چشم داشــت دنیایــی جنگیــدن در برابــر متجــاوزان 
بــه حــرم اهــل بیــت؛ مدافــع حــرم، یعنــی دفــاع از قــرآن؛ مدافــع حــرم، یعنــی می توانــی از 
هرکشــوری باشــی؛ مدافــع حــرم، یعنــی جــان خــود را بــرای اعتقاداتــت می گــذاری؛ مدافــع 

حــرم، یعنــی...
عاشق
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تحصیات: محصل سن: 9   یاشار دهقانی  

ــد،  ــه خطــر انداخته ان ــا، خودشــان را ب ــرای نجــات م مــن از کســانی کــه ب
متشــكرم؛ آن هــا آدم هــای خوبــی بودنــد و بــه مــا کمــك کردنــد. مادرشــان 
ــی از  ــت. بعض ــده اس ــهید ش ــان ش ــه بچه هایش ــود ک ــت ب ــی ناراح خیل

پدربزرگ هــا هــم در آن جنــگ شــهید شــدند. مــا بایــد قــدر ایــن شــهیدها را بدانیــم. وطــن 
ــان دارم. ــم و دوست ش ــا می کن ــهیدها را دع ــن آن ش ــت. م ــران اس ــا ای م

ــاد  ــد ی ــم بای ــا ه ــم. م ــی می کنی ــحالی زندگ ــا خوش ــم و ب ــی داری ــی خوب ــا االن زندگ  م
ــم. ــداکاری کنی ــم ف ــا بتوانی ــم ت بگیری

***

تحصیات: محصل سن: 17     علی رضا صباغ یزدی 

بــه نظــر مــن ایثــار کاری زیباســت کــه متأســفانه بعضــی از آن سوء اســتفاده 
ــر  ــای اخی ــال ها و دهه ه ــا در س ــت ت ــده اس ــث ش ــن باع ــد و همی می کنن
ایــن موضــوع کم رنــگ شــود. البتــه بایــد بــه ایــن موضــوع توجــه داشــت 

کــه گذشــت بیــش از حــد، باعــث عصبانیــت دیگــران می شــود.

***

تحصیات: محصل سن: 17   پیمان دهقانی  

دربارة خوبی های پدر و مادر؛
پــدر و مــادر مــا را بــزرگ کردنــد و مــا را بــه مدرســه فرســتادند، مــا بایــد 
ــرام  ــدر و مــادر خــود احت ــه پ ــدر و مــادر را بدانیــم و کســانی کــه ب قــدر پ
ــای  ــی از نعمت ه ــادر یك ــدر و م ــت. پ ــم اس ــان در جهن ــد جایش نمی گذارن

ــان در بهشــت اســت. ــد جایت ــن نیكــی کنی ــه والدی ــر ب الهي ســت. اگ
اگر پدر و مادرمان نبودند، معلوم نبود ما چه کاره می شدیم.

حتی اگر پدر و مادر بد بودند باید به آن ها خوبی کرد.
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پدر و مادر عزیز هستند، من خیلی آن ها را دوست دارم.
امیدوارم همیشه تن شان سالم باشد.

***

تحصیات: کارشناسي فلسفه سن: 27   امیر نامي   

بــرای بنــده بســیار دشــوار اســت کــه در مــورد ایثــار و یــا فــداکاری صحبــت کنــم یــا چیــزی 
ــم را  ــواده و تمــام اطرافیان ــدرم، خان بنویســم. وقتــی هــر روز محبــت و فــداکاری مــادرم، پ
ــه شــرمنده هســتم، شــرمنده تر نشــوم. ــت کشــیده و از خــدا می خواهــم ک ــم، خجال می بین

امیــدوارم روزی هــم بیایــد در ایــن دنیــا همــة مــا آدم هــا، فقــط و فقــط از خودمــان طلبــكار 
باشــیم. راه برویــم بــا یــاد خــدا در دلمــان، همــه را ببخشــیم؛ چــه اهمیتــی دارد کــه دیگــران 
ــره،  ــور روزم ــن ام ــی در کوچك تری ــیم، حت ــته باش ــار داش ــت و ایث ــا گذش ــند، م نمی بخش

خــدا می بینــد، همیــن بــس اســت.
تشــكر می کنــم از نیــت خیــر و نیكــوی شــما، امــا گمــان می کنــم ایــن دســت فعالیت هــا 

و امــور فرهنگــی بیشــتر جنبــه تبلیغــی و رســانه ای دارد نــه اثرگــذاری!
ــو از  ــن فضــای ممل ــه آرامــش دارد کــه در ای ــاز ب ــن دســت نوشــته ها، نی ــد باشــید )ای مؤی

ــد(. ــوار می نمای ــادق دش ــانه های ناص رس

***

تحصیات: دیپلم سن: 20   پویا حایر   

در هــر کشــور و جامعــه فرهنــگ ایثــار، گذشــت و فــداکاری بــا عنوان هــای 
مختلــف و شــیوه های مختلــف وجــود دارد. در ملتــی ایــن فرهنــگ پررنــگ 
اســت و در جامعــه ای هــم خیلــی نمــود نــدارد. در جامعــة مــا ایــن فرهنــگ 

ــاق شــكوهمند،  ــد از آن اتف ــا بع ــا وجــود داشــت، ام ــل از انقــاب اســامی در کشــور م قب
ــخ  ــار در تاری ــن ب ــرای اولی ــه در آن ب ــود ک ــدس ب ــاع مق ــم دف ــد و اوج آن ه ــر ش پررنگ ت
کشــورمان بعــد از حملــه بــه کشــور حتــی یــك وجــب از خاك مــان 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 نــام آوران کــه گاهــی بــا ســاح خالــی از فشــنگ 
ــه اســامی  ــون هــم درجامع ــت هم اکن ــگ مقاوم ــن فرهن ــگان ایســتادند و ای ــل بیگان مقاب
مــا پیداســت و مــردم مــا مقابــل تحریم هایــی کــه تحمیــل شــده و تمــام ناســازگاری های 

ــد. ــا مــا، مقاومــت می کنن ــا ب دنی
***

علی دولت آبادی         سن: 21        تحصیات: کارشناسي

بــه نظــر ایــن بنــده حقیــر، ایثــار قابــل توضیــح و تعریــف نبــوده، نیســت و 
نخواهــد بــود، امــا شــخص ایثارگــر بــه درجــه و مرتبــه ای از خودســازی و 
اخــاص رســیده اســت کــه از منافــع و اهــداف شــخصی خــود صرف نظــر 

ــود،  ــی خ ــری از زندگ ــا هــدف واالت ــر و ی ــا اشــخاص دیگ ــع شــخص ی ــه نف ــد و ب می کن
گذشــت می کنــد کــه ایــن گذشــت می توانــد از نظــر مالــی، جانــی یــا موقعیــت فعلــی فــرد 
باشــد. امیــدوارم کــه همگــی بــه آن هــدف خــوب خــود برســیم و بتوانیــم عضــوی هرچنــد 

کوچــك از ایــن مجموعــة ایثارگــران باشــیم.
***

تحصیات: کارشناسي فلسفه سن: 21   رشیدی   

ــاس  ــتان عب ــكای آب، قطع شــدن دس ــردن خن ــاوان لمس ک ــاید ت ــدم ش ــی خوان ــار: جای ایث
بــود، شــاید تــاوان دیــدن آب، خــوردن تیــر بــر دو چشــم عبــاس بــود.

عبــاس از خــود گذشــت و ایثــار کــرد، واقعــًا ایثــار یعنــی چــه؟ گذشــتن از خــوردن آب بــه 
ــوی شــش  ــر گل ــر ســه شــعبه ب ــی خــوردن تی ــار، یعن خاطــر کــودکان تشــنه حســین؛ ایث
ــا  ــا مخــدره زینــب کبــری، زینــب می توانســت ب ــه اســارت رفتن علی ــار، یعنــی ب ماهــه؛ ایث
بــرادر همــراه نشــود، ولــی بــا آن کــه می دانســت چــه بــر ســرش می آیــد تمــام احترامــش را 
هتــك می کننــد، تحقیــر می شــود، اســیر می شــود، از کنیــزی گرفتنــش ســخن می گوینــد، 
بــه مجلــس شــراب پــا می نهــد، زینــب ایثــار کــرد بــرای بــرادر. کربــا در کربــا می مانــد 

اگــر زینــب نبــود.
ــادگان دوکوهــه؛ یعنــی عبــاس راوی نابینــای جنــگ کــه از تــرس این کــه  ــار، یعنــی پ ایث
مبــادا عاقــه اش بــه دوســت صمیمــی اش، عشــق زمینــی او را از رســیدن بــه هــدف تعالــی 
دور کنــد، بــا او قــرار گذاشــت تــا هم دیگــر را نبیننــد و در ســاعتی مقــرر بــه یــاد هــم قــرآن 
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خواننــد. ایثــار، یعنــی شــهیدان گمنــام.
ــه آن  ــازه ای ب ــان ت ــام ج ــاب ام ــا انق ــم، ب ــا گرفتی ــه از کرب ــود ک ــی ب ــار درس بزرگ ایث

ــم. دادی
ــوش و  ــا کــوروش و داری ــارت ت ــارس و پ ــا و پ ــان م ــد، از زم ــردم مــن همیشــه ایثارگرن م
جمشــید و از فضــا و علمــا تــا بســیجی های 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.

***

تحصیات: دیپلم سن: 20   علی سراج  

ــی  ــداکار تاریخ ــخصیت ف ــدام ش ــم و از ک ــروع کن ــا ش ــم از کج نمی دان
ــاع  ــال دف ــت س ــدگان هش ــهدا و رزمن ــر از ش ــن فداکارت ــا م ــم، ام بگوی
ــاله ای  ــیزده س ــوان س ــداکاری نوج ــن از ف ــم. آری! گفت ــدس نمی شناس مق

کــه ســوخت تــا جوانانــی بــرای ایــن ســرزمین بســازد و در طــول 2500 ســال تمــدن کشــور 
ــر از رزمنــدگان هشت ســال دفاعــی  ــادی رخ داده اســت مــا فداکارت مــا کــه جنگ هــای زی

ــود، نداشــتیم. ــًا مقــدس ب کــه واقع
ــه دارد،  ــان ادام ــاد همچن ــه جه ــرد و نشــان داد ک ــاز ک ــا ب ــرای م ــه راه را ب حســینی)ع( ک

ــا رســاند. ــه م حســینی کــه حســین وار جهــاد کــرد و انقــاب را ب
کاش من هم مثل حسین، فهمیده بودم. کاش...

***

تحصیات: کارشناسي سن: 50   اسماعیل حسین آبادی 

ــزرگ  ــد ب ــه عرصــة وجــود هســتی گذاشــته اند، خداون ــا ب ــدو حیــات وقتــی پ انســان ها از ب
انســان را بــا صبــر و شــكیبایی و ایثــار و فــداکاری کــه کلمــه ای بســیار بــزرگ اســت آشــنا 
ــه مــاه تمــام  ــه ایــن فــداکاری کــه مــادر ن ــا توجــه ب ــذا ب کــرد و در وجــود مــادر نهــاد، ل
ــرد، وقتــی کــه مــادر  ــه دوش می گی ــار ســختی زندگــی را ب ــراوان ب ــا تمــام مشــكات ف ب
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ــای  ــر پ ــه بهشــت زی ــه اســت ک ــن کلم ــد، نشــان دهندة ای از خودگذشــتگی نشــان می ده
ــه پیــری و شــرایط  ــا ب ــد دلبنــد وقتــی کــه مــادر پ مــادران اســت؛ پــس چــرا همــان فرزن
ــت  ــكات اس ــد، کار دارد، مش ــه نمی توان ــادر، ک ــای م ــا پس زدن ه ــذارد ب ــخت می گ س

ــد. ــكات برمی آی ــس مش ــودش از پ ــاز خ ــز ب ــادر عزی ــود و م ــه می ش مواج
چــرا بایــد این طــور باشــد مــادری کــه بــا چنــگ و دنــدان فرزنــد را بــزرگ می کنــد، وقتــی 
ــد کجــا  ــه از طــرف فرزن ــن عاطف ــود ای ــد وارد ش ــای فرزن ــه پ ــاری ب حاضــر نمی شــود خ
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 یــك فرشــتة الهــی کــه خــدا آن هــا را فرســتاده اســت 
ــادرم  ــم: م ــم  و می گوی ــی را می بوس ــره خاک ــن ک ــادران ای ــام م ــت تم ــم. دس ــت کنی مواظب

دوســتت دارم.

***
تحصیات: کارشناسي عمران سن: 43   پرهام صباحی  

گذشــتن از خــود و ارزش دادن بــه دیگــران، بــدون توجــه بــه ســن، نــژاد یــا مذهــب نشــانة 
انســانیت اســت و مایــة برتــری انســان بــه ســایر مخلوقــات.

ــر  ــا فك ــان ها ب ــد، در انس ــرت باش ــزه و فط ــات از روی غری ــن اســت در حیوان ــه ممك آن چ
ــن  ــه اســتفاده از ای ــی آگاهــی و انتخــاب و البت ــن توانای ــز همی و انتخــاب اســت و مهــم نی

ویژگــی  اســت.

***

تحصیات: کارشناسي الكترونیك سن: 43   علی اکرمي  

ایثــار، یكــی از زیباتریــن واژه هاســت. کســی کــه ایثــار می کنــد، قابــل احتــرام و حتی پرســتش 
اســت. مــن خیلــی دوســت دارم ایثــار کنــم، ولــی خیلی ســخت اســت.

فكــر کنــم ایثــار عرضــه می خواهــد، شــهامت می خواهــد. 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 هم نوعانــم ایثــار کنــم امیــدوارم در آینــده آن قــدر 
ــن و دیگــران سوء اســتفاده  ــار م ــا از ایث ــه بعده ــدوارم ک ــم و امی ــار کن ــه ایث ــزرگ شــوم ک ب
نشــود. امیــدوارم اگــر عرضــة ایثــار کــردن را نداشــته باشــم، حداقــل ادای ایثارگــران را درنیاورم 
و دروغ نگویــم و از نردبــان آن هــا بــاال نــروم. اگــر نمی توانــم از خــود بگــذرم، حداقــل دروغ 

نگویــم و اگــر روزی از خــود گذشــتم یــك عمــر از ملــت طلــب کار نباشــم.

***

تحصیات: کارشناسي ارشد سن: 41   سعید خسروی  

از اول خلقــت موجــودات، مخصوصــًا 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 می گیــرد، لــذا تــا عمــر هســت بایــد بــه بشــریت 

خدمــت کــرد تــا عاقبــت بــه خیــر شــویم.

***

سن: 46     تحصیات: کارشناسي مدیریت حسن علی محمودی 

ــر  ــداکاری اگ ــت و ف ــار و گذش ــث ایث ــا بح ــاط ب ــب، در ارتب ــر این جان ــه نظ ب
بخواهیــم غــور و تحقیــق نماییــم، بــه تحقیــق در هیــچ کجــای دنیــا نمی تــوان 
برتــر و واالتــر از ایثــار رزمنــدگان هشت ســال دفــاع مقــدس پیــدا نمــود؛ یعنــی 

رزمنــدگان دالور ایــران اســامی علی الخصــوص بســیجیان مخلــص والیــت کــه بــه هیــچ نهاد و 
مجموعــه ای نیــز وابســتگی نداشــته اند و خالصانــه پــا بــه عرصه جهــاد و مقاومــت و دفــاع از حریم 
مقــدس نظــام و ســرزمین گذاشــته اند؛ از افــرادی هســتند کــه بــا یقیــن کامــل و روح بلند و اســتوار 
و ادراك حقیقــی نــاب از معیارهــای الهــی جــان و مــال و همــه چیــز را در کفــة اخاص و فــداکاری 
نهادنــد، چــه آن هایــی کــه بــه شــهادت رســیدند و چــه آن هایــی کــه بــه درجــه رفیــع جانبــازی 
ــده و در حــال حاضــر در منصب هــای  ــن راه خوشــه ای برچی ــی کــه در ای رســیدند و چــه آن های

مختلــف در حــال فعالیــت  می باشــند. 
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سن: 46     تحصیات: کارشناسي مدیریت حسن علی محمودی 

تحصیات: دیپلم سن: 35   حسین   

ــداکار  ــد، ف ــرای اعتــای دینــش تــاش می کن ــداکار کســی اســت کــه ب ــه نظــر مــن ف ب
ــی و  ــورت اصول ــه ص ــن را ب ــا دی ــد ت ــود می زن ــوراك خ ــواب و خ ــه از خ ــت ک ــی اس کس
صحیــح بــه تمــام مــردم خــود معرفــی کنــد، در جامعــة مــا خیلــی فــداکاری انجــام شــده 
ــا  ــود دارد، ام ــادی وج ــردم ع ــی م ــهدا و حت ــداکاری ش ــیاری از ف ــای بس ــت و نمونه ه اس
فــداکاری در راه شناســاندن دیــن، بســیار کار ســخت و طاقت فرســایی هســت و هــر انســان 
عالــم و دانشــمندی کــه ایــن کار را انجــام می دهــد ادامه دهنــدة راه انبیــاء و امامــان هســت. 
نمونه هــای ایــن رفتــار امــام موســی صــدر، عامــه جعفــری، امــام خمینــی، دکتــر شــریعتی 
ــون  ــود؛ چ ــزوده ش ــن اف ــن فكران دی ــداد روش ــه تع ــه روز ب ــدوارم روز ب ــتند. امی و ...  هس

فــداکاری در راه شناســاندن حــق، بســیار مشــكل اســت.

***

تحصیات: کارشناسي سن: 48   علیرضا میرزایی  

یكــی از صفــات زیبــا کــه نمایانگر انســانیت انســان می باشــد، گذشــت اســت 
کــه در صــورت رشــد و تكامــل بــه صفــت ایثــار بــدل می گــردد و در صــورت 
ــد  ــداکاری می رس ــای ف ــت زیب ــه صف ــیدن ب ــال رس ــه کم ــن و ب اوج گرفت

ــه می رســند. انســان هایی کــه اگــر احســاس کننــد  ــه ایــن مرحل کــه انــدك انســان هایی ب
از خودگذشــتن موجــب ســعادت بــرای دیگــران اســت بــه راحتــی انجــام می دهنــد. 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 می خواهیــم مــا را بــه ایــن 

ســمت هدایــت نمایــد.

***

سن: 47          تحصیات: دکتري مدیریت علی حمیدی  

اگــر بگویــم ملــت ایــران در بیــن ملــل دنیــا بــه خیرخواهــی و نیكــوکاری 
ــن  ــه ای ــرا ک ــم؛ چ ــزاف نگفته ای ــه گ ــخن ب ــد، س ــی دارن ــهرت جهان ش
ــه  ــده اســت ک ــرار ش ــف تك ــای مختل ــا در صحنه ه ــا و باره ــوع باره موض

نمــاد واقعــی آن هشــت ســال دفــاع مقــدس و رفــع هجــوم دشــمن بــا اراده و ایثــار مردمــی 
بــوده اســت و حــل مشــكات مــردم توســط مــردم نوع دوســت و مهربــان بــا مشــارکت در 
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کارهــای خیرخواهانــه از دیگــر اموری ســت کــه کســی در هیــچ کجــای دنیــا نمی تــوان آن 
را بــا ایــن وســعت جســت. امیــدوارم ایــن روحیــه تقویــت شــود بیــش از گذشــته.

***
تحصیات: دیپلم سن: 38   پور رشیدی  

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 جبهه هــای حق 
علیــه باطــل جنگیدنــد و نگذاشــتند کــه ایــن مــرز و بــوم بــه دســت نااهــان 

ــد، آموخت. بیفت
بنابرایــن، در حــال حاضــر و در تمــام زمان هــا، 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 آن جایــی کــه ممكــن به خــود ضــرر نزنیــم؛ ولــی بــراي دیگران 

ایثــار کنیــم؛ فرقــی نمی کنــد سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی هــر نوعــی از ایثــار کــه ممكن اســت.

***
تحصیات: کارداني کامپیوتر سن: 39   فرزان کاردان  

ــة  ــتن از هم ــت، گذش ــكار اس ــح و آش ــوی آن واض ــای لغ ــه از معن ــور ک ــت همان ط گذش
ــه طــور  ــوده و ایــن خصوصیــت در کمتــر انســانی ب دلدادگی هــا و وابســتگی های دنیــوی ب
کامــل مشــاهده می شــود؛ ولــی در ســخن آســان بــوده و هرکــس خــود را یــك انســان بــا 
ــری از  ــی می باشــد کــه دیگــر اث ــه انســان های ماورای ــق ب ــد. گذشــت متعل گذشــت می دان

آن هــا موجــود نیســت.

***

سن: 57       تحصیات: کارشناسي حقوق علی اکبر علي اصغر   

گذشت کنید تا سالم بمانید.
آنانــی کــه از خودگذشــتند بــه خــدا رســیدند، آنــان کــه بــه خــدا رســیدند، 
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سن: 57       تحصیات: کارشناسي حقوق علی اکبر علي اصغر   

ــه کــرده اســت.  ــان در قلب هــا الن جــاودان شــدند. مهــر آن
ــد  ــی فرزن ــت؛ حت ــود گذش ــز خ ــه چی ــا، از هم ــان کرب ــام قهرم ــین علیه الس ــام حس ام
شــیرخوارش را در راه خــدا تقدیــم کــرد. او از لــذت دنیــا و هــر آ نچــه در آن بــود، عبــور کــرد 
و حــاال بعــد از 1400 ســال، حســین علیه الســام در تمــام دنیــا، مظهــر رشــادت، گذشــت 

و ایثــار نــام گرفتــه اســت.
ــزرگ  ــران ب ــگاه دیگ ــت در ن ــان های باگذش ــت. انس ــانی اس ــر انس ــاخص ه ــت ش گذش

ــتند.  هس
چه زیباست ایثار وقتی در مقابلش هیچ انتظاری نباشد.

حتی انتظار نام نیك.
***

تحصیات: دیپلم سن: 53   جعفری   

ــا در راه  ــاید بعضی ه ــد، ش ــف کنن ــهادت تعری ــه ش ــیدن ب ــار را در رس ــا ایث ــاید بعضی ه ش
کارهــای خیــر تعریــف کننــد و از ایــن قبیــل کارهــا، ولــی در زندگــی روزمــرة مــا بــا ایــن 
ــد  ــه اصــًا نمی توان ــار اســت کــه یــك جــوان در ایــن زمان ــوع ایث شــرایط زندگــی یــك ن
ــدر  ــا پ ــد. ی ــار و از خودگذشــتگی نشــان ده ــد ایث ــد بای ــر بتوان ــد، اگ ــواده ده تشــكیل خان
ــی  ــد و زندگ ــی گذشــت نشــان می ده ــود خیل ــورم از خ ــن ت ــم و ای ــوق ک ــا حق ــواده ب خان
ــا  ــش را درآورد و ی ــگاه آزاد بچه های ــی و دانش ــرج زندگ ــد خ ــا بای ــد و ی ــو می ران ــه جل را ب
زندگــی خــودش را ادامــه دهــد. فعــًا ایثــاری کــه مــا از خــود نشــان می دهیــم ایــن اســت 

ــم. ــه زندگــی کنی ــه این ک ــم ن ــده بمانی ــه زن ک

***

تحصیات: دیپلم سن: 61   شاهین اشعریون  

بســاط خویــش برچیدنــد و رفتنــد   خوشا آنان که با عزت ز گیتی 
)پرویــن اعتصامــی(

طبیعــت انســان بــا خوبــی و بــدی آمیختــه اســت، شــاید باالتریــن 
ــام  ــم ریشــه و اســاس تم ــك بنگری ــون نی ــه چ ــار، گذشــتن از شــیطان درون اســت ک ایث
ــر آن  ــه ب ــا غلب ــه ب ــم ک ــه می گیری ــا فاصل ــطة آن از خوبی ه ــه واس ــه ب ــت ک پلیدی هاس



ايثار و آگاهي68

ــم. ــش بازگردی ــانی خوی ــتن انس ــه خویش ــم ب می توانی
تو می گفتی که دل دریا کن ای یار

دلم دریا شد و ساحل ندیدم
به کوی دوست رفتم در غریبان

در خانه به رویم بسته دیدم
محبت ها همه از روی کین بود

در این دنیا وفایی و صفایی من ندیدم

***

تحصیات: دیپلم سن: 57   اکبر یادگاری  

ایثار، یعنی گذشت؛ یعنی پایداری.
یعنی در عین نداری و کارمندی بتوانی موجودی جیبت را با هم نوع خود تقسیم کنی.

یعنی وقتی رفتی غذا بخوری در رستوران، موقع حساب کردن پول یك نفر ندار را هم حساب 
کنی و بیرون بیایی!

من یك بار این کار را کردم!

***
تحصیات: کارشناسي سن: 56   احسان اهلل نیافر  

ــی)ع(  ــن عل ــده عباس ب ــر بن ــه نظ ــت ب ــداکاری و گذش ــار، ف ــس ایث تندی
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 جنگ کــردن هــم صرف نظــر کــرد و درحالــی کــه اشــتیاق فراوانــی بــرای میــدان 
رزم داشــت و رزمنــده ای دلیــر و جســور بــود و بــرای میــدان رفتــن لحظه شــماری می کــرد، 
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 
ــه  ــاد ســپرد. عبــاس حتــی نحــوة شــهادت خــود را ب ــا ب کــرد، امــا آرزوی میدان رفتــن را ب

ســید و مــوالی خــود حضــرت حســین)ع( ســپرد و خــود انتخــاب نكــرد.
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تحصیات: محصل  سن: 11   فاطمه غفاری  

ــود،  ــدار می ش ــه بی ــح ک ــی از صب ــدرم وقت ــداکار دارم؛ پ ــدر ف ــك پ ــن ی م
ــم و  ــدرم را می بین ــای پ ــن فداکاری ه ــد. م ــداکاری می کن ــط ف ــط فق فق
بــه پــدرم افتخــار می کنــم؛ وقتــی پدربــزرگ، مادربــزرگ و عمــه هــرکاری 

کــه داشــته باشــند، پــدرم انجــام می دهــد. مــن یــك عمــه دارم کــه دانشــجو اســت کــه 
پــدرم او را دانشــگاه می بــرد و مــی آورد بــه پــدرم افتخــار می کنــم و پــدرم را خیلــی خیلــی 

دوســت دارم.

سن: 27           تحصیات: کارشناسي ارشد عطیه غامی  

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 اون وقت 
ــا تك تــك ســلول هات لمســش کنــی و بشــه شــیوة زندگیــت.  ــی ب می تون

شــاید از نظــر لغــوی معنــی ایثــار فقــط فــداکاری و از خودگذشــتی باشــه، آدم هــای زیــادی 
هــم بــودن کــه بــه نوعــی از خودشــون تــو موقعیت هــاي مختلــف، ایثــار نشــون دادن؛ امــا 
ــا لذت هایــی کــه می تونــی بهــره  ایثــار واقعــی زمانــی کــه از تمــام چیزهایــی کــه داری ی

ببــری، ولــي به خاطــر عزیــزات از آن هــا چشــم پوشــي کنــي.
ــاید  ــواد؛ ش ــاال می خ ــات ب ــه درج ــیدن ب ــاید رس ــم؛ ش ــم درك کن ــز نتون ــن هرگ ــاید م ش
ــم امیــد یــه وعــدة  ــا بفهمیــش، هرچــی کــه هســت می دون خــدا بایــد بهــت نظــر کنــه ت
بزرگتــر، معنوی تــر و ابدی تــره کــه باعــث می شــه دســت و دلــت رو از قیــد و بنــد آرزوهــا 

و نیازهــای مادیــت بــاز کنــی و مثــل یــه پرنــده، خودتــو تــو خالقــت غــرق کنــی.
ــوم  ــرز و ب ــاع از م ــال دف ــوی هشت س ــتینش ت ــروان راس ــام حســین)ع( و ره ــه ام کاری ک
ــی  ــار معن ــت. ایث ــی دونس ــار واقع ــه ایث ــون دادن رو می ش ــون نش ــرزمین از خودش ــن س ای
ــزای از دســت رفتش اشــك  ــم کــه چطــور واســه عزی ــی مادرمــو می بین ســنگینی داره. وقت
ــه  ــه ب ــه و راضی ــول کن ــو ازش قب ــواد هدیه هاش ــدا می خ ــود از خ ــام وج ــا تم ــزه و ب می ری

رضــاش، شــاید بتونــم تــا حــدی معنیشــو درك کنــم.
ایثــار، فقــط کار جوونــای مــا نبــود کــه از مــادر یــا پــدر پیرشــون بگذرنــد، از نــوزادی کــه 
هنــوز ندیدنــش دل بكننــد یــا از تمــام چیزهایــی کــه دارن و عمــری بهــش دلخــوش بــودن، 
ــو ســرپا نگــه  ــه اون ــدره از پســرش ک ــه پ ــادره، خاطــرات ی ــه م ــار نگاه هــای منتظــر ی ایث
داشــته. ایثــار، امیــد بــه برگشــت دختریــه کــه ماه هــا، شــاید ســال ها از پــدرش دور بــوده. 

ــی نمی گنجــه! ــچ کتاب ــوی هی ــار ت ایث

***
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راضیه اویار حسینی  سن: 28       تحصیات: کارشناسي

ــاید  ــد و ش ــته باش ــی داش ــی مصداق ــر فرهنگ ــت در ه ــار و گذش ــاید ایث ش
هــم نــه. امــا بــه نظــر مــن ایثــار و گذشــت معنــی واحــد و مشــخصی دارد. 
ــه  ــغ ب ــی بی دری ــه بتوان ــن ک ــار اســت. همی ــوع ایث ــك ن ــی ی ــًا مهربان مث

همــه عشــق بــورزی، نوعــی از خودگذشــتگی اســت. زمانــی کــه از کشــور و ناموســت دفــاع 
می کنــی، ایثــار محســوب می شــود؛ ولــی متأســفانه امــروزه دیگــر آن ایثــار و گذشــت نــاب 

ــده اســت.  ــگ ش ــص کم رن و خال
ــیمان  ــود پش ــردة خ ــد از ک ــه نش ــر این گون ــتند و اگ ــران هس ــار جب ــا در انتظ ــتر آدم ه بیش
می شــوند و از آن کار دســت می کشــند؛ در صورتــی کــه گذشــت و ایثــار واقعــی و حقیقــی 
چیــزی غیــر از ایــن اســت. هــر زمانــی کــه توانســتی خــود را نادیــده بگیــری و بی حســاب 
ببخشــی، بــه مقصــود واقعــی رســیده ای. امیــدوارم تمــام انســان ها بتواننــد بــه ایــن درجــه از 
توانایــی برســند کــه بــه یك دیگــر عشــق بورزنــد و هم دیگــر را دوســت بدارنــد، مهربانــی 

ــچ چشم داشــتی. ــدون هی ــد، ب کنن
***

تحصیات: کارشناسي ارشد اقتصاد سن: 23   فاطمه سلطان زاده بانی 

ــد؛  ــرم می آی ــخص در نظ ــام دو ش ــگ ن ــه ای درن ــدون لحظ ــم، ب ــه می اندیش ــار ک ــه ایث ب
ــا  ــت ت ــود گذش ــدان خ ــال و فرزن ــان و م ــهدا از ج ــادرم؛ سیدالش ــین)ع( و م اباعبداهلل الحس

ــا جامعــة خویــش را نجــات دهــد. ــدا کــرد ت ــد، او خــود را ف ــدار کن ــگان را بی خفت
ــه زندگــی گذاشــتند،  ــا ب ــا آن زمــان کــه فرزندان شــان پ مــادرم و شــاید تمــام مــادران دنی
دســت از آرزوهایشــان کشــیدند تــا فرزندان شــان بــه رویاهــای خــود برســند. مــادرم شــاید 
تمــام پس انــدارش را یك جــا بــه مــن ببخشــد، اگــر بدانــد بــه آن نیــاز دارم. مــادرم حاضــر 
اســت کفــش کهنــه بــه پــا کنــد، امــا بــرای مــن آن چــه مي خواهــم تهیــه کنــد. مــادرم بــا 
ــم را  ــوراك دل خواه ــتد و خ ــاق گاز می ایس ــای اج ــوان پ ــام ت ــا تم ــت ب ــار اس ــه بیم این ک

ــد.  ــاده می کن آم
مــادرم، نهایــت ایثــار اســت. ایــن روزهــا در جامعــه ای کــه فســاد، اعتمــاد آدم هــا را از هــم 
گرفتــه اســت، دلگیــرم و غمگیــن می شــوم، وقتــی حتــی نمی توانــم بــه کســی کــه از مــن 
ــال راحــت پاســخش را بدهــم، چــرا کــه  ــا خی ــم و ب ــی را می پرســد اعتمــاد کن آدرس جای

ــدی داشــته باشــد. ــت پلی می ترســم نی
امیدوارم دنیای خالی از فساد و پر از ایثار و بخشندگی در پیش باشد.
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***

سن: 27          تحصیات: کارداني نرم افزار ربابه جبارزاده  

ــد  ــه اش بای ــا درك کلم ــره، ام ــا می ب ــی جاه ــه خیل ــا رو ب ــار آدم ــة ایث کلم
ــار، گذشــت،  ــال داده باشــی. ایث ــه کســی انتق ــا ب ــده باشــی ی از کســی دی
بخشــش همــة کلمه هــای قشــنگ رو تــو خــودش جــا مــی ده، حتــی کلمــة 

ــو خــودش جــا مــی ده. مقــدس عشــق رو ت
مــن ایثــار واقعــی رو تــو چشــم های مــادرم دیــدم و درك کــردم؛ مــادری کــه بــدون هیــچ 
چشم داشــتی و توقعــی خالصانــه نثــارت می کــرد، االن حــدود هفــت ماهــه کــه ایــن کلمــه 
رو کــه اطرفیــان بــه خاطــر از دســت دادن مــادرم می بینــم؛ امــا حــس ترحــم هــم داخلــش 
هســت. ایثــار واقعــی فقــط مخصــوص مــادرم بــود، چــون باالخــره روزی اطرافیــان بابــت 
ایــن ایثــاری کــه در نبــود مــادرم انجــام می دهنــد و دلداریــم می دهنــد حتمــًا توقعــی ازت 

خواهنــد داشــت.

تحصیات: محصل سن: 10   مهدیه آخوندپور  

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 
ــر  ــه خاط ــال ب ــن ح ــا ای ــی دوســت داشــت، ب ــش را خیل ــود و بچه های ــم ب ــدر ه شــهید پ

مــردم کشــورش از جــان خــود گذشــت.

***

تحصیات: محصل سن: 14   نازنین ابوترابی  

ــد.  ــش می ده ــان آرام ــه روح انس ــت ب ــت. گذش ــی اس ــز خوب ــت، چی گذش
خیلــی خــوب اســت کــه گذشــت داشــته باشــیم، امــا می دانــم بــرای بعضــی 
ــای ســاده  ــا چیزه ــه تنه ــد ک ــا فكــر می کنن ــا ســخت اســت. بعضی ه از م

ــر را  ــتر و بزرگت ــتباهات بیش ــه اش ــی ک ــت، هنگام ــور نیس ــا این ط ــید؛ ام ــوان بخش را می ت
ببخشــیم، اطمینــان خاطــر بیشــتری داریــم پــس ســعی کنیــم.
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ــو  ــای ت ــر پ ــرا بهشــت را زی ــادر چ ــد: م ــد و می گوی ــادرش می کن ــه م ــدی رو ب روزی فرزن
قــرار دادنــد و در دســتت ندادنــد و مــادر ایــن گونــه بــه کــودك جــواب داد: آن را بــر زمیــن 

گذاشــتم تــا بتوانــم تــو را در آغــوش بگیــرم.

***

تحصیات: کارشناسي ژنتیك سن: 26   سیده راضیه طاهریان  

شــهید بــه کســی می گوینــد کــه از عزیزتریــن چیــز خــود کــه همــان جــان شــیرین اســت 
ــداکاری  ــت و ف ــار، گذش ــن ایث ــد. بزرگ تری ــه می کن ــود را جاودان ــته و خ ــی گذش ــه راحت ب
از آن شــهدایی اســت کــه ایــن ســرمایة خــود یعنــی جــان را در راه خــدا تقدیــم می کننــد 
ــه می شــوند. امــام حســین)ع( ســاالر شــهیدان اســت، یعنــی بزرگتریــن شــهید در  و جاودان
تاریــخ کــه بــا گذشــتن از جــان، مــال و خانــوادة خــود در راه اســام، قــرآن و خــدا توانســت 

الگویــی باشــد بــرای همــه شــهدا.
شــهدا در هشت ســال دفــاع مقــدس و پــس از آن توانســتند نشــان بدهنــد کــه درس ایثــار 
را از امــام خــود بــه خوبــی یــاد گرفته انــد. همــة شــهدا در خــور و شایســتة تقدیــر هســتند. 
بــه یــاد قســمتی از کتــاب خاطــرات خانــم اســیر ایرانــی یعنــی معصومــه آبــاد افتــادم کــه 
ــان از  ــن چوپ ــود و ای ــده ب ــا در آم ــارت عراقی ه ــه اس ــی ب ــود: »چوپان ــته ب ــی نوش در جای
اســتان های مرکــزی کشــور بــود کــه پــس از شــنیدن خبــر شــروع جنــگ گلــه گوســفندان 
ــت خــودش و  ــود و در نهای ــا آورده ب ــدگان جبهه ه ــه رزمن ــی ب ــرای کمــك غذای خــود را ب
گوســفندانش بــه دســت عراقی هــا افتادنــد و پــس از تحمــل شــكنجه های فــراوان در یكــی 

ــه شــهادت رســید.« ــان ب از اســارتگاه های عــراق ایــن چوپ
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 دل بســته آن هاســت دســت بكشــد، 
ــن  ــه باالتری ــی جــان خــود گذشــته و ب ــد از شــیرین ترین ســرمایه زندگــی اش یعن نمی توان

مرحلــه ایثــار کــه همــان کشــته شــدن در راه خــدا یــا شــهادت اســت، برســد.
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تحصیات: کارشناسي الهیات سن: 22   زهرا شفیعی نژاد  

مــن ایثــار را در امــام زمانم)عــج( دیــدم، بــا وجــود اذیت هــا و دل آزاری هایــی کــه از جانــب 
مــن دیــد، بــا تمــام وجــود برایــم دعــا کــرد و همیشــه محافظــم بــود.

آقاجان، ممنون بابت بودنت.

***

تحصیات: کارشناسي ریاضي سن: 41   زهرا رهبر گنجه  

بــرای مــا کــه دوره هــاي راهنمایــی و ابتدایی مــان بــا صــدای موشــك باران و اخبــار جنــگ 
از تلویزیــون گذشــته اســت، ایثــار، یعنــی جوانانــی کــه می توانســتند بهتریــن لــذت زندگــی 

را ببرنــد، ولــی در جبهه هــای جنــگ حضــور داشــتند.
ــه جبهــه  ــی آن هــا را ب ــد، ول ــرای پسران شــان عروســی بگیرن ــی کــه می توانســتند ب مادران
ــد بازگشــت  ــه امی ــه روزهــای خــوش اول زندگــی مشــترك را ب فرســتادند و همســرانی ک

ــد. ــان گذراندن شوهران ش
ایثار برای ما نسل جنگ دیده، مادر و همسر رزمندگان، شهدا، اسرا، جانبازان است.

همچنیــن، همســران جانبــازان در حــال حاضــر کــه چــه صبــری دارنــد، چــه پرســتاری هایی 
می کننــد و چقــدر از زندگــی رضایــت دارنــد.

***

تحصیات: کارشناسي ارشد ارتباطات سن: 35   اکرم میرزایی دهرام  

در قالب یك کم درد و دل!
گذشــت یــك واژة بــزرگ و زیبــا اســت کــه بــه عنــوان یــك صفــت پســندیده مــورد تقدیــر 
انسان هاســت. اصــواًل داشــتن ایــن صفــت خــوب و نعمــت الهــی در وجــود آدمــی، انســان را 
بزرگ منــش بــار مــی آورد و هرچــه میــزان و کیفیــت آن بیشــتر و باالتــر باشــد بــه همــان 

انــدازه بزرگــواری فــرد نیــز بیشــتر و مــورد ســتایش  بیشــتر اســت.
مــن بــه عنــوان فــردی کــه گذشــت و بزرگ منشــی را از مــادر و پــدرم بــه خوبــی آموختــم و 
درك 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، 
ــروردگار در زندگــي ام  در نهایــت رضایــت و نتیجــة گذشــت های مكــرر خــود را از جانــب پ

بــه خوبــی شــاهد بــودم.
ایثــار زمانــي زیبایــي خــود را بــه معــرض نمایــش قــرار مي دهــد کــه بدانــي بــراي خــودت  
از طــرف شــخص مقابــل هیــچ بازخــورد مثبتــي نخواهــد داشــت و تــو تنهــا بــا خــدا معاملــه 

ــدا. ــه بندة خ ــي ن مي کن
هــر بــار کــه در حــق کســي گذشــت مي کنــم، حــس خــوب و دلپذیــري در مــن بــه وجــود 

مي آیــد و مطمئنــم کــه ایــن حــس، هدیــه اي از طــرف خالــق گذشــت و ایثــار اســت.
ــه اي کاش  ــم ک ــرده ام ناراحت ــي ک ــق کس ــه در ح ــع از کاري ک ــیاري از مواق ــاید در بس ش
ــه تعبیــر مــن  لیاقتــش را نداشــته امــا از طرفــي  آن کار را نمي کــردم چــون آن شــخص ب
چــون مــن بــا خــداي خــودم معاملــه مي کنــم هیچوقــت پشــیمان  نمیشــم و بــاز هــم ایثــار، 

گذشــت و فــداکاري را ســرلوحة  زندگــي خدایــي خــود قــرار مي دهــم.

***

تحصیات: کارشناسي حقوق سن: 31   ناهید اسفندیاری  

ــران را  ــر دیگ ــی خی ــی، یعن ــرد. خیرخواه ــی ک ــد معن ــدا بای ــت را ابت ــی و گذش خیرخواه
هماننــد خیــر خــود خواســتن و گذشــت، یعنــی جاهایــی و زمان هایــی از حــق خــود بــه نفــع 
دیگــری گذشــتن. حــال ایــن مقولــه را از دیدگاه هــای مختلــف می تــوان بررســی کــرد، در 
نقــش پــدر، مــادر، اربــاب رجــوع، رئیــس و همكاســی و یــا هــر عنــوان دیگــر، بــه عنــوان 
ــد فــداکاری کــردن. مــادری، عشــقی  مثــال مــادر بــودن یعنــی در همــه حــال بــرای فرزن
همه جانبــه اســت. مثــال دیگــر در مقولــة همســرداری نیــز بایــد گذشــت و فــداکاری بیــن 
زوجیــن باشــد تــا خیلــی از مشــكات بــه وجــود نیایــد و  در نتیجــه فرزنــدان هــم بهتــر و 

ــد. ــار آین ــی ب ســالم تر از لحــاظ روان

***
تحصیات: کارداني سن: 53   فریبا علي شیرزادي  

بــا وجــودی کــه در دل همیشــه ناراحــت بــودم کــه چــرا یــك خانــم شــده ام کــه نتوانــم در 
جبهه هــا حضــور یابــم و بعدهــا وقتــی جنــگ تمــام شــد و زمــان بازگشــت اســرا شــد، واقعــًا 
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چگونــه بــرای مــن ایــن مســئله کــه چــرا دیــر دارد پیــش می آیــد، کمــی افســرده شــدم و 
دنیــا برایــم ســنگین شــده بــود. روزهــا بــه ســختی می گذشــت، امــا بــا بازگشــت اســرا دنیــا 
برایــم جــور دیگــری رقــم خــورد و یــك لحظــه یــك فكــر بــه مغــزم آمــد کــه خدایــا آن هــا 

کــه رفتنــد کاری حســینی کردنــد و مــا کــه مانده ایــم کار زینبــی بكنیــم.
ــواده و  ــزرگ خان ــه ب ــن بچ ــر( و م ــد )6 نف ــك بودن ــم کوچ ــر و برادرهای ــه خواه درحالی ک
ــا  ــی برپ ــن زندگ ــود ای ــه ب ــد هرگون ــگ، بای ــای جن ــت دادم، در بحبوحه ه ــدرم را از دس پ
ــا  ــتم ت ــزم گذش ــادر عزی ــا کمــك م ــال هایم ب ــن س ــد، از بهتری ــم ش ــن ه ــد و همی می مان
ــد  ــواده ام تمــام بحران هــا را از ســر گذران ــد و االن خان ــواده برجــا بمان ــا کار و تــاش خان ب
و همــة آن هــا هرکــدام بــرای جامعــه فــردی مفیــد و شایســته هســتند ) دکتــر، مهنــدس، 

ــار و...( معم
بــه امیــد موفقیــت و پیــروزی کشــور عزیزمــان در تمامــی مراحــل )هرچنــد کار مــا در مقابــل 

رزمنــدگان عزیــز و ایثارگــران چیزی نیســت.(

***

تحصیات: کارشناسي بهداشت محیط سن: 23   سهیا اسدی  

می خواهــم از عشــق و ایثــاری بنویســم کــه همیشــه جریــان دارد. از عشــق، ایثــار، مقاومــت، 
از زنــان و مــادران و...

از ایثــار زنــان دیــروز در هشت ســال دفــاع مقــدس. دفاعــی کــه بــه گفتــة رهبــرم مقــدس 
بــود؛ چــون نشــأت گرفتــه از یــك ایثــار درونــی بــود.

می خواهم از مقاومتی بنویسم که هنوز در دل مادران روان است.
ــین  ــدار حس ــة داغ ــه گفت ــه ب ــی ک ــب دارد. مقاومت ــت زین ــه در مصیب ــه ریش ــی ک مقاومت
ــه جــای مادیــات و  حاصلــش چیــزی جــز زیبایــی نیســت. مقاومتــی کــه روح می بخشــد ب
حاصــل آن جــز تقــرب بــه درگاه الهــی نیســت. مــادر ســرزمین آریایــی مــن، تــو همــواره در 
برابــر هجوم هــای تاریخــی مقــاوم بــوده ای. همیشــه جنگیــده ای بــا چیزهایــی کــه بخواهــد 
ــی الگــوی  ــو می توان ــاش. ت ــاوم ب ــاش، مق ــد. همیشــه محكــم ب ــو را آزار ده ــی ت روح تعال

تمــام مــادران دنیــا باشــی.
ما ایستاده ایم
نحُن قاِمدون
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تحصیات: سیكل سن: 50   رضا اسماعیلی  

ــتباه  ــان اش ــا انس ــی وقت ه ــت بعض ــراد نیس ــق م ــر وف ــه ب روزگار همیش
ــردد  ــا ورق برمی گ ــد، ام ــد می کن ــدای فرزن ــود را ف ــی خ ــد و زندگ می کن
ــورد و  ــم می خ ــدان رق ــرای فرزن ــا ب ــود و دنی ــد می ش ــق فرزن ــر وف روزگار ب

ــی  ــدان توجه ــود و فرزن ــو می ش ــة روزگار مح ــیده از گردان ــت کش ــال ها زحم ــه س ــدری ک پ
ــا  ــد ت ــه می ده ــی ادام ــه زندگ ــم ب ــای بی رح ــدر در دنی ــد و پ ــال خورده نمی کنن ــدر س ــه پ ب

این کــه روزی زندگــی اش خاتمــه مي یابــد.
پدر مي رود اما حسرتش تا آخر عمر بر دل فرزندي است که او را فراموش کرده بود.

***

تحصیات: کارشناسي علوم قضایي سن: 22   افشین جبارنژاد  

ــه  ــران را ب ــار و ایثارگ ــی ایث ــام زیبای ــوان تم ــطور بت ــن س ــه در ای ــت ک ــوار اس ــیار دش بس
نمایــش گذاشــت امــا اگــر همیــن چنــد ســطر بتوانــد بخشــی از حدیــث شــریف »مــن لــم 
یشــكر المخلــوق لــم یشــكر الخالــق« بیــان کنــد تــا حــدی حــق مطلــب ادا شــده اســت. 
ــرازیر  ــم س ــك از دیدگان ــار او اش ــه از ایث ــم ک ــان بگوی ــردی را برایت ــار م ــم ایث می خواه
ــر  ــق اهلل صــرف کــرده. دکت ــه خل ــرای خدمــت ب کــرده اســت. کســی کــه عمــر خــود را ب
ــردی  ــران، م ــتیك ای ــان پاس ــن جراح ــابق انجم ــس س ــزی رئی ــر هرم ــل کانت عبدالجلی
کــه قســمت زیــادی از اوقــات شــریف خــود را بــه خدمــت بــه محرومیــن گذرانــده اســت. 
ــل  ــه مح ــی ک ــروم، پل ــتایی مح ــد در روس ــه و بویراحم ــتان کهگیلوی ــه در اس ــی ک هنگام
عبــور اهالــی روســتای گاودانــه از روی رودخانــه بــود عاملــی شــده بــود بــرای قطع انگشــتان 
دســت آن هــا در آن هنــگام ایــن بــزرگ مــرد عرصــة پزشــكی، ایــن جوان مــرد ســترگ بــا 
ــدة  ــی اندوه گیــن وقــت خــود را مصــروف درمــان ایــن محرومیــن کــرده، او را ادامه دهن دل
ــا  ــد ب ــوق تخصــص جراحــی پاســتیك دارد و می توان ــه ف ــم کســی ک ــی)ع( می دان راه عل
ــن  ــدای محرومی ــه ن ــا او ب ــول درآورد؛ ام ــان پ ــا توم ــف میلیون ه عمل هــای جراحــی مختل
ــرای درمــان رایــگان آن هــا وقــت بســیاری گذاشــته اســت و بســیاری از  لبیــك گفتــه و ب
بیمــاران ســوختگی را از مناطــق محــروم بــه حضــور پذیرفتــه و آن هــا را درمــان نموده اســت. 
ــه  ــن حرکت هــای خیرخواهان ــم جراحــی را برعهــده دارد کــه همــواره چنی او سرپرســتی تی

ــد. ــام می دهن را انج
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تحصیات: کارشناسي زبان روسي سن: 20   آرزو خلیلی  

می خواهــم راجــع بــه فــداکاری مــادری بنویســم کــه همــة زندگــی اش را بــرای بچه هایــش 
ــة  ــت هم ــوری خصل ــد صب ــاید بگویی ــت. ش ــور اس ــی صب ــن خیل ــادر م ــت. م ــته اس گذاش
ــه مــن و  ــاز هــم صبوران ــا وجــود همــة مشــكات زندگــی ب مادرهاســت؛ امــا مــادر مــن ب
خواهرهایــم را همراهــی مــی کنــد و خســته هــم نمی شــود. خواهــر کوچكتــر 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 این کــه خــودش 
هــم مشــكل درد کتــف دارد، امــا همــة تــوان خــود را بــرای بهبــود خواهــرم گذاشــته و اصــًا 

بــه درد کتــف خــود توجهــی نــدارد.
گاهــی آن قــدر خســته اســت و بــه خــواب احتیــاج دارد کــه شــاید در تعریــف نگنجــد؛ امــا 
ــاز هــم بی توجــه بــه احتیاجــش بــه اســتراحت، اصــًا خــم بــه ابــرو نمــی آورد و جــوری  ب
وانمــود می کنــد کــه اصــًا خســتگی نــدارد. مــن عاشــقانه مــادرم را می پرســتم و همیشــه 
در یــادم می مانــد کــه در تمــام طــول زندگیــش بــرای مــن و خواهرهایــم همــة توانــش را 

ــد. گذاشــته و خســتگی هــم احســاس نمی کن

***

سن: 56      تحصیات: کارشناسي  نصرت اهلل شیرازی  

ــراری  ــرای برق ــا در زندگــی ب ــت انســان، دوم اســت ام ــه خلق زن در رتب
ــردی و اجتماعــی نقــش اول اســت. نظــم ف

ــر(  ــه زن )همس ــه این ک ــه ب ــدون توج ــود، ب ــه می ش ــه وارد خان ــته از کار روزان ــرد خس م
هــم از صبــح علی الطلــوع کار منــزل کــرده و خســته اســت، امــا زن بــه اســتقبال مــردش 
ــه  ــودش ک ــا خســتگی خ ــرد و ب ــرد می گی ــارش خســتگی را از م ــی رفت ــا گرم ــد و ب می آی
ــول ریاضــی می شــود کــه جمــع دو  ــد و یــك فرم ــد منفــی اســت جمــع می کن هــر دو بع

ــود. ــت می ش ــی مثب ــدد منف ع
و این چنیــن زندگــی دوام و پایــدار می مانــد و خانــواده کوچك تریــن جامعــه بشــری الگــوی 

جامعــه بــزرگ بشــری بــرای رشــد می شــود.
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تحصیات: کارشناسي غامحسین ترابی   

درود خداوند تبارك 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 
ــرد،  ــتفاده ک ــلطه از آن سوء اس ــام س ــر نظ ــه اگ ــرزی دارد ک ــز م ــدارا نی ــم.« م می کردی

حجــت تمــام، مقاومــت ادامــه و ایثــار الزم اســت.
جــوان، جوان هــا بیاییــد بــا هــم پــر دربیاوریــم، آســمان منتظــر پــروازه. اگــر شــوق پــرواز 
ــُت إاِلَّ َجِمیــا.  ــا َراَی پیــدا کردیــد در مقابــل خیانــت خبیثــان، همــه چیــز می شــود زیبــا؛ َم
مــردم در ایــن دهكــدة جهانــی بایــد بیــدار باشــند کــه نادانــی خصــم اســت )الَجهــُل َخصــٌم: 
امــام حســن عســكري)ع(( و امــام حســین)ع( مظهــر مقاومــت و ایثــار بــرای بیــداری امــت 
ــراد داشــت:  ــردم امامت شناسی شــان ای ــرد، م ــام ک ــد قی ــل امپراطــوری یزی جــّدش در مقاب
الـَـه؛ )زیــارت اربعیــن(« »بـَـَذَل ُمهَجَتــُه ِفیــَك لَِیْســَتْنِقَذ ِعبــاَدَك ِمــَن الَجهالـَـِه َو ِحیــَرِه الضَّ

***

تحصیات: کارشناسي عمران محمد بهرام پور   

ــچ  ــوش شــده و دیگــر هی ــت فرام ــن ممكل ــار و شــهادت دیگــر در ای ــگ ایث ــه فرهن این ک
ــود. ــادی از آن نمی ش ی

چــرا شــهدا و جانبــازان و ... همگــی بــه فراموشــی ســپرده شــده اند؟ مــا در کجــا و در چــه 
ــت  ــرو داش ــه نی ــاج ب ــان احتی ــط در آن زم ــه فق ــوری ک ــم؛ کش ــی می کنی ــوری زندگ کش
ــه  ــر ب ــد از آن دیگ ــد و بع ــود بودن ــام خ ــر و ام ــع رهب ــته و مطی ــان گذش ــده ای از ج و ع
وجــود آن هــا هیــچ نیــاز نیســت و بــه فراموشــی ســپرده شــده اند و دیگــر هیــچ یــاد آن هــا 
ــران باشــیم؟ در گورســتان ها  ــال شــهدا و ایثارگ ــه دنب ــد در کجــا ب ــا بای نمی شــود چــرا؟ م
ــاد  ــان ی ــه فرزندانم ــگ را ب ــد آن فرهن ــه بای ــتان ها و در... کجــا؟ از کجــا و چگون و بیمارس
بدهیــم و بــه دیگــر جوانــان بگوییــم کــه در جبهه هــا چــه می گذشــته اســت و آن بچه هــا 

ــتند؟  ــرا می داش ــده و... م ــر و عقی ــار و فك ــه رفت چگون
آیــا همــة آن هــا بــه فراموشــی ســپرده نشــده اســت؟ االن در بیــن نشــریات، کــدام نشــریه 
ــهادت را  ــار و ش ــگ ایث ــود و فرهن ــاپ می ش ــهدا چ ــران و ش ــا ایثارگ ــه ب ــگان در رابط رای

ــم. ــت ک ــرف بســیار و وق ــد. ح ــو می کن بازگ
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تحصیات: پزشك محمدرضا یزدان نیاز   

خیرخواهی چه اثراتی در روح و روان و جسم انسان دارد؟
ــه درجــه ای از کمــال می رســد  تحقیقــات پزشــكی نشــان داده اســت زمانــی کــه انســان ب
ــا دیگــران فقــط افــكار خیــر داشــته باشــد و زندگــی خــود را در  ــد در رابطــه ب کــه می توان
ــن( در  ــل آمی ــن  اتی ــام ) ِف ــه ن ــاده شــیمیایی ب ــك م ــد، ی ــار کن ــظ دیگــران ایث جهــت حف
ــده می شــود، از  ــت نامی ــن هورمــون کــه هورمــون عشــق و محب ــز ترشــح می شــود. ای مغ
 Super ــه ــت EGO ایگــو )شــخصیت( ب لحــاظ پزشــكی باعــث تكویــن شــخصیت از حال
Ego )وجــدان( تغییــر می یابــد. افزایــش ایــن هورمــون در مغــز کــه نتایــج آن بــه صــورت 
دوست داشــتن دیگــران، خیرخواهــی و ایثــار بــروز می کنــد باعــث تكامــل و پختگــی افــكار، 

اســتدالالت و درك بهتــری از هســتی خواهــد داشــت.

***

تحصیات: دیپلم مهدی ماپور 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 یكــی از جزءهــای تقــوی، انفــاق یــاد شــده اســت.
ــال آن را  ــد متع ــه خداون ــد ک ــد باش ــار می توان ــة ایث ــاق، زیرمجموع ــد انف ــر می رس ــه نظ ب
یكــی از خصوصیــات متقیــن برشــمرده اســت و آن ارائــه و عرضــه بخشــی از آن چــه خداونــد 

بــه مــا ارزانــی داشــته اســت بــه دیگــران بــا میــل و رغبــت.
ــه هدفــش کــه  ــا ایــن خصوصیــت و انجــام آن، انســان مؤمــن ب ــه نظــر می رســد ب ــاز ب ب
قــرب الهــی اســت، نزدیك تــر می شــود؛ چــرا کــه اگــر بینــش واقع بینانــه داشــته باشــیم، در 
حقیقــت ایــن خصوصیــت، خــاص خداونــد اســت کــه او را بــا بخشــندگی و مهربانــی اولیــن 

ایثارکننــده کــرده اســت.
***

تحصیات: کارشناسي جامعه شناسي نیر اعظم طاهری    

ــان  ــات رب الرحم ــام زحم ــق نمی شــدند، تم ــان هســتی خل ــران جه ــر ایثارگ علی الحــال اگ
ــدند؛  ــبب ش ــا را س ــداوم دنی ــه ت ــد ک ــتی بودن ــران هس ــرا ایثارگ ــد؛ زی ــون می ش کن فیك
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ــد  ــا بتوانن ــد ت ــتمر گذرانده ان ــی مس ــود را در مكان های ــر خ ــال هاي عم ــه س ــی ک همان های
اکتشــاف ضدمیكروبــی یــا پادزهــری یــا اختراعــی یــا شــیوة نوینــی کــه جان مایــه ای بــرای 
ــش را در راه  ــة خوی ــا جان مای ــد و ی ــد، کنن ــان ها باش ــی انس ــطح زندگ ــاء س ــود و ارتق بهب
صلــح، عدالــت، بقــاء انســانی در مبــارزات و جنگ هــای نابرابــر فــدا کردنــد و اگــر نبودنــد 
مخترعیــن، مكتشــفین و جانبــازان و آزاداندیشــان گوهرهــای انســانی گزیــده شــدة خداونــد 

شــاید جهــان انســانی از بیــن رفتــه بــود.
آن هــا در هــر دیــن و مذهــب و گرایشــی کــه بودنــد فقــط و فقــط بــه انســان و ارزش بقــا او 
فكــر کردنــد و تــاش کردنــد و هســتی را ارتقــا دادنــد و یــك انســان خداونــد شــدند. امیدواریم 

روز بــه روز در دنیــای مــا ایــن چنیــن پیامبرگونــه بــه رســالت انســانی خــود عمــل کنــد.

***

تحصیات: کارشناسي مكانیك سن: 30   مجید پالوایه  

ــگار شــدم احســاس نمی کــردم این قــدر درگیــر جهــان پیرامــون خواهــم شــد.  وقتــی خبرن
ــت،  ــم داش ــی برای ــای عجیب ــاید جذابیت ه ــوم، ش ــی ش ــگار ورزش ــت خبرن ــم می خواس دل
ــا  ــود ب ــن شــده  ب ــه ای کــه عجی ــگار اجتماعــی کــرد. جامع ــا دســت روزگار کارم را خبرن ام
تمــام زیبایی هایــش. ایثــار واژه ای اســت کــه بارهــا برایــم زنــده شــد. مــادری کــه بعــد از 
مــرگ  مغــزی فرزنــد تمــام اعضایــش را اهــدا کــرد تــا چنــد بیمــار زنــده شــدند. جانبــازی 
ــای  ــرد گچ ه ــه عمــرش را گذاشــت و از گ ــم. معلمــی ک ــا بمانی ــا م ــه وجــودش را داد ت ک

ــد و ... ــش را بری ــاری امان ــرد و افســوس بیم ــرطان بگی ــیاه س تخته س
در میــان تمــام ایثارهایــی کــه تجربــه کــردم، زیباتریــن ایثــار از آن مــادری بــود کــه زیــر 
آوار زلزلــه جســمش را  روی بــدن فرزنــد حایــل کــرده  بــود تــا فرزنــدش زنــده بمانــد؛ برایــم 

ایثــار را مادرانــه معنــا کــرد.
یكبــار بــرای مجلــه گــزارش می نوشــتم بــا مداحــی آشــنا شــدم هرچــه خواســته از خــودش 
ــدش را  ــدم حســینی وار فرزن ــو فهمی ــط امام حســین گفــت. آخــر گفت وگ ــد نگفــت فق بگوی

بــه انقــاب و ســرزمین هدیــه داده اســت.
ــردا  ــاید ف ــد. ش ــازه ای می یاب ــای ت ــم معن ــار برای ــذرد ایث ــم می گ ــه از خبرنگاری ــر روز ک ه
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 می شــود. ایثــار فقــط 

ایثــار اســت، دنبــال معنایــش نبایــد گشــت فقــط بایــد بــاورش کنیــد.
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تحصیات: کارشناسي ارشد سن: 27   حامد خسروشاهی  

ــا ایــن عنــوان مواجــه  وقتــی بــه مــن گفتنــد ایثــار، طبیعتــًا مثــل خیلی هــاي دیگــر کــه ب
شــدند، بــه یــاد مفاهیــم متأســفانه کلیشــه شــدة مربــوط بــه دفــاع مقــدس افتــادم.

راستی! چرا ما با عزیزترین واژه هایمان کاری کرده ایم که حاال کلیشه شده اند؟
ــل  ــرای نس ــرد، االن ب ــدا می ک ــا پی ــن واژه معن ــة 60 ای ــه در ده ــور ک ــد آن ط ــرا بای چ

ســومی ها ایــن واژه محبــوب نیســت؟
ــده  ــه آن عقی ــد ب ــار« بوده ان ــی کــه مــروج »ایث ــا می لنگــد؟ برخــی از آن های کجــای کار م
ــد  ــده هــم داشــتند ب ــًا عقی ــد و اتفاق ــغ ایــن کلمــه را می کردن نداشــتند؟ آن هایــی کــه تبلی

ــرم. ــا دومــی موافق ت ــد؟ مــن ب عمــل کردن
ــود  ــر نمی ش ــت منتش ــد: »هدای ــه می فرمای ــن دارم ک ــادق )ع( در ذه ــام ص ــی از ام حدیث

ــت منتشــر شــده اســت.« مگــر از آن راه کــه ضال
ــه  ــی ب ــد؛ یعن ــغ می کنن ــار تبلی ــد ایث ــه ض ــم ک ــغ کنی ــار را تبلی ــی ایث ــد از راه ــی بای یعن
ــود.  ــوط می ش ــی مرب ــبك زندگ ــه س ــه ب ــم و هرچ ــم، گی ــل فیل ــوس داخ ــورت نامحس ص
ــرای  ــغ ب ــای ضدتبلی ــم یكــی از راه ه ــی ه ــن کار کتاب نویســی مردم ــا ای ــد ام ــان نیای بدت

ایــن مفهــوم اســت؛ یــك درصــد هــم امیــدی بــه چــاپ ایــن کتــاب نــدارم.

***

تحصیات: کارشناسي ارشد ارتباطات  محمود ابراهیمی سعید           سن: 31 

ایثــار، فــداکاری، گذشــت، مقاومــت و همــه فضایــل انســانی و اخاقــی ابتــدا بــه ســاکن در 
ــه در  ــی اســت ک ــل اخاق ــروز فضای ــزاع محــل ب ــم انت ــی عال ــرد؛ یعن ذهــن شــكل می گی
ــرای  ــال ب ــود. علی ای ح ــاری می ش ــاری و ج ــا س ــای م ــدن در رفتاره ــه ش ــورت نهادین ص
ــم.  ــه داری ــعه  یافت ــراد توس ــه اف ــاز ب ــم نی ــار و امثاله ــل ایث ــی از قبی ــل اخاق ــج فضای تروی
توســعة فــردی و ذهنــی پایــه توســعة اجتماعــی و اقتصــادی و سیاســی اســت. تصــور کنیــم 
مــا 75 میلیــون فــرد آراســته بــه فضیلــت ایثــار و فــداکاری و گذشــت داشــته باشــیم؛ آیــا 
سیاســتمداران مــا درگیــر و دار گروه بندی هــای سیاســی بــه یكدیگــر حملــه خواهنــد کــرد 
ــورد  ــای بی م ــری و نزاع ه ــار درگی ــه دچ ــا جامع ــود؟ آی ــد ب ــش خواه ــازار منشــا تن ــا ب و آی

ــاختمان ها را. ــه س ــم ن ــعه دهی ــا را توس ــس، ذهن ه ــود؟ پ ــد ب خواه
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تحصیات: کارشناسي اقتصاد سن: 27   بهزاد موالئی  

ــاز  ــا ارزش در جامعــه جــا ب هــرگاه گذشــت و فــداکاری بــه عنــوان فرهنــگ و هنجــاری ب
ــدوار را داشــت. ــه و امی ــا روحی ــی ب ــوان انتظــار مملكت ــرد، می ت ک

ــان از  ــن نش ــود و همی ــد ب ــواه نخواه ــت خودخ ــد هیچ وق ــته باش ــه از خودگذش ــی ک کس
جامعــه ای دارد کــه فقــر و بی عدالتــی در آن دیــده نمی شــود.

ــودم در  ــار و ازخودگذشــتگی خ ــال ایث ــم؛ از مث ــف کن ــزی را تعری ــه چی ــًا چ ــم دقیق نمی دان
طــول زندگــی موقعــی کــه بزرگانــی را در ســطح رهبــران و نخبــگان جامعــه می بینــم کــه 
جــان و مــال خــود را در راه آرمان هــای مقــدس خــود فــدا کرده انــد تــا هــم دیــن خــود را 
بــه مــردم و آراء آن هــا ادا کننــد و هــم ایــن فرهنــگ حســنه را در بیــن مــردم بــه قولــی جــا 

ــان بیــاورم. ــه زب ــم ب ــد، نمي توان بیاندازن
ــل  ــادر می ــدر و م ــم پ ــمت اس ــه س ــان ب ــود ذهنم ــرح می ش ــار مط ــم ایث ــا اس ــواًل ت معم
ــاز هــم در حق شــان  ــا آخــر عمــر بــه آن هــا خدمــت کنیــم ب می کنــد؛ کســانی کــه اگــر ت

ــته ایم. ــم گذاش ک
امید دارم روزی بیاید که بتوانیم زحمات آن ها را جبران کنیم.

***

تحصیات: دیپلم سن: 50   فردین میانی صدر  

از بهشــت های مصنوعــی کــه دنیــای صنعتــی و مــدرن بــرای مــا ســاخته، دوری کنیــم؛ ایــن 
ــی  ــر، دنیای ــی و تكب ــود بزرگ بین ــات خ ــت، توهم ــن ماس ــی بی ــات ارتباط ــت ها توهم بهش
بــه ظاهــر مملــو جمعیــت، ولــی بــه شــدت فردگــرا و این گونــه بــه فكــر هــم بــودن را در 

ــم.  ــا می افكنی ــودال پیچیدگی ه گ
ــودن شــاید  ــر ب ــوع نیســت، خّی ــه هم ن ــودن ارزانــی پــول ب ــر ب فرامــوش می کنیــم کــه خّی
در قالــب یــك لبخنــد، یــك جملــه کوتــاه و یــا حتــی یــك اشــارة کوچــك می توانــد باشــد، 
ــرژی مثبــت اســت و نمــاد و تشعشــعی از روح  ــادل ان ــه کــه تب ــای صادقان آن اشــارة بی ری

ــود. ــوع خ ــه هم ن ــه می بخشــیم ب ماســت ک
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تحصیات: کارشناسي ارشد سن: 43   محمدرضا نوذریان  

فرهنــگ ایثــار نعمــت بي کــران بــه یــادگار مانــده  از ســیده تابنــاك ائمــه اطهــار)ع( اســت. 
ــت.  ــروی اوس ــوی و اُخ ــعادت دنی ــه س ــی و الزم ــی آدم ــر تعال ــه و ف ــرمایه جاودان ــن س ای
فرهنــگ ایثــار همــان زاللــی و پاکــی طینــت الهــی انســان اســت کــه بــه مــا یــاد می دهــد 
تــا دیگــر هم نوعــان را بــر خــود مقــدم برداریــم و فرامــوش نكنیــم کــه آنــان نیــز مخلــوق 

خداونــد بــزرگ و قــادر مطلــق هســتند.

***

تحصیات: کارشناسي پژوهش هنر سن: 30   مهدي عرشي  

ایثــار، گذشــت، فــداکاری و نیكــوکاری یعنــی داش آکل صــادق هدایــت کــه ایــن روزهــا این 
ــد  ــا رفتن ــا عربده کــش شــهرها شــوند. داش آکل ه ــا کاك مراده ــاب شــده اند ت ــا نای داش ه
ــوری  ــه و چه ج ــه چگون ــه ک ــه هم ــد ب ــاد دادن ــگ ی ــه در جن ــی ک ــون اون بچه های همچ
می تــوان ســاده بــود و ســلمان بــود و یــك داش مشــتی واقعــی بــود بــرای نامــوس وطــن.

***

تحصیات: محصل سن: 17   محمود حاتمي نسب 

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 آیــا 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 کرده ایــد؛ مطمئنــًا همــة شــما حداقــل 
ــه  ــك، چ ــه کوچ ــد چ ــار باش ــد ایث ــرکاری می توان ــه! ه ــد. بل ــن کار را کرده ای ــار ای ــك ب ی
بــزرگ. آیــا تــا بــه حــال شــده اســت کمــی فكــر کنیــد شــما هــم می توانیــد یــك ایثارگــر 

واقعــی باشــید؛ هرکســی می توانــد یــك ایثارگــر باشــد. کمــی فكــر کنیــد ...
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محمد دهقانی زاده          سن: 35     تحصیات: کارشناسي مدیریت

گم شدة امروز جامعه ما دورشدن از هم یاری و فداکاری است.
غــرق شــدن در زندگــی و مشــكات مــا را از گــوش دادن بــه هم نــوع دور 
ــد،  ــه یكدیگــر کمــك کنن ــد ب کــرده اســت. همــه در ظاهــر ســعی می کنن

ــده  ــه ش ــه نهادین ــداکاری در جامع ــگ ف ــه فرهن ــت ک ــود گف ــی می ش ــتی زمان ــا به راس ام
ــه  ــود و ب ــوع ب ــاد هم ن ــه ی ــده شــود، ب ــا دی ــدون چشم داشــت و این کــه کار م اســت کــه ب

آنــان در حــد نیــاز کمــك کــرد.
نبایــد بــه ِصــرف این کــه دیگــران از رفتــار مــا تعریــف و تمجیــد کننــد بــه ایــن کار اقــدام 

کــرد، بایــد فــداکاری در ذات انســان نهادینــه شــود.
***

از ایثــار کــه صحبــت یــا فكــر می کنــم جــز نــام شــهدا و جانبــازان و آزادگان چیــز بهتــری 
بــه ذهنــم نمی رســد. در واقــع گذشــت و ایثــار مختــص آن عزیــزان همیشــه بــوده و هســت 
ــه ای و اعــادة حقــی و  ــان بودنــد کــه بــدون هیــچ عــذر و بهان ــود. چــرا کــه آن و خواهــد ب
ــدا  ــه خ ــود را ب ــواده، خ ــرف و خان ــن و ش ــوس و وط ــاع از نام ــف و دف ــت تكلی ــط جه فق
ســپردند و بــه وظیفــة دینــی و شــرعی خــود هماننــد ائمــه عمــل کردنــد و در همــان حــال 
کســانی هــم بودنــد و ماندنــد و بــه چپــاول و غــارت و غیــره پرداختنــد؛ االن هــم هســتند 
ــار خصلــت مــردان و  ــد. گذشــت و ایث ــه کارهــای خــود ادامــه می دهن ــر از گذشــته ب و بدت
زنــان بــزرگ اســت و ایــن صفــات را خداونــد فقــط در ذات و ریشــه یك ســری افــراد خــاص 

نهــاده اســت و همــة افــراد، چنیــن صفــات زیبایــی را ندارنــد.

***

تحصیات: دیپلم سن: 42   رضا موالزاده  

ــه اســامی  ــه مخصوصــًا جامع ــك جامع ــف ی ــان اقشــار مختل ــد در می ــار بای گذشــت و ایث
ــم  ــردم فراه ــئولین و م ــرف مس ــری آن از ط ــتر فراگی ــازی و بس ــلمانان فرهنگ س و مس
شــود. از لحــاظ الگــو و پیــروی از بزرگانــی کــه همــواره خصلــت گذشــت، ایثــار، محبــت، 
ــوند. ــغ ش ــتر تبلی ــد بیش ــی بای ــوایان دین ــان و پیش ــًا امام ــته اند؛ خصوص ــتی داش نوع دوس

ــورت  ــه ص ــه ای ک ــر زمین ــا در ه ــت ها و ایثاره ــن گذش ــی کوچك تری ــده، حت ــر بن ــه نظ ب

مریم محمدي          سن: 35        تحصیات: کارشناسي کامپیوتر
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می گیــرد و اتفــاق می افتــد بایــد از لحــاظ خبــری منعكــس شــود؛ وقتــی پــدر و مــادری در 
ــا کســانی  ــر یــك غفلــت، یــك جرقــه، یــك اشــتباه و یــك حرکــت از طــرف کســی ی اث
ــد از شــكایت و  ــد، بع ــد خــود را از دســت می دهن ــری ناخواســته فرزن ــك درگی ــان ی در می
مراحــل دادگاه و دادرســی در زمــان اجــرای حكــم صــادره از خــون فرزنــد خویــش گذشــت 
ــه وطــن و آب و خــاك  ــد، زمانی کــه ب ــا هســتند انســان هایی شــریف و غیرتمن ــد ی می کنن
ــتگی  ــار و از جان گذش ــا ایث ــرد، ب ــورت می گی ــه ص ــمن حمل ــرف دش ــان از ط و ناموس ش
خــود بــه مقابلــه بــا دشــمن خــود برمی خیزنــد، خــود یــك نمونــه از ایثــار و مقاومــت اســت؛ 
ــی  ــا صحنه های ــود ب ــی خ ــفرهای تفریح ــی در س ــی حت ــوز و مردم ــرادی دل س ــتند اف هس
ــوند،  ــر می ش ــك انســان دیگ ــدن ی ــه غرق ش ــا، متوج ــار دری ــًا در کن ــوند مث ــرو می ش روب
ــوع خــود می شــتابند،  ــاری و نجــات هم ن ــه ی ــد و ب از جــان شــیرین خــود گذشــت می کنن
ــت و نوشــته  ــت ثب ــار، مقاوم ــي از گذشــت، ایث ــع و کامل ــاب جام ــد در کت ــه بای ــا هم این ه

شــود.
 بــه امیــد روزهایــی شــیرین و بــدون تلخــی بــرای مــردم جهــان خصوصــًا مــردم شــریف 

ایــران زمیــن.
یادمــان نرفتــه و نخواهــد رفــت حرکــت بســیار زیبــا یــك معلــم کــرد در منطقــه مریــوان 
ــای  ــز موه ــود نی ــه، خ ــش ریخت ــام موهای ــوزش تم ــد دانش آم ــه دی ــتان، زمانی ک کردس
ــت  ــرمندگی و خجال ــت و ش ــاس شكس ــوزش احس ــا دانش آم ــد ت ــل او می کن ــرش را مث س

ــا بیماریــش مبــارزه کنــد. ــا روحیــه ب ــد ب نكنــد و بتوان

***

تحصیات: کارشناسي روزنامه نگاري سن:20   حدیث   

مــن بــه شــخصه چــون بــا متــرو رفت و آمــد دارم، از ایــن قبیــل مــوارد ایثــار زیــاد می بینــم 
ــن  ــدن، واســه رفت ــدن، راه می ــا می ــن، ج ــه هــم کمــك می کن ــه انســان ها چه جــوری ب ک
هــل نمــی دن، فشــار نمــی دن، فحــش نمــی دن، کل مقولــة ایثــار در کشــور روز بــه روز داره 
ــون نســبت  ــه هم ــم ب ــا ه ــردان م ــره و دولت م ــر می شــه و کل نظــام رو در برمی گی زیادت

ــا گذشــت تر می شــن.  ــم ب ــا ه ــاد می شــه! اون ــردم داره ایثارشــون زی ــه م ک
بــه نظــر مــن گذشــت اون زمانــی کــه افــرادی واســه وطــن جــون خودشــونو مــی دادن، االن 
افــراد حتــی تــوی متــرو هــم بــه هــم رحــم نمی کنــن، روحیــه ایثــار در ایــران مــرده، بیاییــد 

همــه بــا هــم بــرای شــادی روحــش فاتحــه ای بفرســتیم!
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سایبا پورنوروز        سن:32   تحصیات: کارشناسي ارشد

ــت  ــت صحب ــداکاری و گذش ــار و ف ــورد ایث ــوان در م ــاعت ها بت ــاید س ش
کــرد، نوشــت و شــنید؛ امــا در عملكــرد کمتــر دیــده می شــود. مطمئنــًا در 
ــوب اســت،  ــات پســندیده و مطل ــن صف ــر انســان ها ای ــاد و فطــرت اکث نه

ــم  ــر می کن ــن فك ــتیم؟ م ــكل هس ــار مش ــل دچ ــرا در عم ــه چ ــت ک ــن اس ــؤال ای ــا س ام
چنان چــه فضــای امــن در جامعــه حاکــم و فضــای شــادی بیشــتری باشــد، مــردم خــود بــه 

ــد.  ــدم برمی دارن ــتی ق ــوی نوع دوس ــه س ــود ب خ
مطمئنــًا در ایــن راســتا، از کارهــای فرهنگــی زیربنایــی نیــز نبایــد غافــل شــد. در مــدارس 
متأســفانه مــا بــازی ای داریــم کــه بــا دو تــا صندلــی، ســه نفــر را صــدا می زنیــم تــا هرموقــع 
ــه فكــر  موســیقی قطــع شــد همــه بنشــینند و نفــری کــه ایســتاده ســوخته. ایــن یعنــی ب
ــه نحــو دیگــری در  ــازی ب ــن ب ــه همی ــم نیســت. درصورتی ک ــاش و دیگــری ه ــودت ب خ
ژاپــن اجــرا می شــود کــه هرســه نفــر بایــد بنشــینند و دو نفــر نشســته بایــد شــخص ســوم 

را روی پــای خــود بنشــانند.
بــه امیــد روزی کــه بــدون فكــر بــه ضــرر و زیــان و ســود شــخصی دســت یك دیگــر را در 

فضــای امــن و شــاد بفشــاریم. آمیــن!

***

سن: 23          کارشناسي مهندسي صنایع فاطمه صدیقي        

نام وطن از جسم سوخته ات چكید ای آتش نشان فداکار!
فرو ریخت ...

همكارانــت را دیــدم کــه بــر ســر و صــورت می زدنــد، نالــه و زاری 
داشــتند. را  دوباره تــان  دیــدار  آرزوی  خــدا  از  و  می کردنــد 

پاسكو فروریخت ...
هم وطنانــت بی قــرار و نــاآرام، بــه امیــد زنــده بیــرون آمدنــت دســت بــه دعــا بودنــد؛ چنــد 
ــدی  ــه ناامی ــا ب ــرون کشــیدند و امیده ــر آوار بی ــت را از زی ــا جســم بی جان روزی گذشــت ت

بــدل گشــت. تنهــا راه التیــام درد شــان شــرکت در مراســم تشــیع پیكــر پاکــت بــود.
لحظة وداع دختر خردسالت با تو، قلب هایمان را فشرد.

ای آتش نشان فداکار، مسئولیت پذیری، ایثار و از خودگذشتگی ات ستودنیست.
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آرشام یوسف نیا

بنی آدم اعـضـای یكـدیگـرند     که در آفرینش ز یك گوهرند  
چو عضوی به درد آورد روزگار      دگر عضـوهـا را نمانـد قـرار  

خیرخواهــی و گذشــت را بایــد در هــر جامعــه و کشــوري ترویــج داد. در کشــور مــا البتــه در 
ســال های گذشــته ایــن مــوارد بســیار زیــاد بــوده، ولــی اگــر نگاهــی بــه زمــان حــال بكنیــد 
خیرخواهــی و گذشــت بــه حداقــل رســیده اســت. نمونــه اش در ایــن جامعــه، هرکســي فقــط 
ــط  ــل دارد؛ فق ــك دلی ــط ی ــا فق ــة این ه ــد. هم ــودش را می خواه ــربلندی خ ــت و س موفقی

پــول و ثــروت باعــث شــده اســت.

***

تحصیات: محصل سن: 13    پارسا رسولی  

ــی وجــود  ــود ایران ــر نب ــن ســرزمین اگ ــان ای ــار و گذشــت جوان ــداکاری، ایث ــن ف از نظــر م
ــد. ــار می ش ــه گرفت ــورهای بیگان ــت کش ــه دس ــرا ب ــت؛ زی نداش

ــان و  ــا ایم ــرد، ب ــی جوان م ــون خیل ــت دارم، چ ــداکار را دوس ــان ف ــن جوان ــًا ای ــن واقع م
خداپرســت اند.

***

تحصیات: محصل سن: 18    محمد جعفریان  

اگــر مــا آدم هــا روی زمیــن بتوانیــم گذشــت کنیــم، یــك جهــان شــاد و صلح آمیــز خواهیــم 
ــوا  ــر دع ــرود، دیگ ــن ب ــات از بی ــود اختاف ــث می ش ــت باع ــن گذش ــر م ــه نظ ــت. ب داش
ــه  ــود. البت ــد ب ــان خواهن ــم مهرب ــا ه ــه ب ــت و هم ــد داش ــود نخواه ــدل وج ــگ و ج و جن
ــم کــه  ــن کنی ــا خــود تمری ــد ب ــا انســان ها بای گذشــت کردن کار بســیار ســختی اســت و م
ــه  ــد ب ــت می توانن ــا گذش ــان ها ب ــم. انس ــاد بگیری ــت را ی ــیم و گذش ــنده باش ــم بخش بتوانی

ــی در آخــرت برســند. درجــات باالی
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تحصیات: محصل سن: 17   سپهر محمدی  

ــی را  ــق کس ــم، ح ــرام بگذاری ــم احت ــد ه ــه عقای ــه ب ــی این ک ــار، یعن ایث
ــا  ــه یك دیگــر خوبــی کنیــم ت ــا حــق خودمــان ضایــع نشــود؛ ب نخوریــم ت
بتوانیــم در کنــار یك دیگــر زندگــی خوبــی داشــته باشــیم و فــردای خوبــی 

ــرای خــود و ملــت خــود بســازیم و نگذاریــم حــق مــا و دیگــران پایمــال شــود. ب
ــًا از  ــك کار کوچــك مث ــا ی ــم؛ ب ــد از خــود شــروع کنی ــه بای ــردن جامع ــرای درســت ک ب
ــه  ــا نظــم را در جامعــه رواج دهیــم و همین طــور پیــش رویــم؛ ب چــراغ قرمــز رد نشــویم ت

ــا خوبــی و خوشــی زندگــی کنیــم. امیــد روزی کــه در ایــن جامعــه همــه ب

***

تحصیات: محصل سن: 16   محمدعرفان کریمی 

مــا انســان ها تنهــا موجوداتــي نیســتیم کــه دارای خصوصیات انســانیت، گذشــت، دل ســوزی، 
مهربانــی هســتیم؛ پــس چــرا از آن بــه درســتی اســتفاده نكنیــم. مثــًا گذشــت کــه بعضــی 
از حیوانــات هــم از آن برخــوردار هســتند، پــس بــرای مــا مایــة ننــگ اســت کــه اســتفادة 

درســت نكنیــم.

***

سن: 21         تحصیات: کارشناسي فلسفه امیرحسین رمضانی  

ــری  ــوان ام ــه عن ــه ب ــردم جامع ــه کــه در اذهــان م ــار، آن گون ــگ ایث فرهن
آرمانــی و بشردوســتانه نقــش بســته، این طــور حــس می شــود کــه بــه کلـّـی 
ــز  ــا نی ــه م ــردم، ک ــن م ــردار همی ــار و ک ــا آن چــه در رفت ــاوت اســت ب متف

ــود.  ــاهده می ش ــتیم، مش ــان هس ــی از آن جزئ
ســؤال ســاده ای کــه در تحلیلــی نهایــی بــه دســت می آیــد ایــن اســت کــه ایــن تناقــض و 
ناهمخوانــی از کجــا ناشــی می شــود؟ چــر واژه ای همچــون ایثــار تنهــا بــه خاطــرة جمعــی 
ــا مــواردی شــخصی محــدود می شــود؟ بــدون شــك عوامــل فرهنگــی  از دفــاع مقــدس ی
بســیاری در ایــن امــر دخیــل اســت، امــا بــه عنــوان یكــی از مؤثرتریــن عوامــل کــه نقشــی 
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ــه  ــت ک ــود محوری اس ــی س ــا دارد، انسان شناس ــایر راه کاره ــدن س ــم مان ــی در عقی اساس
ــا خــود فردگرایــی، ســودمحوری شــخصی و هنجــار  جــزء فرهنــگ مغرب زمیــن اســت و ب
تــاش هرچــه بیشــتر بــرای کســب هرچــه بیشــتر را بــرای جامعــة مــا بــه دنبــال مــی آورد؛ 
ــن،  ــا شــده باشــد، بنابرای ــی فلســفی بن ــن مبان ــر ای ــا ب وقتــی نهادهــای سیاســی کشــور م
ــی در  ــای دین ــد عملی شــدن آموزه ه ــه امی ــن تناقضــی آشــكار ب دور از انتظــار نیســت چنی

ــه منجــر مي شــود. ســاخت زیربناهــای فرهنگــی جامع

***

تحصیات: دیپلم سن: 29   بهروز فاتحی  

گفتنــد یــك ســطر، حتــی نوشــتن یــك ســطر هــم ســخت اســت؛ بایــد از چیــزی بنویســی 
کــه خیلــی بــزرگ اســت و تــو در مقابــل آن کوچــك هســتی، شــاید در ظاهــر یــك کلمــه 
اســت و در پشــت ایــن کلمــه خیلــی انســان های بزرگــی نهفته انــد، کســانی کــه بــه خاطــر 
همیــن یــك کلمــه جــان خــود را دادنــد و همیــن یــك کلمــه را بــا خــون نوشــتند. شــاید بــه 
خاطــر ایــن اســت کــه ایثــار را بایــد بــا رنــگ ســرخ نوشــت. ادامــه اش بــرای انســانی مثــل 
مــن خیلــی ســخت اســت، از چیــزی بنویســم کــه بــه وســعت هفــت آســمان بــزرگ اســت.

پس من می نویسم ایثار؛
ولی تو بخوان خون، تو بخوان شجاعت.

تو بخوان انسان های بزرگ، تو بخوان شهادت.

***

تحصیات: کارشناسي الكترونیك سن: 26   جواد مرسلی  

ــًا  ــم )طبیعت ــد، بخصــوص مفاهی ــر می کن ــی تغیی ــرای آدم ــا ب ــی چیزه ــان، خیل ــذر زم در گ
شاخص ترین شــان: فلســفی(، اهــداف و بــه تبــع ایــن مــوارد گفتــار، اخــاق و دیگــر ابعــاد 
وجــودی انســان و این گونــه اســت کــه هــر روز بــه فــرد دیگــری تبدیــل می شــویم )اگــر 
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ــوران  ــه ک ــوع ب ــن موض ــة ای ــاید ریش ــازه. ش ــی ت ــك زندگ ــر روز ی ــیم!( و ه ــواب نباش خ
حــوادث زندگــی مرتبــط می شــود کــه بــه واقــع فقــط و فقــط محلــی اســت بــرای آزمایــش، 
می مانــد آن روحیــة واال کــه در ایــن مســیر پرپیــچ و خــم، اســتوار مانــده و از دریچــة نــگاه 

ــی(. ــا هویت باختگ ــه ب ــد )در مقابل ــورد می کن ــا آن برخ ــود ب خ
در زمانــه ای کــه ارزش و اعتبــار پدیده هــا ثانیــه بــه ثانیــه تغییــر کــرده و اگــر اصــل نباشــد، 
ــرا  ــد؛ چ ــدا مي کن ــت پی ــا اهمی ــگاه م ــه ن ــت ک ــازد و در این جاس ــگ می ب ــرعت رن ــه س ب
ــه  ــر تجرب ــوده و اگ ــا اصــل ب ــرای م ــاز ب ــه از دیرب ــم شــود ک ــد شــامل مفاهی ــه می توان ک
ــد  ــه ض ــه گاه ب ــد ک ــكل می یاب ــر ش ــدر تغیی ــم، آن ق ــاظ نكنی ــی الزم را در آن لح و پختگ
مفهــوم اولیــه تبدیــل می گــردد؛ بخشــش، ایثــار و فــداکاری از جملــه ایــن مــوارد می باشــند 
کــه شــاید تغییــرات بنیادینــی در فلســفة آن هــا )از نــگاه مــا مردمــان ایــن روزگار( بــه وجــود 

آمــده اســت.
ــودش،  ــراف خ ــة اط ــان در جامع ــر انس ــوده و ه ــبی ب ــات، نس ــت: اخاقی ــتی می گف دوس
ــن  ــا ای ــه شــاید ب ــزی ک ــد؛ چی ــا آن رشــد می کن ــق ب ــه از آن مي باشــد و مطاب ــر گرفت تأثی
ــاد  ــه ی ــع ب ــن مواق ــرا در ای ــم چ ــا نمی دان ــد، ام ــی راه نباش ــر ب ــره ُپ ــوال روزم ــاع اح اوض
ــم  ــخ را رق ــای تاری ــا و زیباترین ه ــا، بهترین ه ــه از دل تباهی ه ــم ک ــان هایی می افت انس

ــور! ــم همین ط ــا ه ــه دیدگاه ه ــت، البت ــیار اس ــا بس ــد. مثال ه زده ان
ــرای  ــی را ب ــم فیلم ــا می خواه ــد، ام ــر برس ــه نظ ــاط ب ــراری و بی ارتب ــاید تك ــان، ش در پای
ــدن و آموختــن پیشــنهاد کنــم کــه گســترة عظیمــی از چنیــن دغدغه هایــی را در خــود  دی

ground hag day :ــای داده ج

***

سن: 26        تحصیات: کارشناسي حقوق حمید سروش  

فــداکاری و گذشــت را بایــد از کســانی بیاموزیــم کــه هشــت ســال جلــوی 
ــا  ــتند، ب ــن داش ــاك ایران زمی ــاك پ ــه خ ــاك ب ــم ناپ ــه چش ــی ک بیگانگان
جــان و دل ایســتادند تــا هــر ایرانــی بــا هــر دیــدگاه و پوششــی و بــا هــر 

اندیشــه، آییــن و مرامــی در ایــن کشــور بتوانــد بــه راحتــی زندگــی کنــد و از امنیــت، آزادی و 
آرامــش برخــوردار باشــد. افســوس کــه آرزوی آنانــی کــه بی هیــچ چشم داشــتی خــود را فــدای 

ایــران اهورایــی کردنــد، هنــوز بــه بــار ننشســته اســت.
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تحصیات: کارشناسي حقوق سن: 22   افشین دادگستر  

می خواهــم از فــداکاری مردهایــی بگویــم کــه بــرای شرمنده نشــدن جلــوی بچه های شــان 
ــگام  ــه هن ــم ک ــی بگوی ــداکاری مادران ــم از ف ــد؛ می خواه ــیفت کار کنن ــه ش ــد س مجبورن
ــم از  ــد؛ می خواه ــم نیای ــذا ک ــت غ ــك وق ــه ی ــیریم ک ــا س ــد م ــذا می گوین ــوردن غ خ
ــند و از  ــه دوش بكش ــان درآوردن را ب ــار ن ــد ب ــه بای ــم ک ــای کاری بگوی ــداکاری بچه ه ف

ــن جــور پدرشــان را بكشــند. ســنین پایی
ــور  ــی تص ــی و ماورای ــی فرازمین ــداکاری را خیل ــای ف ــه معن ــود ک ــانی ب ــرای کس ــن ب ای
می کننــد، در صورتــی کــه در زندگــی روزمــرة خــود، غــرق در فداکاری هایــی هســتیم کــه 

ــد. ــم نمی آی ــممان ه ــه چش ب

***

تحصیات: کارشناسي حسابداري سن: 50   حامد حسینی  

بســم رب تمــام کســانی کــه بــا اخــاص و روحیــة جهــادی، چــه از لحــاظ علمــی و چــه از 
لحــاظ فیزیكــی، ایــن آب و خــاك و فرهنــگ را بــا عطــر همــت خــود آبیــاری می کننــد و 
نام شــان هــم در هیــچ کجــای تاریــخ ثبــت نمی شــود، امــا اینــان بــا غیــرت ایرانــی خــود 
ــداز  ــان طنین ان ــدای جه ــران را در بلن ــام ای ــوند و ن ــا می ش ــك دری ــرة ی ــون قطره قط چ
ــد  ــد ب ــرایطی، هرچن ــر ش ــان و تحــت ه ــر کجــای جه ــي در ه ــه ایران ــد، چونان ک می کنن

ــد. ــرده و نمی کن ــف نك ــاس ضع ــش احس ــودن خوی ــچ گاه از ایرانی ب هی
حــال ایــن افــراد، جهادگــران عرصــه علــم و دانــش باشــند یــا یــك رفتگــر محلــه کــه بــا 
ــه نحــو احســن  ــد ب ــه می گیرن ــوق اندکــی هــم ک ــا حق ــش را ب ــادی، کار خوی ــة جه روحی
ــن  ــا ای ــه، ب ــل هم ــم مث ــن ه ــد م ــه دزدیده ان ــد: هم ــچ گاه نمی گوی ــد و هی ــام می ده انج

پــول کــم چــرا ایــن همــه کار و...
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***

ــل  ــد. هابی ــنگی می بخش ــن تش ــش را در عی ــه آب ــر قمقم ــی ایثارگ گاه
ــرت  ــرم)ص( حض ــر اک ــد. پیامب ــی می کن ــفندش را قربان ــن گوس پروارتری
علــی)ع( کــه جــان و نفــس اوســت بــه بســتر می خوابانــد. خلیــل اهلل ثمــرة 

ــرا  ــد. اس ــدش می ده ــه فرزن ــش را ب ــیرة جان ــادر ش ــرد. م ــگاه می ب ــه قربان ــش را ب حیات
ــا  ــدگان روی مین ه ــد. رزمن ــان می دهن ــرادران بیمارش ــه ب ــود را ب ــان خ ــرص ن ــی از ق نیم
می خوابیدنــد تــا راه را بــرای عملیــات بــاز کننــد. مدافعــان حــرم بــرای اینكــه نــام حضــرت 
ــا  ــوزاندند ت ــود را س ــانان خ ــد و آتش نش ــدا می کنن ــود را ف ــان خ ــد، ج ــدگار بمان ــب مان زین

ــار... ــد. ایث ــده بمانن ــان زن برادران ش

تحصیات: دیپلم              سن: 47   اعظم عبدي  

تحصیات: کارشناسي برق سید فرهاد حسینی      سن: 30  

ــه  ــد ک ــر می کنن ــن فك ــه ای ــه ب ــود، هم ــت می ش ــا مقاوم ــار ی ــت از ایث ــه صحب ــی ک وقت
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 مشــكات عمــده ای 
کــه عمدتــًا مــادی می باشــد، بســیاری از مــردم دیگــر حوصلــه و انــرژی و روحیــه ای بــرای 
درگیرشــدن بــا مشــكات اجتماعــی را ندارنــد، صبــر بســیار کــم شــده اســت و اگــر نگاهــی 
ــر شــده اســت از چهر ه هــای  ــه پ ــون خــود داشــته باشــیم، فضــای جامع ــط پیرام ــه محی ب

عبــوس و ناراحــت و بســیار ناامیــد بــه آینــده.
همــة این هــا ریشــه در مشــكات و معضــات جامعــه دارد. امــا اگــر بــه دقــت بــه بحــث 
بــاال توجــه شــود و اگــر فرهنــگ ایثــار و مقاومــت رعایــت شــود بــا مقاومــت می تــوان بــه 
تمامــی مشــكات غلبــه کــرد و بــا ایثــار می تــوان انــرژی الزم بــرای کســب موفقیــت را بــه 

دســت آورد. بــه امیــد جامعــة شــاداب همــراه بــا گذشــت و بــه امیــد رســیدن بــه موفقیــت.
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محمود کوهستانی      سن: 25        تحصیات: کارشناسي علوم سیاسي

ــال  ــت س ــران هش ــامی ای ــوری اس ــت در جمه ــار و مقاوم ــن ایث بزرگتری
جنــگ دفــاع مقــدس بــود. مــن شــاهد ایــن قضیــه نبــودم، ولــی مردانــی را 
می شناســم کــه از زندگــی و جــان خــود گذشــتند و بــرای دفــاع از نامــوس 

و مملكــت خــود شــهید و یــا جانبــاز شــدند؛ پــدر بنــده هــم یكــی از جانبــازان جنــگ دفــاع 
مقــدس بــود.

انشاء اهلل شّر تمام دشمنان اسام ریشه کن شود. به امید ظهور صاحب الزمان)عج(

***

سن: 23       تحصیات: کارشناسي فناوري اطاعات حسین نعمتی 

تــو ایــن مملكــت گذشــت رو واســه هرچــی تعریــف کنــی؛ بــاز گذشــت تــو 
ــون، پشــت  ــرض کــن طــرف پشــت فرم ــی خودشــو داره؛ ف رانندگــی معن
چــراغ یــا ســر یــه تقاطــع هســتش )حــاال بمانــد کــه داره بــه زمیــن و زمــان 

فحــش می دهــد( یعنــی خــدا نكنــه، خــدا نكنــه کــه ســر حــق تقــدم عبــور بــا یــه ماشــین 
بــه مشــكل بخــوره، یــا این کــه وقتــی چنــد ثانیــه مونــده چــراغ قرمــز شــه، ماشــین جلویــی 
ســریع رد شــه؛ اون موقــع اســت کــه طــرف میگــه کــه ه ه ه ه، اون گذشــت پــس منــم بایــد 

گذشــت کنــم و بگــذرم.
و این گونه بود که مشكات ترافیكی ما کًا نگذشت...

***

تحصیات: کارشناسي ارشد صنایع سن: 27   جعفر امینی 

ــگان راه  ــن هم ــه ذه ــت ب ــار و گذش ــون ایث ــی چ ــه از واژه های ــی ک ــن مصداق ــاید اولی ش
ــد.  ــز دارن ــاد دیگــری نی ــا ابع ــن واژه ه ــا ای ــاع باشــد، ام ــگ و دف ــری از جن ــد تصاوی می یاب
ــار مفهــوم گذشــت از هــوای  ــای گذشــت از جــان نیســت؛ گاهــی ایث ــه معن ــط ب ــار فق ایث
ــّب قــدرت و قدرت طلبــی باشــد کــه امــروز  نفــس کــه مصــداق پررنــگ آن گذشــت از ُح
گریبان گیــر جامعــه مــا گردیــده اســت. شــاید امــروزه، گذشــت از صندلی هــای محبــوب و 
دلنشــین، مصــداق جالب تــری از واژة گذشــت و فــداکاری باشــد و باعــث پیشــرفت کشــور 

گــردد.
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سن: 28   عادل حق  طلب  

آیــا می دانیــد مظهــر ایثــار و فــداکاری و گذشــت )در عیــن داشــتن باالتریــن قــدرت( چــه 
کســی اســت؟

ــن  ــرد از مهم تری ــه متم ــف و دادن بیشــترین فرصــت ب ــر تحمــل مخال ــد مظه ــا می دانی آی
فرمــان چــه کســی اســت؟

پاســخ ســاده اســت. خداونــد تبــارك و تعالــی اســت کــه در برابــر نافرمانــی شــیطان نــه تنهــا 
بــر او غضــب نكــرد و از روی زمیــن وی را محــو نكــرد، بلكــه بــه او فرصــت داد تــا بتوانــد 
تــا قیامــت بــا اراده حــق تعالــی مقابلــه کنــد و بندگانــی کــه مســیر الــی اهلل را نمی پیماینــد 
فریــب دهــد. آیــا انســانی در روی زمیــن )بــه جــز انبیــاء و اولیــاء الهــی( وجــود دارد کــه ایــن  
همــه گذشــت و فــداکاری داشــته باشــد و بتوانــد مخالــف خــود را تــا زنــده اســت تحمــل 

کنــد و در برابــر همــة فتنه هایــش مقــاوم باشــد و انتقــام نگیــرد؟!

***

تحصیات: کارداني مدیریت صنعتي سن: 23   محمدعلی اکبری  

ــا  ــرا ب ــد؛ زی ــه می باش ــل جامع ــاق و کام ــراد بااخ ــم اف ــاخصة مه ــت دو ش ــار و گذش ایث
گذشــت و ایثــار هســت کــه یــك جامعــه رشــد و نمــو پیــدا کــرده و اســتعدادهای جامعــه 
ــر شــده، نوعــی  ــه هــم نزدیك ت ــار و گذشــت، دل هــا ب ــا ایث شــكوفا می شــود. چــه بســا ب

ــه وجــود خواهــد آمــد.  ــد و اخــوت بیــن اعضــای جامعــه ب پیون
ــزرگ اســت کــه چــه بســا در راه  ــار، یكــی از مهم تریــن صفــات انســانی انســان های ب ایث
آرمــان خــود جــان و مــال خــود را ایثــار می کننــد و همان گونــه کــه در هشــت ســال دفــاع 
ــاع از  ــراي دف ــود را ب ــان خ ــادی ج ــان زی ــنیده ایم، شــهدا و مردم ــده و ش ــم دی ــدس ه مق

ــد.  ــود پرداختن ــای خ آرمان ه
ــار و  ــی ایث ــر و شــاخصه مهــم یعن ــن دو ام ــل ای ــه شــاهد رشــد و تكام ــد روزی ک ــه امی ب

ــود باشــیم.  ــه خ گذشــت در جامع
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تحصیات: کارشناسي ارشد حقوق علیرضا شیخ االسامی   سن: 27 

در ایــران مــا، هــرگاه کــه کلمــه ایثــار بــه گــوش می رســد، دو واقعــه بیــش 
از همــه در اذهــان زنــده می شــود؛ نخســت، فرهنــگ ایثــار بــرای خــدا کــه 
ــی در راه  ــار میلیون ــری، ایث ــد و دیگ ــدان ش ــا جاوی ــم کرب ــة عظی در حادث

ــد آمــد. ــاع مقــدس پدی خــدا کــه در هشت ســال دف
حــاال مــن بــه عنــوان یــك جــوان کــه در قــرن چهــارده خورشــیدی، اواخــر دهــة شــصت 
آن متولــد شــدم و بــا آن چــه از وقایــع اوایــل دهــه شــصت قمــری و حادثــة عظیــم کربــا 
شــنیده ام، می دانــم کــه اگــر قــرار اســت در جامعــة امــروز ایثــار واقعیــت پیــدا کنــد، نیــاز 
ــبت  ــد نس ــا و عقای ــة گروه ه ــان از هم ــة ایرانی ــار هم ــم و ایث ــه ه ــبت ب ــت نس ــه گذش ب
ــان  ــة ایرانی ــرای هم ــی را ب ــا ایران ــت و م ــر اس ــی دیگ ــر زمان ــش از ه ــر بی ــه یك دیگ ب
ــه  ــبت ب ــار نس ــان ایث ــی هم ــد، تجل ــن امی ــد و ای ــوج بزن ــد م ــه در آن امی ــم ک می خواهی

ــت. ــروز اس ــران ام ــر در ای یك دیگ

***

سعید آریا     سن: 29          تحصیات: کارشناسي اقتصاد

زندگی زیباست اگر بگذارند.
چشم ها مخصوص تماشاست اگر بگذارند.

ایثــار و فــداکاری، واژه هایــی کــه البــه الی زندگــی بــا دود ماشــین کم کــم رنــگ می بازنــد، 
بــه راســتی چقــدر ایــن واژگان می تواننــد زیبــا باشــند اگــر... 

ــا را  ــار آن هــا بی تفــاوت نگــذرد؛ اگــر دل مشــغولی های زندگــی امــروز م اگــر انســان از کن
از ایــن ارزش هــای انســانی دور نكنــد، می تــوان ایثــار کــرد و عاشــق بــود؛ عشــق بــه خــدا، 

عشــق بــه خــود، عشــق بــه هم نــوع، عشــق بــه وطــن.
ــدازد و آیــا واقعــًا فــداکاری  ــه یــاد ریزعلــی و پطــروس می ان فــداکاری واژه ای کــه مــا را ب
دیگــر عــوض شــده اســت یــا زمانــه یــا شــاید آدم هــا، بــه طوري کــه امــروز دیگــر فــداکاری 
ــه الی زندگــی ماشــینی  ــی نمی شــود در الب ــد در قصه هــا جســتجو کــرد. یعن ــار را بای و ایث
قــرن بیســت و یكــم هم چنــان بــه دیگــران ایثــار کــرد؛ بــرای خــاك، وطــن، انســان و خــود 

ایثــار کــرد. بیاییــد فــداکاری و ایثــار را بــا هــم تعریــف کنیــم، شــاید...
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تحصیات: دیپلم سن: 38   مهدی فروهروند  

انســان دارای دو بُعــد مــادی و معنــوی می باشــد، اگــر بُعــد معنــوی نباشــد 
بُعــد مــادی بــه تنهایــی انســان را ماننــد حیوانــات فقــط بــه دنبــال شــهوات 
ــد  ــاندن بُع ــه تكامل رس ــذا ب ــد؛ ل ــوق می ده ــی س ــزی و پوچ ــال غری و امی

ــوی و  ــد معن ــب بُع ــی از مرات ــه یك ــن مقدم ــه ای ــه ب ــا توج ــت. ب ــرا اس ــوی الزم االج معن
ــار، گذشــت، از خودگذشــتگی  ــام ایث ــه ن ــه ای ب ــی روح انســان، وجــود روحی ــم تجل از عائ
می باشــد؛ بــدون ایــن گزینــه، زندگــی اجتماعــی کامــًا نابســامان، بــه هم ریختــه، ناهنجــار 
و غیرقابل تحمــل اســت. بزرگتریــن عامــل بزهكاری هــای 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.

***

تحصیات: کارشناسي ارتباطات علیرضا کیانی   سن: 26  

گذشــت و فــداکاری یــك اصــل حیاتــی هــر موجــود زنــده ای اســت. چــرا می گویــم 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 
ــخت و  ــی س ــه آن بس ــردن ب ــاده و عمل ک ــارة آن س ــرف زدن درب ــه ح ــرا ک ــان آورد. چ می
ــد، اعتقــاد راســتین  دشــوار اســت. امــا آن چــه ایــن عمــل را راحــت و انجام شــدنی می نمای

ــه همــان اصــل حیــات اســت و هم بســتگی در راه زندگــی. ب
ــی  ــه حت ــن ک ــه ای ــاد ب ــم. اعتق ــور می کنی ــان عب ــك خــط پای ــه همــه از ی ــه این ک ــاور ب ب
یــك عمــل پیــش پــا افتــاده و کوچــك هــم در ایــن عالــم بــزرگ گــم نمی شــود و بــرای 
ــا  ــر ب ــود مگ ــی در کار اســت. آری! گذشــت حاصــل نمی ش ــا عقاب ــواب و ی ــی، ث ــر عمل ه
ــزرگ اســت، چــرا کــه بخشــش  ــد کــه ب ــه بزرگــی. آن کســی بخشــش می نمای ــاد ب اعتق
ــا بــه حــال دیــده و یــا شــنیده اید کــه یــك  و بخشایشــگری مخصــوص بــزرگان اســت. ت
شــخص غنــی بــرای بخشــش بــه دشــواری بیافتــد. یــا بایــد بــزرگ باشــیم و فــداکاری بــه 
ــزرگ شــویم، پــس  ــا ب ــم ت ــر نیســتید، گذشــت کنی ــده حقی ــا اگــر مثــل بن ــم ی خــرج دهی
ســعی کنیــم گذشــت و فــداکاری را تمریــن کنیــم؛ چــرا کــه خداونــد متعــال شــرم می نمایــد 

کســی را کــه در دنیــا بخشــش کــرده اســت را نبخشــد.
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سن: 38    محمدحسن دانشمند قدسي  

ایثــار، یعنــی از خودگذشــتن، تنهــا داشــته خــود را تقدیــم کــردن بــرای معشــوق، زیســتن 
ــر از  در راه عشــق، از خــود گذشــتن، خــود را فــدای راه عشــق کــردن و چــه عشــقی باالت
ــد خــود  ــار می کنن ــه ایث ــودن و کســانی ک ــوق ب ــودن، دوســت دار مخل خــدا، عاشــق خالق ب
ــی اهلل  ــی ف ــود را فان ــان خ ــد. آن ــد می مانن ــه جاوی ــد، همیش ــق می کنن ــدای راه عش را ف

می کننــد و باقــی الی االبــد می شــوند.
 عاشــقانه و خالصانــه خــود را در راه واالیــی و اعایــی فــدای خدایــی می کننــد کــه خــود 
ــدا  ــوند، خ ــق می ش ــد، عاش ــدا می کنن ــم و درك پی ــران فه ــت. ایثارگ ــر اس ــه عزیزت از هم
بــه ایشــان نــور می تابانــد و آن نــور آنــان را در مســیر ظلمانــی هدایــت می کنــد، نــه خــود 
را بلكــه دیگــران را نیــز هدایــت می کننــد و چــراغ راه پــر فروغــي هســتند کــه خاموشــی 

ــد. ــای هدایتن ــران چراغ ه ــد؛ ایثارگ ندارن

***

تحصیات: کارشناسي دامپروري سن:38   محمودرضا ولی پور  

ــان  ــر خودم ــا دیگــر ایثارگــری و دیگــری را ب ــة م ــه در کشــور و جامع متأســفانه و بدبختان
مقــدم داشــتن چنــدان وجــود نــدارد و همــگان دنبــال مطالبــات شــخصی و گروهــی خــود 
ــوس و  ــرو و اتوب ــوار مت ــد؛ از س ــل نمی کنن ــم تحم ــی ه ــری را اندک ــی دیگ ــتند و حت هس
تاکســی شــدن و پیاده شــدن از آن هــا گرفتــه تــا کارهــای اقتصــادی و سیاســی و اجتماعــی 
و فرهنگــی و هنــری؛ مــردم مالــی و مــادی شــده اند و دیگــر ماننــد 30 ســال قبــل نیســتند 
و مســئوالن فرهنگــی مــا به خصــوص حاکمیــت سیاســی و فرهنگــی مــا بایــد جــواب دهــد 
ــی و  ــار و مردانگ ــوز ایث ــم هن ــرق عال ــرب و ش ــه در غ ــت؛ درحالی ک ــن اس ــرا چنی ــه چ ک

ــران ماجــرا برعكــس شــده اســت. ــی در ای ــی وجــود دارد، ول بی ریای
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سن: 31          تحصیات: کارشناسي برق آدرین درودی نیا  

عشــق و بخشــش و ایثــار را بایــد از جهــان بی کــران وجودمــان و پیرامونمان 
ــون  ــادی پیرام ــان م ــتن و جه ــم خویش ــه جس ــی ب ــا نگرش ــم. ب بیاموزی
خواهیــم دیــد چگونــه جــز بــه جــز ســلو ل ها و اتم هــای تشــكیل دهندة مــا 

بــا چــه عشــق و عاقــه و بخشــش و ایثــاری کنــار یكدیگــر مشــغول انجــام وظایــف خــود 
هســتند بــدون آنكــه جــای یكدیگــر را تنــگ کننــد و بــر یكدیگــر حســد ورزنــد و کینــه ای 

بــه دل بگیرنــد و ...
حــال اگــر فقــط یــك اتــم در جهــان پیرامــون مــا و جســم مــا بخواهــد نافرمانــی کنــد و 
بخشــش و گذشــت را زیــر پــای بگــذارد و بــه حقــوق دیگــر اتم هــا تجــاوز نمایــد، ماننــد 
ســلول و اتــم ســرطانی هــم خــود را نابــود می کنــد و هــم تمــام هســتی را. ایــن آن چیــزی 
اســت کــه بیــن تمــام ارکان هســتی و حتــی مــا انســان ها جریــان دارد و متأســفانه اکنــون 
عــدم گذشــت و ایثــار مــا را بــه ورطــة هاکــت و جنگ هــای خانمان ســوز کشــانده اســت.

***

تحصیات: دیپلم سن: 49   مرتضی پستوي  

ایثــار و فــداکاری و از خودگذشــتگی را از آقــا و موالیمــان اباعبداهلل الحســین)ع( آموخته ایــم 
ــهید و  ــان ش ــار هم رزم ــل و در کن ــه باط ــق علی ــای ح ــرد و جبهه ه ــنگرهای نب و در س
جانبازان مــان تمریــن و آزمایــش کــرده و کســانی در ایــن آزمــون برنــده شــدند کــه جــان 

خویــش را فــدای ایــن مــرز و بــوم کردنــد.

***

سید جواد نوری زادگان       سن: 31               تحصیات: کارشناسي فناوري اطاعات

ــر  ــادر فرات ــه م ــت. البت ــز آموخ ــی چی ــوان از آن کل ــه می ت ــه ای اســت ک ــا کلم ــادر، تنه م
ــه آن  ــرد ب ــار اســت معنایــی کــه در ایــن موجــود بهشــتی وجــود دارد انســان را می ب از ایث
ســوی فداکاری هــا؛ وقتــی کــه بــا نگاهــی می آمــوزد کــه تــو بــرای او هســتی؛ کــه تــو پــر 
ــی  ــو بتوان ــا ت ــذرد ت ــام خواســته هایش می گ ــی و از تم ــو می توان ــه ت ــش؛ ک از شــوری برای
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ــم  ــا می شــود. فكــر می کن ــي معن ــه زیبای ــه می خواهــی برســی؛ اینجاســت ک ــه آنچــه ک ب
ــه  ــد آن را ب ــودن یــك لیاقــت می خواهــد کــه شــاید هــر انســانی نتوان ــادر ب ــگاه م در جای

دســت بیــاورد.
چقــدر جالــب گفتنــد کــه پایــان ایــن همــه ایثــار و فــداکاری بهشــتی اســت کــه خداونــد 
ــاز هــم حضــور  ــر از گاهــی ب ــا ه ــارم ام ــه نیســت کن ــي ک ــا آن ــه او داده، ب ــده اش را ب وع
گرمــش را بــا تمــام وجــود حــس می کنــم؛ طــوری کــه همســرم کــه بعــد از او آمــده اســت 
ــا تعجــب  ــار ایــن ایثــار رو بــه روی دوش خــود می کشــد، کامــًا حــس می کنــد و ب کــه ب

ــد.  ــم می کن نگاه
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. 

***

تحصیات: دیپلم سن: 50   جمشید رفیعی  

ــی را  ــه جنگ ــه منطق ــن ب ــعادت رفت ــب س ــه این جان ــه اینك ــه ب ــا توج ب
نداشــته ام، امــا بــه ایــن یقیــن رســیده  و اعتقــاد کامــل دارم کــه در آن زمــان 

ــاع از وطــن،  ــار و دف ــرای اخــاص و ایث ــی کــه ســعادت حضــور داشــته اند، ب همــه عزیزان
ــه  ــود، حضــور یافتنــد و هیچ گون دیــن و ارزشــی کــه در جامعــه  نشــو و نمــا پیــدا کــرده ب
ــزی فكــر نكــرده و از  ــچ چی ــه هی ــن اســام؛ ب ــاع از دی ــه جــز دف چشم داشــتی نداشــته، ب
عزیزتریــن داشــته خــود کــه جــان انســان ها بــوده گذشــته، امــا بعــد از گذشــت ســال ها بــا 
ــب انســان   ــزان مي شــود، قل ــن عزی ــه در حــق ای ــا ک ــا و جفا ه ــدن بعضــی از نامردی ه دی

مي گیــرد. درد 
در کام آخر گفتنی فراوان است اما فرصت کم. درود بر ایثار و اخاص.

***

تحصیات: کارشناسي ارشد مدیریت سن: 48   بهروز نصیری  

ــا و مفهــوم بســیار واال و  ــران، دارای معن ــار و شــهادت در کشــور عزیزمــان ای فرهنــگ ایث
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ــد. ــمندی مي باش ارزش
ــه آن  ــرده و ب ــس ک ــود لم ــود خ ــوان و وج ــام ت ــا تم ــهادت را ب ــار و ش ــای ایث ــا جلوه ه م
ایمــان پیــدا کرده ایــم. شــاید نســل جدیــد جامعــه خطــرات و داســتان های ایثــار و شــهادت 
را بیشــتر شــنیده باشــند، امــا بخــش زیــادی از مــردم خــوب جامعــة مــا بــا چشــم و دل خــود 

ــد. شــنونده و بیننــده ایــن ارزش بــزرگ فرهنگــی بوده ان
فرهنــگ گذشــت و ایثــار بــه عنــوان ســرلوحة دیــن مبیــن اســام و از ارکان اخــاق دینــی 
محســوب می گــردد و بهتــر اســت بــا توجــه بــه اهمیــت واالی آن، در برنامه هــای تربیتــی 
و اجتماعــی کــودکان و نوجوانــان کشــور عزیزمــان گنجانــده و بــا ســاخت آثــار مانــدگار و 
ــار و گذشــت شــود،  ــان ایث ــری از قهرمان فیلم هــای جــذاب کــه در آن الگوســازی و الگوگی

ــن فرهنــگ اثرگــذار باشــد. ــت ای ــد در تقوی می توان
ــة  ــزرگ جامع ــن افتخــار ب ــردن ای ــگ ک ــا پررن ــا ب ــداری م ــدر زیباســت رســانه های دی چق
دینــی در اشــاعه آن کوشــیده و جلوه هــای عملــی گذشــت و فــداکاری را در مســائل 
اجتماعــی و اقتصــادی بــه جامعــه نشــان داده و توجــه همــگان را بــه ایــن فریضــه مهــم کــه  

ــد.  ــب کن ــده، جل ــگ ش ــفانه کم رن متأس
***

تحصیات: کارشناسي ارتباطات سن: 33   علی علمی  

ــی و کمــال  در قامــوس انســانیت، از خودگذشــتگی و فــداکاری از باالتریــن جلوه هــای تعال
اســت. چــه بســیار مــردان و زنانــی کــه در عرصــة زندگــی، خودشــان را بــه درجــات عالــی 
ــاظ و کام  ــه الف ــان خــود را محــدود ب ــداکاری و دوست داشــتن، این ــان ف می رســانند. در بی
ــه و متهورانــه خــود را در آزمــون بــزرگ ایثــار قــرار می دهنــد؛ امتحانــی  نمی کننــد و مردان

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 می ســرایند؛ خوش نغمــه و 

ــیفتگی. ــرور و خودش ــی و غ ــت و خودخواه ــور از منی ــا عب ــه! ب نیك جمل
ــی  ــه عزم ــد ک ــف بوده ان ــع مختل ــاني در جوام ــواره کس ــر هم ــات بش ــخ حی ــول تاری در ط
ــران  ــود و دیگ ــرای خ ــر را ب ــذران عم ــه گ ــته اند ک ــته اند و خواس ــی واال داش راســخ و همت

ــد.  ــیرین تر کنن ش
ــاء و  ــتند. اولی ــان هس ــر، مادران م ــه غی ــداکاری ب ــت و ف ــمار از محب ــارز و پرش ــداق ب مص
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ــه  ــان دوران و ...؛ هم ــان و دانای ــزرگ روزی، عالم ــان بلندهمــت و ب ــای الهــی، گمنام اوصی
یــك راه را رفته انــد تــا بــه همــگان ثابــت کننــد کــه در پرتــو گذشــت و فــداکاری می تــوان 
هــم نــام نیكــو از خــود بــر جــای گذاشــت و هــم بــاری از دوش هم نوعــان برداشــت؛ تاریــخ 

گــواه ایــن مدعاســت.

***

تحصیات: دیپلم سن: 40   غامرضا علی آبادی 

اصــواًل مــا مــردم ایثــار را دوســت می داریــم، امــا عمــل نداریــم؛ حتــی در قبــال همســایگان 
و مشــكات ایشــان، براي مــان و ســایرین، گاهــی دریافتــن مشــكات دیگــران و ســكوت 
ــی  ــده حت ــه فای ــا چ ــار اســت؛ ام ــودش ایث ــم خ ــراض نگشــودن ه ــه اعت ــب ب ــردن و ل ک

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 لــب  بســته و هیــچ حرکتــی نكــرد، بــه نظــر مــن بزرگ تریــن 
ــیدن درد  ــی و چش ــتگی و همراه ــت هم بس ــه جه ــت ک ــی)ع( اس ــام عل ــخ ام ــر تاری ایثارگ
نــداری و فقــر دیگــران بــا تمامــی امكاناتــی کــه داشــت ســنگ بــه شــكمش می بســت و 
ــی داد و از آن چشــم می پوشــید؛ گاهــی نخــوردن و نیاشــامیدن  ــوا م ــه بین از روزی خــود ب

حــق خــود هــم، ایثــار اســت.

***

سن: 49   م. جزایری  

آموختــه ام کــه هــر روز عزیزانــم را بــا عاشــقانه ترین کلمــات بدرقــه کنــم، چــرا کــه آن روز 
ــان را می دانســتند  ــدر زم ــا باشــد. کاش همــة انســان ها ق ــدار م ــن فرصــت دی شــاید آخری
ــد؛ چــرا کــه در ایــن دوران چیــزی کــه فرامــوش  ــه حــس می کردن و یك دیگــر را صمیمان
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ــر  ــاد هم دیگ ــه ی ــم ب ــدان ه ــه در فق ــم ک ــادت کرده ای ــا ع ــتند. م ــان هس ــده، عزیزان م ش
باشــیم و ایــن بــرای یــك جامعــه بــا اعتقــادات الهــی شایســته نیســت. در پایــان می گویــم 

از درختــان آموختــه ام کــه پایبنــدی هرکــس بــه انــدازة ریشــة اوســت.

***

تحصیات: تكنیسین فوریت هاي پزشكي سن: 45   بهرام زهوی  

ــر خــاك و  ــه در زی ــه ن ــود. گنجــی ک ــج ب ــود، بلكــه گن ــگ نب ــن جن ــود: ای ــدی می فرم رن
ــته،  ــود. انســان های وارس ــال آن می ب ــه دنب ــد ب ــه در آســمان ها بای ــی ک ــًا زیرخاک اصطاح
فــداکار و ایثارگــری کــه بــا ســیگنال های دریافتــی از پیــر و مرشــد خویــش بــه دنبــال آن 
روان شــدند و بــه فراخــور حــال خویــش از درون ایــن گنــج عتیقه جاتــی هم چــون شــهادت، 
ــن  ــه ای ــتیم ب ــان می فرس ــد. درود بی پای ــتخراج نمودن ــانیت اس ــری و انس ــارت، ایثارگ اس

عزیــزان و علــّو درجــات بــرای ایشــان و مــراد و مرشــد وارســته آنــان.
برگ سبزی است تحفه درویش.

تقدیمی به ارواح پاك شهدای دفاع مقدس.
و تقدیمی به جانبازان، آزادگان و ایثارگران سرافزار.

***

تحصیات: کارشناسي ارشد نرم افزار سن: 39   ارسان دهقانی  

ــه راز  ــان ب ــا آموخته هایم ــا ب ــت ت ــن آموخ ــا آموخت ــه م ــه ب ــام او ک ــا ن ــم ب ــروع می کن ش
جهــان هســتی پــی بــرده و شــكرگزار او باشــیم. نمی دانــم از کجــا شــروع کنــم و از کجــا 
ــا چنــد خــط بشــه  بنویســم، چــرا کــه موضــوع بحــث فــداکاری، موضوعــی نیســت کــه ب

ــاه. ــد کوت ــم هرچن ــتانم را شــروع می کن ــی باشــد داس ــح داد، ول توضی
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 فاصله هــا و تفاوت هــا 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 کمك هــای 

بــاری تعالــی بــه امــن پیــروزی دســت یابنــد. 
حــال رســیدم بــه وقایعــی بعــد از ایــن پیــروزی و فجــر بــزرگ، آری! حــال بایــد برگشــت 
ــان کســانی هســتند کــه  ــی در ایــن می و خرابی هــای حاصــل ایــن اســتبداد را ســاخت، ول
ــز برنامــه  ــران عزی ــزرگ ای ــان میهــن ب ــرای کشــور و جوان ــد ب ــوز آرام ننشســتند و دارن هن
می چیننــد. وای کــه روزگار غریبــی بــوده، نیروهــای داخلــی علیــه هــم و بــرای هــم، وقتــی 
ــا خــود فكــر می کــردم  ــاب می شــد و ب ــم بی ت ــزرگان می شــنیدیم دل ــن خاطــرات را از ب ای
مگــر همــه نمی خواســتیم کشــور را بســازیم، پــس چــی شــد؟ حــال چــه شــده اســت کــه 
دل ســوزان ایــن کشــور بــه جــان هــم افتاده انــد، آری! عزیــزان از آن مرحلــه هــم گذشــتیم، 
ولــی بــاز یــك توطئــه دیگــر ایــن بــار از یــك کشــور همســایه کــه وارد خــاك میهن مــان 
شــده، حــال بایــد عــزم رو جــزم کــرد بــه دفــاع از خــاك و میهــن عــازم جبهه هــای جنــگ 

شــد. 
آری! همــان عزیزانــی کــه در پیــروزی انقــاب نقــش واالیــی داشــتند، حــال بــدون هیــچ 
چشمداشــتی و پســت و مقــام، عــازم جبهه هــای جنــگ شــدند تــا دشــمن تــا دنــدان مســلح 
ــان از شــاگردان  ــده و خــاك وطن شــان را آزاد ســازند. آری! ایــن جوان ــه عقــب برگردان را ب
ممتــاز بهتریــن دانشــگاه ها در دنیــا و ایــران بودنــد کــه اگــر بــه ایــن دنیــا و رفاهــش فكــر 
می کردنــد، می توانســتند در بهتریــن پســت ها اجرایــی مشــغول شــوند، ولــی این هــا بــه آن 
بــاور رســیده بودنــد، کســانی بودنــد کــه دیگــر دیــن دار فانــی نبودنــد کــه مصلحت اندیــش 
باشــند، بــل کســانی بودنــد کــه دیگــر بــا خــدای خــود صــاف و صــادق بــوده و یــا بــه نوعــی 

می شــه گفــت دیندارانــی بودنــد کــه بــه جاودانگــی فكــر می کردنــد و دیگــر هیــچ.
ــه  ــی ک ــدام از این های ــر هرک ــای دیگ ــا و ... و خیلی ه ــت و باکری ه ــران، هم ــر چم دکت
اسمشــان را بــردم کســانی بودنــد کــه بــه جاودانگــی و پاکیزگــی فكــر می کردنــد و رســیدند 
ــاب محمــدی و عاشــق  ــن ن ــی کــه می خواســتند. عاشــق شــهادت، عاشــق دی ــه آن جای ب

ــود. ــده داده ب ــه انســان ها وع ــا را ب ــت و خوبی ه ــه لطاف ــی ک دین
این هــا هســتند الگــوی مــن در فــداکاری و ایثــار و جاودانگــی. ای کاش ماهــا هــم فرصتــی 
ــه  ــته و ب ــم بس ــادی چش ــای م ــن دنی ــم و از ای ــر کنی ــا فك ــل آن ه ــم مث ــدا می کردی پی

معنویــات فكــر بكنیــم.
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تحصیات: کارشناسي سن: 32   حسین اولیایی  

ای کاش! همــة آدم هــا فقــط فكــر خودشــان نبودنــد و بــه تجمــات توجــه 
نمی کردنــد.

ــر  ــه هم دیگ ــتند و ب ــت می داش ــر را دوس ــقانه هم دیگ ــه  عاش ای کاش! هم
ــد. ــق می ورزیدن عش

ای کاش! مشــكاتمان را روی دیــوار کوچه هایمــان می نوشــتیم تــا همــه آن هــا را 
ــری  ــپارد و فك ــن می س ــد و آن را در ذه ــد می خوان ــی آن را می دی ــد و هرکس می خواندن
ــم  ــم و ه ــران را می فهمیدی ــكات دیگ ــه مش ــرد. همین ک ــكل می ک ــل آن مش ــرای ح ب
ــهرمان  ــای ش ــدام از دیواره ــه روی هیچ ک ــود ک ــا روزی بش ــم ت ــل می کردی ــا را ح آن ه

ــد.  مشــكلی نباش
به امید روزهای بهتر و به امید روزهای بی مشكل.

***

سن: 32            تحصیات: کارشناسي امیر هوشیاری   

راســتش مــا ایرانیــان عــادت کردیــم همــه چیزهــای خــوب و فقــط بــرای 
خودمــون بدونیــم و یــه جورایــی بــه فرهنــگ و قدمت مــون ربطــش بدیــم. 

امــا می خــوام بگــم کــه دیگــه فقــط از فرهنــگ و ادب اســمش رو داریــم و کًا فرامــوش 
کردیــم کــه چــه کارهایــی بایــد بكنیــم و چــه کارهایــی نــه؛ از همــه بدتــر این کــه پافشــاری 

و اصــرار هــم داریــم.
بایــد بفهمیــم کــه گذشــت فقــط واســه مــردم مــا و کشــور مــا و دیــن و فرهنــگ مــا نیســت، 
خیلــی از اونایــي کــه اصــًا دیــن نــدارن، وقتــی پــای انســانیت بــه میــون میــاد، گذشــت و 
عاطفشــون بیشــتر از ماهاســت. یــه مثــال براتــون می زنــم: آقــای زاکربــرگ و خانومشــون 
ــا ابــوال کمــك کــردن. اگــه اســم  25 میلیــون دالر بــه یــه بنیــاد خیریــه جهــت مبــارزه ب
اینــو گذشــت نذاریــم نمی دونــم بایــد بهــش چــی بگیــم. خیلــی جــرأت و ازخودگذشــتگی 

می خــواد ایــن همــه پولــو اهــدا کــردن. یــه لحظــه فكــر کــن همچیــن گذشــتی داری؟
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تحصیات: کارشناسي علوم سیاسي ساعد معظمي گویزن      سن: 35 

یــك زمانــی مــردم مــا ایــران بــرای رســیدن بــه هدف شــون از مــال و جــان 
ــه هــدف  ــرای این کــه ب ــان ب ــك زم ــوادة خــود می گذشــتند؛ ی خــود و خان
ــًا رســیدن  ــه خاطــر صرف ــوی و ب ــذ دنی ــه لذائ و مقصدشــون برســن از هم

ــن  ــردم ایران زمی ــه م ــود ک ــی ب ــد؛ زمان ــی می کردن ــز چشم پوش ــان از همه چی ــه هدفش ب
ــود،  ــز در زندگی شــان ب ــن چی ــن و بی ارزش تری ــه کم تری ــگاه ب ــًا ن ــا واقع ــه دنی نگاهشــان ب
امــا حــاال چــرا مــردم حاضــر نیســتند در صــف اتوبــوس، تاکســی و یــا متــرو رعایــت هــم رو 

ــد؟ ــع کنن ــد حــق هم دیگــر رو ضای ــردم می خواهن ــد؟ چــرا م بكنن
ــار و ازخودگذشــتگی کــه داشــتند کجــا رفــت؟ مگــر از انقــاب 35  پــس اون فرهنــگ ایث
ســال بیشــتر گذشــته؟ مگــر از جنــگ 25 ســال بیشــتر گذشــته؟ چطــور می شــه کــه مــردم 
نســبت بــه همدیگــر اون حــس رو نــدارن؟ کســی یــا کســانی در ایــن موضــوع دخیــل بودنــد 
ــا خودمــان این طــور کردیــم؟ مــن نقــد دارم بــه همــة مســئولین، همــه  یــا مــا خودمــان ب

کســانی کــه مدیــر و برنامه ریــز امــور فرهنگــی و اقتصــادي هســتند.
ــن دو موضــوع مهــم اشــاره  ــه ای ــه ب ــر معظــم انقــاب چــرا کــه چندســالی اســت ک رهب
ــد؟ چــرا امســال را ســال فعالیــت جهــادی در حــوزه اقتصــاد و فرهنــگ نام گــذاری  کرده ان

کردنــد؟ بــرای ایــن اســت کــه ایشــان نیــز دغدغــه مســئولین نظــام را دارنــد.
ــن  ــن و بهتری ــاب بزرگ تری ــوش انق ــای خ ــد روزه ــاز مانن ــا ب ــم ت ــك کنی ــم کم ــا ه م
ــه  ــم. البت ــا کنی ــاره احی ــود را دوب ــار و مقاومــت ب ــگ ایث ــدگار کشــور کــه فرهن ــراث مان می
بــا کمــك مســئولین و مدیــران ارشــد نظــام و توجــه بــه فرمایشــات رهبــر معظــم انقــاب.

***

تحصیات: کارشناسي ارشد کتابداري سن: 37   پرهام. ل  

فرهنــگ ایثــار همــان فرهنگــی بــود کــه در دهــة شــصت و در زمــان جنــگ میــان مــردم 
ــی  ــمن بعث ــردن دش ــر بیرون ک ــه فك ــه ب ــود. هم ــاری ب ــئولین ج ــدگان و مس ــا و رزمن م
ــران  ــا جب ــة کمبوده ــداکاری هم ــار و ف ــا ایث ــد و ب ــران بودن ــان ای ــور عزیزم ــاك کش از خ

ــرد.  ــا می ک ــه جبهه ه ــی ب ــت کمك ــه داش ــی ک ــور امكانات ــه فراخ ــس ب ــد، هرک می ش
ــتان ها و  ــوز داس ــا هن ــت، ام ــده اس ــل ش ــیرین نق ــای ش ــادی از آن روزه ــتان های زی داس
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روایــات زیــادی در ســینه ها بــه جــا مانــده کــه بایــد اهتمــام کنیــم و در بازیابــی و اســتخراج 
ــه  ــا چ ــردم م ــه م ــد ک ــان بدانن ــل امروزم ــان و نس ــا جوان ــیم ت ــر آن بكوش ــاپ و نش و چ
جان فشــانی ها کردنــد و رزمنــدگان مــا چــه شــهامت ها بــه خــرج داده انــد 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 بیفتیــم؟ نــه! 
ــر  ــد اگ ــند؛ بدانن ــر باش ــور و هم دیگ ــاد کش ــه ی ــه ب ــه همیش ــد ک ــاد بگیرن ــد ی ــا بای بچه ه
ــارت،  ــازی، اس ــهادت، جانب ــل ش ــم، حاص ــی می کنی ــان زندگ ــت در خانه هایم ــون راح اکن
آزادگــی و ایثارگــری افــرادی اســت کــه ایــن مملكــت و مــردم را دوســت داشــتند و بــه آن 
عشــق می ورزیدنــد و بــه ارزش هــای اســامی باورمنــد بودنــد. واقعــًا شــهادت هنــر مــردان 
ــد،  ــینی کردن ــد کاری حس ــه رفتن ــا ک ــریعتی: »آن ه ــر ش ــوم دکت ــول مرح ــه ق خداســت. ب

ــد.« ــد، واال یزیدی ان ــی بكنن ــد کاری زینب ــد بای ــه ماندن ــا ک آن ه
به امید سربلندی ایران اسامی در سایة گسترش فرهنگ ایثار و فداکاری.

***

تحصیات: حوزوي سن: 49   ابوالفضل نجفی تهرانی  

ــژاد و  ــه دور از ن ــان های آزاده، ب ــة انس ــاد هم ــه در نه ــت، ریش ــار و مقاوم ــگ ایث فرهن
ــر ســختی ها و مشــكات  ــا مقاومــت در براب ــه ماهــو انســان ب ــن دارد. انســان ب ــوم و دی ق
ــده و پیشــرفته  ــك زندگــی پیچی ــه ی ــی ب ــك زندگــی ســاده و ابتدای توانســت خــود را از ی
برســاند. ســختی و مشــكات نهــاد انســان ها را بیــرون می ریــزد و شــكوفا می کنــد و اگــر 
مقاومتــی آگاهانــه بــرای گــذر از ایــن مشــكات وجــود داشــته باشــد، رشــد و تعالــی معنــوی 

ــد.  ــاوم می کن ــان مق ــب انس را نصی
ایثــار، از خودگذشــتن بــرای خــدا و بــه ســوی خداســت و ایثارگــر چــون بــه خــدا می رســد 
ــادی را  ــم م ــر جس ــود.  ایثارگ ــدگار مي ش ــدد و مان ــق می پیون ــه ح ــود؛ ب ــه می ش جاودان
فــدای ارزش هــای انســانی می کنــد تــا هــم خــود جاودانــه شــود و هــم ارزش هــای انســانی را 
زنــده نگــه دارد. آن هایــی کــه از ایــن فرهنــگ ایثــار بهــره ای نبرده انــد، جاودانــه و مانــدگار 

نخواهنــد شــد و بــه فراموشــی ســپرده خواهــد شــد!!
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تحصیات: دکتراي جامعه شناسي سن: 34   مهدی یوسف نیا  

مــن بــا شــنیدن گذشــت، فــداکاری و ایثــار و واژه هایــی از ایــن دســت، همــواره بــه یــاد پــدر 
و مــادر می افتــم، معنــی و مفهــوم گذشــت و ایثــار و خیرخواهــی بــا ایــن واژه هــا بــرای مــن 
قریــن شــده اند و معنــی می یابنــد. 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 می کننــد. 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 کنــي، پیــام دوســت داشــتن  و 

عشــق بــه هم نــوع و در یــك کام صلــح و دوســتی در جهــان و سراســر دنیــا.

***

تحصیات: کارشناسي ارشد ارتباطات سن: 50   فریبرز کلهری  

ــد. ــدم برمی داری ــت فرهنگ ســازی ق ــه شــما باب ــی خرســندم ک بســیار ســپاس گزارم و خیل
ــه تعریــف قانــون از واژه ایثــار، ایــن  ــا توجــه ب مشــكل اصلــی ایــن اســت کــه رســانه ها ب
ــه یــاد  ــد کــه هرکــس واژة ایثــار را شــنیده بــدون شــك ب ــاور را در مــردم ایجــاد کرده ان ب

ایثارگــران جنــگ بیفتــد و از معنــای واقعــی واژة ایثــار بــه دور بمانــد.
همان طــور کــه واقــف هســتید از یــك واژه یــا متــن ســه قرائــت وجــود دراد 1. معنــای واژه 

2. هــدف نویســنده 3. برداشــت خواننــده. 
شــما در راه صحیــح و درســت قــدم برداشــتید، ولــی تصــور می کنــم نیازمنــد ایــن هســتید 
ــه  ــض، بلك ــه تعوی ــانه را ن ــئولین رس ــا در کل مس ــردبیر ی ــا س ــگار ی ــك خبرن ــاور ی ــه ب ک
تكمیــل نماییــد 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 نماییــد.
مــن نیــز بــا شــما موافقــم کــه بــاور کلمــة ایثــار بــه معنــای واقعــی موجــب بهتــر بــا هــم 
ــار  ــال ایث ــود در ح ــوع خ ــه هم ن ــك ب ــا کم ــم ب ــن بدان ــی م ــرا وقت ــود؛ زی ــودن می ش ب
هســتم، دیگــر نیــاز بــه واحدهــای نظارتــی نیســت. زمانــی کــه بــاور داشــته باشــم مــن بــا 
خدمت کــردن بــه دیگــران ایثــار کــرده ام، مخصوصــًا بــا توجــه بــه بــاور مثبــت دینــی کــه 
ــردد. ــاع گ ــر شــدن زندگــی در اجتم ــد موجــب بهت ــد، می توان ایثار کــردن را مقــدس می دان

امیدوارم در این راه موفق باشید و وظیفة خودم می دانم سپاسگزار باشم.
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تحصیات: کارشناسي سن: 51   حسین عبیری  

در قــرن حاضــر بــه علــت اســتفاده بــد مــردم، مشــكات محیط زیســتی یكــی ازمعضــات 
ــراي  ــی جهــان اســت. ایثارگــر واقعــی کســی اســت کــه ب ــع آن، از اولویت هــای اصل و رف
ســامتی نســل های آینــده و امانــت داری، بــه حفــظ محیــط زیســت و منابــع طبیعــی کمــك 

کنــد.

***
تحصیات: کارشناسي ارشد سن: 41   مسعود ضیافتي  

فرهنــگ ایثــار و مقاومــت در هیــچ تحلیــل سیاســی جانبدارانــة گروه هــا و احــزاب سیاســی 
نبایــد بگنجــد و مصــادره نشــود. بــه عبارتــی، امــر ایثــار و مقاومــت، امــر ملــی و دینــی اســت 
ــورد سوء اســتفادة  ــدان معطــوف شــود و م ــي ب ــز جمع ــًا نگــرش انســانی و نی ــد کام و بای
ــور را  ــدس مذک ــر مق ــا ام ــخصیت ها و گروه ه ــرد و ش ــرار نگی ــی ق ــب سیاس ــات رقی جریان
نردبــان مقــام و قــدرت خویــش قــرار ندهنــد. همــة مــا مدیــون رشــادت ها و فداکاری هــاي 

ایثارگــران هســتیم.

***

سن: 32           تحصیات: کارشناسي محمدحسین قربانی 

ــوده اســت، حــال  ــی ب ــگ و ادب جهان ــم، فرهن ــون عل ــران باســتان کان ای
فو ق الذکــر  گزینه هــای  فاقــد  هم جــوار  حكومت هــای  دیگــر  آن کــه 
بوده انــد، امــا اکنــون فرهنــگ اصیــل مــا در حــال زوال و فروکــش اســت، 

چــرا کــه نفــوذ فرهنــگ غــرب در آن گســترده و زیــاد شــده اســت، تنهــا را حــل مبــارزه بــا 
ــد. ــامی می باش ــی اس ــازی ایران ــكل، فرهنگ س ــن مش ای
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تحصیات: کارشناس علوم سیاسي سیدعلی فاطمی     سن: 36 

ایثــار و مقاومــت دو واژة نزدیــك، هم خانــواده و در عیــن حــال دوری 
ــا و مفهــوم خــود  ــرت انســان، معن ــا همــت و غی ــد ب ــه می توانن هســتند ک
را پیــدا نماینــد. ایثــار، از جنــس از خودگذشــتگی و مقاومــت و راهــي بــرای 

رســیدن بــه اســتقال و آزادی  اســت. ایــن واژگان را می تــوان امتــداد خــط ایثــار و شــهادت 
حســین بن 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 نمی ماند.

***

تحصیات: کارشناسي ارشد روانشناسي خاوری        سن: 37  

بزرگ ترین 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 بی نظیــری بــرای زنــان ایرانــی و همــة جهانیــان 
باشــد. ایشــان در مقــام مــادر، خواهــر، همســر و دختــر بــرای تمــام زنــان درس شــهامت و 

فــداکاری دارد.

***

تحصیات: کارشناسي عمران سن: 51   سید اصغر مصطفوی 

بیســت و یكــم آبان مــاه نــود و ســه از نمایشــگاه بیســتم مطبوعــات بازدیــد کــردم. مطبوعــات 
ــد و شــاید گفــت همــه  حضــور داشــتند. از حرکــت و قــدم زدن  و رســانه های کثیــری بودن
بازدیدکننــدگان مشــهود بــود کــه اهــل علــم و هنــر و ادب و فرهنــگ هســتند. وقتــی خــود 
را در میــان ایــن جمعیــت حاضــر می دیــدم مطمئــن شــدم کــه در انتخــاب راه زندگــی ام راه 

درســتی را رفتــه ام. 
ــاران گلوله هــای  ــر ب ــه الی گل و خــاك، زی ــاع مقــدس در الب همان طــور کــه در دوران دف
ــیاري،  ــداری، هوش ــان، پای ــار، ایم ــداکاری، ایث ــه راه ف ــودم ک ــی ب ــان مردم ــمن در می دش
ــاع  ــی آن روز دف ــد؛ یعن ــاب کردن ــهادت طلبي را انتخ ــه ش ــك کلم ــداری و در ی والیت م
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ــه  ــك کلم ــامی و در ی ــاب اس ــت  آوردهای انق ــدا و دس ــت خ ــن و حكوم ــاك و وط از خ
راه خــدا را برگزیدنــد و امــروز به عنــوان دل ســوزان نظــام مقــدس جمهــوری اســامی کــه 
ــظ ارزش هــای  ــدان دار فرهنــگ اســامی و حاف ــد و می ــردم ایثارگرن ــی آن م ــان اصل صاحب

ــتند.  ــهدا هس ــراث ش ــای می گران به
ــه  ــاالي ســر غرف ــه ب ــة دیگــر ک ــك غرف ــه ی ــان رســیدم ب ــودم، قدم زن ــر ب ــن فك در همی
ــا چشــم  ــه فرهنــگ ایثــار و مقاومــت«؛ مثــل همــة غرفه هــای دیگــر ب ــود: »خان نوشــته ب
ــوار آن  ــه دی ــه ب ــه ک ــل غرف ــته های داخ ــا و نوش ــر عكس ه ــق نظاره گ ــد عمی ــاز و دی ب
نصــب شــده بــود، شــدم. از دهقــان فــداکار گرفتــه تــا ســرداران شــهید دفــاع مقــدس و ســید 
ــاع  شــهید مرتضــی آوینــی کــه قلمــش و بیانــش در حفــظ دســت آوردهای گران بهــای دف
مقــدس بی نظیــر بــود. غــرق در تماشــا بــودم. مــرد جوانــی کــه از اداره کننــدگان 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 

می شــوید؟ 
گفتــم: چــون بــرای آینــدگان از ایثارگــری دورانمــان گفتــه و نوشــته می شــود، کوتاهــی دور 
از انصــاف خواهــد بــود. بــرگ کاغــذی داد و هــر آن چــه در البــه الی ذهنــم متبلــور  مي شــد، 
ــذارم؛  ــادگار می گ ــه ی ــم را ب ــی از ذهن ــتم. اندک ــفید نوش ــذ س ــر روی کاغ ــم ب ــص قل ــا رق ب
باشــد کــه آینــدگان کــه ایــن نوشــتار را می خواننــد، بداننــد در دوران خمینــی کبیــر جوانــان 
شــهادت طلب بــا وحــدت کلمــه، طاغــوت پهلــوی را بــه زبالــه دان تاریــخ انداختنــد و تــا آخریــن 
لحظــة عمرشــان حتــی در دوران پیــری هماننــد جوانــی دســت  از خــط امــام برنداشــتند و در 
ــه ای  ــت اهلل خامن ــر مســلمین حضــرت آی ــداری ولی ام ــا والیت م ــر الهــی ب ــت ام مســیر والی
بــر عهــد خــود پایــدار مانــده و همــة توطئه هــای اســتكبار جهانــی کــه در رأس آن حاکمــان 
آمریــكا و ســرمایه های صهیونیــزم بــود را خنثــی و شــر شــیطان را بــه خودشــان بازگرداندنــد. و 

خداونــد وعــده فرمــوده کــه بنــدگان مخلــص خویــش را یــاری می کنــد.

***

تحصیات: دیپلم سن: 51   سعید دورقی زاده  

ــال  ــم دنب ــه نگاه ــت داشــت ک ــم اهمی ــدر برای ــه آن ق ــتم ک کســی را داش
ــم کــه  ــاد می زن ــار فری ــن را هــزار ب ــت و ای ــود و نمي رف کــس دیگــري نب
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تحصیات: کارشناسي ادبیات انگلیسي سن: 49   محمدرضا مرادی  

زنــده نگــه داشــتن ایثــار و مقاومــت در یــك جامعــه، منــوط بــه ارزش دادن و احتــرام بــه 
ایثارگــران گذشــته اســت.

بیاییــم فرهنــگ ایثــار را محــدود بــه شــهدا نكنیــم؛ بلكــه نمادهــای زنــده ایثــار و مقاومــت 
ــدگان،  ــانیم؛ رزمن ــردم بشناس ــه م ــا را ب ــاده و آن ه ــد را ارج نه ــود دارن ــه وج ــه در جامع ک
ــار  ــج ایث ــزایی در تروی ــهم به س ــه س ــان ک ــرم آن ــای محت ــازان، آزادگان و خانواده ه جانب

داشــته اند.
نگذاریــم آن هــا بــه فراموشــی ســپرده شــوند؛ چــرا کــه فراموشــی آن هــا منجــر بــه از بیــن 

رفتــن خاطــرات و یادبودهــای ایثارگــري آن هــا می شــود.

***

منوچهر محمدشمیرانی   سن: 59    تحصیات: کارشناسي روابط عمومي

گذشــت و ایثــار و فــداکاری را از دو جنبــه می تــوان نــگاه کــرد. براساس»هرکســی از ظــن 
خــود شــد یــار مــن«، افــراد گذشــت و ایثــار را از زاویــه نــگاه خــود بررســی می کننــد.

خیلی هــا اگــر گذشــت و فــداکاری کــرده  و بــه جــای آن، نامــردی دیــده باشــند بــه یقیــن، 
ــد. ــعار« می دانن ــا را »ش ــن واژه ه ــد و ای ــان را داغ می کنن ــت دست ش پش

بــرای ایــن کــه ایــن واژه هــا، در فرهنــگ مــردم جــا بیفتــد و در وجــود آن هــا 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 آن هــا هــم بــاور کننــد و عمــل کننــد.
بــه هرحــال، از مــا کــه گذشــت، امیــد دارم نســل جدیــد، نیكــوکاری و فــداکاری را ســرلوحة 

کــردار و رفتــار خویــش قــرار دهــد.

ــد  ــه بدانن ــد و هم ــم را نمی لرزان ــی دل ــچ نگاه ــد و هی ــمم نمی آی ــه چش ــی ب ــر کس دیگ
انســان کــه ســهل اســت و وجــودش را همــة دنیــا نمی دهــم و آن کســی نیســت جــز مــادرم 

کــه مصــداق ایثــار و فــداکاری اســت.
***
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ایثــار، چــه لغــت قشــنگی؛ یعنــی از خودگذشــتن، از پــول خــود گذشــتن، از 
مقــام و شــخصیت و جــاه و مــكان و لبــاس و غــذا و ... گذشــتن.

ــردم،  ــة م ــرای آزادی هم ــران، ب ــرای دیگ ــه؟ ب ــرای چ ــتگی ب از خودگذش
بــرای عدالــت در جامعــه، بــرای شــاد کــردن دیگــران، بــرای ســیرکردن گرســنگان، بــرای 

ــرای دیگــران و ... ــاس ب پوشــانیدن لب
مــن ایثــار مــردم را در انقــاب ســال 1357 بــا چشــم خــودم دیــدم؛ چــه از جــان گذشــتن ها، 

چــه از مــال  گذشــتن ها، چــه از کاالهــای مــورد نیــاز بــرای انقــاب گذشــتگی ها و ...
ــی و آزادی جامعــه و  ــرای تعال ــار جوان هــا و همــة مــردم را ب مــن بعــد از انقــاب هــم ایث

عدالــت و از بیــن بــردن تبعیــض و فقــر بــه طــور فیزیكــی و ملمــوس دیــدم.
امیدوارم ایثار در بین همة مردم ایران و جهان رشد یابد.

***

تحصیات: سیكل سن: 62   قربانعلی بالو  

ــدون چشم داشــت و طمــع؛ یعنــی انتظــار نداشــتن از دیگــران کــه  ــار، یعنــی گذشــت ب ایث
تعریــف شــخص را بكننــد.

ایثــار، یعنــی خــوب تربیت کــردن فرزنــدان بــرای جامعــه کــه درصــدد خدمــت بــرای رضــای 
ــد. خداوند باش

ایثــار، یعنــی صبــور  بــودن در زندگــی روزمــره؛ ایثــار، یعنــي ساده زیســتي و خــوب تربیــت 
کــردن فرزندان مــان بــراي خدمــت هــر چــه صادقانه تــر بــه جامعــه و کســب روزي حــال.

ــرای اثبات کــردن حــق یــا غیرحــق، قســم )ســوگند( یــاد  بهتریــن ایثــار ایــن اســت کــه ب
نكنیــم؛ قســم چــه راســت باشــد چــه دروغ، کفــاره دارد و کفــاره را نمی تــوان جبــران کــرد.

ــه   ــواده، بعــد جامع ــه خان ــدا ب ــا توفیــق خدمت گــذاری در ابت ــه همــة م ــد ب ــدوارم خداون امی
بدهــد.

تحصیات: کارشناسي سن: 37   حسین مظفري  
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تحصیات: دیپلم سن: 67   محمدرضا بزرگیان  

عنصــر اصلــی فرهنــگ یــك جامعــه، اعتقــادات مذهبــی آن جامعــه اســت. بــرای جلوگیــری 
از معضــات جامعــه و ناهنجاری هــاي آن بایــد از مرحلــه مذهــب بــه معرفــت رســید. اگــر 
ــا شیشــه می شــود؛  ــه و ی ــل آین ــت رســید مث ــه معرف ــه ب ــردی از جامع ــه، ف ــك جامع در ی
همان طــور کــه آینــه آن چــه جلویــش باشــد نشــان می دهــد و یــا شیشــه هرچــه آن طــرف 
ــاه و قوانیــن  ــر گن ــه معرفــت رســید در براب اســت، نشــان می دهــد موقعــی کــه شــخص ب
ــن  ــا از قوانی ــد و ی ــی کن ــد گناه ــه بخواه ــی ک ــی موقع ــود؛ یعن ــئول می ش ــی مس اجتماع
اجتماعــی عــدول کنــد، در ناخــودآگاه خــود مــورد بازخواســت قــرار مي گیــرد. در نتیجــه گنــاه 
و یــا ناهنجــاری بــه وجــود نمــی آورد کــه همــان فرهنــگ اســت؛ یعنــی فرهنــگ رســیدن 
بــه معرفــت دینــی اســت. اگــر معرفــت پیــدا کنیــم، آشــغال تــوی خیابــان نمی ریزیــم، زور 
و خشــونت معضــات اجتماعــی برطــرف مي شــود و همــه بــه یكدیگــر احتــرام مي گذاریــم 

و جامعــه اي خــوب خواهیــم داشــت.

***

تحصیات: کارشناسي سن: 53   حسین زارع صفت  

ایثــار، در واقــع تقدیــم و تقــدم از دیگــری اســت کــه البتــه نتیجــة نهایــی 
ــردم  ــاور م ــار، در ب ــد. ایث ــد ش ــل خواه ــش حاص ــتن خوی ــرای خویش آن ب

ــعه و  ــداری، توس ــكیل، پای ــای تش ــه ضرورت ه ــی، از جمل ــاز اجتماع ــك نی ــوان ی به عن
ــه اســت. ــك جامع ــل ی تكام

ــی  ــه زندگ ــت ک ــار اس ــو ایث ــرد و در پرت ــكل نمی گی ــی ش ــچ اجتماع ــار، هی ــدون ایث ب
لذت بخــش می شــود و امــروزه بیــش از هــر زمــان دیگــر بشــر و بــه ویــژه جامعــه در حــال 

ــد آن اســت. ــی نیازمن ــال ایران توســعه و کم
مهــم ایــن اســت کــه بتــوان از ظرفیــت تاریخــی، فرهنگــی، اجتماعــی خــود که خوشــبختانه 
غنــی هــم هســت، اســتفاده کــرد و بــرای تحقــق ایــن مهــم ایــن را بایــد در نظــر گرفــت 
ــت در راه  ــا مي بایس ــن منیت ه ــر گرفت ــدون در نظ ــطح  ب ــر س ــخص در ه ــر ش ــه ه ک
فرهنگ ســازي اســامي و انســاني قــدم رو بــه جلــو بــردارد و ایــن گام مي بایســتي از عمــل 

آغــاز شــود و نــه از کام چــرا کــه: »کونــوا ُدعــاًة لِلّنــاِس بَِغیــِر ألِســَنتُِكم«.
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به نام آنكه ایثار را آفرید.
بــرای انســان، ارزشــی بســیار واال در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه تجلــی 
ــرد.  ــات صــورت می گی ــن اشــرف مخلوق ــق عملكــرد ای ــروز آن از طری و ب

ــی  ــی او کم ــد؛ گاه ــود می خواه ــرای خ ــز را ب ــه ای پســت، همه چی ــان در مرتب ــی انس گاه
ــد  ــی می رس ــذارد؛ زمان ــران می گ ــار دیگ ــودی را در اختی ــي از موج ــد و بخش ــر می آی باالت
کــه انســان ســهم خــود را هرچــه کمتــر و ســهم دیگــران را بیشــتر قــرار می دهــد پــس او 
حــاال خیلــی باالتــر آمــده  اســت و زمانــی می رســد کــه انســان هرچــه را کــه هســت حتــی 

ــد.  ــار دیگــران می کن ــود را نث خ
معلــوم نیســت کــه نثــار و ایثــار هم خانــواده باشــند، امــا بــه هرحــال ایــن انســان ایثارگــر 
ــه  ــتی او را ب ــه چشم داش ــدون این ک ــد، ب ــران می کن ــار دیگ ــود را نث ــتی خ ــه هس ــت ک اس
ــور حرکــت اوســت چــرا کــه می فهمــد  حرکــت وادار کــرده باشــد. اساســٌا نخواســتن، موت
ــبك بال تر  ــبك بارتر و س ــبك تر، س ــه س ــی هرچ ــرب اله ــه ق ــیدن ب ــرواز و رس ــرای پ ب

بهتــر.
شــهیدان را ندیده ایــد کــه دیگــر وزنــی ندارنــد؟ مــن بــا بســیاری از آن هــا زندگــی کــرده ام، 
ــا  ــی از آن ه ــم یك ــوده ام و جس ــان ب ــان کنارش ــده ام؛ در مناجات هایش ــان جنگی در کنارش
)بــرادرم هــادی( را بــه دســت خــود بــه خــاك ســپرده ام تــا روح نازنینــش هرچــه آرام تــر و 

***

محمدمحسن معین اسام        سن: 63          تحصیات:کارشناسي ارشد

بهتریــن مصــداق ایثــار را در هشــت ســال دفــاع مقــدس و رویكــرد مــردم 
ــام  ــا تم ــران ب ــردم ای ــاد م ــه برخــی از آح ــه این ک ــت؛ از جمل ــوان یاف می ت

ــد  ــتند؛ مانن ــارکت داش ــت و در آن مش ــدس حمای ــاع مق ــود، از دف ــای خ ــوان و دارایی ه ت
پیرزنــي کــه بــا چنــد عــدد تخم مــرغ کــه تمــام دارایــی اش بــود بــه پایگاه هــای پشــتیبانی 

مراجعــه و آن هــا را تقدیــم رزمنــدگان نمــود.
ــه راه خــود  ــروزی ب ــا پی ــن مــردم هرگــز شكســت نخواهــد خــورد و ب ــا ای ــن انقــاب ب ای
ادامــه خواهــد داد. درود بــر رزمنــدگان اســام، درود بــر مــردم ایثارگــر و روح امــام شــاد و 

ــاد. ــا برکــت رهبــری معظــم انقــاب مســتدام ب عمــر ب
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سن: 59         تحصیات:  کارشناسي ارشد محمدمهدی شجاعی 

محمدمحسن معین اسام        سن: 63          تحصیات:کارشناسي ارشد

***

تحصیات: کارشناسي شیمي سن: 54   محمدتقی شریفی پارسا 

ــا  ــر م ــت. اکث ــخن آشناس ــام س ــردم در مق ــه م ــرای هم ــه ب ــت ک ــی اس ــار واژة زیبای ایث
ادعــای ایثــار داریــم، ولــی در عمــل کمتــر عامــل بــه آن هســتیم. ایثــار در عیــن ســختی و 
ــه آن هــا  دشــواری هایی کــه دارد خیلــی ســاده اســت، کافــی اســت از آن چیزهایــی کــه ب
ــا  ــن چیزه ــا را(؛ ای ــی از آن ه ــم چشــم بپوشــیم)حتی کم ــم و دوســت داری عشــق می ورزی
ــد  ــامتی، فرزن ــت، س ــد وق ــد، می توان ــادی باش ــته های م ــروت و داش ــال و ث ــد م می توان

و... باشــد.
ــر و  ــداف بلندت ــته ها و اه ــه داش ــر ب ــت، اگ ــان اس ــی آس ــختی خیل ــن س ــد در عی می بینی

ــم. ــر فكــر کنی واالت

***

تحصیات: کارشناسي سن: 53   عبدالعزیز سوری  

دســتگیری از مــردم نیازمنــد در جامعــه، ایثــار را زنــده و پویــا نگــه  مــي دارد؛ 
ــك  ــت؛ کم ــده اس ــاده مان ــه در ج ــانی ک ــه انس ــك ب ــال کم ــور مث به ط

ــان رفتــار کــردن، این هــا  ــا مــردم در کوچــه و خیاب ــا مهربانــی ب کــردن بــه همســایگان؛ ب
ــار  ــه آن اشــاره کــرد. کلمــة ایث ــوان ب ــي اســت کــه مي ت ــي از انســانیت و مهربان نمونه های
بایســتی در جامعــه نهادینــه شــود و مــردم شــناخت کامــل را از آن داشــته باشــند. کلمــة ایثــار 

ــرود.  ــر ب راحت ت
به راســتی کــه ایثارگــران جهــان از حســین)ع( تــا حســینیان سراســر تاریــخ و جغرافیــا چــه 
درس جاودانــه ای بــه همــة مــا داده انــد؛ این کــه همــة آن چــه را کــه خــدا بــه عنــوان امانــت 
در اختیــارت قــرار داده، در بهتریــن زمــان و مــكان نثــار خلــق خــدا کنــی و چیــزی بــرای 

خــود باقــی نگــذاري، حتــی جــان ارزشــمند خــود را تقدیــم کنــي و عــروج را دریابــي.
ــم شــما  ــرش را تقدی ــن براب ــد، او چندی ــدا بدهی ــه در راه خ ــد »هرچــه ک ــه ندان کیســت ک

خواهــد کــرد.«
سام همیشگی به معلم ایثار، اباعبداهلل الحسین)ع(
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در جامعــه تذکــر  دادن نیســت؛ بلكــه راهنمایــی کــردن اســت. 
ــار،  ــت. ایث ــن اس ــای دی ــوة زیب ــار، جل ــران. ایث ــرای دیگ ــت ب ــتن اس ــود گذش ــار، از خ ایث

ــت.  ــران اس ــه دیگ ــت ب ــن حرم باالتری
ایثــار، شــرافت و منطــق و هم یــاری بــا هم نــوع اســت. ایثــار، کمــال عزت نفــس و خضــوع 

و خشــوع در جامعــه اســت. ایثــار، فاصلــه طبقاتــی را در جامعــه کــم می کنــد.
الهی به امید روزي که همه ایثارگر واقعي باشیم.

***

ابراهیم خلیلیان کوژان  سن: 61       تحصیات: کارشناسي علوم اجتماعي 

تو نیكی می کن و در دجله انداز                         که ایزد در بیابانت دهد باز

ــی  ــای اله ــی و رزق ه ــات اجتماع ــواع خدم ــور، آب، ان ــوا، ن ــه از ه ــور ک ــان همان ط انس
بهره منــد می شــود تــا ادامــه حیــات دهــد، شــكرگزاری ایــن نعمت هــای خــدا، خدمــت بــه 
ــورد  ــدگان دیگــر م ــب بن ــده اي از جان ــد بن ــه ببین ــد هنگامی ک ــق خــدا می باشــد. خداون خل
ــه  لطــف قــرار می گیــرد، خوشــحال می شــود. خلــق خــدا، عیــال  اهلل هســتند، کســی کــه ب
مــردم کمــك می کنــد بــه خــدا کمــك کــرده اســت و ایــن کمــك بــه خلــق خــدا، اثــرات 
روحــی و روانــی و اجتماعــی فــراوان دارد؛ اگــر می خواهیــد بهداشــت روانــی داشــته باشــید 
ــه دیگــران  ــدارد ب و خوشــحال و شــاداب شــوید و اگــر می خواهیــد خــدا شــما را دوســت ب

کمــك کنیــد و صدقــه دهیــد.
ــدگان خــدا را دوســت داشــته  ــد بن ــم دوســت خــدا هســتیم بای ــت کنی به خاطــر اینكــه ثاب

ــه دیگــران کمــك کنیــم. باشــیم و ب

***

تحصیات: دکتري حقوق سن: 51   قدرت اهلل رحمانی  

ــل  ــای اصی ــظ و گســترش ارزش ه ــهادت در راه حف ــداکاری و ش ــاد، ف ــار، جه ــگ ایث فرهن
برآمــده از انقــاب شــكوهمند اســامی، بــه مثابــه اکســیژن بــرای کالبــد فرهنــگ عمومــی 
مــا ایرانیــان اســت و از جملــه مزیت هــای فرهنــگ ایرانــی ـ اســامی و شــیعی مــا بــر ســایر 
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فرهنگ هــا و اندیشــه ها، وجــود فرهنــگ شــهادت طلبی و ازخودگذشــتگی در راه آرمان هــای 
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 
ــاب حضــرت امام خمینــی)ره( در  توفیــق و پیشــرفت انقــاب اســامی و گســترش تفكــر ن
دنیــای امــروز بــه ویــژه در جهــان اســام و امریــكای التیــن، تمســك بــه همیــن فرهنــگ 

جهــاد و مقاومــت و شــهادت اســت.

***

تحصیات: سیكل سن: 51   حسین لطفی  

با سام به روح پرفتوح شهدای جنگ تحمیلی و امام شهیدان.
ــن  را  ــم همی ــط می توان ــری؛ فق ــز دیگ ــه چی ــاعر، ن ــه ش ــه نویســنده ام، ن ن
ــن و  ــا م ــتند ت ــود گذش ــیرین خ ــان ش ــی از ج ــًا آن های ــه واقع ــم ک بنویس

امثــال مــن در ایــن کشــور آزاد باشــیم و بــا راحتــی خیــال بــه زندگــی و کار و کســب خــود 
ــم و  ــان باش ــدة راه آن ــم ادامه دهن ــدوارم بتوان ــد. امی ــزرگ کرده ان ــیار ب ــم کاري بس بپردازی
در زندگــی خــود بتوانــم ایثــار و گذشــت را ســرلوحة خودمــان قــرار دهــم و تــا جایــي  کــه 

ــم. ــه کن ــار عرض ــف و ایث ــود لط ــوع خ ــه هم ن ــم ب مي توان

***

تحصیات: پزشكي سن: 55   علی واحدی  

خــدا را شــاکریم کــه مســلمانیم و یكــی از شــاخص های دیــن مبیــن اســام، 
ایثــار و گذشــت و فــداکاری اســت. مــا، در صــدر اســام شــاهد ایــن واقعــه 
ــار و  ــم کف ــار ظل ــت فش ــه عل ــه ب ــلمانان مك ــدادی از مس ــه تع ــتیم ک هس

ــچ  ــه شــدند هی ــه وارد شــهر مدین ــد و زمانی ک ــوره هجــرت کردن ــه من ــه مدین مشــرکین ب
امكانــات اولیــه زندگــی نداشــتند، ولــی زمانی کــه بــا بــرادران مسلمان شــان مواجــه شــدند، 
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ــه  ــب آن جاســت ک ــد؛ جال ــرار دادن ــات را در دسترس شــان ق ــام امكان ــه تم مســلمانان مدین
مســلمانان مدینــه خانــه و کاشــانه اي را کــه خــود در آن ســاکن بودنــد را در اختیــار مهاجــران 
قــرار دادنــد و خودشــان در بیــرون خانــه و کاشــانه در کوچــه و خیابــان زندگــی می کردنــد.

ــه ای  ــه در گوش ــد ک ــه را مي بینن ــي مدین ــي از اهال ــد )ص( یك ــرت محم ــه حض زمانی ک
بیــرون از خانــه  خــود بیتوتــه کــرده و زندگــی می کننــد علــت ایــن کار را می پرســد، وی در 
جــواب می گویــد: تمــام امكانــات و وســایل زندگــی ام را در اختیــار بــرادران مهاجــر مســلمان 

مكــی ام قــرار داده ام.
***

سن: 55          تحصیات: دکتري الهیات محمدمهدی احمدی 

هرکــس بــه واژة زیبــای ایثــار نگاهــي کنــد برداشــتی خواهــد داشــت، امــا 
ــد  ــد بن ــه ام در چن ــری دریافت ــگ ایثارگ ــار و فرهن ــظ ایث ــده از لف ــه بن آن چ

ــم: ــه می کن خاص
1- انســان ایثارگــر انســانی اســت کــه مبنــا حرکــت و نگاهــش اخــاص باشــد. 2- ایثــار، 
ــر،  ــه داشــته باشــد. 3- انســان ایثارگ ــری و غلب ــع خــاص برت ــر مناف ــام ب ــع ع ــی مناف یعن
ــه  ــبت ب ــری را نس ــذب حداکث ــة ج ــی زمین ــول و منطق ــار معق ــا رفت ــه ب ــت ک ــانی اس انس
ــه  ــت از جمل ــای مثب ــود خصلت ه ــد. 4- وج ــاد نمای ــامی ایج ــاب اس ــای انق ارزش ه
فــداکاری، از خودگذشــتگی، غلبــه بــر نفــس امــاره و نــگاه زیبــا و خوش بینانــه نســبت بــه 
رفتــار مــردم در یــك جامعــه و احتــرام بــه کرامــت انســانی. 5- از جملــه مصادیــق ایثارگــری 

ــه باطــل ــه در جبهــة حــق علی حضــور خالصان

***

تحصیات: دیپلم سن: 51   مهناز گودرزی منفرد 

از مــن خواســته شــده تــا دلنوشــته اي از گذشــت بنویســم. مــن یــك مــادر خانــه دار هســتم و 
جــز گذشــت هایی کــه در زندگــی روزمــره در مقابــل صدمــات روزگار کــرده ام چیــزی نــدارم 
کــه بگویــم و ایــن هــم کــه چیــز بزرگــی نیســت چــون تمــام مــادران ایــن گذشــت را دارنــد، 
ــده اش  ــای آین ــه آرزوه ــه ب ــدون توج ــه ب ــوان ک ــدة ج ــار آن رزمن ــم از ایث ــی می خواه ول
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ــان  ــه گردنم ــه ب ــم ک ــان بگوی ــدران آن جوان ــادران و پ ــا م ــرد و ی ــرکت ک ــا ش در جبهه ه
ــا  ــازان و همسران شــان کــه ســال ها ب ــد و گذشــت مــادران اســیر و جانب حــق بزرگــی دارن
نبــودن آن هــا ســر  کردنــد، بگویــم؛ از آن هــا بایــد نوشــت و بــا آن هــا بایــد صحبــت کــرد و 

ســرکاس درس آن هــا نشســت تــا گذشــت و فــداکاری را یــاد گرفــت.
گذشــت را بایــد از مأمــوران شــهرداری )رفتگــران( یــاد گرفــت کــه بــدون نارضایتــی در تمام 
ــا حقــوق انــدك و کاری کــه شــاید هیچ کــدام از  ســاعات شــبانه روز مشــغول کار هســتند ب

مــردم عــادی نتواننــد تحمــل کننــد و انجــام دهنــد.
***

تحصیات: کارشناسي روزنامه نگاري سن: 19   مریم حشمتی  

ــرم  ــه خاط ــی ب ــای زیبای ــا صحنه ه ــس خیلی ه ــنوم برعك ــار را می ش ــة ایث ــی کلم وقت
ــن واژه را  ــن واژه هاســت. ای ــی از ای ــی روزهــای زندگــی ام خال ــم چــرا، ول ــد، نمی دان نمی آی
در آدم هــا ندیــدم کــه حــاال در خــودم آن را تصــور کنــم؛ واژة دوری اســت بــرای ایــن زمــان، 
فرامــوش شــده، امــا هنــوز زیباســت بــه زیبایــی یــك شــالیزار یــا امــواج آرام دریــا یــا لبخنــد 
یــك کــودك کــه ماننــد این هــا در ایــن روزهــای ســرد بــه چشــم نمی آیــد. ماننــد بســیاری 
از واژه هــا در دریــای ســیاه زندگــی ماشــینی گــم شــده در تك تــك صحنه هــای زندگــی ام 
منتظــرش بــودم، امــا نیامــد. مــن نیــز بــه ســراغش نرفتــم. تلــخ اســت امــا واقعیــت دارد 

.مــن او را گــم کــرده ام.

***

سن: 19          تحصیات: کارشناسي شقایق زارع منش   

ــتگی  ــًا ازخودگذش ــار واقع ــا ایث ــت؟ آی ــه معناس ــه چ ــار ب ــتی ایث ــه راس ب
ــاد  ــه ی ــا را ب ــوارد م ــیاری از م ــار در بس ــاید ایث ــود؟ ش ــوب می ش محس
شــهدای از دســت رفته مــان در دفــاع مقــدس بینــدازد، امــا آیــا نبایــد بــه 

یــاد مــادر و یــا پــدری کــه به خاطــر فرزنــدش از همــه چیــزش می گــذرد، افتــاد؟ یــا حتــی 
بــه یــاد جوانانــی کــه در مســابقات جهانــی بــرای افتخــار کشــور و هم وطنانــش ایســتادگی 

ــور؟ ــد، چط ــت می کنن و مقاوم
ــا امــروزه بیــش از هــر زمــان  ــدازد، بلكــه م ــاد گذشــته بین ــه ی ــا را ب ــد م ــار، فقــط نبای ایث

ــم. ــار نیازمندی ــه ایث دیگــری ب
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تحصیات: کارشناسي معماري درسا تدین            سن: 19  

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 
ــه از  ــام آمن ــه ن ــد، دو ســال پیــش در برنامــة  مــاه عســل دختــري ب تصــور باشــد. هــر چن
اعــدام پســري کــه روي صورتــش اســید پاشــیده بــود گذشــت کــرد، کار نیكــي کــرد، ولــي 
وقتــي کســي از روي عصبانیــت بــه صــورت دختــري اســید بپاشــد و زندگــي  او را بــا ایــن 

ــز نیســت.  ــد، بخشــش جای ــود کن کار به طــور کل ناب
بخشش در جاي خود زیباست.

***

تحصیات: محصل سن: 15   هستی مهرابی  

ــه  ــم ک ــنیده بودی ــی را ش ــداکاری ریزعل ــان ف ــا در کتاب های م ــداکاری. م ــی ف ــار، یعن ایث
ــه قطــار را نجــات داد. چگون

ــش  ــود را در آت ــه خ ــه چگون ــدم ک ــون دی ــد عباســی را از تلویزی ــای امی ــروز، فداکاری ه ام
ــرای نجــات یــك کــودك. ســوزاند ب

مــن هــم می خواهــم بــا قلــم و علــم و حجابــم فــداکاری کنــم و نگــذارم فرهنــگ غــرب 
ــود. ــج ش ــه مان رای ــورمان و در مدرس در کش

امیدوارم بتوانم این فداکاری را انجام دهم و یك روزی انسان بزرگی شوم.
به امید آن روز.

***

تحصیات: دیپلم سن: 19   فائزه رضایی  

ــق و  ــی و عش ــه از زندگ ــی ک ــردان و زنان ــم از م ــم؟ می نویس ــه بنویس چ
خانــواده گذشــتند تــا مــا در آرامــش زندگــی کنیــم. آرامشــی را کــه مدیــون 
ــازان و ایثارگــران هســتیم. از کســانی مي نویســم کــه  شــهدا، آزادگان، جانب

ــان  ــربازان ج ــی س ــان حام ــته ها و نداشته هایش ــام داش ــا تم ــگ ب ــای جن در پشــت جبهه ه
بــر کــف ایــن خــاك بودنــد.
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 بــه ایرانی بودنــم افتخــار می کنــم، بــه ســرزمینم افتخــار می کنــم، بــه ایــن خــاك افتخــار 
می کنــم.

دوستت دارم ای وطنم، ای ایران!

***

تحصیات: دیپلم سن: 18   فاطمه کریمی  

ــد،  ــث رش ــه باع ــت ک ــار اس ــی زیتون تب ــداکاری درخت ــار و ف ــت، ایث گذش
ــع  ــر جوام ــال های اخی ــود. در س ــه می ش ــتقال جامع ــی و اس ــو، و تعال نم
اســامی بــا به کارگیــری ایثــار، گذشــت و فــداکاری بــه آزادی رســیدند و در 

ایــن راه قــدم نهادنــد. امیــد اســت نســل های آینــده بــا تقلیــد از شــهدا بــه پــرورش هرچــه 
ــد.  ــار دســت یابن ــن درخــت زیتون تب ــر ای بهت

)درخت زیتون در ادبیات نماد آزادی است.(

***

تحصیات: محصل سن: 18   نوشین داوودی  

دوست دارم همة آدما خوب باشن و مهربون.
دیگر بدی و ظلم نباشد، همة مردم مثل هم باشن در یك طبقه.

ــرای این کــه  ــه یــه چیــزی، ب ــرای رســیدن ب ــه ب می خــوام مــردم گذشــت داشــته باشــن ن
همــه بــه آرامــش برســیم؛ می خــوام دنیــا طــوری بشــه کــه مــردم همیشــه لبخنــد بزننــد 

و خوشــحال باشــند.
به امید دنیایی پر از مهر و محبت و زیبایی.

***
تحصیات: کارشناسي روزنامه نگاري سن: 19   روژین بیدهندي  

بایــد بــه نحــو جدی تــری بــه مقولــة ایثــار و از خودگذشــتگي توجــه شــود؛ زیــرا امــروزه در 
بســیاری از مــوارد مشــاهده می شــود کــه از ایــن کلمــه و معنــای آن سوء اســتفاده می شــود 
و افــراد زیــادی بــا نــام ایثــار و ازخودگذشــتگی منفعت طلبــي می کننــد و حتــی از ایــن کلمــه 
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پرمحتــوا و مقــدس گاهــي جهــت شــوخی ، طنــز و تمســخرکردن اســتفاده مي شــود.
بــه عبارتــی، کلمــة ایثــار و از خودگذشــتگی چنــان محتــوا و معنــای عمیقــی دارد کــه بایــد 
ــه اجــرا درآورد. چــرا کمــی تــاش نكنیــم؟ چــرا  ــر روی آن بســیار تفكــر کــرد و آن را ب ب
نخواهیــم اندکــی از خــود فاصلــه بگیریــم و بــه انســان های دیگــر توجــه کنیــم؟ بیاموزیــم 
بــه جــای فكــر بــه خــود و راحتــی و آســایش خویــش اندکــی بــه آســایش و راحتــی دیگــران 
ــه اجــرا  ــد آن را ب ــد و بع ــم عمیــق فكــر کن ــن مفاهی ــارة ای ــم. اگــر انســان درب توجــه کنی
ــری خواهــد رســید و  چــه بســا خواهــد توانســت آن را در  ــب بســیار واالت ــه مرات درآورد ب
ــر او  ــه خاط ــط ب ــط و فق ــتگی فق ــدا و از خودگذش ــار در راه خ ــه ایث ــه ک ــن مرتب عالی تری

ــه عمــل و اجــرا درآورد. اســت، ب

***

نیلوفر نقیب ساداتی     سن:20   تحصیات: کارشناسي تئاتر

فداکاری، کلمه ای که در جامعة ما ازش فقط یك اسم بیشتر نمانده.
فــداکاری اي هــم اگــر باشــد فقــط مختــص خــود شــخص و خانــواده اش مي باشــد. خودخــواه 

شــد ه ایم، خودخــواه!
قدیمــا دوســت بــرای دوســت حاضــر بــود جونــش رو هــم بــده، ولــی االن دیگــه از ایــن 

چیــزا خبــري نیســت. قدیمــا خیلــی خــوب بــود، االن همــه چیــز مــادی شــده.
 ایثار، گذشت و فداکاری میان آدم ها جایي نداره.

***

تحصیات: کارشناسي ریاضي فاطمه میرزاحسینی    سن:33  

چشمم با دیدن عكس شهدا روشن شد.
یــك 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 ُدّر گران بهایــی کــه بــا خــون دل بــه دســت مــا رســیده بــا وادادگــی 
ــرا  ــال اج ــه در ح ــر و کنســرت هایي ک ــپرده نشــود. برخــي از تئات ــگان س ــه دســت بیگان ب
هســتند، حاکــی از یــك فرهنــگ وارداتــی غربــی عقب مانــده مي باشــد؛ راهــی کــه آن هــا 
رفته انــد و بــه بــن  رســیده اند؛ خانواده هایشــان از هــم پاشــیده و زن تبدیــل بــه کاال شــده؛ 

االن مــا ســرآغاز ایــن جــاده رو بــه تباهــی هســتیم. بیــدار شــوید.

***

مهرناز فرخ گهر        سن: 28    تحصیات: کارشناسي

ــم از کنــج تنهایــی و از پــس فكــر و  ــا بتوان خوشــحالم کــه فرصتــی شــد ت
اندیشــه های روزمــره زندگــی، خطــی بنویســم کــه حداقــل ارضاکننــده افــكار 
ــد  ــان می آی ــه می ــی ب ــه حرف ــی ک ــار، زمان ــورد ایث ــد. در م ــن باش ــم م مبه

ناگهــان در ذهــن مــا خاکریزهــا و مــردم در حــال کمــك و مــردان جنــگ نقــش می بنــدد، 
ــا هــم عهــد و  ــه نظــر مــن ایثــار دختــر و پســر جوانــی هســتند کــه در ســن کــم ب ولــی ب
پیمــان می بندنــد و بــا تمــام نامایمــات زندگــی دســت در دســت هــم می دهنــد و بســیاری 
عائــق خــود را نادیــده می گیرنــد کــه زندگــی را بســازند؛ کــه پــدری و مــادری خــوب باشــند 

و بــا افتخــار ســر بلنــد کننــد و فرزندانــی بــه جامعــه تحویــل دهنــد.

***

تحصیات: کارشناسي صنایع غذایي سن: 26   مینا عالی   

ــار را در  ــط ایث ــان فق ــی از جوان ــاید برخ ــه ش ــی ک ــم و از حرف های ــعار بده ــم ش نمی خواه
ســطح همــان شــهادت می داننــد ســخن بگویــم، امــا ایثــار و فــداکاری را در هــر لحظــة از 
ــه  ــداکاري ب ــار و ف ــد و انجــام داد.  ایث ــوان دی ــه می ت ــان و در تمــام ســطوح جامع زندگی م
نظــر مــن، در کمــك بــه دیگــران و همچنیــن گذشــت از خــود بــراي رســیدن دیگــري بــه 
ــة دیگــري از  ــز نمون ــه معــروف و نهــي از منكــر نی ــا مي شــود و امــر ب ــر معن موقعیــت بهت

فــداکاري اســت.
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ــا  ــت، م ــه اس ــرار گرفت ــگان ق ــي بیگان ــوم فرهنگ ــورد هج ــه م ــا ک ــه م ــروزه در جامع ام
ــه  ــبي ب ــخ مناس ــار پاس ــگ ایث ــج فرهن ــداکاري و تروی ــتگي و ف ــا از خودگذش ــم ب مي توانی

ــم. ــا بدهی آن ه

***

سن: 27     تحصیات: کارشناسي مدیریت سمیرا خدابنده لوئی  

ــتش داری؛  ــقانه دوس ــه عاش ــای کســی ک ــه پ ــدن ب ــی مون ــداکاری، یعن ف
ــیب  ــت آس ــی طرف ــه حت ــی اگ ــرط؛ یعن ــد و ش ــتن بی قی ــی دوست داش یعن
ــاز هــم به خاطــر خــودش، وجــودش و  ــد، اون کــس رو ب ــه اي دی ــا صدم ی

بودنــش دوســت داشــته باشــی، نــه زیبایــی، نــه پــول، نــه موقعیــت اجتماعــی یــا اقتصادیش؛ 
فقــط و فقــط بــه خاطــر ذات وجودیــش. 

زیباتریــن و خالص تریــن نــوع فــداکاري  رو در گذشــت مــادر در برابــر فرزنــدش میشــه دیــد 
ــو می خــواد، حتــی اگــه فرزنــدش نقــص داشــته  کــه مــادر به خاطــر وجــود خــود بچــه اون

ــداکاری. ــقانه ترین ف ــن و عاش ــن، پاك تری ــی ناب تری ــن یعن ــه؛ ای باش

***

تحصیات: کارشناسي آمار سن: 25   مریم شكری کان  

ــا  ــد پاراگــراف و ی ــا چن ــه ی ــد جمل ــی در چن ــج حرف ــن واژة پن ــار ای بی شــك نوشــتن از ایث
ــن  ــدا چنی ــاید در ابت ــه ش ــرا ک ــت؛ چ ــن اس ــال و غیرممك ــه، کاری مح ــد صفح ــی چن حت
ــه دســت می گیــری و  ــم ب ــار نوشــت، امــا وقتــی قل ــوان ســاده از ایث به نظــر برســد کــه بت
ــتة  ــا شایس ــی ت ــه بنویس ــه چ ــوی ک ــز می ش ــی عاج ــف کن ــن واژه را توصی ــی ای می خواه
ــت از  ــی صحب ــرا وقت ــم چ ــتش نمی دان ــی. راس ــرده باش ــی نك ــد و کم لطف ــن واژه باش ای
ایثــار اســت، بی اختیــار نــام مقــدس پــدر و مــادرم در ذهنــم نقــش می بنــدد. پــدر و مــادرم 
ــن  ــار را از ای ــی ایث ــار هســتند، چــرا کــه مــن معن ــن اســطورة ایث ــرای مــن مثال زدنی تری ب

ــم. دو بزرگــوار آموخت
گفتــن از ایثــار ســاده نیســت. بــه نظــرم کســی می توانــد ایثــار کنــد کــه روح بزرگــی داشــته 
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باشــد، مهربانــی در تك تــك ســلول هایش جریــان داشــته باشــد و روش زندگــي و انســانیت 
ــه را  ــه هرآن چ ــت ک ــوان یاف ــی)ع( مي ت ــان، حضــرت عل ــام بزرگوارم ــن ســخن ام را در ای

بــرای خــود می پســندي بــرای ســایرین نیــز بپســند و بالعكــس.
 بــرای ترویــج ایثــار، ابتــدا بایســت فرهنــگ مهربانــی و نوع دوســتی را گســترش داد، چــرا 

کــه مهربانــی، نوع دوســتی و ایثــار ســه واژة همــراه هــم هســتند.
ــار  ــد و روزی، ایث ــا بباران ــردم م ــر دل م ــی را ب ــت و مهربان ــاران رحم ــد ب ــدوارم خداون  امی

ــا باشــد. ــت همــة م ــن خصل بارزتری

***

تحصیات: کارشناسي  روانشناسي سن: 29   مینا ابوالقاسم زاده  

ــه  ــه ب ــا توج ــند و ب ــب)ع( می باش ــرت زین ــن حض ــداکاری م ــار و ف ــوی ایث ــه الگ همیش
تقــارن نوشــتن ایــن متــن بــا ایــام محــرم دوســت دارم در مــورد بانویــی بگویــم کــه تمــام 
ــی کــه  ــود؛ بانوی ــرادرش ب ــی کــه عاشــق ب ــواده شــد؛ بانوی ــن و خان ــدای دی زندگــی اش ف
ــم می باشــد. ــام کارهای ــرای تم ــب ب ــش الگــوی این جان ــر فراوان ــا تحمــل و صب ــواره ب هم

همیشــه زینــب)س( و زندگــی پــر از ســختی و رنجــش را بــرای خــود تكــرار کــرده ام، امــا 

***

سن: 27     تحصیات: کارشناسي ارشد نسرین ابوئی  

ــن  ــتن بهتری ــه داش ــگار واس ــه ان ــی ک ــة آدمای ــا هم ــا ب ــن دنی ــوی ای ت
چیــزا -حــاال مــادی یــا معنــوی فرقــی نــداره- مــدام دوندگــی می کنــن، 

ــن، گاهــی می شــنوم  ــد مــی رن کــه هیچ کــس رو حتــی ســر راهشــون نمی بین ــدر تن اون ق
در مــورد آدمایــی کــه از داشته هاشــون )از داشــته ای دم دســتی تــا از جونشــون( می گــذرن 
ــه  ــته ک ــم درس ــر می کن ــودم فك ــا خ ــد ب ــن. بع ــی کن ــر زندگ ــر باشــن، بهت ــه بهت ــه بقی ک
ــاد،  ــش بی ــم پی ــش واســه خودم ــه فرصت ــا اگ ــی ده؛ ام ــی م ــم احســاس خوب شــنیدنش به
حاضــرم بگــذرم؟ حاضــرم بــه خاطــر دیگــران بگــذرم؟ بعــد اگــر بخــوام روراســت باشــم بــا 

خــودم؛ نمیدونــم.
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***

سن: 27           تحصیات: کارشناسي مدیریت مهناز حاجي 

فــداکاری، یعنــی این کــه بــه خاطــر باالرفتــن خودمــون، از دیگــران نردبــان 
نســازیم. حتمــًا الزم نیســت از خودمــون بگذریــم بــه خاطــر دیگــران، تــو 
ــو پلــة رســیدن بــه خواســته هامون نكنیــم و  روزگار مــا همیــن کــه دیگران

بگذاریــم هرکــس زندگــی خــودش را بكنــد، بــه نظــر مــن یعنــی فــداکاری؛ همیــن کــه از 
پیشــرفت دیگــران خوشــحال بشــیم؛ همیــن کــه ســرمون تــو کار خودمــون باشــه خــودش 
ایثــاره. همیــن کــه خودمونــو بــزرگ نبینیــم و دیگرانــو کوچیــك و در نهایــت واقعــًا اجــازه 
بدیــم هرکــس طــوری کــه دوســت داره، زندگــی کنــه. احتیــاج بــه کار عجیــب و غریبــی 

نیســت بــرای از خودگذشــتگی!

***

نجمه اشكوری    سن: 24    تحصیات: کارشناسي ارتباطات

ایثــار، گذشــت و فــداکاری، واژه هایــی اســت آشــنا بــرای همــة مــا، بــرای 
ــرز  ــر ط ــا ه ــد ب ــی می کنن ــن زندگ ــرة زمی ــر روی ک ــه ب ــانی ک ــة کس هم
فكــر و دیدگاهــی، امــا نوشــتن در مــوردش بــه ســادگی فكــر کــردن و بــه 

زبــان آوردنــش نیســت. در روزگاری کــه همــه درگیــر مشــغله و روزمرگــی شــده اند، دیگــر 
شــاید جایــی بــرای اندیشــیدن در مــورد ایــن واژه هــای زیبــا نباشــد. شــاید وقتــي خواســتم 
ــه  ــا چ ــي ی ــه کس ــه از چ ــردم ک ــر مي ک ــن فك ــه ای ــي ب ــم و وقت ــتن کن ــه نوش ــروع ب ش

در انتهــا بــه ایــن موضــوع فكــر می کنــم کــه در عاشــورا زینــب)س( فرمــود: »جــز زیبایــی 
ندیــدم.« پــس دیــد مــن بــه زندگــی تعیین کننــدة سرنوشــت مــن اســت و این کــه چگونــه 

بتوانــم در زندگــی بــا صبــر و مقاومتــم مــادری مهربــان و همســری فــداکار باشــم. 
ــان زندگــي ام مــن هــم بگویــم در ایــن زندگــی، جــز زیبایــي چیــزي  امیــدوارم کــه در پای

ندیــدم.
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ــادم،  ــدرم افت ــادر و پ ــي م ــی ام یعن ــخصیت های زندگ ــن ش ــاد بزرگتری ــم، ی ــزي بنویس چی
امــا در گوشــة ذهــن هنــوز یــاد دارم معلمــی را کــه نــه بــرای پــدر و مــادرش و نــه بــرای 
ــد  ــارش بودن ــد صباحــی در کن ــه چن ــی ک ــرای دانش آموزان ــه ب ــش، بلك ــش و اقوام فرزندان
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.  یــادش گرامــي.

***

تحصیات: کارشناسي حسابداري سن: 20              مائده غفاری 

خیلــی شــجاعت و فــداکاری می خواهــد 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؛ آن هایــی کــه اگــر آن روزهــا نبودنــد 
و از همــه چیزشــان نمی گذشــتند االن مــا نمی توانســتیم آن قــدر راحــت بــا هــم و در کنــار 

هــم زندگــی کنیــم، حتــی شــاید امــروز ایــن نمایشــگاه هــم برگــزار نمی شــد. 
ــا  ــم ی ــی از مــا آن هــا را فرامــوش کــرده باشــیم و از این کــه گاهــی اوقــات فیل شــاید خیل
مســتند یــا حتــی اســم کوچــه و بزرگراهــی بــرای آن هــا باشــد، شــاکی باشــیم؛ ولــی یادمــان 
باشــد مــا تمــام زندگــی خــود را مدیــون آدم هــای آن روزهــا هســتیم؛ آدم هــای پاکــی کــه 

هیــچ توقعــی نداشــتند و فقــط به خاطــر مــا از همــه چیزشــان گذشــتند.
مــن یــك دانشــجو هســتم شــاید نوشــتنم خــوب نباشــد، ولــی هرچــه کــه نوشــتم حــرف 
دلــم بــود و امــروز در ایــن نمایشــگاه و بــا تمــام وجــودم از آن هــا و خانواده هایشــان ممنونــم 

ــز! ــرای همه چی ب
روحشان شاد و راهشان پر رهرو باد.
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***

تحصیات: کارشناسي تاریخ تمدن مریم غفاری           سن: 22  

ــه  ــم ب ــم، نمی دان ــرور می کن ــداکاري را م ــار و ف ــم ایث ــه اي از ذهن ــه در گوش ــرگاه ک ه
کدامیــن قانــون ذهنــم، ناخــودآگاه بــه ســمت مــردان خدایــی مــی رود کــه بــه ســوی خــدای 
خــود شــتافتند، بــه راســتي کــه تــا بــه حــال چنیــن مقاومتــی را در جایــی ندیــده ام و حتــی 
ــا مردمانــش  ــود کــه جامعــه ای را ســرپا نگــه داشــت ت ــاری ب ــار آن هــا، ایث نشــنیده ایم. ایث
ســرپا بماننــد. مــردان خدایــی کــه همــة تعلقــات خــود را بوســیدند و گذاشــتند بــرای مردمــان 
دل بســته دنیــا و خــود بــه ســوی نــور و روشــنایی ابــدی رفتنــد. مــن فكــر نمی کنــم آن هــا 
ــه منشــأ و  ــه ب ــد ک ــدا بودن ــور و خ ــس ن ــی از جن ــا مردمان ــد، آن ه ــاك بوده ان ــس خ از جن

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 فرهنگ هــای بیگانــه کــه بــا فرهنــگ مــا 
ــان  ــای ج ــا پ ــه ت ــان ک ــن و آیین م ــه دی ــبت ب ــار نس ــد و ایث ــمان غریبه ان ــا آس ــن ت زمی
نگذاریــم حتــی ذره ای تحریــف شــود وظیفــة امــروز یــك یــك ماســت، ولــی صــد حیــف 
ــه امیــد  ــده اســت. ب ــاب مــردان خــدا باقــی نمان کــه هیــچ اثــری از آن مقاومــت و ایثــار ن

ــم. ــه اصــل خــود بازگردی روزی کــه ب

تحصیات: کارشناسي مترجمي سن: 21   نیلوفر آهنگریان  

روزها به سرعت درگذرند، ماه ها و سال ها...
ــدون این کــه متوجــه گــذر زمــان بشــویم، روزهــای بچگی مــان گذشــتند، بــزرگ شــدیم  ب
و دانشــگاه رفتیــم، کار کردیــم و بــه ایــن ترتیــب روزهایمــان گذشــت. در شــلوغی زندگــی 
ــد  ــر نبودن ــه اگ ــا ک ــد. خیلی ه ــان رفتن ــا از یادم ــدیم و خیلی ه ــم ش ــا گ ــن روزمرگی ه و ای

شــلوغی های زندگــی کــه هیــچ، زندگــی هــم نبــود.
ــام  ــران را در تم ــام ای ــتند و ن ــان گذش ــان از جانش ــاع از وطن م ــرای دف ــه ب ــا ک همان ه
ــد. کاش  ــداکاری زبان زدن ــار و ف ــه ایث ــی کــه مردمانــش ب ــده نگــه داشــتند. ایران جهــان زن
گاهــی بیــن ایــن روزمرگی هــا یــاد ایــن خیلی هــا باشــیم. همان هــا کــه باعــث شــدند بــه 

ــم. ــار کنی ــان افتخ ایران م
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زهرا محمدی آزاد         سن: 19      تحصیات: کارداني مدیریت

نمی دونم از کجا شروع کنم و از چي و کي بگم؟
ــی  ــی زندگ ــگار دارم جای ــه، ان ــم گرفت ــم دل ــردم و اطرافیان ــن م یكــم از ای

می کنــم کــه کســی منــو نمی بینــه و نمی شــنوه.
مــن ســرزمین و مــردم ســرزمینم رو دوســت دارم، امــا خــب اون حســی رو کــه بایــد ازشــون 
ــه نمــی ده؛ لبخند هــا  ــه کــس دیگــه عشــق و محبــت هدی ــرم؛ هیچ کــس ب ــرم نمی گی بگی
جاشــون رو بــه خســتگی و اخــم دادن. راســتش خیلــی وقتــا می شــینم 20 ســال دیگــه رو 
اون طــور کــه دوس دارم تصــور می کنــم کــه دنیــا چــی شــده و مــن کجــای زندگــی قــرار 

دارم.
بیست سال دیگة من و سرزمینم به شكلي که دوس دارم باشه:

حــاال تمــام کــرة زمیــن خانــوادة مــن شــده. مــن دیگــه یــه خانــواده کوچیــك چهــار یــا پنــج 
نفــره نــدارم، کل کــرة زمیــن خانــوادة منــو تشــكیل میــده. حــاال هــر کســی به عنــوان یــك 
انســان ارزشــمنده، همــه یكســانن و کســي رو کــه پســت و مقــام داره تــوي یــه مجلــس 
باالتــر نمیشــونن. همــه ســرجاي خودشــونن، مــن منــم، تــو تویــي، جــای خودمــون، جایــی 
کــه بایــد باشــیم و هــر دومــون از چیــزي کــه هســتیم راضــي  هســتیم. حــاال مــردم مــن، 

بــه هم دیگــه عشــق، لبخنــد و آرامــش هدیــه مــي دن.
ــی نزدیــك  ــا  هــم هســتند در همیــن حوال ــه، اون نمی گــم هیــچ جنــگ و ظلمــی نیســت ن
ــارم  ــاد می ــه ی ــم. گذشــته رو کــه ب ــاری اون هــا رو حــل می کنی ــا عشــق و هم ی ــا ب ــا، ام م
می بینــم پــر از ســختی و درگیــری بــوده امــا گذشــت، حــاال ســال های ســال از اون روزهــا 
ــا هــم اون رو حــل می کنیــم.  می گــذره، حــاال دیگــه اگــه غصــه ای هــم داشــته باشــیم ب
ــرة  ــن ک ــاال م ــده، ح ــم ش ــم مه ــران ه ــرای دیگ ــن ب ــته های م ــا و خواس ــاال دغدغه ه ح

زمیــن رو بــا تمــوم آدمــاش دوســت دارم.
***

تحصیات: کارشناسي نسیم داوودی          سن: 26  

ــج  ــا رای ــگ م ــه و فرهن ــر در جامع ــه اگ ــت ک ــن کلمه ایس ــت، بهتری گذش
ــا خواهــد شــد. ــا زیب ــه و شــهر م شــود بســیار بســیار جامع

ــر  ــم، دی ــن کار را انجــام دهی ــروز هــم ای ــن ام ــر از همی ــن اگ ــه نظــر م ب
ــم. ــتان کنی ــان را گلس ــه خودم ــم و جامع ــروع کنی ــن االن ش ــت؛ از همی نیس

گذشتن از دنیا کار هر مرد نیست، عشق است که این راه را میسر می کند.
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تحصیات: دیپلم سن:41   فاطمه مائی  

فــداکاری، واژه ای اســت کــه همیشــه بــه اشــتباه تعبیــر شــده اســت. فــداکاری ایــن نیســت 
کــه مــن خــودم را قربانــی کنــم تــا فرزنــدم یــا همســرم بتوانــد رشــد کنــد، بلكــه ایــن اســت 
کــه همان گونــه کــه خــودم رشــد و ترقــی می کنــم بــه فرزندانــم و همســرم کمــك کنــم 

تــا رشــد کننــد و بــه خواسته هایشــان برســند. 
ــه و فــداکار  ــو مــادری نمون ــد کــه اگــر از خواســته هایت بگــذری، ت ــان آموخته ان ــه مــا زن ب

تحصیات: کارشناسي سن: 32   نسرین شكری  

ــد؛  ــد باش ــر می توان ــان های دیگ ــه انس ــان ب ــك انس ــو ی ــداي عض ــار، اه ــن ایث بزرگ تری
چــون بــا اهــدا آن، چندیــن انســان دیگــر حیــات و نفــس می بخشــد. ذات ایــن عمــل زیبــا 
ــه  ــاره را ب ــن زیســتن دوب ــد و ای ــت می کن ــر تقوی حــس بخشــندگی را در انســان های دیگ
ــد  ــت می کن ــری تقوی ــان های دیگ ــان بودن را در انس ــد و ارزش انس ــاد می ده ــان ها ی انس
و بــه مــا نشــان می دهــد کــه قــدر انســان های کنــار خــود را بیشــتر بدانیــم و هیــچ ایثــار 

ــاره بــه انســان دیگــر دادن نمی توانــد باشــد. و گذشــتی باالتــر از نجــات و جــان دوب
***

سن: 32      تحصیات: کارشناسي حقوق ستاره جعفری  

ــوراك  ــوردن خ ــال خ ــر در ح ــه اگ ــوزم ک ــم می آم ــه کودک ــی ب در زندگ
لذیــذی بــود و کــودك دیگــری بــه او خیــره شــده بــود، بــا خیــال راحــت بــه 
خــوردن خــود ادامــه ندهــد؛ مطمئنــًا کودکــم از همــان زمــان خواهــد آموخت 

کــه اگــر امكانــش را داشــت خوشــی هایش را بــا دیگــران تقســیم کنــد و اگــر دیــد هم ســن 
او از امكاناتــی محــروم اســت بــه ادامــة لذت هــای خویــش مشــغول نباشــد. کــودك مطمئنــًا 
ایــن را خواهــد فهمیــد کــه آرامــش وجــدان را بــا هیــچ چیــز دیگــری نمی تــوان دریافــت 

کــرد.
ــه آن هــا درس انســانیت   ــی داشــتند کــه  ب ای کاش! تمــام کــودکان ســرزمین مــن مادران
ــد، ایــن چنیــن دنیــا گلســتان می شــد و دیگــر هیــچ مــزدور ضدانســانی در جهــان  مي دادن

وجــود نداشــت.
***
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***

تحصیات: کارداني محبوبه لك       سن: 36  

ایثــار همیشــه بــه معنــی جنگیــدن و نبــرد نیســت، همیشــه بــه معنــی خونریــزی و ویرانــی 
نیســت، همیشــه بــه معنــی مــردن نیســت.

ــد  ــدار می  مان ــی یــك مــادر گفــت کــه بی ــه شــب نخواب ــوان ب ــار را می ت ــه نظــر مــن ایث ب
تــا کودکــش در تــب نســوزد و تشــنج نكنــد.

می تــوان بــه اضافــه کاری یــك پــدر گفــت کــه آخــر مــاه حقــوق بیشــتری دریافــت کنــد 
تــا از پــس مخــارج خانــواده کمــی بهتــر برآیــد.

می تــوان بــه بغض هــای فــرو بــردة کســی گفــت کــه می دانــد اگــر واقعیــت را بگویــد شــاید 
کســی را کــه دوســت دارد بــه خوشــبختی کــه مدنظــرش هســت نرســد، پــس نمی گویــد و 

می ســوزد تــا عزیزترینــش بــه آرمانــش برســد.
و ایثار یعنی هزار ناگفتة اطراف ما، البته اگر به چشم بصیرت دیده شود.

***

زهره نصرآبادی      سن: 35  تحصیات: دکتري مدیریت رسانه

ــرد.  ــم می گی ــار دل ــم بی اختی ــدم می زن ــهرمان ق ــای ش ــی در کوچه ه وقت
بــر ســر هــر کوچــه و بــر روی هــر دیــواری نامــی از آن هــا هســت، ولــی 
یادشــان چــه می شــود؟ بــه خــودم می گویــم هــرروز چنــد نفــر مثــل مــن 

ــد؟  ــا می گذرن ــن نام ه ــار ای ــاوت از کن بی تف
کســانی کــه روزی از عزیزتریــن دارایی شــان یعنــی هستی شــان گذشــتند تــا هســت مــا نیســت 

خواهــی بــود، ولــی بــه نظــر مــن مــادری می توانــد موفــق باشــد کــه همان طــور کــه بــه 
فكــر آینــده فرزندانــش و بــه فكــر تربیــت آن هاســت، بــه فكــر خــودش هــم باشــد؛ البتــه 
ایــن حــس مادرانــه خــودش باعــث ایــن می شــود کــه فــرد از بعضــی از خواســته هایش بــه 

صــاح خانــواده اش بگــذرد.
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ــی  ــه گوی ــاوت ک ــدر بی تف ــم؛ آن ق ــان می گذری ــار نام ش ــاوت از کن ــر روز بی تف ــا ه ــود و م نش
چیــزي نیســت بــر روي دیــوار مگــر چنــد خــط نامفهــوم کــه بــر آن افتــاده اســت.

یــاد آن ایثــار و فــداکاری پیشــكش، کاش حداقــل تمریــن کنیــم کــه نامشــان را روزی یــك 
بــار از روی دیوارهــا بخوانیــم؛ بخوانیــم تــا شــاید اجابت مــان کننــد و دســت مان را بگیرنــد.

***

تحصیات: کارشناسي اقتصاد سن: 31   زهرا ابوالقاسم زاده  

ــا همســری بداخــاق اســت.  ــا، زندگی کــردن ب ــة م ــار در جامع ــارز ایث ــق ب یكــی از مصادی
ــاق  ــة  ط ــر بچ ــد و و دیگ ــدا کن ــش پی ــبخت افزای ــاي خوش ــداد خانواده ه ــه تع ــن ک همی
ــري  ــي جلوگی ــي و بي اخاق ــازي از هرزگ ــا فرهنگ س ــه ب ــن ک ــته باشــد؛ همی ــود نداش وج
شــود، ایــن یعنــی مصــداق بــارز ایثــار. مــن می خواهــم از درد زنــان و مردانــی بنویســم کــه 
ــول  ــه ق ــا ب ــد، ام ــم می کنن ــر خ ــان کم ــای همسرش ــا و تند اخاقی ه ــار بداخاقی ه ــر ب زی
معــروف صدایشــان در نمی  آیــد؛ فقــط به خاطــر این کــه جدایــی آن هــا شــاید ســبب از هــم 

ــد انســان دیگــر شــود. ــدة چن پاشیده شــدن آین
درود بر زنان و مردان آزاده، امیدوارم اجر کارشان را به زودی نزد خدایشان بگیرند.

***

تحصیات: کارشناسي الهیات سن: 34   اعظم السادات فاطمی 

به نظر من گذشت و مهربانی همیشه خوب نیست.
از کسی که آبرو می برد و با احساسات مردم بازی می کند اصا نمی شود گذشت.

اگر راحت بگذری حتمًا بعداً پشیمان می شوی.
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تحصیات: کارداني هنر سن: 41   معصومه کفایتی  

ــا ایثــار بســیار لذت بخــش اســت حــال کــه ایــن موقعیــت  را دارم کــه  نوشــتن در رابطــه ب
در کنــار ســایر افــراد در  کامــًا همدالنــه بــه ایــن موضــوع مي اندیشــیم، بســیار خرســندم.

ــم در  ــار ه ــه در کن ــت دارم هم ــم. دوس ــی می کن ــرزمین زندگ ــن س ــه در ای ــحالم ک خوش
آرامــش و صلــح و مهربانــی زندگــی کنیــم. بیاییــم تــاش کنیــم یك دیگــر را دوســت داشــته 
باشــیم و یقیــن داشــته باشــیم کــه هرکــدام از مــا بی دلیــل ســر راه هــم قــرار نگرفته ایــم، 
پــس حضــور هرکــدام از مــا بــرای دیگــری دلیلــی اســت بــرای شــناخت خــود. بیاییــد بــدون 
هیــچ وابســتگی یك دیگــر را دوســت بداریــم. بیاییــد بــه یك دیگــر عشــق بورزیــم. بیاییــم 
بــه جامعــه و اتفاقــات پیرامون مــان بــا دیــد مثبــت نــگاه کنیــم و بدانیــم همــة خوبی هــا و 

ــرد. ــمه می گی ــا سرچش ــبختی ها از درون م خوش

***

تحصیات: دیپلم سن: 49   زهرا نوری  

همیشه کلمة ایثار من رو یاد حضرت ابوالفضل)ع( می اندازد.
همیشه کلمة ایثار من رو یاد جانبازان جنگ تحمیلی می اندازد.

همیشــه کلمــة ایثــار مــن رو یــاد پــدر و مــادرم می انــدازد کــه بــا تمــام مشــكات مالــی، 
مــن و خواهــر و برادرهایــم را بــه نحــو احســن بــزرگ کردنــد.

همیشــه کلمــة ایثــار مــن رو یــاد جشــن نفــس می انــدازد کــه کســانی بــا ایثــار و گذشــت 
اعضــای بــدن عزیزانشــان رو اهــدا کردنــد.

ــا گذشــت از حــق  ــه ب ــدازد ک ــدگان می ان ــادران رزمن ــاد م ــن رو ی ــار م ــة ایث همیشــه کلم
ــد. ــه کردن ــران هدی ــن ای ــه میه ــان را ب ــان، فرزندان ش خودش

ــن  ــرد و م ــرار می گی ــار ق ــة ایث ــران کلم ــور ای ــام کش ــار ن ــه در کن ــن همیش ــر م ــه نظ ب
ــار. ــر از ایث ــوری پ ــده ام؛ کش ــا آم ــه دنی ــران ب ــه در ای ــحالم ک خوش

زنده باد ایران و ایرانی.
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تحصیات: کارشناسي ادبیات سن: 31   اعظم محمدی  

گذشــت و ایثــار از ملزومــات زندگــی در هــر دوره ای اســت، خصوصــًا در ایــن عصــری کــه 
مــا در آن بــه ســر می بریــم، عصــری کــه بــه عصــر آهــن و دود  شــهرت گرفتــه اســت. در 
ــه  ــرده می شــود ک ــان پژم ــا گاهــی چن ــه روح و جســم آدم ه ــن کشــاکش ســختی ها، ک ای
نیازمنــد قطــره ای گذشــت و مهربانــی اســت تــا جــان بگیــرد و شــكوفا شــود، ایثــار در حــق 
دیگــران نــه تنهــا بــرای طــرف مقابــل ســودمند اســت، بلكــه اثــرات مفیــد و آرامش بخشــی 
بــرای شــخص ایثارگــر نیــز دارد. چنــان احســاس نشــاط و آرامشــي بعــد از عمــل ایثــار، در 
فــرد ایجــاد می شــود 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 می گیــرد 
کــه نیازمنــد لطــف و ایثــار دیگــران مي شــود، بــه ایــن نتیجــه خواهــد رســید کــه ایثــار او 

بی فایــده نبــوده اســت و بازتــاب عمــل او در زندگیــش کامــًا مشــهود خواهــد بــود.

***

تحصیات: حوزوي سن: 31   معصومه برزگر  

احســاس می کنــم فــداکاری از جامعــه مــا رخــت بربســته. امــروز همــه بــه فكــر خودشــان 
ــم  ــاه و زندگی شــان برســد در هراســند. نمی دان ــه خــود و رف هســتند و از این کــه آســیبی ب
چــه شــده؟ مــردم مــا همــان مــردم 30 ســال پیــش نیســتند کــه از جان شــان بــرای اســام 
و انقــاب گذشــتند. از نظــر مــن، ایثــار و فــداکاری، یعنــی پیرزنــی کــه یــك ظــرف ترشــی 
ــا  ــذرد ت ــش می گ ــواده و زندگی ــه و خان ــه از خان ــردی ک ــی م ــی آورد؛ یعن ــه م ــرای جبه ب

ــا شــود و جانــش را هــم می دهــد در ایــن راه!  اســام برپ
از نظــر مــن ایثــار، یعنــی زنــی کــه از شــوهر قطــع نخاعــی خــود بــا تمــام وجــود مراقبــت 
ــا او زندگــی می کنــد! کســی کــه تمــام دارایــی اش را در راه اســام  ــا عشــق ب می کنــد و ب

ــد. ــا زمــان رفته ان ــا ب ــا؟ مــردم م ــد مــردم م می دهــد! کجاین
مــا هنــوز همــان مردمیــم بــا همــان ریشــه ها، فقــط بایــد خودمــان را بیابیــم و 
خودخواهی هایمــان را کــم کنیــم و دیگــران را بــر خــود ترجیــح دهیــم. دوســت مــا همــان 
خواهــر ماســت کــه بــه کمــك مــا نیــاز دارد. بایــد برخــاف هواهــای نفســانی مان عمــل 
کنیــم و بــه دیــن توجــه بیشــتری داشــته باشــیم؛ زیــرا بزرگ تریــن نمــاد ایثــار و فــداکاری 
را اســام بــه مــا معرفــی می کنــد، یعنــي امــام حســین)ع( کــه فرزنــد 6 ماهــه اش را هــم در 
راه اســام فــدا می کنــد؛ بایــد بــا الگوگیــری از ائمــه)ع( مســیر و راه آن هــا را ادامــه دهیــم.
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تحصیات: حوزوي سن: 38   مریم فاح  

ــر  ــر در فســاد غوطــه ور شــده اند. اگ ــج فق ــه از رن ــوز هســتند کســانی ک ــان باشــد هن یادم
ــزار یــك زندگــی عــادی را در ایــن وانفســای  ــه عنــوان یــك انســان کــه اب امــروز مــن ب
ــذرم،  ــادگي نگ ــه س ــودك ب ــك ک ــك ی ــم و از اش ــاوت نباش ــهری دارد بی تف ــی ش زندگ

ــاورم. ــاب بی ــه حس ــان ب ــزو آدمی ــود را ج ــام خ ــه ن ــم ک می توان
خیرخواهــی از آن جهــت کــه پیــرو چــه دینــی هســتم اهمیــت نــدارد، بلكــه از ایــن جهت که 
بدانیــم آســایش حــق همــة انســان هایی اســت کــه خــدا بــه آن هــا موهبــت نفس کشــیدن 

داده اســت قابــل تأمــل اســت.
ــه این کــه صبــح مــا شــب شــود  می تــوان طــوری هــم زندگــی کــرد کــه بســنده کنیــم ب
و امــور روزمره مــان بگــذرد؛ می تــوان غافــل از امــور دیگــران هــم عمــر را گذرانیــد، ولــی 
ــش را  ــه و مردم ــة آن جامع ــد فاتح ــدد بای ــت بربن ــه رخ ــار از جامع ــی و ایث ــر خیرخواه اگ

خوانــد.
بیاییم دغدغة همة ما باشد، نان، مسكن، آزادی و ایثار.
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تحصیات: کارشناسي سن: 39    اعظم صالح    

ایثــار در نــگاه اول، یعنــی از جــان گذشــتن. شــاید از دیــد عمومــی منظــور 
از ایثــار فقــط بــه زمــان جنــگ و دفــاع از اســام برمي گــردد و اینكــه ایثــار 
فقــط در زمــان جنــگ وجــود دارد، امــا امــروز همــة مــا می توانیــم ایثــار و 

از جــان گذشــتن را بــه نوبــة خــود در زندگــی جســتجو کــرده و آن را بیابیــم؛ به طــور مثــال 
ــار  ــم ایث ــان می توانی ــای اســامی و دین م ــاع از ارزش ه ــئونات اســامی و دف ــظ ش ــا حف ب
ــد. ــم فرهنــگ غــرب در کشــور و درون خانواده مــان نفــوذ کن ــم و نگذاری ــده نگه داری را زن

***

تحصیات: کارداني سن: 38   فاطمه جدیری  

مــن گذشــت و فــداکاری را از نــگاه زیبــای مــادرم آموختــم کــه ماننــد شــمع 
می ســوزد و هماننــد شــمع هــم، صــدای اعتراضــی از ایــن همــه فــداکاری 
او شــنیده نمی شــود. آموختــم کــه بــرای زندگــی بایــد از همــه چیــز گذشــت 

و آموختــم انســان هایی کــه در زندگــی مــا وجــود دارنــد ارزششــان باالتــر از گذشــت ماســت؛ 
پــس بكوشــیم بــه انســان ها ارزشــی هماننــد آنچــه خــدا بــرای مــا در نظــر گرفتــه، قــرار 
ــا  ــم ت ــار کنی ــانیت، ایث ــه ارزش واالي انس ــه ب ــا توج ــا ب ــاني  تنه ــر انس ــراي ه ــم و ب دهی

انســانیت زنــده بمانــد و در آرامــش تنفــس کنــد.
فدای خدایی که مادرم را آفرید و خدای بزرگی که گذشت را در وجودمان قرار داد.

***

تحصیات: دیپلم سن: 33   ندا دستخوش  

ایثــار و مقاومــت کلمــه ای نیســت کــه بتــوان در یــك جملــه یــا چنــد ســطر آن را تعریــف 
ــتن در  ــان؛ از خودگذش ــر هم وطن ــتگی در براب ــی از خودگذش ــار، یعن ــرد؛ ایث ــف ک ــا توصی ی
برابــر ظلــم و ســتم و خودخواهــی. شــهدای مــا باالتریــن و بزرگتریــن ایثارگــران جامعــة مــا 

هســتند. از خودگذشــتند تــا افــرادی مثــل مــا بــه راحتــی نفــس بكشــند 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 تك تــك افــراد بایــد بــا ایثــار و فــداکاری خــود از میهــن 
دفــاع کنیــم تــا کســی جــرأت نداشــته باشــد بــه مملكــت مــا بــد نــگاه کنــد.

امیــد اســت کــه در کنــار هــم بــا اســتفاده از فكــر و اندیشــه درســت خــود انشــاء اهلل گامــی 
مثبــت در پیشــرفت میهــن خــود داشــته باشــیم.

***

تحصیات: دیپلم سن: 49   رفعت رحیمی قدیم  

شــاید ســال ها پیــش کــه جنــگ تحمیلــی در گرفــت فكــر می کردیــم کــه ایثــار و فــداکاري 
تنهــا در جنــگ و دفــاع از مــرز و نامــوس معنــا پیــدا مي کنــد، امــا حــاال بعــد از ســال ها کــه 
از آن ماجراهــای پرخطــر مي گــذرد، می بینیــم کــه حفــظ و نگهبانــی از همــان ارزش هــا بــه 

شــكلي دیگــر خــود ایثار اســت.
به امید روزی که بتوانیم به یاری کودکان مان این هدیة الهی را پاس بداریم.

***

تحصیات: کارشناسي مدیریت   سن:53   قدسیه فرخ نژاد  

متأسفانه در این عصر، ایثار، گذشت و فداکاری مرده، هیهات! 
ــج(  ــام زمان)ع ــا ام ــور آق ــه ظه ــوط ب ــا من ــن فداکاری ه ــدن ای ــده ش ــا و زن ــة این ه هم

می باشد.    

***

امیرحسین میرحسینی

ــرای  ــر و جــوان ب ــان حــرم هســتم، چــون آن هــا از پی مــن عاشــق مدافع
ــود  ــوادة خ ــروت و خان ــال و ث ــد و از م ــگ می رون ــه جن ــاع از کشــور ب دف
ــه  ــا ب ــی آن ه ــا بشــوم؛ چــون وقت ــد و دوســت دارم روزی از آن ه می گذرن

ــا  ــد و در آن دنی ــدا می رون ــه درگاه خ ــهید و ب ــوند، ش ــته می ش ــت ها کش ــت تروریس دس
ــردم پشــت آن هاســت. ــر همــة م آســوده هســتند و دعــای خی
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تحصیات: کارداني سن:54   منصوره رضایی مطلق  

گذشــت، ایثــار و فــداکاري، واژه هــای زیبــا و پرمعنایــی هســتند کــه زمانــی گوش هــا 
و چشــم ها را می نواختــن، دهــة شــصت و هفتــاد، نــه! دورتــر؛ دهه  هــای پنجــاه 
ــش  ــی بی ــز کلمات ــا ج ــن واژه ه ــال حاضــر از ای ــم در ح ــه می بین ــل. متأســفم ک و چه
ــاد  ــی و اعتم ــی، هم دل ــا مهربان ــردم ب ــه م ــود ک ــنگ ب ــی قش ــت زمان ــده. گذش نمان
متقابــل اگــر خطایــی از هــم می دیدنــد چشم پوشــي مي کردنــد. چنــدی پیــش 
ــی خــوش نداشــت و  ــه پایان ــودم ک ــل و روشــن فكر ب ــواده ای اصی ــة خان ــاهد مرافع ش
ــن ســوء تفاهم  ــواده، کمتری ــزرگ خان ــگاه ب ــا اشــارة ن ــط ب ــه فق ــادم ک ــی افت ــاد زمان ی
ــه  ــده ن ــی مان ــه بزرگ ــر می شــد. ن ــه خی ــم ب ــد و عذرخواهــی خت ــا لبخن ــی ب و کج خلق

ــا نیســت.  ــّد م ــار در ح نگاهــی! واژة ایث
ــان  ــت مدیونش ــا قیام ــا ت ــه م ــد ک ــه کردن ــی تجرب ــار را بزرگ مردان ــدس ایث واژة مق
خواهیــم بــود. بعضــی وقت هــا دلــم بــرای روزهــای جنــگ و حملــة هوایــی و 
ــه  ــم ک ــاال کاری کرده ای ــده، ح ــه فای ــود! چ ــگ می ش ــی تن ــتن های واقع دوست داش
ــد. هرکــس کــه درســت زندگــی  ــه نظــر مســخره می آی عشــق و محبــت و صداقــت ب
ــی  ــال کاروان تجمل گرای ــًا دنب ــد حتم ــد و بای ــاب می آی ــه حس ــده ب ــد، عقب مان می کن
ــن  ــی؛ م ــی کن ــه زندگ ــن جامع ــی در ای ــا بتوان ــدوی ت ــاق ب ــی و دروغ و نف و دو رنگ

ــروم. ــودم را ب ــن کاروان نرســم و راه خ ــه ای ــز ب ــی دم هرگ ــح م ترجی
***

تحصیات: دیپلم سن: 54   کبری اصغری   

ایثــار، یعنــی از خودگذشــتگی و مقاومــت؛ یعنــی در مقابــل ظلــم و جــور بــودن و ایســتادگی 
ــد  ــی بای ــه ذهــن مــن خطــور می کنــد، ول ــة اول ب کــردن. ایــن چیــزی اســت کــه در وهل
بــاور داشــت کــه ایثــار در تمــام لحظــات زندگــی پیــش روی ماســت و مــا بــا آن ســر و کار 
ــرو شــود، امــا چطــور  ــن واژه روب ــا ای ــد ب ــی می توان ــم. هــر کســی در هــر جــا و مكان داری
بــا آن برخــورد کنــد مهــم اســت. آیــا ایثــار و مقاومــت )کــه فكــر می کنــم بعــد از انقــاب 
بیشــتر بــا ایــن واژه هــا آشــنا شــده ایم( فقــط مختــص جنــگ و شــهادت می شــود یــا نــه؟ 
ــود  ــه می ش ــامل هم ــداکاری ش ــت. ف ــریت اس ــران بش ــن ایثارگ ــین)ع( از بزرگتری امام حس
مــن، تــو، او و همــة مــا  در تمــام لحظــات زندگــی، چــه بــزرگ و چــه کوچــك، چــه مــرد و 
چــه زن، چیــزی اســت کــه بایــد همــه فــداکاري را ســرلوحة زندگــی خــود قــرار دهیــم و از 
آن پیــروی کنیــم کــه اگــر ایــن طــور شــود، انســانیت در آرامــش و آدمــی در رفــاه بــه ســر 
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می بــرد، ولــی اگــر غــرور و صفــات غیرانســاني جــاي ایثــار را بگیــرد جامعــه بــا مشــكات 
ــرو خواهــد شــد از خودگذشــته اند.  ــده اي روب عدی

ایــن متــن را بــه تمــام کســاني کــه از خــود گذشــتن و بــا فــداکاري خــود چــراغ انســانیت را 
پــر فــروغ ســاختند، تقدیــم مي کنــم.

***

تحصیات: دیپلم سن: 52   شمسی ملكی  

ایثــار در معنــی لغــوی، یعنــی فــداکاری و از خودگذشــتگی، فــداکاری در هــر زمــان و هــر مــكان 
ــود  ــد، از جســم خ ــار می کن ــدش ایث ــرای فرزن ــادر ب ــك م ــد. روزی ی ــادی دارن ــای زی تفاوت ه
ــد و  ــدش می خواه ــرای فرزن ــت دارد ب ــود دوس ــه خ ــه را ک ــا، آن چ ــب  نخوابی ه ــذرد، ش می گ
در زمانــي دیگــر همیــن مــادر، فرزنــدی را کــه بــا هــزار آرزو و عشــق بــه دنیــا آورده و بــزرگ 
کــرده اســت و بــرای بــزرگ  شــدنش زحمت هــا کشــیده اســت، امیدهــای زیــادی بــه او داشــته و 
بــرای آینــده اش نقشــه ها در ســر پرورانــده، در راه یــك عقیــده و آرمــان خــاص حاضــر می شــود 
او را فــدا کنــد، بــا علــم و آگاهــی از او می خواهــد کــه بــرای آن عقیــده و آرمــان به خصــوص 
فــداکاری کــرده، حتــی تــا پــای دادن جــان او می ایســتد، تفاوتــی نمی کنــد کــه ایــن شــخص 
یــا مــادر مســلمان باشــد یــا پیــرو آییــن دیگــر، تنهــا چیــزی کــه در فكــر او آمــده، ایثــار اســت 
و مــن خــودم در ســال های دفــاع مقــدس شــاهد ایــن امــر بــوده ام، و در ایــن راه پرپیــچ و خــم 

قــدم نهــاده ام کــه امیــدوار هســتم کــه مــورد قبــول درگاه خــدا قــرار بگیــرد.

***

تحصیات: کارشناسي سن: 27        شراره رستمی    

وقتــی کــه کلمــه ایثــار را مي شــنوم ناخــودآگاه ذهنــم پــر می کشــد بــه ســمت 
ــران و عــراق، ســال هایی کــه  ــدان دور؛ ســال های جنــگ ای ــه چن ســال های ن

هیــچ منــی وجــود نداشــت و هرچــه بــود فقــط و فقــط ایــران و امــام بــود.
ایثــار واقعــی را در بیــان نمی شــود معنــا کــرد، امــا تنهــا چیــزی کــه ذهــن آدمــی را بــه ســمت خود 

ســوق می دهــد شــهدای وطن هســتند.
کاش می توانســتم اندکــی از بزرگــی و ایثــار آن هــا را در درون خــود داشــته باشــم و اندکــی بتوانــم 

راه آن هــا را دنبــال کنــم.
 به امید آن روز که ایران ما مردمی داشته باشد همچون گذشته، پر از عشق به وطن.
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سن: 29       تحصیات: دکتري روانشناسي سارا صحرانورد  

ایثــار، مقاومــت، جوانمــردی و فرهنــگ گذشــت را می تــوان در شــهید 
ــن  ــه راســتی توانســتند ای ــی ب ــان ایران ــردان و زن ــرد. م چمــران خاصــه ک
ــی دانســت کــه  ــوان غن ــد. به راســتی فرهنگــی را می ت ــده کنن ــم را زن مفاهی

در آن مفاهیــم بزرگ مــردی، مردانگــی و جوان مــردی و امثالهــم در آن وجــود داشــته باشــد.
ــادی  ــی، بی اعتق ــی، کوته بین ــوع اســامی، دروغ گوی ــم از ن ــا می شــود در فرهنگــی آن ه آی
ــی  ــرا در بعض ــس چ ــت، پ ــن نیس ــر چنی ــد؟ اگ ــته باش ــود داش ــی وج ــتی و بی غیرت و سس

ــود؟ ــه می ش ــر چ ــی از منك ــروف و نه ــه مع ــر ب ــد؟ ام ــا رواج می یاب ــع زن مواق
کجاینــد مــردان بی ادعــا؟ کجاینــد چمران هــا؟ جهان آراهــا؟ فهمیده هــا؟ شــكوهی ها؟ 

گنجی هــا؟
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تحصیات: کارشناسي جغرافیا سن: 23   محمد ابراهیمی  

ــال و  ــه در راه انقــاب، جــان و م ــی کســانی ک ــا ســام و خســته نباشــید خدمــت تمام ب
ــا  ــه م ــوس ک ــتند، افس ــا گذش ــد و از آن ه ــرار داده ان ــاص ق ــق اخ ــان را در طب سرمایه ش
ــد روزی کــه مــا  ــه امی ــم، ب ــی عكــس آن هــا عمــل می کنی عكــس شــهدا را می بینیــم ول
هــم ماننــد شــهدا بي ریــا قــدم برداریــم و ادامه دهنــدة راه آن هــا باشــیم. فرهنــگ بســیجی 
را وارد زندگی  مــان کنیــم و  بســیجی وار در راه انقــاب، ماننــد ســایر بســیجی هایي کــه راه 
حــق را ادامــه دادنــد و در نبــرد جنــگ علیــه باطــل جنگیدنــد و آن هــا را شكســت دادنــد، 

رفتــار کنیــم.
ــورهای  ــم، کش ــم و نگذاری ــل کنی ــه عم ــرم فعاالن ــگ ن ــه جن ــد در عرص ــم بای ــروز ه ام
ابرقــدرت مــا را بــا یــك تحریــم جزئــی از پــا در بیاورنــد و همیشــه در همــه جــا وفــادار بــه 

ــیم. ــام باش ــاب و ام ــای انق آرمان ه

تحصیات: حوزوي سن: 26   روح اهلل قادری  

ــده،  ــه ش ــیار گفت ــداری بس ــت و پای ــتگی، مقاوم ــار، از خودگذش ــگ ایث ــتایش از فرهن در س
ــی،  ــگان فرهنگ ــط نخب ــن موضــوع، توس ــون ای ــه پیرام ــن اســت ک ــن ای ــنهاد م ــا پیش ام

ــه: ــود ک ــوم ش ــا معل ــود ت ــام ش ــی انج ــق معرفت ــای عمی تحلیل ه
ــی،  ــادی، عرفان ــل اخاقــی و توصیه هــای اعتق ــن، فضائ روح همــة دســتورات و اعمــال دی
فقهــی و دینــی چیــزی نیســت جــز ازخودگذشــتگی و مقابلــه بــا منیــت، تكبــر و خودخواهــی.

***

***

تحصیات: کارشناسي کتابداري سن: 37   مریم نوریان گلیان  

ــن و  ــاب زری ــا برگــی از کت ــرار داد ت ــده ق ــار بن ــن فرصــت را در اختی ــه ای خــدا را شــكر ک
ــود. از  ــانده ش ــت رس ــه ثب ــب ب ــام این جان ــه ن ــان« ب ــی جه ــاب مردم ــن کت ــی »اولی طای

ــكرم. ــیار متش ــان، بس ــته ایش ــدام شایس ــه و اق ــت اندرکاران مربوط دس
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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 ان شــاءاهلل از ســرور گذشــت و ایثــار آقــا اباعبداهلل الحســین)ع( دریافــت نماییــد.
ــزی زاده  ــی و غری ــای ذات ــا خصلت ه ــد ب ــی می نه ــة گیت ــر عرص ــا ب ــه پ ــانی ک ــر انس ه
ــه انســان  ــی ک ــه جای ــا ب ــل می دهــد ت ــا را تكام ــن خصلت ه ــان ای می شــود و گذشــت زم
بــه ایــن درك عمیــق می رســد کــه اخــاق، پایــة همــه  چیــز بــرای انســان و زیربنــای تمــام 

اعمــال فــرد اســت.
ــال،  ــم. ح ــداهلل)ع( آموختی ــرورمان اباعب ــه از س ــت ک ــی اس ــن درس اخاق ــار، بزرگ تری ایث
ــا  ــه ب ــه چگون ــورد ک ــر می خ ــوع ب ــن موض ــه ای ــان ب ــت و زم ــر موقعی ــانی در ه ــر انس ه
ــه از  ــه نمایــش بگــذارد و چگون ــن ذات و فطــرت انســانی اش را ب ــار و اعمــال خــود ای رفت
ایــن فرصــت بهره منــد شــود. مــن بــه عنــوان یــك فرزنــد و بعــد بــه عنــوان یــك همســر 
ــكاران و  ــتان و هم ــواده، دوس ــراد خان ــك از اف ــر ی ــال ه ــًا در قب ــادر و ... مطمئن ــك م و ی
اجتماعــی کــه در آن زندگــی می کنــم وظایفــی دارم کــه اگــر خصلت هــای انســانی ام را بــه 

تكامــل نرســانم دچــار مشــكاتی عدیــده خواهــم شــد.
مــن می دانــم کــه اخــاق و گذشــت بزرگ تریــن عامــل بــرای موفقیــت خــود و دیگرانــی 
اســت کــه بــا آن هــا در ارتباطــم، وظیفــة هــر فــردي اســت تــا در پــرورش روحیــة اخاقــی 
انســانی و معنــوی پیش قــدم شــود و هــم گام بــا دســتورات اســامی ایــن روحیــه انســانی را 
متكامل تــر کنــد. خاطــرات مــن از گذشــت و ایثــاری کــه در زندگــی داشــته ام بســیار بســیار 
زیــاد اســت امــا نكتــة گفتنــی همــة اینهــا ایــن  اســت: 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 بكشــانیم، امــا اخــاق خــوب 
و انســانی اســت کــه تمــام امكانــات دنیــوی را در جهــت مثبــت و تعالــی آن بــه کار می بــرد 
تــا بــه نقطــه اوج و تعالــی انســانیت کــه همانــا رســیدن بــه کمــال انســانیت )قــرب الهــی( 

برســیم.
ــا و ســرور شــهیدان اباعبداهلل الحســین)ع(  شــهادت، باالتریــن درس اخاقــی اســت کــه آق

ــد. ــه همــه مــا آموختن ــازي خودشــان ب ــا جان ب ب

خداوندا! ما را در زمرة شیعیان واقعی خود قرار بده.
تقدیــم بــه همســرم و بــه همــة کســانی کــه دوســت دار اخــاق انســانی اند و در ایــن عرصــه 

ــد. گام برمی دارن
تقدیــم بــه مربــی اخــاق ایثــار  ـ ســاالر شــهیدان- تقدیــم بــه ولــی نعمت مــان علی بــن 
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موســی الرضا)ع( و تقدیــم بــه همــة کســانی کــه بــه بنــده درس اخــاق و گذشــت و ایثــار 
آموختنــد.

***

تحصیات: کارشناسي الهیات سن: 24   علی افشار  

ایثــار و مقاومــت اســت کــه یــك ملــت را از انــواع و اقســام تهاجمــات و حمــات در امــان 
نگــه مــی دارد؛ چــون وقتــی آدم روحیــة ایثــار داشــته باشــد، حاضــر اســت بــرای حفــظ جــان 

و نامــوس ســایر هم وطنــان خــود از جــان بگــذرد و خــود را فــدا کنــد. 
ــن آن در  ــه بارزتری ــود دارد ک ــورمان وج ــخ کش ــول تاری ــار در ط ــادی از ایث ــای زی نمونه ه
همیــن هشت ســال جنــگ تحمیلــی کــه بــر علیــه کشــور عزیزمــان ایــران بــه راه انداختنــد، 
ــه  ــن کشــور ب ــرای این کــه ذره ای از خــاك ای ــد کــه ب ــی بودن ــم و چــه جوانان شــاهد بودی
ــه همیــن  ــد و شــاید ب ــوم کردن ــن مــرز و ب ــدای ای ــد، جــان خــود را ف دســت دشــمن نیفت
دلیــل اســت کــه دشــمنان مــا دیگــر جــرأت حملــه  بــه وطــن عزیزمــان را ندارنــد؛ چــون 
ــان  ــد ج ــت هســتند و حاضرن ــار و مقاوم ــگ ایث ــان دارای فرهن ــه ایرانی ــد ک خــوب می دانن
خــود را فــدا کننــد، امــا تســلیم دشــمن نشــوند و کوچك تریــن باجــی را بــه دشــمن ندهنــد؛ 
همان طــور کــه ســرور و ســاالر شــهیدان حضــرت اباعــداهلل الحســین)ع( زمانــی کــه میــان 
ــه شــهید بشــوند،  ــد عزت مندان ــد: حاضرن ــت، فرمودن ــرار گرف ــی ق ــرگ و زندگ دو راهــی م

امــا تــن بــه ذلــت ندهنــد. 
امــروز الگــوی مــا، حســین بن علــی)ع( و یاران شــان هســتند و از ایشــان درس گرفتیــم کــه 
در مقابــل دشــمن و حــرف زور تســلیم نشــویم و عزت مندانــه بجنگیــم؛ از ســوي دیگــر در 
کنــار ایثــار، مقاومــت هــم خیلــی مهــم اســت؛ صبــر و مقاومــت اســت کــه باعــث می شــود 
اهــداف یــك ملــت بــه بــار بنشــیند مثــل مقاومــت جانانــه ایــران در مقابــل چندیــن کشــور 
در هشــت ســال جنــگ تحمیلــی. مطمئنــًا اگــر کشــورهای منطقــه و اطــراف مــا روحیــة ایثار 
و مقاومــت داشــتند، امــروز دنیــای اســام بــه خیلــی از مشــكاتی کــه گرفتــار آن هســتیم 
دچــار نبــود و می توانســت نقــش تعیین کننــده ای در معــادالت منطقــه اي داشــته باشــند کمــا 
این کــه بــا شــكل گیری محــور مقاومــت کــه شــامل کشــورهای ایــران، ســوریه، حــزب اهلل 
لبنــان، فلســطین و اکنــون نیــز در عــراق و یمــن شــاهد آن هســتیم، متوجــه خواهیــم شــد 
ــی  ــه و حت ــده ای در ســطح منطق ــران نقــش تعیین کنن ــت ای ــا محوری ــن کشــورها ب ــه ای ک
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ــد. ــا می کنن ــی را ایف جهان
 بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه نبایــد ایــن روحیــة ایثــار و مقاومــت در جامعــه از بیــن بــرود 
کــه خــدای ناکــرده کم کــم دشــمن بــر مــا مســلط شــود. جنــگ امــروز، جنــگ فرهنگــی 
اســت و دشــمن از طریــق تهاجــم فرهنگــی ســعی در تضعیــف باورهــا و ارزش هــای مــا دارد 
و بایــد نســل جــوان خودمــان را در مقابــل ایــن نــوع تهاجمــات بیمــه کنیــم کــه ان شــاءاهلل 

در آینــده دچــار مشــكل نشــویم.

***

تحصیات: کارشناسي ارشد کامپیوتر سن: 27   علی شمشیری  

ــي  ــم؛ بزرگ ــاد گرفت ــید، ی ــدش را بخش ــل فرزن ــه قات ــادری ک ــداکاری را از م ــت و ف گذش
ــاره  ــي دوب ــه او فرصــت زندگ ــت را می کشــد ببخشــی و ب ــاره تن ــه پ ــد کســی ک مي خواه

دهــي.
گذشــت را از کســی کــه پاره تنــش را در بیمارســتان تكه تكــه می کنــد تــا جــان دیگــری را 
نجــات دهــد و او را بــدون اعضــا بدنــش بــه خــاك می ســپرد، آموختــم. آری! در ســرزمین 

مــن گذشــت از آن پــدر و مــادران داغدیــده اســت.
ــه چــه جوان هــا کــه  ــه خاطــر یــك خان ــم کــه ب مقاومــت را در فلســطین جســتجو می کن

ــي رود. ــن نم ــه از بی ــا ک ــا و زندگی ه ــه خون ه ــوند و چ ــته نمی ش کش

***

تحصیات: دیپلم سن: 19   پریسا زارعی  

به نام خاتم کار بال پروانه
می خواهم در مورد دو فرشته بنویسم که معنای واقعی ایثار را به من آموختند.

ــد فرشــته هایی  ــاری کرده ان ــرا ی ــد و م ــا مــن همــراه بوده ان ــد ب ــدو تول ــه از ب دو فرشــته ک
کــه بــه آن هــا پــدر و مــادر می گوینــد. از فرشــته ای می نویســم کــه تمــام زندگی شــو پــای 
ــب  ــه نشســت و از هم ســن  و  ســاالش عق ــوی خون ــه ت ــادری بگــم ک ــن گذاشــت. از م م
مونــد! فقــط واســه این کــه همــة عشــق و تمرکــزش را بــزاره پــای بچــش کــه یكــی مثــل 
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مــن باشــه و اون وقــت بچــه اش بــا وقاحــت کامــل بهــش بگــه: مامــان، تــو، تــوي جامعــه 
نیســتی کــه بدونــی؛ می نویســم بــه یــاد فرشــته ای بــه نــام پــدر، امــروز بــرای تــو نوشــتم 
ــا خســتگی هاتو ندیــدم. واســه تویــی کــه همیشــه هوامــو  ــو کــه خیلــی وقت ــرای ت ــدر، ب پ
ــه نحــو احســنت بگیــرم. پــدرم ایــن  ــا بتونــم مهم تریــن تصمیمــات زندگی مــو ب داشــتی ت
ــو می ترســم،  ــار چشــمات می ترســم، از بزرگ شــدن خــود و پیرشــدن ت روزهــا از چیــن کن
ــده  ــد زن ــا اب از این کــه موهایــت ســفید شــود، می ترســم، آره! می ترســم؛ چــون می خــوام ت
باشــی تــا بــاز بــا نگاهــت آرومــم کنــی و معنــی ایثــار رو بــرام زنــده نگــه داری. دو فرشــتة 

زندگــی مــن، مــن رو ببخشــید و همیشــه باهــام بمونیــد.

***

تحصیات: دیپلم سن: 32   فاطمه نصیری ظهرشیري  

ــاح  ــه اصط ــورهای ب ــا در کش ــن روزه ــه در ای ــی ک ــداکاری، کلمات ــت و ف ــار، گذش ایث
ــش  ــة پی ــق در دو ده ــه ح ــه ب ــه ای ک ــار، کلم ــدارد. ایث ــی ن ــه مفهوم ــرفته هیچ گون پیش
ــر از تنهــا  ــادر پی ــدر و م ــدن یــك پ ــداکاری، یعنــی دل بری ــه چشــم می خــورد. ف بیشــتر ب
پســر رشیدشــان بــرای دفــاع از خــاك مقــدس کشورشــان. ایثــار، یعنــی در یــك خانــواده 
شــش نفــره هــر شــش نفــر در برابــر ظلــم و جــور زمــان در میــدان نبــرد بــا تمــام قــوا و 

ــر خویــش خدمــت کــردن. ــر رهب ــه ام ــرو و ب نی
امیــدوارم کــه خداونــد بــه تمــام نســل های ایــن کشــور عزیــز قــدرت و فهــم و درك ایــن 

کلمــات و عمــل بــه آن را بدهــد.

تحصیات: کارشناسي سن: 26   صمد محرابي   

ــد و از  ــي مي نوش ــاي گرم ــا چ ــة م ــي خان ــه در نزدیك ــت ک ــد خدایي ایس ــي لبخن مهربان
ــد و  ــكان مي ده ــري ت ــار س ــر ب ــت و ه ــي  اس ــت او راض ــارم اس ــم در کن ــه مي دان اینك

ــت. ــون خالق ــرم همچ ــاش پس ــان ب ــد: مهرب مي گوی

***
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تحصیات: کارشناسي سن: 20   چیت ساز   

ایثــار از نظــر مــن، بــه معنــای بــرای دیگــران زندگــی کــردن اســت. وقتــی انســان وقــت، 
عمــر و امكانــات خــود را در اختیــار بقیــة انســان ها قــرار می دهــد و بــرای رضــای خــدا بــه 
ــد  ــس می کن ــود ح ــود خ ــری را در وج ــیرینی وصف ناپذی ــد، ش ــت می کن ــدا خدم ــق خ خل

کــه ایــن احســاس نــاب در هیــچ جــای دنیــا وجــود نــدارد.
وقتــی کــه یــك مقــام مســئول خــود را خــادم حقیقــی ملــت و مــردم بدانــد از هیــچ تاشــی 
ــن عمــل و ازخودگذشــتگی جــز  ــرد. نتیجــة ای ــذار نخواهــد ک ــردم فروگ ــت م ــرای رضای ب
ــرای  ــی کســی ب ــوی او باشــند. وقت ــرد دعاگ ــزاران ف ــر اخــروی آن، باعــث می شــود ه اج
ــد  ــخصیتی عزتمن ــرد، ش ــه می گی ــی فاصل ــا و خودخواه ــد، از منیت ه ــی کن ــران زندگ دیگ

ــود. ــا می ش ــوب دل ه ــد و محب ــدا می کن پی
ــدا  ــود را ف ــان خ ــردم ج ــی م ــرای زندگ ــد و ب ــی کردن ــران زندگ ــرای دیگ ــا ب ــهدای م ش
ــد. امیــد اســت امــروز نیــز هریــك از مــا، مــردم و مســئولین کشــور از صمیــم قلــب  کردن

ــم. ــت کنی ــف خدم ــود را وق خ

***

سن: 36      تحصیات: کارشناسي ارشد فروغ مسلم زاده  

خیرخواهــی و گذشــت دو واژة زیبــا و دل نشــین هســتند، امــا چــه ســود کــه 
ایــن روزهــا کمتــر نشــانی از ایــن دو در روزمرگــی زندگــی می بینیــم. هرجــا 
کــه مــی روی زیر آب زنــی، انتقام جویــی و رقابــت آن هــم از نــوع ناســالم و 

ــچ گاه خــود و  ــان و واژه هــا گــم شــده ایم کــه هی ــدر در گــذر زم ــی، آن ق مخــرب را می بین
موقعیــت فعلــی را درك نمی کنیــم، فرامــوش هــم کرده ایــم فلســفه وجودی مــان چیســت؟ 

چــرا بــه ایــن دنیــا آمده ایــم و بایــد بــه کجــا برســیم؟
آن قــدر مغــرور و زیاده خــواه هســتیم کــه بــه خیرخواهــی فكــر هــم نمی کنیــم، اگــر دعــای 
خیــری بدرقــه راه یــك رهگــذر بكنــی یــا دعــای خیــری بــرای کبوترهــای ســرمازده بكنیــم 
ــم در  ــد. بیایی ــان باقــی می مان ــرای خودم ــی کــه ب چــه می شــود جــز آرامــش و حــال خوب
ــا،  ــرای آدم ه ــر ب ــر و لطیف ت ــر، مهربان ت ــی نرم ت ــی، اندک ــتاب و وحش ــای پرش ــن دنی ای
ــر  ــای خی ــزی دع ــای زرد پایی ــی برگ ه ــبزه ها و حت ــی و س ــمان آب ــن، آس ــان، زمی درخت
ــی  ــی آب و پاک ــه زالل ــان را ب ــم و بدی هایش ــان بگذری ــر مقصرم ــم از تقصی ــم. بیایی کنی

آســمان ببخشــیم تــا خــدای مهربــان هــم مــا را ببخشــد.
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سن: 32   منیژه نوروزي همت  

ــزرگ  و  ــرد، واژة انســان و انســانیت معنــای ب ــار و فــداکاري  در جایــی انجــام می پذی وقتــی ایث
ــد  ــدا می کن ــا پی ــه عــرش آســمان ارتق ــه انســان ب ــی ک ــا جای ــرد ت ــه خــود می گی ــری ب واالت
ــه و  ــد مقایس ــزی نمی توان ــچ چی ــا هی ــه ب ــرد ک ــكل می گی ــان ش ــی در انس ــی خدای و احساس
ارزش گــذاری شــود و این گونــه زیبایــی خلــق می شــود؛ خلــق می  شــود توســط مخلــوق خــدا.

***

تحصیات: کارشناسي ارشد حقوق حكمت اهلل قربانی    

 ایثــار، یعنــی گذشــتن از رفاهیــات و رنــج عمــل را بــه جــان خریــدن، ایثــار، یعنــی زدودن 
ــه  ــارة حرف ــار، یعنــی درب ــه خــود، ایث ــی و انجــام درســت وظایــف محول ناراســتی های درون
و تخصــص خــود مطالعــه کــردن و بــه حــق قضــاوت کــردن، ایثــار، یعنــی بدبینــی و حقــد 
ــی  ــار، یعن ــردن زور ناحــق در حــق دیگــران، ایث ــه کار نب ــی ب ــار، یعن ــار گذاشــتن، ایث را کن
ــزرگ  ــی ب ــار، یعن ــت. ایث ــت اس ــم درس ــر می کنی ــه فك ــی ک ــه نگاه ــتر ب ــیدن بیش اندیش
ــار  ــردم، ایث ــه کار م ــق ب ــزدن ناح ــل ن ــی قف ــار، یعن ــردن، ایث ــزرگ عمل ک ــردن و ب فكر ک
ــران را  ــی دیگ ــار، یعن ــران.، ایث ــام دیگ ــه ن ــود ب ــق خ ــال ناح ــردن اعم ــه نك ــی توجی یعن
ــی قضاوت نكــردن  ــار، یعن ــه عقــل دیگــران. ایث ــرام ب ــن حســاب نكــردن و احت مانصر الدی
عجوالنــه و پرهیــز از ســطحی نگری، ایثــار، یعنــی تقویــت نــگاه اعتمــاد، ایثــار، یعنــی پهــن 
نكــردن دام هــای متعــدد بــرای دیگــران، ایثــار، یعنــی دلجویــی، یعنــی شــهامت اقــرار بــه 
حــق، یعنــی پافشــاری نكــردن بــه دیــدگاه تنگ نظرانــه و باالخــره ایثــار یعنــی واقع گرایــی.
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ادیبــانه
شعرو متن ادبی
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سن: 25         تحصیات: کارشناسي حسابداري رحیمی  

ــای  ــه بزرگی ه ــد ک ــزرگ ش ــدر ب ــه آن ق ــید. می ش ــه بخش ــود ک ــزرگ ب ــدر ب ــه آن ق می ش
دنیــا رو دیــد.

می شه آن قدر بزرگ شد که خدا رو دید. 
خدا بزرگه، بخشندست.

انسان، می تونه بزرگ باشه و خدایی؛
پس باش و بشو.

***

سن:42           تحصیات: کارشناسي ارشد محمدصادق پورسنگي 

اگــر در دنیایــی زندگــی می کنیــم کــه مــا را بــه ســمت بی رحمــی دعــوت 
ــم  ــس بی رح ــي؛ پ ــم نمي بین ــی، رح ــم کن ــر رح ــد اگ ــد و می گوین می کنن

! ش با
یــك لحظــه فكــر کنیــم از جنــس فكــری کــه یــك لحظــة آن، برتــر از هــزار ســال عبــادت 
ــارغ از وسوســه های شــیطانی و ابلیســی؛ فكــری کــه  ــاب، ف می باشــد؛ فكــری خدایــی و ن
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 

ــد. ــرار می ده ق
از خانــه بیــرون 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؟
ــه می کــرد و گرســنه  ــود و گری ــدم کــه گــم شــده ب ــه پســربچه ای را دی ــرون از خان  در بی
بــود؛ او را نــوازش کــردم، غــذا برایــش خریــدم تــا ســیر شــد. شــمارة تلفــن خانــواده اش در 
جیبــش بــود، تمــاس گرفتــم تــا بیــان و بچــه را تحویــل بگیرنــد. دوســاعت منتظــر مانــدم 
ــی  ــه جــرم آدم ربای ــرا ب ــد و م ــا پلیــس آمدن ــدم ب ــا دی ــد ام ــرار بیاین ــواده اش ســر ق ــا خان ت
دســتگیر کردنــد! چــرا؟ چــرا؟ خدایــا مگــر کار بــدی کــرده بــودم؟ ظاهــر کار خــوب بــود، 
امــا ریشــة کار از اذیــت پــدر و مــادر آب می خــورد. در یــك لحظــه توبــه کــردم؛ خدایــا مــرا 

ببخــش و مــرا نســبت بــه پــدر و مــادرم مهربــان قــرار بــده.
جــواب آمــد: بــرو دیگــه از ایــن کارهــا نكــن! نــگاه کــردم پــدر بچــه بــود کــه می گفــت: 

فهمیــدم تــو آن فــرد آدم ربــا نیســتی کــه بچــة مــرا دزدیــده بــود.
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تحصیات: پزشكي سن: 23   آیدا مدقالچی 

من یه پزشكم.
وقتــی مــردم ازم می پرســن چــی کاره ای و می گــم پزشــك، همــه فقــط 

یــه ابــرو بــاال می انــدازن و میگــن خــوش بــه حالــت! هــر روز کلــی درآمــد داری و کلــی 
ــی. ــی می کن ــی زندگ ــه راحت ــی و ب ــال می کن ح

ــه  ــر این ک ــه به خاط ــك ن ــكم! پزش ــه پزش ــه ی ــر این ک ــن به خاط ــال م ــه ح ــوش ب آره! خ
هــر روز کلــی پــول بــه جیــب می زنــم، نــه! به خاطــر خیلــی چیــزای دیگــه کــه هیچ کــس 

جــز یــه پزشــك نمی تونــه لمســش کنــه.
بایــد یــه پزشــك باشــی کــه بفهمــی ارزش یــك نفــس ســاده چقــدره، یــك ثانیــه، یــك 

قــدم، یــك نــگاه یعنــی چــی؟!
باید یه پزشك باشی تا بفهمی خندیدن یك بچة مریض یعنی چی؟
باید یه پزشك باشی تا بفهمی دل بستن و توکل کردن یعنی چی؟

بایــد یــه پزشــك باشــی تــا بفهمــی یواشــكی بــر ســر مریضــاي بخــش دعــا کــردن و شــب 
احیــاء قــرآن بــاال ســر مریضــات گرفتــن یعنــی چــی؟

بایــد یــه پزشــك باشــی تــا بفهمــی بــه دل نگرفتــن تیكه هــا و بــه جــون خریــدن اخم هــا 
یعنــی چــی؟

بایــد یــه پزشــك باشــی تــا بفهمــی چنــد شــب پشــت ســرهم نخوابیــدن و چنــد ده ســاعت 
پشــت ســرهم ســرپا ایســتادن یعنــی چــی؟

باید یه پزشك باشی تا بفهمی چقدر زندگی نكردی.
باید یه پزشك باشی تا بفهمی چقدر معجزه سر وقتش اتفاق میفته.

باید یه پزشك باشی تا بفهمی چقدر مرگ نزدیكه.
باید به پزشك باشی تا بفهمی خدا چقدر مشهوده.

پزشك که باشی تمام وجودت می شه توکل!
پزشك که باشی شاید خیلی ها ندونن و نفهمن سختی شغلت رو...

و تو همیشه می دونی که باید به لباس و کارت عشق بوروزی.
و دوست داشته باشی شغلی رو که تمامًا رضای خداست.

من یه پزشكم پس خوش به حالم.
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تحصیات: کارداني خبرنگاري سن: 34   محمد راستی  

ــا انســان هاي خــوب را  ــروی تفكــر داد ت ــه بشــریت نی ــدي را کــه ب ــان خداون شــكر بی پای
از بــد تشــخیص دهنــد.

نامه عاشقانه:
ــدن اســت و شــادی و محبــت  عشــق هم چــون نســیمی اســت کــه صبح هــا در حــال وزی
خداونــد را در چهره هــا نمایــان می نمایــد. عشــق هم چــون گل نیلوفــری اســت کــه 

ــد. ــد می ده ــا نوی ــه م ــاره را ب ــی دوب ــود و زندگ ــاز می ش ــان ب صبحگاه
ــد و  ــته های خداین ــش فرش ــه باغبانان ــت ک ــون باغی س ــو همچ ــن و ت ــق م ــزم، عش عزی
ــن  ــان ای ــر اســت. باغبان ــه سرچشــمه اش کوث ــش جاریســت ک ــر درختان چشــمه هایی از زی
ــاغ را درون  ــن ب ــای ای ــتگان میوه ه ــذران و خس ــه رهگ ــتاده اند و ب ــاغ ایس ــار ب ــاغ در کن ب

ــد. ــه می نماین ــد هدی ــن کرده ان ــدی آذی ــا گل محم ــه دورش را ب ــبدهایی ک س
ــه  ــی، ن ــه برجــی دارد و باروی ــه ن ــو همچــون شهری ســت ک ــن و ت ــن، عشــق م ــز م عزی
ــا، هرچــه داشــته باشــند  شــرطه و نگهبانــی؛ چــون مــردم ایــن شــهر همــه پاکنــد و بی ری
ــا  ــر را ب ــكات هم دیگ ــد و مش ــیم می کنن ــود تقس ــن خ ــاوی بی ــور مس ــی و به ط همگ

ــد.  ــوار یكدیگرن ــد و غم خ ــل می کنن ــم ح ــك ه کم
ــون  ــود؛ چ ــاری می ش ــمانم ج ــك از چش ــم اش ــه را می نویس ــن نام ــه ای ــی ک ــزم وقت عزی
ــران  ــود و دیگ ــا خ ــه ب ــتند ک ــی هس ــش مردم ــه مردمان ــم ک ــهرهایی می افت ــاد ش ــه ی ب
بیگانه انــد، غم خــوار یكدیگــر نیســتند و ســیاهی و پلیــدی آســمانش را گرفتــه و از محبــت 
ــر  ــار بهت ــرده از آن هــا هــزاران ب ــی هســتند کــه م ــد و زنده های ــزی نمی فهمن و عشــق چی

اســت.
ــه ســویت جــاری خواهــم شــد. از زشــتی ها و بدی هــای  ــه ای مي شــوم و ب ــزم رودخان عزی
ــان را  ــت سرهایش ــیاه و زش ــای س ــه در آن ماره ــی ک ــت. از مرداب های ــم گذش راه خواه
بیــرون کرده انــد، عبــور خواهــم کــرد؛ گرچــه در ایــن راه بســیار زخم هــا برخواهــم داشــت، 
ولــی عاشــقانه بــه ســویت خواهــم آمــد. دریــا! تــو وقتــی مــرا خواهــی دیــد تمــام گنج هــا 
ــه  ــا! وقتــی مــن ب ــه مــن هدیــه خواهــی کــرد و ای دری و ُدرهایــي کــه درون توســت را ب
درون تــو جــاری شــدم حنجــرة مــن بــه صــدا درآمــده و خواهــم گفــت: ســام بــر آزادی.
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وحید اوراز     سن: 39       تحصیات: کارشناسي ادبیات

بــودن، اندیشــیدن، مانــدن و آن گاه پایــداری، گذشــت، فــداکاری و درآمیختن 
بــا مــردم و بــه آســایش رســیدن جهــان در گام هــای خســتة مــردم. ای کاش 

بشــود بــا خلــق نشســت و آگاه شــد از درد و رنج هایشــان.
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   سن: 77   تحصیات: کارشناسي ارشد علوم ارتباطات

در وصف امام خمینی)ره(؛
ای آن که به سبك خیزی نسیم از ما گذشتی،

ای آن کــه نســل دو گهــواره آرمیــدة پانــزده خــرداد را بــه جبهه هــای عاشــورایی میدان هــای 
نبــرد کشــاندی و آرامش شــوم شــیطان را برهــم زدی،

چــه کســی را ُگمــان آن بــود از ســرزمینی کــه یــك نســل تخــم کفــر بــر آن پاشــیده بودنــد، 
خرمــن توحیــد و عشــق درو کنــد؟

چــه کســی می دانســت کــه شــعرش بــه ســبك بالی خیــال، عقــل را دور می زنــد و بــر دل 
ــانه می رود؟  نش

ــه شــرق بتــازد، بی آنكــه  ــزار قــدرت هــم ب چــه سیاست  شناســی تجویــز می کــرد کــه بی اب
بــر غــرب تكیــه زنــد و هــم بــه غــرب حملــه ور شــود، بی آنكــه از شــرق مــدد گیــرد؟

ــان  ــوز کرکس ــه هن ــد ک ــرواز کن ــمانی پ ــر آس ــمرد ب ــز می ش ــی جای ــدام تاکتیك شناس ک
ــتند؟ ــه داش ــر آن احاط ــت ب ــان در دس ــر و کم ــرود، تی نم

ــه و  ــد و ســرمایه های عظیــم نهفت ــاره بخوان ــاور دوب ــه ب ــگان را ب ــا باورباخت ــود ت او آمــده ب
ــاد آورد.  ــده را فری ــوش ش ــرارج فرام ــای پ گنجینه ه

مــردی کــه ردای شــهادت بــر دوش می کنــد و طنیــن آشــنای عاشــورا در صدایــش مــوج 
مي زنــد.

کیست که همچون او باشد؟ کیست که روح اهلل باشد.
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تحصیات: کارشناسي سن: 28   سمیرا هرایني  

تنهــا درختــان می داننــد راز مانــدن، تغییــر اســت؛ تغییــر در رفتــار و کــردار، 
ــوع اســت، اگــر  مــا می توانیــم امــروز را دریابیــم چــون امــروز ســرآغاز طل
ــام  ــم تم ــار و گذشــت کنی ــم، ببخشــیم و ایث ــی کنی ــوب زندگ ــروز را خ ام

فرداهایمــان بــا رؤیاهــای امیــد و تمــام دیروزهای مــان بــه خاطــره ای خــوش بــدل خواهــد 
شــد.

امــروز در جایــی نشســته ام کــه دیــروز شــتابان در پــی اش می دویــدم. امــروز لحظاتــی را بــا 
ــس  ــردم. پ ــورس می ک ــا را م ــرای رســیدنش ثانیه ه ــروز ب ــه دی ــم ک عشــق ســپری می کن

ــه خــدا می ســپارم. ــا بخشــیدن زندگــی می کنــم و فردایــم را ب امــروزم را ب

***

سن: 25           تحصیات: کارشناسي ارشد شكوفه کرمی  

ــی در  ــود و زندگ ــر می ش ــه تعبی ــی ک ــم و رؤیاهای ــه می بین ــی ک خواب های
قــاب ایــن تصویــر چــه شــیرین اســت. 

ــن  ــة ای ــی در میان ــدرود زندگ ــت، ب ــری اس ــای بی تعبی ــه رؤی ــار چ راه ایث
ــی.  روزمرگ

ایثار با رؤیای جاودانگی، گذرگاه مرگ را چه دلیرانه پشت سر می گذارد.

***

تحصیات: دیپلم سن: 18   صمد لطف الهی  

Excessive generosity is non stop like sea,
بخشندگي بي دریغ مانند دریاي بي پایاني است

It's soft like flower,          به لطافت یك گل
It's warm like star,            به گرمي ستارگان
و             &
It,s beautifull like IRAN.     به زیبایي ایران است



155

تحصیات: کارشناسي فلسفه سن: 22   محمد کرمی  

ســپاس خدایــی را کــه ســخنوران از ســتودن او عاجزنــد و حســاب گران از شــمارش 
درمانده انــد. او  حــق  ادای  از  تاش  گــران  و  ناتــوان  او  نعمت هــای 

ــه او  ــوم ب ــان عل ــت غواص ــد و دس ــش از درك ذات او عاجزن ــكار ژرف اندی ــه اف ــی ک خدای
ــید. ــد رس نخواه

خدایــی کــه بــرای صفــات او حــد و مــرزی وجــود نــدارد و تعریــف کاملــی نمی تــوان از او 
کــرد و بــرای خــدا وقتــی معیــن و ســرآمدی مشــخص نمی تــوان تعییــن کــرد.

ــا رحمــت خــود بادهــا را بــه حرکــت درآورد و بــه  ــا قــدرت خــود آفریــد و ب مخلوقــات را ب
وســیلة کوه هــا اضطــراب و لــرزش زمیــن را بــه آرامــش تبدیــل کــرد. خدایــي کــه ایثــار را 
آفریــد و آن را بــه انســان هاي کــرة  زمیــن بخشــید و از آن هــا خواســت کــه از ایــن هدیــه 

بــه خوبــي پاســداري کننــد، ببخشــند، فــداکاري کننــد و ایثارگــر باشــند.
***

سیدمحمد مهدی صادقی      سن: 26    تحصیات: کارشناسي مدیریت

شــهدا شــمع محفــل بشــریتند و چــه محفلــی اســت آخرالّزمــان و لحظــه 
بــه لحظه هــای پیــش از ظهــور و بــه نفــس افتادن هــای شــیطان رجیــم.

شــمع می ســوزد و لحظــه بــه لحظــه درد اســت تــا لحظاتــی نورانــی کنــد 
ظلمــات را و ای کاش مــا نیــز بــه انــدازة شــعله ای، ســوختن را دریابیــم و میــراث درد را بــا 

خــود همــراه کنیــم.

تحصیات: محصل سن: 12   امیرعلی فتحی  

ســام بــر مدافعــان حــرم، ســام بــر شــما شــهیدان خــدا کــه بــه خاطــر 
ــراوان از  ــختی های ف ــا س ــد و ب ــه  مي جنگی ــا ایثارگران ــوس م ــان و نام ج
حــرم مطهــر حضــرت زینــب)س( دفــاع می کنیــد تــا آدم هــای نامــرد کــه 

ــود  ــد و آن  را ناب ــدا کنن ــت پی ــب)س( دس ــرت زین ــرم حض ــه ح ــند ب ــیعه ها را می کش ش
ــا حــرم مطهــر حضــرت  ــد ت ــود کنی ــن اســت داعشــي ها را ناب ــم ای ــد و تمــام امیدواری کنن

ــد. ــرار ده ــم در راه  شــما ق ــا را ه ــه م ــم ک ــدا مي خواه ــد. از خ ــالم بمان ــب)س( س زین

***
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سن: 29         تحصیات: مهندسي نفت سعید شجاعی زاده  

ــردم در  ــه های م ــان پرس ــرن، در می ــن ق ــدة ای ــوش ش ــار واژة فرام ایث
خیابان هــا، نگاه هــاي مــردم بــه یكدیگــر در فروشــگاه ها و کلیــد 

گمشــدة مجــادالت عاشــقانه همســران در خانه هاســت. 
گذشــت و فــداکاری در خــال روزهــای ابــری بی اعتمــادی، دروغ، ریــا و توهیــن و تهدیدهــا 
ــادی اســت کــه اگــر کســی می بخشــد، کســی می گــذرد و  گــم شــده اســت. روزهــای زی

کســی مهربانــی می کنــد، همــه چــون گوهــر گمشــده ای بــه او نــگاه می کننــد.
 این روزها به جای این که از هم بگذریم، از کنار هم می گذریم.

***

سن: 29        تحصیات: کارشناسي  الهیات ملیحه مصطفی زاده  

بــه راســتی چنیــن اســت لحظــه ســوختن را چگونــه در شــمع می تــوان درك 
ــی از آب شــدن و روشــنایی  ــه می توان ــی کــه نســوزی، چگون ــا وقت کــرد ت
ــه  ــس چ ــتی؛ پ ــن هس ــر ای ــط نظاره گ ــه فق ــی؟ در حالی ک ــیدن بگوی بخش

زیبــا گفته انــد: بمیریــد بمیریــد در ایــن عشــق بمیریــد.
بایــد شــهید شــد تــا شــهادت را دریافــت، بایــد مــرد تــا زنده شــدن را دریافــت. آری! بایــد 
بــا شــهدا رفــت تــا چگونــه رفتــن را دریافــت؛ آن ســبك باالن عشــق، آن آیینه هــای خــدا 
ــان  ــه پای ــت، آن ک ــروای والی ــای بی پ ــدا، آن پروانه ه ــیرتان خ ــن، آن فرشته س ــرروی زمی ب

ــد، هرچــه بگویــی هرچــه بپویــی. نمی یاب
ــا  ــون آن ه ــم؟ چ ــم و راه را نمی یابی ــر افتاده ای ــت گی ــه بن بس ــا در کوچ ــرا م ــی چ می دان

ــد. ــا تمــام وجودشــان درك کرده ان ــَراَط الُمســَتِقیَم« را ب »اهِدنَــــــا الِصّ

***

نوبخت

زمیــن عشــق را آفریــد و آســمان رحمــت را و میــان واژگان، غربــِت عشــق بــود کــه محبــت 
ســرود و بــاران نثــار کــرد قطره قطــره یگانگــی را و آفتــاب ســوزان شــعلة  پــرورش دانه هــای 

عشــق در خــاك هســتی شــد. 
قلم از اوست و جمع همة عالم در اوست.
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تحصیات: کارشناسي مدیریت سن: 37   مجتبی رسولی  

زینب جان! شرمنده ایم که بهای حسینی شدن ما »بی حسین« شدن تو بود و شرمنده تر از آن 
این که تو بی حسین شدی و ما حسینی نشدیم!

کاش بیشتر قدردان ایثار و فداکاری شهدا باشیم.

تحصیات: دیپلم   سن: 46   ایمان کوکب زاده  
 

ــگاه  ــد ن ــه نكن ــزن ک ــا اشــك نمی ری ــن، ام ــض می کن ــط بغ ــا فق مادره
فرزندشــان آشــفته گــردد.

ــه  ــته، ب ــه شكس ــی ک ــه دل ــده، ب ــال ش ــه پایم ــی ک ــه حق ــا، ب مادره
تنهایی شــان، بــه درك نشدنشــان اعتــراض نمی کننــد کــه مبــادا فرزندشــان نگــران شــوند.

ــه  ــن؛چرا ک ــن و آه می کش ــل می کن ــن، تحم ــگاه می کن ــط ن ــن فق ــرزمین م ــادران س م
آنهــا خدایــی را دارنــد بــه وســعت قلب هــای مهربانشــان و نــگاه فرزندانــی کــه تكــه ای از 

وجودشــان هســتند.
تقدیم به تمام مادران صبور دلسوز مهربان و از خودگذشتة ایرانی.

***

تحصیات: کارشناسي ارشد علوم سیاسي سن: 38   محمدحسین زینت ساز 

ایرانیم، شیعه؛ فداکاری و ایثار برایم غریبه نیست؛ آشناست، خیلی آشنا.
ــداکاری و از  ــار و ف ــان از ایث ــنیده ایم، برایم ــین)ع( را ش ــام حس ــاي ام ــرح ایثارگري ه ش
ــورا  ــم، عاش ــین را فهمیدی ــه حس ــد ک ــدر گفته ان ــد، آن ق ــوراییان گفته ان ــتگی عاش خودگذش
ــورا  ــد، عاش ــون نمی ده ــوی خ ــد، ب ــگ نمی ده ــوی جن ــا، ب ــرای م ــورا ب ــم. عاش را فهمیدی

ــاس دارد. ــر گل ی ــوی عط ــداکاری، ب ــوی ف ــار، ب ــوی ایث ــت؛ ب ــان خوش بوس برایم
آن چــه آموختیــم را  در مقابــل مــردی از همــان دیــار عــراق کــه شــمر زمانــه بــود امتحــان 
پــس دادیــم؛ بــا اون بــه نبــرد برخاســتیم، عشــق بازی کردیــم، ایثــار و فــداکاری را دوبــاره 
معنــا کردیــم. صــدام هــم رفــت، ولــی ایثــار و فــداکاری و شــیعه و ایرانــی جاودانــه می مانــد 

چــون مــا حســین را داریــم، پــس عشــق را هــم داریــم و عشــق جاودانــه اســت.

***
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***

سن: 32     تحصیات: کارشناسي ارشد مطالعات منطقه اي علیرضا علی محمدی 

امروز فهمیدم که کتك های مادرم چرا کودکیم را خرد کرد!
مادرم مرا می زد و

مادرت تو را ناز می کرد؛
من خیس می شدم و تو خشك؛

من گل می شدم و تو خاك؛
و اکنون من کوز ه ای سالم شدم و تو ترك برداشتی.

ناراحت نباش ببار!
امروز تو را ِگل خواهند کرد و فردا ورز می گیری.

خدا کند که تو را کوزه بسازند.
تقدیم به همه مادران دنیا

تحصیات: کارشناسي سن: 38   صالح صلحی  

چــه باشــیم و چــه نباشــیم نبــض زندگــی می زنــد یعنــی زندگــی 
ــن  ــی تأثیرگذارتری ــان و مكان ــر زم ــاق در ه ــد، اخ ــت؛ بی تردی جاری س

عنصــر در ســامت تپیــدن ایــن نبــض اســت و ایثــار و فــداکاری شــاه بیت 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 می شــود. 
ایثــار از جنــس زندگــی اســت، همیشــه زنــده و بالنــده اســت؛ گاه ســر از تاریــخ برمــی آورد 
ــی)ره(  ــد و خمین ــی در برمی کش ــرد؛ گاه ردای آزادی خواه ــام می گی ــی)ع( ن ــن عل و عباس ب
ــن  ــار وط ــردد و گاه جان نث ــقراط می گ ــد و س ــر می ده ــت س ــدای حقانی ــود؛ گاه ن می ش
ــی  ــان تیره بخت ــی آورد و دل و ج ــتی برم ــرد و گاه دس ــام می گی ــن ن ــود و زین الدی می ش
ــرد و گاه  ــت می گی ــی در دس ــذر از راه ــی را در گ ــت ناتوان ــد و گاه دس ــنی می بخش را روش

ــه را و گاه ... پنــدی حكیمان
ایثار شاید همان نثار باشد، نثار خوبی!
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تحصیات: فلسفه سن: 40   حسن شریعتی  

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 اشــتراك نظــر دارنــد و همگــی عقیــده  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 یــك پــدر و مــادر واحــد چنــد میلیــارد انســان 
فرامــوش کرده انــد کــه از یــك جنــس و از یــك تبارنــد و میلیاردهــا انســان کــه در طــول 

ــتند. ــه مي پنداش ــز این گون ــد نی ــر رفته ان ــرای دیگ ــه س ــده و ب ــد ش ــخ متول تاری
چگونــه بایــد بــه اصــل خویــش بازگردیــم؟ چگونــه بایــد فرزنــدان آدم و حــوا یــاد بگیرنــد 
ــام ابلیــس؟ ابلیــس اســت کــه  ــه ن ــد ب کــه دشــمن هــم نیســتند و دشــمنی مشــترك دارن
ــه باهــم  ــدان آدم می دانســتند ک ــد. کاش فرزن ــه می کن ــا فتن ــدان آدم در دنی ــق فرزن از طری
هم خوننــد و دشــمنی مشــترك دارنــد کــه بــرای ظالــت و گمراهــی آن هــا قســم خــورده 

اســت.

شهناز شریفی

به آسمان بی انتهای ایثار، سام!
به لحظه های باور گذشت و ایثار، سام!

به اندیشه ها و باورهای گذشت و ایثار، سام!
ــي  ــود؛ مناجات های ــاد مي ش ــی ی ــت و مهربان ــه در آن از گذش ــی ک ــه مناجات های ب

کــه ســوغاتش گذشــت و بخشــش خداســت ســام!
خدایــا! کمكــم کــن تــا فرهنــگ واالي ایثــار و گذشــت و مقاومــت فصلــي از زندگي ام 

. شد با

***
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***

تحصیات: کارشناسي ارشد  سن: 51   حمید جبلی  

حاال که آمده ای
دوباره به پرنده ها فكر می کنم

هوا سرد است و زمستان در راه
پرنده، بی دانه

تراس خانه را می نگرم
پرنده ها منتظرند

حاال که آمده ای
خدا را بیشتر احساس می کنم

امید دارم که همیشه بیایی
همیشه بیا

تا یاِد مستمر خالق تو باشم
حاال که آمده ای

تحصیات: کارشناسي سن: 34   جال نوابی  

به نام خداوند بخشندة بخشایش گر
خداوند بخشنده است برای بندگان خاص؛
خداوند بخشایشگر است برای بندگان عام؛

و ما انسان ها که نمادی از خداوند بر روی کره زمین هستیم،
آیا توانسته ایم این خصلت را تبلور بخشیم؟!

گذشــت از نشــانه های بخشــندگی و بخشــایش گری اســت و آن گاه کــه از خودبینــی 
گذشــتیم، خواهیــم توانســت کــه در حقیقــت و بــه واقــع جانشــین راســتین خداونــد بــر روي 

زمیــن باشــیم.
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از گذشته ها بگو
صحرای کربا
کربای ایران

روزهای خوش زندگی
صدای گلوله و خمپاره

به یادت بیارم
چهار دوست هم سنگر

در یك شب مهتابی
هر چهارتا  یك لحظه

پیش خدا
راستی یك لحظه دیگر

خمپاره
کنار تانكر آب

دست یكی قطع شد.

***

سن: 41        تحصیات: دکتراي زبان فارسي ارمغان بهداروند  

)1( ای کاش!
به جای این همه استخوان

لب هایت برمی گشت...

)2( برادرهایم که از جنگ بر نمی گشتند
هیچ اتفاقی نمی افتاد

پدرم پیرتر می شد
و مادرم بیشتر کنار عكس های روی دیوار

سكوت می کرد.
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)3( ما از جنگ عقب نشینی کردیم
اما جنگ یك قدم هم از اعصاب ما

عقب نشینی نكرد.

***

تحصیات: کارشناسي سن: 39   حسن رزاقي  

روزی که بچه بودم و باروت بود و من
صدها هزار الله به تابوت بود و من

من با مِن تو و تو با وجود من
رفتی به سوی دشمن، بود و نبود من
دشمن کمر به همت ابلیس بسته بود
ابلیس هم به فكر تهاجم نشسته بود

ناگاه با گلولة گرگ پلید مرگ
فریاد عاشقانة ما را درید مرگ

***

تحصیات: کارشناسي حقوق سن: 36   مهدی افشاقیان مقدم 

باران حاال چرا؟
داری از قصد می زنی یك ریز

 با سه انگشت خود به شیشة من
قطره قطره نمك بپاش امشب 

روی زخم دل همیشة من 
تو که در کوچه راه افتادی 

همه جا غیر کربا بودی
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با توام آی حضرت باران
ظهر روز دهم کجا بودی؟!
روز آخر که جنگ راه افتاد
سایة تشنگی به ماه افتاد

هر طرف یك سراب پیدا شد
چشم هامان 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 جایش امروز
از کمان ها 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؟!

***

تحصیات: کارشناسي حقوق قضایي سن: 58   علی اکبر میرزاآقایی 

از فرزندان مــان، همســایه هایمان، همشــهریان مان و از هرکــس کــه گایــه ای داریــم 
بگذریــم؛ همیــن امــروز گوشــی تلفــن را برداریــد، بــا هــر کســی کــه قهــر هســتید، یــك 
احوال پرســی کــن؛ آن وقــت طعــم شــیرین گذشــت را در کام خــود احســاس خواهــی کــرد، 

بعــد در گــوش دیگــران زمزمــه کــن.
لقمــان حكیــم فرمــود: »پســرم دو چیــز را هیچ وقــت فرامــوش نكــن؛ اول، خــدا  و ســپس 
ــی کــردی و دیگــری، اگــر  ــه کســی خوب ــز را فرامــوش کــن؛ اول، اگــر ب مــرگ را. دو چی

کســی بــه تــو بــدی کــرد.«
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تحصیات: کارشناسي ارشد سن: 57   کاوه جوادیه 

تقدیم به شهدای بی جنازه:
من از تورق تصویر آب می آیم

من از تاطم قرنی مذاب می آیم
من از درخشش یك آذرخش بی تندر

من از شرارة یك التهاب می آیم
منی که ساکن رقص شراره ها بودم

ببین که راست از آن پیچ و تاب می آیم
من از نیایش شب های جبهه از سنگر

من از هجوم و یورش، با شتاب می آیم
منی که با صف تابوت های خالی، باز

و عكس یك دهه پیشم به قاب می آیم
تمام ماندة من یك پاك نصف شده است

سبك به چشم شما همچو خواب می آیم
و چفیه ام که شده پاره پاره و کم رنگ

خاصه، از اثر آفتاب می آیم

***

IT تحصیات: کارشناسي مهندسي سن: 19   کیمیا آقازاده 

ناگزیر از سفر بی سر و سامان چون باد
به گرفتار رهایی نتوان گفت آزاد

کوچ تا چند؟! مگر می شود از خویش گریخت
بال، تنها غم غربت به پرستوها داد

اینكه 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 دوخته ای
اشك آن روز که آیینه شد از چشم افتاد

)فاضل نظري(              
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تحصیات: کارشناسي ارشد ارتباطات سن: 23   مهشید مراقي  

می شــود 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 
ــد گذشــت. ــا بای ــود؛ ام ــه نمی ش ــی گذشــت، ن ــی. می شــود گاه نكن

***

تحصیات: کارشناسي تربیت بدني سن: 31   زهره مقدم نژاد  

من اگر عاشقانه می نویسم، نه عاشقم، نه شكست خورده ام.
فقط می نویسم که عشق، یاد قلبم بماند.

ــن  ــن تمری ــا، م ــا و هوس ه ــا، عادت ه ــا و دروغ ه ــا، دل کندن ه ــای خیانت ه ــن غوغ در ای
ــم. ــودن می کن آدم ب

همیشه، نگاهمان به آن باال باشد که دلمان از این پایین نگیرد.

***

تحصیات: کارشناسي معماري سن: 26   پگاه گل هاشم  

آدم هــا می آینــد، گاهــی در زندگیــت می ماننــد، گاهــی در خاطــره ات؛ آن هــا کــه در زندگیــت 
ــرای  ــه ای ب ــد، تجرب ــره ات می  مانن ــه در خاط ــا ک ــوند و آن ه ــفرت می ش ــد، هم س می مانن
ســفر؛ گاهــی شــیرین کــه بــا یادشــان لبخنــد می زنــی و گاهــی یادشــان لبخنــد از لبانــت 

برمــی دارد. 
اما تو،

لبخند بزن به تلخ ترین خاطره هایت؛
آدم هــا می آینــد و ایــن آمــدن بایــد ُرخ بدهــد تــا تــو بدانــی، آمــدن را همــه بلدنــد؛ امــا ایــن 

مانــدن اســت کــه هنــر می خواهــد.
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سن: 24        تحصیات: کارشناسي ارشد لیا ثقیلی       

هرجــای دنیــا کــه باشــیم مهــم نیســت، کافی اســت فرامــوش نكنیــم کــه 
ــا  ــا ایرانی ه ــدارد. م ــرزی ن ــد و م ــت و ح ــة انسان هاس ــق هم ــی ح مهربان

پیــام دوســتی و مهــر را از کهن تریــن قــارة دنیــا بــه گــوش جهانیــان 
می رسانیم و امید داریم که روزی این عشق، سبب صلح جهانی شود.

تحصیات: کارشناسي  مددکاري سن: 23     زینب خاتم ساز 

دوســت دارم جهانــی را کــه فــارغ از تعصبــات باشــد، جهانــی کــه آدم هــا در 
آن همدیگــر را دوســت داشــته باشــند، احتــرام مبنــای روابــط انســانی باشــد، 

آدم هــا بــه خاطــر هــم و بــه خاطــر بــا هــم بودنشــان از خطاهــا بگذرنــد، یك صــدا باشــند، 
صمیمــت جوهــرة وجودشــان شــود و محبــت نایــاب نباشــد.

ــه  ــان ها ب ــد، انس ــا نباش ــنگی در خیابان ه ــر گرس ــه خاط ــی ب ــه کودک ــد روزی ک ــه امی ب
ــد  ــند در ح ــان و ببخش ــد از حرص هایش ــد«، بگذرن ــه ب ــة »چ ــن جمل ــف و گفت ــای تأس ج

توان شــان!
آزادی، عشق، وفا و گذشت پایة زندگی هایمان باشد.

***

تحصیات: کارشناسي ارشد فلسفه سن: 27   مریم زارعی 

از قّصة جان و نام و مال و دنیا چو گذشتند به پابوس وطن؛
 این است تمنای گذشتن؛
این است همة واژة ایثار.

خوش وصالی است بریدن ِز همه خواستنی ها.
به تمنای وصال،

ایثار همین است و تمام.

***
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سن: 24        تحصیات: کارداني طراحي مهدیه کیا دربندسری 

بیشــتر اوقــات فكــر می کنــم اگــه قــرار باشــه کلمــه ای تــو دنیــا بــا معنیــش 
یكــی و هــم ارز باشــه، اون کلمــه »مــادر« هســت؛ مــادر یه شــخص نیســت، 

یــه احساســه؛ احســاس نابــی از جنــس دوست داشــتن و دوست داشته شــدن؛ احســاس نابــی 
از جنــس فــداکاری، از جنــس گذشــت، احساســی از جنــس صبر.

ــادی از  ــادر نم ــش، اصــًا م ــادر نمی بینی ــز م ــچ انســانی ج ــه در هی ــادر، واژه ای اســت ک م
ــه. ــه بنده هاش ــدا ب ــق خ عش

مــن فــداکاری رو تــو رفتــار مــادری می بینــم کــه ســر ســفرة غــذا همیشــه اولیــن کســي 
کــه ســیر میشــه و کنــار مي کشــه اونــه، تــا بچه هــاش دل ســیر غــذا بخــورن. مــادر، یعنــی 

تجربــة روزگار؛ یعنــی بهتریــن معلــم؛ ایــن واژه هــا مناســب ترین واژه بــراي مادرنــد.                      
***

تحصیات: کارشناسي  حقوق سن: 21   زهرا رجبی 

ــون  ــی همچ ــترس، مردمان ــر از اس ــو و پ ــی پرهیاه ــود. در روزگاران ــی نب ــود یك ــی ب یك
ــت ناپذیر را  ــرزمینی شكس ــود، س ــی خ ــدرت و یك پارچگ ــام ق ــا تم ــان، ب ــید درخش خورش
ــران و  ــه ای ــد ک ــا فهماندن ــام دنی ــه تم ــد و ب ــظ کردن ــی حف ــاب صدف ــد در ق ــد مرواری مانن
ــران  ــدار ای ــی پاس ــن قلب ــود و یقی ــاد خ ــان و اعتق ــام ایم ــا تم ــی، ب ــر موقعیت ــی در ه ایران
ــرای  ــی ب ــار بزرگ ــرافتمند، افتخ ــان  های ش ــه انس ــت این گون ــود پربرک ــت. وج و ایرانی اس
مــن، خانــوادة مــن و کشــور مــن اســت. باشــد کــه بتوانیــم قــدردان زحمــت و لطف هــای 

ــیم. ــیدصفتان باش خورش
موفق و سربلند باشید.
لبخند فراموش نشود.

روزگار خوشی در انتظار شماست.



ايثار و آگاهي168

تحصیات: کارشناسي ارشد ادبیات فارسي سن: 33   نگین فرهود  

سربازها بی اسلحه سرباز نیستند؛
آن ها شبیه سپرهای عاشق اند

هر روز تیر خاص اند، مي کشند
هرشب ولی صدای غم انگیز هق هق اند

******
آری! همیشه تفرقه و بی عدالتی است
تبعیض رنگ تلخ سیاست گرفته است

سربازهای این طرف جبهه ها شهید
سربازهای آن طرف خط ... .

***

شقایق حسین زاده     سن: 22      تحصیات: کارشناسي  عكاسي

بیاییم با کمك کردن به یاران
بهاری نو بسازیم در بهاران

چه خوش باشد به جشن مهربانی
کنیم با بی نوایان هم زبانی

تهی دستان کنون چشم انتظارند
برای عیدشان عیدی ندارند

ولی من مطمئنم یك نفر هست
که گیرد از رفیق بی نوا دست
به یاد دوستان دستی برآرید
نهال عاطفه در دل بكارید
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تحصیات: کارشناسي ارشد سن: 29   بهاره شهریاری 

کامواها را رنگ به رنگ به هم می بافیم
گرممان می کند هر رنگ و هر طرحش؛

هر طرح زیبا، دل یك نفر را گرم می کند؛
یك شال گردن رنگی ببافیم به پهنای سرزمین مان.

***

تحصیات: کارشناسي  تئاتر سن: 29   ریحانه جعفری 

می خواهم شهید شوم و شهید بمانم؛
شهید راه خدا، شهید راه عشق.

من زنی آریایی از نسل گرد و غبار،
به تو می گویم: شهید باش.

شهد عشق را بنوش.
می توان مثل همة مادران

مثل همة خوبان
فداکار بود، ایثار کرد.

می توان مثل همة شهدا، شهید راه دل بود.
سّن من قد نمی دهد به جنگ

من اثرات بعد جنگم؛
کو مردی پر از مردانگی همچون شهیدان جنگ.

کو یاری فداکار، دوستی ایثارگر، همچون ذره ای از زنجیر محكم عشق های قدیم.
ــس  ــردي از جن ــا م ــو تنه ــدرم ت ــم و پ ــود می دان ــی خ ــر زندگان ــو را ایثارگ ــن ت ــادرم، م م

ــی. ــار من عشــق و ایث
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***

تحصیات: دیپلم وجیهه وهابی          سن: 37  

بارالها! از کوی تو بیرون نشود پای خیالم، نكند فرق به حالم، چه برانی، چه بخوانی، چه به 
اوجم برسانی، چه به خاکم بكشانی؛ 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          سن: 35            تحصیات: کارداني

هــر روز زندگــی درســی اســت و جالــب این کــه ایــن درس هــا تمامــی نــدارد. 
کاش همــة ایــن درس هــا را تجربــه نمی کردیــم، بلكــه کســی بــود کــه بــه 

مــا آمــوزش مــی داد تــا حداقــل بهــای کمتــری پرداخــت کنیــم. 
ــن اســت کــه همــة آرزوهــا، همــة  ــم شــد، ای ــن تجربه هــا نصیب ــی ای ــه از تمام آن چــه ک
ــود و آن  ــم می ش ــه خت ــك نقط ــه ی ــا ب ــم، تنه ــر داری ــه در نظ ــه ک ــة آن چ ــا و هم امیده
نیرویــی مافــوق همــة قدرت هاســت؛ همــان قدرتــی کــه هــر لحظــه بــا مــن بــوده و هســت 
و مــن بــا تمــام وجــود دوســتش دارم؛ محرمــی محرم تــر از همــة کســانی کــه می شناســیم 
و دوســتی مهربان تــر از همــة مهربانان.خــدای خوبــم، معبــودم و پــروردگار عزیــزم بــا تمــام 

ــتمت. ــود می پرس وج

تحصیات: دیپلم  معصومه طوسی   سن: 43  

ایثــار و از خودگذشــتگی، همــان مــادر شــهیدی اســت کــه تــك فرزنــد 
پســرش ، همــان امیــد روزهــای کهنــه اش را، بــا اشــك چشــم بــه میــدان 

ــه در  ــم ب ــت چش ــه سال هاس ــری ک ــر مفقود االث ــادِر پس ــدر و م ــان پ ــتاد. هم ــرد فرس نب
ــه زنــگ تلفــن، در انتظــار خبــری و پاکــی و شــاید... ــد و گــوش ب دوخته ان

همــان مــادر فرزنــد معلولــی اســت کــه فرزنــد 30 و چنــد ســاله اش را هنــوز ماننــد کودکــی 
ــد و  ــی می خوان ــش الالی ــد و برای ــی می کن ــد، پذیرای ــك می کن ــر و خش ــاله ت ــا 3 س 2 ی

هســتند بســیاری از همیــن پــدر و مادرهــا.
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تحصیات: کارشناسي پژوهش گري سن: 33   فرشته احمدپور  

ایثــار، یعنــي شــهید. ایثــار، یعنــی مــادر شــهید. ایثــار یعنــي مــادری کــه پــس از ســال ها، 
هنــوز چشــم بــه راه بازگشــت فرزنــدش اســت. ســخت اســت گذشــتن از خــود، از فرزنــد و 

از همســر.

تحصیات: کارشناسي ادبیات فارسي سن: 39   محبوبه صبوری  

با تو می گویم.
ــاع از  ــوم، دف ــرز و ب ــن م ــاع از ای ــرای دف ــود، ب ــی خ ــوان جوان ــه در عنف ــم ک ــو می گوی ــا ت ب
کشــورت، دفــاع از نامــوس، زن هــا و دختــران مملكــت بــه جبهــه رفتــی. در حــال و هوایــی که 
بایــد از نوجوانــی خــود اســتفاده می کــردی. در ســن 16 ســالگی بــه جبهــه رفتــی و جنگیــدی 

و عضــوی از اعضــای بــدن خــود را تقدیــم ایــن جامعــه کــردی و... 
و حــال کــه 30 ســال از ایــن ایثــار می گذرد تــو مانــدی و کوله بــاری از درد و رنج و غصــه و دوری 
ــا،  ــا، بی احترامی ه ــه تو چه ه ــا، ب ــا، ناجوانمردی ه ــدی و نامایمت ه ــو مان ــنگرانت؛ ت از هم س

بی حجابی هــا، بی غیرتی هــا و ...
ــازی و  ــه جانب ــو ک ــا ت ــتی، ب ــی هس ــن عل ــرت عباس ب ــام حض ــه هم ن ــم ک ــو می گوی ــا ت ب

اســمت هــم ابوالفضــل اســت.

***

تحصیات: کارشناسي ارشد هنر نمایشي سن: 43   الهه   

راز خلــق جهــان، خلقــت هســتی، راز بــودن مــا، عشــق اســت، عشــق اســت کــه بــه زندگــی 
ــرس،  ــه بی ت ــان ک ــری بی پای ــز مه ــه ج ــه ب ــت ک ــزی نیس ــق چی ــد و عش ــا می ده معن
ــه  ــان ک ــیلی خروش ــود. س ــری می ش ــار دیگ ــر نث ــخاوتمندانه و گریزناپذی ــابگری، س بی حس
ــاند،  ــبزی می نش ــد س ــتی، لبخن ــان هس ــر ج ــد و ب ــدارد، می خروش ــبتی ن ــی نس ــا ویرانگ ب
جاودانــه کــه گاهــی اگــر گــوش تیــز کنیــم هم چنــان پــژواك صدایــش را در دل و جانمــان 
می شــنویم. بی عشــق، بی نــور، بی صــدا، بی مهــر، در گــور هفتگانه ایــم؛ اشــباحی در 

ــی. ــایه هایي در تاریك ــایه، س س

***
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***

تحصیات: نرم افزار سن: 39   آذر دنیایی  

ــان را؟  ــار جوجه هایش ــد و پرانتظ ــگاه ممت ــا و ن ــرواز چلچله ه ــده ای پ دی
ــی دارد و  ــوش م ــروازش خ ــه پ ــه دل ب ــرد، جوج ــه می پ ــه چلچل آن گاه ک
ــم، چــه زیباســت کــه  ــم بپری ــر نمی توانی ــم کــه اگ ــو آن جوجه ای مــن و ت

ــم. ــمان آرام بگیری ــا در اوج آس ــدن چلچله ه از پری

تحصیات: کارشناسي حسابداري سن: 64   ندا حسینی پناه  

ــت،  ــن گرف ــم را از م ــط پاهای ــه فق ــی ک ــه دویدن های ــم چ ــی دریافت ــوی زندگ در هیاه
درحالی کــه گویــی ایســتاده بــودم!

چــه غصه هایــی کــه فقــط بــه ســپیدی مویــم حاصــل شــد، در حالی کــه قصــه کودکانــه ای 
ــش نبود! بی

دریافتم کسی هست که اگر بخواهد می شود و اگر نخواهد نمی شود!
به همین سادگی...

***
در شهر بودم

دیدم هرکس به دنبال چیزی می دود
یكی به دنبال پول،

یكی به دنبال چهرة دلكش  ،
یكی به دنبال لحظه ای توجه چشمان هرزه گرد،

یكی به دنبال نان،
یكی هم به دنبال اتوبوس!

اما دریغ که هیچ کس به دنبال خدا نبود!

ایثــار، همســر جانبــازي اســت کــه صادقانــه، دســته های ویلچــر مــردش را می گیــرد و هــر 
روز از پل هــای خــراب و معیــوب شــهر مــا می گــذرد.
سام به ایثار و سام به تمامی ایثارگران کشورم ایران.

***
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تحصیات: دیپلم تجربي سن: 57   فرحناز صرافیان  

گفتم: مادر!
گفت: جانم!

گفتم: درد دارم. 
گفت: دردت به جانم.

گفتم:گرسنه ام. 
گفت: بخور از سهم نانم.

گفتم: کجا بخوابم؟
گفت: روی چشمانم. 

همیشه درد و غصه ها را گفتم و از خوشی و شادی هایم برایت نگفتم.
اما این را بدان که با تو شاِد شادم.

به سامتی مادر، واسه این که دیوارش از همه کوتاه تره.  

***

سن: 23        تحصیات: کارشناسي  حسین گلزار  

به قربانیان پروندة بی بازگشت 655
با شانه های خستة شهری که

چشم انتظار پرچم ایرانند
با موج های آبی دریایی

که از آن چه دیده اند، گریزان اند
در گوش گوش ماهی ساحل هم

الزم به شعر گفتن و خواندن نیست
وقتی مدام شعر شما را در

گوش جهان به زمزمه می خوانند
حاال که سنگ قبر نداری و 

هر پنج شنبه جای تو خالی است
باید جواب این همه گل را داد
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این ها که ردی از تو نمی دانند
حاال خلیج وسعت دریا را

تابوت کرده است و پرچم ها
آماده اند تا که بدان تابوت

یك شعر ناب و تازه  بپوشانند
***

تحصیات: کارشناسي ارشد روان شناسي سن:27   زهرا قاسمی  

مــن می خواهــم از آرزوهایــم بنویســم؛ آرزوی این کــه دیگــه در هیــچ کجــای ایــن جهــان 
ــون  ــه و کان ــای مدرس ــه ج ــی ب ــچ کودک ــه هی ــد؛ آرزوی این ک ــزی نباش ــگ و خونری جن
ــه  ــور ب ــای ســرد شــهرمون مجب ــگ خیابان ه ــان ماشــین های رنگارن ــواده، در می ــرم خان گ

تكدی گــري و دست فروشــی نباشــه.
ــی  ــق زندگ ــی، ح ــر فرهنگ ــا ه ــی، ب ــگ و زبان ــر رن ــا ه ــان ها ب ــة انس ــه هم آرزوی این ک

ــد. ــته باش ــی نداش ــادی را از کس ــن آزادی و ش ــازة گرفت ــس اج ــند و هیچ ک ــته باش داش
ــری  ــور دیگ ــید ج ــوم، خورش ــد مي ش ــواب بلن ــح از خ ــه صب کاش! کاش! کاش! روزی ک
طلــوع کنــد و صلــح و آزادی شــعار همــة دیوارهــای ایــن جهــان پــر از ظلــم و ســتم شــود.

***

تحصیات: پزشكي سن: 25   ساره زنجانی  

تقدیم به حضرت ابوالفضل العباس

عقل گفتا که بخور آب اگر تشنه  لبی؟               عشق گفتا که مخور آب مگر بی ادبی؟
عقل گفتا که بر این آب، نگاه تو بود           عشق گفتا که، حسین چشم به راه تو بود
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تحصیات: کارشناسي ارشد توریسم سن: 36   طاهره شهرکی  

هســتی سرشــار اســت از نشــانه ها؛ نشــانه هایی کــه بــه تنهایــی گــواه بــر وجــود خالقی ســت 
ــم و  ــاده می گذری ــه س ــا چ ــات و م ــرف مخلوق ــا اش ــه ب ــخن گفت ــاده س ــه س ــر. چ بی نظی
رهــا می کنیــم، ابتــدا و انتهــای داســتان آفرینــش را. معادلــة ســادة خالــق و مخلــوق، علــت، 
معلــول، هســتی و نیســتی کــه تنهــا پرسشی ســت کــه خــود پاسخی ســت عمیــق بــر تمــام 

ســردرگمی های ایــن انســان خاکــی.
کاش ردپای نشانه ها را جدی بگیریم!

کاش زبان نشانه ها را بفهمیم!
کاش نشانه ها را باور کنیم!

این نشانه ها فقط سخن از یك چیز می گویند: »شرافت انسان«.

***

تحصیات: حقوق سن: 30   زهرا شیشه گرها  

دالوری از جنس شهید
ــة  ــم قص ــار برای ــار و ایث ــو در اوج افتخ ــه ت ــرا ک ــهید؛ چ ــرد ش ــاورت ک ــد ب ــه بای دالوران
ــه از  ــم قصــه، ن ــه می گوی ــردی. این ک ــت ک ــردی و گذشــت را روای ــار، جوانم شــهامت، ایث
ــه! تــو در  ایــن حیــث کــه حماســه آفرینی اســت کــه در افســانه ها دیــده و شــنیده شــده، ن
ــا  ــودی و نقش آفرینــی ات امــروز کــه از وف ــده و پاینــده ب هــر زمــان و مــكان از تاریــخ، زن
و وفــاداری خبــری نیســت بــه قصــه و حكایتــی پرمعنــا تبدیــل شــده تــا جایی کــه تمامــی 
قهرمانــان افســانه ای حتــی رســتم، آشــیل و دیگــران رد پــای تــو را بــه خــواب و رؤیــا هــم 

ندیده انــد.
زنده باشی نماد ایثار و مقاومت: اي »شهید«.
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***

تحصیات: کارشناسي سن: 25   ریحانه نوری ها  

ــم  ــردا ه ــه  ف ــردد ک ــوش نگ ــا فرام ــت ت ــم بس ــی خواه ــت نخ ــه انگش ب
ــرد. ــد ک ــی بای ــت، زندگ ــیرین اس ــی ش زندگ

گرچــه دیــر اســت، ولــی کاســه ای آب بــه پشــت ســر لبخنــد بریــزم شــاید 
بــه ســامت ز ســفر برگــردد.

بذر امید بكارم در دل، لحظه را دریابم
من به بازار محبت بروم؛ فردا صبح، مهربانی عرضه کنم،

یك بغل عشق از آن جا بخرم.
یاد من باشد فردا حتمًا، به سامتی، دل همسایة خود شاد کنم؛

بگذرم از سر تقصیر رفیق، بنشینم دم در، چشم در کوچه بدوزم با شوق
ــم دیگــر قهــر هــم  ــا خــود و بدان ــرد ایــن دل مــا را ب ــا کــه شــاید برســد هم ســفری، بب ت

ــت. ــز بدی س چی

تحصیات: کارشناسي سیدمحمد بابامیری        سن: 38  

سنگ یادبود
سیگار برگ و فندك و خاخام پیر و دود

خمیازه های سرد تل آویو، صبح زود
مشغول طرح نقشة کشتار تازه بود

در خلسة تفكر از نیل تا فرات
چشمش به روی نقشة دیوار و این دو رود

فرزند الخلیل، مهیای انفجار
 با نغمه های سرخ شهادت که می سرود
با گام های محكم و از خود گذشته اش

خواب از نگاه مست تل آویو می ربود
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
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یاد من باشد فردا حتمًا،
باور این را بكنم 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.

***

تحصیات: کارشناسي سن: 25   ریحانه نوری ها  

مهدی جان!
آلودگی هوا که سهل است

آلودگی دل هایمان نیز از حد هشدار گذشته
نفس هایمان به شماره افتاده

سال هاست زندگی مان تعطیل رسمی است!
هوای باریدن نداری موالجان؟

من گناه می کنم و تو جورش را می کشی!
سندش؟

طوالنی شدن غیبتت
اللهم عجل لولیك فرج!
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سن: 21      تحصیات: کارشناسي  عمران غامرضا رضایی آغوزگله 

باز باران با ترانه، می خورد بر بام خانه 
خانه ام کو؟ خانه ات کو؟ آن دل دیوانه ات کو؟

روزهای کودکی کو؟ فصل خوب سادگی کو؟ 
یادت آید روز باران!

گردش یك روز دیرین ...
پس چه شد؟ دیگر کجا رفت؟ 

خاطرات خوب و شیرین.
 باز باران بی ترانه، بی هوای عارفانه،

در سكوت ظالمانه، 
خسته از مكر زمانه،

غافل از حتی رفاقت، 
هاله ای از عشق و نفرت،
اشك هایی طبق عادت، 

قطره هایی بی طراوت، 
روی دوش آدمیت، 
می خورد بر بام خانه.

***

تحصیات: کارداني عمران سن: 30   امین باقرپور 

کبوتر عشق آفریدند و بر دو بال آن نوشتند: هر دوستي، همیشه دوست 
شماست، حتی اگر کارهایش شما را برنجاند. هر عملی که از روی خشم 

باشد، محكوم به شكست است.
خدایا کمك کن ...

دیرتر برنجیم،
زودتر ببخشیم،

کمتر قضاوت کنیم،
و بیشتر فرصت دهیم.
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تحصیات: کارشناسي سن: 27   ماندانا نصیری  

آدم هایی که می دانند چه می خواهند را دوست دارم.
ــد  ــه می توانن ــد، ک ــن را بلدن ــه« گفت ــه »ن ــد، ک ــرز دارن ــه م ــی ک آدم های

بگوینــد چــه چیــز را می خواهنــد و چــه چیــز را نمی خواهنــد را همین طــور.
آدم هایــی کــه تــو را در »هــزار تــوی ابهــام« و حــدس بــزن »چــه چیــزی تــوی دلــم دارم« 

ــد. ــار نمی کنن گرفت
آدم هایی که مرزشان مشخص است، زندگی را راحت می کنند.

آدم هایی که مرز دارند، غنیمت اند.
شفافیت شان، شفافیت می آورد.

نه گفتن شان، نه گفتن را آسان می کند.
خودشان هستند و می گذارند خودت باشی.

آری! من دوستشان دارم.
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دل نگاره
عبارت و جمله
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تحصیات: دکترا سعید اصفهانیان       

به حرکت موجودات عالم به سوی مفهوم فاطمیت فاطمه)س( ایثار مي گویند.

***

سید روح اله نجفی

ایثــار، یعنــی عمــل نــه حــرف؛ یعنــی آن روزی کــه بــر طبــل جنــگ بكوبنــد، صــف مــرد و 
نامــرد از هــم مشــخص می شــود؛ همــان کــه مصطفــی چمــران گفــت.

***

تحصیات محصل سن: 16   پریسا عابدینی  

در مقابل عكس شهدا؛ عكس شهدا عمل نكنیم.

***

مه لقا یاری

ایثار ،یعني مدافع حرم.
مدافــع حــرم بــودن شــجاعتی اســت کــه هرکســی در خــود نمی بینــد و نــدارد؛ هرکــدام از آن هــا 
ــن خــود یــك نعمــت اســت.  ــد و ای ــی از عاقه هــای دنیــوی دارن ــی و خال یــك وجــود عرفان

خوشــا بــه حــال آن هــا، کاش مــن هــم جزئــی از مدافعــان حــرم خانــم زینــب)س( بــودم.

***

مهدی اسماعیلی

ایثار، یعنی رزمنده های اسام، ایثار، یعنی دفاع مقدس؛ یعني مردمی که از میهن خود دفاع 
می کنند.
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تحصیات: محصل سن: 12   علیرضا همتی  

ســام ای مدافعیــن حــرم، اي معانــي ایثــار و فــداکاري، شــمایی کــه می رویــد جنــگ. مــن 
هــم دوســت دارم بیایــم آن جــا بجنگــم، مــن حــرم را خیلــی دوســت دارم، مــن دوســت دارم 

حــرم را ببینــم و دعــا می کنــم شــما ســالم و موفــق باشــید.

تحصیات: کارشناسي ارتباطات گرامی     سن: 35  

ــه  ــی ک ــه از زمان ــت ک ــادر اس ــت، م ــار و مقاوم ــوی ایث ــن الگ ــن، مهم تری ــدة م ــه عقی ب
ــرای اوســت  ــد و هرچــه می خواهــد ب ــد می شــود، لحظــه ای خــود را نمی بین ــدش متول فرزن

ــدش اســت. در خــواب و تمــام لحظــات زندگــی اش در فكــر فرزن

تحصیات: محصل سن: 9   حسام الدین مهرابی  

ــت  ــر بزرگ شــدن و موفقی ــی، به خاط ــادرم در زندگ ــدر و م ــی از خودگذشــتگي پ ــار، یعن ایث
مــن در زندگــي.

***

***
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تحصیات: محصل سن: 10    علی مرحمتی  

ــن  ــت، م ــی نداش ــن خوراک ــت م ــردم؛ دوس ــادي ک ــای زی ــه فداکاری ه ــن در مدرس م
ــردم. ــیم ک ــا او تقس ــی ام را ب خوراک

***

محمدطاها نعیمی

از خود گذشتگي را در این روزها با دیدن مدافعین حرم مي توان درك کرد.

***

***

محمدمهدی بودا

فــداکاری، یعنــی ازخــود گذشــتگي شــهیدان کــه از جــان خــود مایــه گذاشــتند و بــا دشــمنان 
ــگان  ــه دســت بیگان ــران ب ــد و پیــروز شــدند و نگذاشــتند ذره اي از خــاك ای ــران جنگیدن ای

بیفتــد.

تحصیات: کارداني سن: 29   امید کوچكی  

ــه  ــان، چشــم ب ــه، نه ــان در پیل ــان نشســته ایم، پروانه م ــی زم ــوار شــمع های مصنوع در ج
لیاقت مــان دوختــه، کــه ای کاش! حاکــم کاش هــای بــه اتمــام نرســیده، نظــر کنــد. پروانــة 

جاویــدان نظــر کنــد بــه جماعتــی کــه شمع هایشــان تَــه کشــیده.
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سینا نوری

بــه نــام آنكــه شــهادت را آفریــد. بــه نــام آنكــه ایثــار و فــداکاری را آفریــد. بــه نــام آنكــه 
آدم را آفریــد. بــه نــام آنكــه انســان فــداکار را آفریــد.

ایثــار، یعنــی ازخــود گذشــتن، ایثــار، یعنــی از همــه چیــز و همــه کــس خــود گذشــتن؛ مگــر 
ــزرگ از خــود بگــذرد و فــداکاری کنــد.  ــا تمــام آرزوهــای بلنــد و ب می شــود کــه انســان ب
آری! انســان فــداکار و ازخــود گذشــته کــم اســت، ولــی مهــم ایــن اســت کــه انســان های 
از خــود گذشــته وجــود دارنــد. واقعیــت آن اســت کــه ایثــار و فــداکاری را نمی تــوان تعریــف 
کــرد، خیلــی ســخت اســت انســان تــا بــا انســان ایثارگــر و فــداکار مواجــه نشــود و تــا وقتــی 

کــه خــود فــداکاری نكنــد، نمی توانــد بــه معنــی آن پــی ببــرد.

***

تحصیات: محصل سن: 12   امیرحسین محمدی  

ایثــار یــا از خــود گذشــتگی همیشــه برایــم مثــل یــك رؤیــا بــوده اســت، همیشــه دوســت 
داشــتم مثــل آدم هــای بــزرگ همچــون محمدحســین فهمیــده باشــم یــا در ایــن زمــان جــزء 
مدافعــان حــرم باشــم، فكــر نكنیــد چــون کوچــك هســتم کاری از دســتم ســاخته نیســت، 

بلكــه برعكــس مــن هــم می توانــم مثــل محمدحســین فهمیــده باشــم.
خدا قوت و یا علی.

***

تحصیات: محصل امیرعباس محبوبی             سن: 13  

ــا  ــم و ت ــین)ع( بجنگ ــای امام حس ــورا پابه پ ــتم در روز عاش ــم می توانس ــن ه ای کاش! م
آخریــن قطــرة خونــم را فــدا کنــم، امــا حــاال کــه نتوانســتم پــس بایــد طــور دیگــری ایــن 
کار را انجــام دهــم؛ بــه عنــوان مثــال، می توانــم بــا دادن نــذری بــه دیگــران جبــران کنــم 
تــا امام حســین)ع( از مــن راضــی باشــد، البتــه راه هــای بســیاری وجــود دارد؛ مثــًا یكــی از 
ــل دشــمن  ــای جــان در مقاب ــا پ ــودن اســت کــه ت ــن ایثارگري هــا، مدافــع حــرم ب مهم تری

ــان بســیار راضــی می باشــد. ــه نظــر مــن امــام حســین)ع( هــم از آن ــد. ب ــاع می کنن دف
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تحصیات: محصل محمدرضا پورجبار    سن: 17  

سوال: ایثار را تعریف کنید؟
جــواب: ایثــار، یعنــی دســت قطــع شــده، پــای قطــع شــده، بــدن تیكــه تیكــه شــدة کســی 
کــه بخاطــر تــو جونشــو داده؛ آره! بــرای تــو هموطــن؛ بــرای تویــی کــه امــروز بــا آرامــش 
ــار  ــزی ایث ــن چی ــه همچی ــه ی ــگ ب ــی. در دوران جن ــی کن ــش زندگ ــا آرام ــی و ب بخواب
ــی، در کار، در  ــار در زندگ ــت. ایث ــاوت اس ــار متف ــی ایث ــر معن ــروز دیگ ــی ام ــد، ول می گفتن
درس و خیلــی چیزهــای دیگــر جلــوه می کنــد ولــی این هــا همگــی بــه دیــد و بینــش تــو 

ــه زندگــی بســتگی دارد. ب

***

آرش رزاقی

شهادت، هنر مردان خداست.
امنیــت امــروز کشــور مدیــون مردانــی اســت کــه طــی هشت ســال جنــگ از خــاك و جــان 
و اعتقــاد مردمشــان دفــاع کردنــد و امــروز یــاد و راهشــان زنــده اســت. مــا امــروز سرنوشــتی 
ــت و نظــام را  ــم، چــون خــون شــهدا، کشــور و مل ــراق و ســوریه نداری ــردم ع همچــون م

بیمــه کــرده اســت.
به امید وجود امنیت در همة کشورها.

***

حمید حائری

جالــب بــه نظــر می رســد کــه بــا گفتــن کلمــة ایثــار ناخــودآگاه بــه یــاد کســانی می افتیــم 
کــه در هشــت ســال مبــارزه نابرابــر، بــا اخــاص خــود را فــدای ارزش هــای اسامی شــان 

کردنــد؛ در حقیقــت ایثــار و ایثارگــري را آن هــا معنــا کردنــد.
 شادی ارواح طیبة شهدا صلوات.
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تحصیات: کارشناسي هوشبري سن:23   مهدی اربابی  

ــت و  ــن امنی ــا ای ــد م ــما نبودی ــر ش ــم اگ ــب؛ می دان ــی  زین ــرم بی ب ــع ح ــام ای مداف س
ــد.  ــك می ش ــان نزدی ــه خانه هایم ــو ب ــگ  و هیاه ــتیم و جن ــورمان نداش ــش را در کش آرام
ــه  ــتید ک ــد و می دانس ــی کردی ــود خداحافظ ــدان خ ــر و فرزن ــه و همس ــه از خان ــمایی ک ش
بازگشــتی در کار نیســت و بــا تمــام وجــود بــه دفــاع پرداختیــد. هیــچ حرفــی بــرای گفتــن 
ــه در  ــتید ک ــر از آن هس ــما فرات ــم، ش ــما را درك کن ــم ش ــم نمی توان ــون می دان ــدارم، چ ن

ــد. ــد. دعایمــان کنی ــا غــرق شــده ام بگنجی ذهــن مــن کــه در دنی
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تحصیات: فقه و حقوق م. ارسانی    

گذشت و فداکاری فقط در یك کلمه خاصه می شود و آن مادر است.

***

تحصیات: محصل سن: 12   حلما آرمان  

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

***

تحصیات: کارشناسي فلسفه سن: 21   مهدی خالصی  

ایثار، یعنی پدر؛
ایثار، یعنی مادر؛

 پدری که تمام زندگی خود را فدای فرزند می کند.
 مادری که با عشق، فرزندش را بزرگ می کند.

 ایثــار، یعنــی پــدری کــه جانبــاز اســت و بــا حــال وخیمــش بــه دنبــال خوشــبختی فرزندانــش 
اســت.

***

تحصیات: محصل سن: 12   امیر مهدی بهرامی  

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

***

تحصیات: محصل سن: 12   پور رشیدی  

ایثار دو نوع دارد: ایثار جان و ایثار مال؛
ــول و دارایــي خــود  ــار مــال، یعنــی گذشــتن از پ ــار جــان، یعنــی از خودگذشــتگي و ایث ایث

ــراي خوشــبختي دیگــري. ب
 باالترین درجه ایثار، شهادت است و در این باره قرآن می فرماید:

»و یوثــرون علــی انفســهم و لــو کان بهــم خصاصــه؛ آنــان ایثــار می کننــد و ترجیــح می دهنــد 
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دیگــران را بــر خودشــان، گرچــه خــود آن هــا محتــاج باشــند.« )ســوره حشــر، آیه 9(

***

تحصیات: محصل سن: 11   پویا عبیری  

ــت می رســانید و مواظــب  ــه مــن محب ــد و ب ــه آغــوش می گیری ــرا ب ــی م ــي وقت ــار، یعن ایث
مــن هســتید.

***

تحصیات: محصل سن: 17   کاوش کرمی  

انســان بایــد ایثــار و فــداکاری داشــته  باشــد تــا خداونــد بــه او رحمــت و برکــت را هدیــه دهد.

***

تحصیات: محصل سن: 18   جلیل علیزاده  

نوشــتن از ایثــار و فــداکاري در ابتــدا آســان بــه نظــر مي رســد، امــا هنگامــي کــه دســت بــه 
ــم مي شــوي تمــام دانســته هایت از خاطــر فرامــوش مي شــود. قل

ایثار، کلمه اي است که تنها باید با عمل به  آن رسید و بي  عمل بي  معناست.

***

تحصیات: محصل سن: 14   میرزایی    

ــوان از آن درس از خودگذشــتگي  ــداکاری اســت و می ت ــار و ف ــی و ایث ــر از خوب خرمشــهر پ
گرفــت.

با قدم نهادن در این شهر مي توان ایثار را یافت؛ ایثاري دور از هرگونه شعار و ریا.
خرمشهر، شهر ایثار و مردانگي و غیرت است.

خرمشهر، بهترین معلم ایثار است.



ايثار و آگاهي190

تحصیات: کارشناسي مدیریت سن: 26   محمدامین ایزدی   

ــی دیگــران اســت.  ــای گذشــتن از خواســته های فــردي در راه تكامــل و تعال ــه معن ــار ب ایث

***

تحصیات: کارشناسي سن: 25   محمدعلی مقدم     

تنها یك سوال:
ایثــار و فــداکاري بــا علــم بــه مــرگ و شــهادت را بــا چــه چیــزی می تــوان مقایســه کــرد 

و بــا چــه چیــزي هــم رتبــه و هــم مرتبــه اســت؟
 شهدا علم به این موضوع داشتند و با این حال براي حفظ خاك و ناموس رفتند.

***

تحصیات: کارشناسي حسابداري سن: 26   سخاوت   

ــان  ــی را بی ــًا جمــات متفاوت ــد مطمئن ــار را تعریــف کن ــم ایث اگــر از هــر شــخصی بخواهی
خواهــد کــرد و شــاید چنــد ســطر یــا حتــی چنــد صفحــه راجــع بــه آن بنویســد، امــا از نظــر 

مــن ایثــار فقــط یــك معنــی و یــك الگــو دارد و آن هــم امــام حســین)ع( اســت.
ایثــار واقعــي، ایثــاري اســت کــه نــه تنهــا باعــث خــود ســازي شــود، بلكــه رشــد و تعالــي 
یــك جامعــه را نیــز بــه دنبــال داشــته باشــد؛ ایــن نــوع ایثــار را مي تــوان در عمــل شــهدا 

دیــد.

***

تحصیات: کارشناسي حقوق سن: 25   علی نظری  

فــداکاری و ایثــار را می تــوان در ایمــان جوانانــی دیــد کــه بــدون هیــچ چشم داشــتی بــرای 
رضــای خــدا و حفــظ آرامــش مــردم، هشــت ســال را در جبهــة حــق علیــه باطــل گذراندنــد.
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تحصیات: کارشناسي آمار سن: 30   بابایی    

ــرش را  ــتة پس ــتخوان هاي شكس ــی اس ــه وقت ــید ک ــهیدی بپرس ــادر ش ــار را از م ــی ایث معن
ــت: ــوش گرفت،گف ــال ها در آغ ــس از س پ

روسفیدم کردی مادر.

***

تحصیات: کارشناسي حقوق سن: 21   صالح عایی   

ــیاه رنگ  ــید را س ــی اش خورش ــة نقاش ــه در صفح ــت ک ــرکي آموخ ــد از آن پس ــار را بای ایث
ــاب نســوزد. ــر آفت ــدر کارگــرش زی ــا پ کشــید ت

***

تحصیات: کارشناسي حقوق سن: 22   امیرحسین کریمی فر  

ــه  ــا بقی ــود ت ــه ب ــدرش رفت ــد، چــون پ ــا آب داد« را نفهمی ــه »باب ــدی ک ــی فرزن ــار، یعن ایث
تشــنه نباشــند.

ــا  ــود ت ایثــار، یعنــی زنــي کــه مهربانــی زوجــش را حــس نكــرد ،چــون همســرش رفتــه ب
ــد. ــه هــم مهــر و محبــت بورزن بقیــه بتواننــد در  آرامــش ب

ایثار، یعنی شهید احمدی روشن.

***

تحصیات: کارشناسي حقوق سن: 21   حامد اکبری پور   

ایثار در هر زمان جلوة خاص خودش را دارد؛
ــه جبهه هــا ی  ــدران مــا، دفــاع از میهــن به صــورت رفتــن ب ــار در زمــان پ ــرای مثــال، ایث ب
جنــگ بــود و امــروزه بــرای مــا، حفــظ ارزش هــای ایــران عزیزمــان و ســربلندی آن در تمــام 

جهــان اســت.
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تحصیات: کارداني مكانیك خودرو سن: 24   علیرضا غامی  

ایثــار را از مــادری آموختــم کــه همیشــه صبور، با گذشــت و ســیر از تمــام نیاز های مــادی بود.

***

تحصیات: کارشناسي حسابداري سن: 23   امین فاتحی  

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

***

تحصیات: کارشناسي معماري سن: 24   منصور سروري  

زندگی با گذشت و ایثار است که  زیبا مي شود.
باشد که این زیبایی را همیشه در زندگی مان داشته باشیم.

***

تحصیات: کارشناسي روزنامه نگاري سن: 28   ابتسام لطیفی  

مــا، در برابــر تحریم هــای ابرقدرت هــای جهانــی مقاومــت کــرده و مي کنیــم و ایــن یعنــي 
ایثــار بــراي ســربلندي کشــور عزیزمــان ایــران.

اقلیم پارس را غم از آسیب دهر نیست              تا بر سرش بود چه تو خدایي

***

تحصیات: کارشناسي زبان سن: 28   شهرام اسدي  

ــار  ــه ایث ــن مرحل ــهادت باالتری ــود؛ ش ــا نمي ش ــهادت معن ــا در ش ــار، تنه ــن ایث ــر م ــه نظ ب
ــي  ــا مهربان ــوان ب ــد؛ مي ت ــر ش ــم ایثارگ ــد ه ــك لبخن ــا ی ــوان ب ــي مي ت ــا گاه ــت ام اس

ــر شــد. ــودن و ... ایثارگ ــا انســان ب ــردن، ب ک
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تحصیات: کارشناسي ارشد سن: 28   مسعود روحي  

اگــر هــر کــس در هــر پســت و موقعیتــي کــه هســت، کارش را درســت انجــام دهــد کشــور 
پیشــرفت خواهــد کــرد.

در این دوره و زمانه کار کردن از دل و جان نوعي ایثار است.

***

سن: 24   مهرداد نوری  

گذشــت را وقتــی آموختــم کــه روضه خــوان بــر روی منبــر، روضــة بنی هاشــم را می خوانــد؛ 
آن جایــی کــه کنــار نهــر فــرات حضــرت عبــاس دســت بــه زیــر آب بــرد، امــا بــه یــاد لــب 

تشــنة  یــار افتــاد، آب را ریخــت و آبــرو برداشــت و ایــن، یعنــي نهایــت ایثــار و فــداکاري.

***

تحصیات: دکتري علوم سیاسي سن: 28   آرش شجاعی  

ــي  ــداکاري حرکت ــار و ف ــت؛  ایث ــودی انسان هاس ــرة وج ــت جوه ــداکاري و مقاوم ــار، ف ایث
ــه ســمت رســتگاری؛ اســت ب

آنچــه اکنــون در ذهــن بــراي بیــان معنــاي فــداکاري دارم، معلــم اســت؛ معلمــان بــا عشــق 
بســیار و بــا ســختي فــراوان بــه شــاگردان علــم را هدیه مي دهنــد و ایــن باالترین ایثار اســت.

***

تحصیات: کارشناسي حقوق سن: 21   مهدی جعفری  

ایثار، یعنی امام حسین)ع(.
امام بزرگ شیعیان و سرور تمام انسان های روی کره زمین.
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سن: 42    تحصیات: محیط زیست علی معارفی نژاد    

ــز در روز آخــرت از گناهــان  ــد نی ــا خداون ــد ت ــا در حــق دیگــران گذشــت نمایی در ایــن دنی
ــه روی شــما گشــوده شــود. شــما بگــذرد و درهــاي بهشــت ب

***

تحصیات: کارشناسي ارشد  سن: 32   سیدبهاءالدین حسینی  

ایثار معادلي ندارد ایثار تنها یعنی ایثار؛
ایثار را تنها با عمل می توان معنی کرد...

***

تحصیات: کارداني عمران سن: 35   مهدی آقایی   

ــه تكامــل  ایثــار در معنــای واقعــی، یعنــی کامــل دیــدن و جامــع درك کــردن زندگــی و ب
عقلــی و فكــری رســیدن.

تنهــا افــرادی می تواننــد ایثــار نماینــد کــه خــود را شــناخته و مفهــوم واقعــی زندگــی را درك 
ــند. کرده باش

 با آرزوی جامعه ای اهل  بینش برای کشور عزیزمان ایران.

***

تحصیات: کارداني روان شناسي ابوالفضل نیك پور          سن: 31  

پیام یك شهید: »اگر حال ندارید ثواب کنید حداقل گناه نكنید...«

***

تحصیات: کارشناسي مدیریت کایي          سن: 40  

نمــاد ایثــار و فــداکاری،  شــهدا و جانبــازان هشت ســال دفــاع مقــدس هســتند کــه بــا ایثــار 
جــان خویــش، ارمغــان آور آرامــش و امنیــت امــروز مــا شــدند.
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تحصیات: دیپلم سن: 34   داود قاسمي  

در کاس اول دبســتان در روز هــای اول آموختــن خوانــدن و نوشــتن ، یــاد دادنــد: بابــا نان داد،
اما نگفتند بابا برای آن نان جان داد؛

پدرم، دوستت دارم.
 دوست دار تو که خود اکنون پدر شده و حاال قدر تو را بیشتر از گذشته می داند.

***

تحصیات: دیپلم سن: 34   مجید کریمی     

ــم  ــه ه ــان ها ب ــدوارم انس ــد. امی ــت می باش ــانیت و گذش ــی، انس ــل در زندگ ــن اص مهم تری
ــای افتخــار  ــن قله ه ــه بلند تری ــوان ب ــاری، می ت ــا کمــی گذشــت و بردب ــه ب ــد ک ــاد بدهن ی

و پیــروزی رســید.
گاهــي آنچــه را کــه دوســت داریــم نمی توانیــم بدســت بیاوریــم، پــس چــه خــوب مي شــود 

آنچــه را کــه داریــم دوســت بداریــم.

***

تحصیات: کارشناسي مدیریت سن: 42   محمد محمدی      

ایثــار، یــك طــرز تفكــر اســت کــه می توانــد در هــر بُعــدي از زندگــی انســان نمــود داشــته 
ــرای رضایــت خــدا، به خاطــر دیــن و آرمان هــای  ــه معنــی از خودگذشــتن ب ــار، ب باشــد. ایث
ــرای اغنــای حــال و  ــا ب ــواده و ی واالی الهــی انســانی و به خاطــر دیگــران و اجتمــاع و خان

ــان باشــد.  خاطــر خــود و وجدان م
ایــن شــیوه از فكــر و رفتــار می توانــد در هــر لحظــه ای خــود را نمایــان کنــد؛ جــای خــود را 
در اتوبــوس و متــرو بــه دیگــران دادن، کمــك بــه ایتــام و نیازمنــدان و یــا در مراحــل باالتــر 
ــا اهــدای جــان و مــال و  ــی ب ــازان و شــهداي جنــگ تحمیل ــد شــاه کارهایی کــه جانب مانن

هســتی خــود معنــی واقعــی ایثــار را بــه بهتریــن شــكل ممكــن بــه نمایــش گذاشــن.
امــا ایثــار هــر معنایــی کــه داشــته باشــد در فطــرت پــاك انســانی ریشــه دارد و اگــر همــه 
انســان ها ایــن واژة زیبــا و عمیــق )ایثــار( را ســرلوحة زندگــی خــود قــرار دهنــد، آن زمــان 

ــد. اســت کــه زندگــی معنــای حقیقــی خــود را می یاب
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تحصیات: کارشناسي کامپیوتر سن: 42   سید  مهیاد واقفي    

اگر بخواهیم کلمة ایثار را در یك جمله بر اساس نظر اسام بیان کنیم:
ایثــار، یعنــی از خود گذشــتن برای دیگــران فقط برای رضــای خداوند بدون منــت و دنیا طلبی.

***

تحصیات: کارشناسي سن: 61   ارسان حقوقی  

ایثار را در یك جمله می توان بیان کرد:
همه از من بهترند.

***

تحصیات: کارشناسي معماري سن: 19   سمیه محمدی  

ایثار، یعنی صرف نظر کردن از منافع خود به نفع دیگران.

***

تحصیات: محصل سن: 17   مونا اکبری  

ــاص  ــان و اخ ــا ایم ــا ب ــه تنه ــتر ک ــت سایه گس ــی اس ــداکاری درخت ــار و ف ــت، ایث گذش
مــردم آبیــاری خواهــد شــد کــه مــردم ایــران در هشت ســال دفــاع مقــدس ایــن درخــت را 
بــا خــون خــود آبیــاری نمودنــد و بــه نســل های آینــده ســپردند. آن هــا بــه داشــتن ایمــان، 
ایثــار، گذشــت و فــداکاری آواز زیبــای عشــق را در جهــان طنین انــداز کردنــد و بــه نــدای 

یاحــق لبیــك گفتنــد.
 گذشــت ایمــان و فــداکاری نهالــی اســت کــه باعث صعود انســان به ســدره المنتهی می شــود.

***

تحصیات: کارشناسي معماري سن: 24   پگاه آرمین   

فداکاری، یعنی شب بیداری یك مادر برای فرزند تازه متولد شده.
فداکاری، یعنی تاش شبانه روزی پدر برای در آرامش بودن فرزندان و همسرش.
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تحصیات: کارشناسي بهداشت محیط سن: 28   الهه اعتضاد بروجردی 

انســان های فــداکار همیشــه ماندگارنــد؛ ماننــد دهقــان فــداکار کــه ســالیان ســال اســمش 
بــر ســر زبــان همــة مــردم ایــران اســت.

***

تحصیات: کارشناسي جهانگردي سن: 24   الهام غفاری  

همیشــه می شــه گذشــت کــرد، امــا نــه وقتــی کــه بایــد حقتــو بگیــري، تــو اون لحظــه بایــد 
حرفــت رو بزنــي و از خــودت دفــاع کنــي. 

حق گرفتني است نه دادني.

***

تحصیات: کارشناسي سن: 20   الهام اسابلو  

باالتریــن گذشــت، گذشــت عزیزانــي بــود کــه بــه جبهه هــاي حــق علیــه باطــل رفتنــد و 
ــر کشــیدند. ــه آســمان ها پ ب

ما همیشه مدیون شهدا هستیم.

***

تحصیات: کارشناسي روابط عمومي سن: 27   هانیه طاهری آشتیانی 

با شنیدن کلمة   ایثار، ناخودآگاه یاد پدرم مي افتم، یعني
شهید ایثارگر ابوالحسن طاهری آشتیانی.

یاد تمامی شهدا و ایثارگران گرامی باد.
***

تحصیات: کارشناسي ارشد سن: 26   محدثه رفیعي خشنود 

خوشــا بــه حــال آن هایــي کــه گمنــام بــودن افتخارشــان بــود و از این کــه نامــی برایشــان 
نمانــد هراســی نداشــتند و بــد بــه حــال مــا کــه اگــر حتــی آجــری روی آجــر می گذاریــم 
ــم. ــا آن کار را کرده ای ــم کــه م ــه همــه بفهمانی ــم و ب ــر کنی ــم را پ ــم گــوش عال می خواهی
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تحصیات: کارشناسي حقوق سن: 21   فاطمه عالی سیف الدین 

ابتــدا بایــد معنــا و مفهــوم ایثــار را دانســت. گاهــی افــراد بــه اســم ایثــار کار هایــی را  انجــام 
می دهنــد کــه جــز ریــا معنــای دیگــری نــدارد.

در راه عشق، ایثار باید کرد نه ریا.

***

تحصیات: کارشناسي علوم سیاسي سن: 22   مینا پاشایی  

ــت  ــد و در نهای ــه می خندن ــت می بخشــند؛ بی کین ــه بی من ــراي کســانی اســت ک ــش ب آرام
ــد. ــرام می کنن ــان را اک ــا ســخاوت، محبت ش ب

***

بهناز لطفعلی زاده

ــفیر  ــك س ــمندتر از ی ــان ارزش ــید مأموریت ت ــر باش ــم اگ ــح ه ــك قاصــدك کوچــك صل ی
کبیــر جنــگ اســت.

***

کبری بختیاری   

خداوند به ما دو دست داده تا با یكی بگیریم و با دیگری ببخشیم.
مادر بودن، یعنی کنار فرزند بیمار دراز بكشی در حالی که بدانی بیماریش واگیردار است.

ــتی و  ــته از کار برگش ــر خس ــی اگ ــری حت ــردش بب ــه گ ــا را ب ــی بچه ه ــودن، یعن ــدر ب پ
وقتــی بــا همســرت مشــكلی داری، بــدون توجــه بــه ایــن کــه حــق بــا چــه کســی اســت 

ــی. ــی کن عذرخواه
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تحصیات: کارشناسي کامپیوتر سن: 28   زهره زمانی  

می خواهم کلمة فداکاري را  در پنج جمله خاصه کنم:
- مــادری کــه وقتــي غــذا کــم اســت، بــا هــزار و یــك بهانــه غــذا نمي خــورد تــا دیگــران 

ســیر شــوند.
- پدری که براي آرامش فرزندانش از جان و دل مایه مي گذارد.

- تظاهر به ندانستن خطای طرف مقابلت که او احساس راحتی کند.
- مرد بودن زنی برای دفاع از پاکی خود.

- شهداي هشت سال دفاع مقدس.

***

تحصیات: کارشناسي استخراج معدن سن: 26   نگین مهربانی مطلق 

مادر نیستم اما می دانم بزرگترین ایثار گر زمانه اوست.

***

تحصیات: کارشناسي علوم تربیتي سن: 29   اکرم قائم پناه  

گذشــت و ایثــار واژه هایــی غریــب هســتند کــه ایــن روزهــا شــاید بــر زبان هــا جــاری باشــند 
امــا در نهــان کمتــر بــه چشــم می آینــد؛

ایثار، یعنی تحمل نامایمتي ها.
ایثار، یعنی ببینی و دم نزنی.

ایثار، یعنی بغض من که در نگاهم پیداست.

***

تحصیات: کارشناسي علوم سیاسي سن: 28   سیده  سمیه حسینی 

ایثــار همانطــور کــه از اســمش پیداســت، بــه معنــی ازخودگذشــتن و بــه خــدا رســیدن اســت 
ــه  کــه ایــن معنــی اصیــل و واقعــی عشــق اســت. گذشــت از همــه نداری هــا و رســیدن ب

باالتریــن دارایی هــا کــه آن سرچشــمه عشــق الهــی اســت.
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تحصیات: کارشناسي مدیریت سن: 27   پریسا خالپری  

اي کاش همــه مي فهمیدیــم کــه لــذت بعد از گذشــت، به عذاب  وجــدان بعد از انتقــام می ارزد.
ــود  ــرای خ ــل ب ــت، در عم ــه در فداکاریس ــی ک ــت درون ــم رضای  اي کاش درك مي کردی

نمی تــوان یافــت.
***

تحصیات: کارشناسي ارشد ارتباطات سن: 29   الهه تیموری  

ــود و  ــده نمی ش ــه دی ــی ک ــاده، اعصاب ــترس افت ــتی دور از دس ــده، دس ــای مان ــه ج ــای ب پ
ــا  ــة  این هاســت و ب ــه صاحــب هم ــازی ک ــد و جانب ــاره می کن ــم نظ ــوز ه ــا را هن خاکریز ه

ــود. ــی می ش ــه معن ــار این گون ــده و ایث ــی آرمی درد در تخت

***

تحصیات: کارشناسي شیمي سن: 26   نرگس طبیعي  

تنها نفس مي کشد آن کس که مهرباني در او مرده است.

***

تحصیات: کارشناسي معماري سن: 22   نگار ذوالفقاریان  

ایثــار، یعنــی از همــه چیزت مایه بگــذاری و نه تنها یادی از تو نكنند، بلكــه تو را محكوم کنند.

تحصیات: کارداني آزمایشگاه سن: 33   سمیه مهاجری پور  

گل سرخ و سفید و ارغوانی                   بیا بخشنده باش تا می توانی

***
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تحصیات: دیپلم سن: 25   زهره کمالی  

شهید حسین فهمیده، نمونه ای از ایثار یك نوجوان در کشور ایران است.
کاش همه همچون فهمیده، بودیم!!!

***

حمیده مهرعلی

ایثــار، یعنــي مــادر و مــادر، یعنــی از خودگذشــتن؛ یعنــی فــداکاری؛ یعنــی مثــل شــمع آب 
شــدن ولــی روشــن مانــدن تــا آخــر عمــر بــرای همســر و بچــه.

ایثــار، یعنــي پــدر و پــدر یعنــی زحمــت؛ یعنــی از صبــح تــا شــب تــاش بــرای یــك لقمــة 
نــان حــال بــرای همســر و فرزنــدان.

***

تحصیات: کارشناسي ارشد مدیریت سن: 43   فاطمه آقازاده  

چــه زیباســت صداقــت و دوســتی های خالــص و پــاك؛ پــس بیاییــد صادقانــه بــا یك دیگــر 
ــتی کنیم. دوس

***

تحصیات: کارشناسي الهیات سن: 47   مرسده مانی  

مادر، موجودی که شمارش ایثار گری هاي او از حد بیرون است.

تحصیات: کارشناسي ارشد اقتصاد عمران سن: 34   میثم اسماعیل پور    

مهربان که باشی پرندگان به طواف دلت می آیند.

***
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تحصیات: کارشناسي ارشد شیمي سن: 31   مریم شمشیری      

بهتریــن و زیباتریــن گذشــت ها را در زندگــی از مــادرم آموختــم؛ بــا آن کــه فرزندانــش قــدر 
ــر  ــی ب ــد مهربان ــه لبخن ــی همیش ــد، ول ــاید نمی دانن ــد و ش ــه بای ــان ک ــت او را آن چن محب
ــگاه مهربانــش را از مــا دریــغ نمی کنــد. گذشــت و مهربانــی را بایــد در  لبانــش هســت و ن

ــه قــول معــروف: مــادر رفیــق بی کلــك. وجــود پــر مهــر مــادر جســتجو کــرد و ب

***

تحصیات: سیكل سكینه طالبی     سن: 29  

در زندگــی اگــر تحمــل زیــاد و توقــع کــم باشــد، مي تــوان آرامــش و آســایش را بــراي خــود 
و دیگــران بــه ارمغــان آورد.

***

تحصیات: کارشناسي روابط عمومي سن: 44   اعظم خلیلی  

هیچ چیز در دنیا با ارزش تر و ماندگار تر از ایثار و گذشت نیست. 
ــان همیشــه در  ــه یادش ــهدا ک ــد، همچــون ش ــاودان مي کن ــا ج گذشــت انســان را در دل ه

قلــب مــا زنــده اســت.

***

افتخارالسادات سید قاسم    سن: 55   تحصیات: دیپلم

فــداکاری و گذشــت، ایــن روز هــا تنهــا تبدیــل بــه یــك واژه شــده اســت. اگــر بــاور نداریــد 
یــك ســر بــه ایســتگا ه هاي شــلوغ متــرو بزنیــد!

 به امید روزی که دوباره گذشت و فداکاری در بین مردم ما زنده شود. 
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تحصیات: سیكل سن: 60   افروز رحمانی   

باالتریــن ایثــار متعلــق اســت بــه آقــا اَباعبــدهلل الُحســین)ع( کــه هرچــه داشــت در راه خــدا 
و زنــده نگه داشــتن دیــن اســام تقدیــم کــرد.

***

تحصیات: کارشناسي نقاشي سن: 53   ماندانا مانی  

مادر، اولین ایثار گر تاریخ بشریت و هستی است.

***

تحصیات: کارشناسي ارشد تصویرسازي سن: 42   ریحانه صحرا نورد     

ایثارگــری در ایــران ماننــد تعریــف انــرژی اســت، یعنــی هیــچ گاه از بیــن نمــی رود، تنهــا از 
ــه شــكل دیگــر تغییــر پیــدا می کنــد. شــكلی ب

روزی کوچك جنگل، روزی حسین فهمیده، روزی امید عباسی، روزی معلم مریوانی؛
و هر روز یك ایثار جدید می روید؛
اینجا سرزمین رویش ایثار است.

***

تحصیات: دیپلم سن: 51   احمد جوادپور  

در زمانــی کــه تنهــا پانزده ســال داشــتم ایــن را یــاد گرفتــم کــه ازخود گذشــتگی و فــداکاری 
داشــته باشــم؛ چنــد ســال در جبهــه و در نهایــت اســارت.

تحصیات: دیپلم سن: 46   سهیا احمري  

خدایا ما را ببخش که در کار خیر یا »جار« زدیم یا »جا«.

***
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تحصیات: کارشناسي ارشد حقوق سن: 43   حسین ملكی زاده  

ــرای نوع دوســتی  ــد از آن ب ــه بشــر می توان ــی اســت ک ــن خصلت های ــار، یكــی از بهتری ایث
اســتفاده کنــد.

ایثــار، در واقــع بــه معنــاي ترجیــح دیگــری بــر خــود در جهــت اجــرای دســتورات خداونــد به 
عنــوان خلیفــة اوســت. همچــون بــاران باشــیم بــه همــه چیــز و همــه کــس بباریــم بــدون 

چشم داشــت و دانســتن تفــاوت میــان آن هــا.

***

تحصیات: کارداني کامپیوتر سن: 31   زهرا بمی نژاد  

مادر، یك واژ ة منحصر به فرد است که همة واژه ها را در برابر خود بی معنی می کند. 
مادر، تنها موجود هستی من است که هیچ گاه مرا نیازرد و هیچ گاه دلش از من نشكست.

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

ایثــار، یعنــي هشــت ســال دفــاع  مقــدس را فرامــوش نكنیــم و از یــاد نبریــم کــه بــراي آزادي 
ایــن میهــن چــه خون هایــي کــه ریختــه نشــده اند. ایثــار، یعنــي در ایــن دوران ســیاهي خــود 

را بــراي ســرباز  آقــا امــام زمان)عــج( شــدن آمــاده کنیــم.



205

فرهاد نیك خواه

بــه ایثــار و از خودگذشــتگی کــه فكــر می  کنــم یــاد روزهــای کودکــی ام می افتــم، روزهایــی 
بــود کــه پــدرم دیــر بــه خانــه بــاز می  گشــت،  آن قــدر خســته بــود کــه همانجــا کنــار ســفره 

شــام بــه خــواب می رفــت.
 مــادرم می گفــت: دیــر آمــدن پــدرت بــه خاطــر اضافــه کاری اســت، او بــرای تأمیــن مخــارج 

زندگــی و بهترشــدن معیشــت مان ســاعت های طوالنی  تــری را در کارخانــه مي گذارنــد.
ــد  ــا قطعــات تولی ــد ت ــود، او آنجــا می مان ــن نب ــدرم ای ــر آمــدن پ ــا همــه علــت دی ــا گوی ام
شــده را دوبــاره بازرســی کنــد تــا از محكــم شــدن پیچ هــا و کیفیــت خــوب کاالهــا مطمئــن 

شــود.
ــاال  ــذرد، ح ــا می گ ــال از آن روزه ــت. 30 س ــن گف ــه م ــا ب ــدرم بعده ــكار پ ــا را هم این ه

ــر دارد. ــدرم عم ــتر از پ ــم، بیش ــان داری ــه در خانه م ــی ک یخچال
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تجمسي
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مریم لشنی             سن: 27         تحصیات:کارشناسی گرافیك

آتش نشان شهید امید عباسي
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مینا لشنی        سن: 27      تحصیات: کارشناسی گرافیك

شهید محمد ابراهیم همت
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سن: 27         تحصیات:کارشناسی گرافیك مریم لشنی     

شهید محمد جواد باهنر
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تحصیات:کارشناسی گرافیك سوسن باقري       سن: 27  
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محمدحسین نوحه خوان
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مستندات و 
تصاویر
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پدیدآورندگان
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  شماره تماس  كد اثر صفحه خانوادگي نام و نام
  6747***0912  654/18113 192  ابتسام لطيفي

  1986***0919  3126/18115 116 كوژان خليليان  ابراهيم
  4145***0912  628/18114 194 پور ابوالفضل نيك

  6279***0912  3159/18114 106 تهراني نجفي ابوالفضل
  9691***0919  127/18114 -  احسان جواليي

  6746***0212  3101/18115 68  اهللا نيافر احسان
  1724***0617  641/23114 203  احمد جوادپور
  4801***0213  39/18115 -  احمد حاجي
  0740***0912  3245/15114 84  پور احمد محسن

  0005***0912  619/18115 196  ارسالن حقوقي
  3752***0914  3118/18114 102  ارسالن دهقاني
  2873***0912  459/18114 161  ارمغان بهداروند
  5542***0938  1165/15112 -  اشكان كاظمي
  1224***0912  3168/18115 -  اصغر تقرب نژاد

  2881***0919  675/18124 202  اعظم خليلي
  5651***0930  3196/18124 136  اعظم صالح
  9721***0903  - 92  اعظم عبدي
  9125***0919  3230/18123 -  اعظم عيدي

  9655***0901  3157/18124 134  اعظم محمدي
  9655***0901  197/18124 38  اعظم محمدي

  0896***0215  3135/18124 132 السادات فاطمي اعظم
  8179***0912  65/18125 202 السادات سيدقاسم افتخار

  2695***0215  615/18125 203  افروز رحماني
  3369***0914  190/12114 52  افشين انصافي
  1695***0901  324/23113 76  افشين جبارنژاد
  9327***0912  31/18114 - آبادي افشين حسين

  6438***0936  353/18113 91  افشين دادگستر
  0108***0936  3140/18114 -  اكبر نامور
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  0648***0912  397/18115 68  اكبر يادگاري
  8109***0919  125/18124 -  اكرم رسولي

  1105***0912  658/18123 199  پناه م قائماكر
  2609***0912  3176/18124 73 دهرام اكرم ميرزايي
  9716***0919  46/18113 184  اميد كوچكي
  5696***0915  3138/20113 -  امير آرامجو

  0267***8821/181130912 امير حسين رمضاني
  3984***0217  520/18112 185 امير حسين محمدي

  -  1187/18112 18 حسين نوروزيامير 
  6288***0919  1157/18114 -  امير صفري

  2831***0938  532/18112 185 امير عباس محبوبي
  7422***0217  637/18111 188 امير مهدي بهرامي

  8761***0912  142/18115 21  زاده امير مؤذن
  -  34/18113 60  امير نامي

  1700***0912  3127/18114 104  امير هوشياري
  4209***0918  632/18113 191 فر ياميرحسين كرم

  2892***0912  5201/18112 137 اميرحسين ميرحسيني
  4991***0901  1160/18112 - اميرحسين نوروزي

  4541***0216  566/18111 155  اميرعلي فتحي
  1356***0936  1141/18112 - اميرمحمدي كاظمي

  1313***0930  155/37114 178  امين باقرپور
  0320***0939  647/18117 192  امين فاتحي
  4920***0901  424/15115 153  ايرج برتري

  0819***0930  3234/18112 -  ايمان عموشامي
  1701***0912  411/18114 157  زاده ايمان كوكب

  9289***0930  3125/18113 -  ايمان ميرباقري
  2521***0933  115/18113 -  آ. فاطمه

  6894***0218  145/18124 38  آتوسا خسروي
  5639***0912  313/18114 98  نيا آدرين درودي

  1311***0935  453/18124 172  آذر دنيايي
  7819***0916  3189/36123 77  آرزو خليلي

  3359***0939  44/18124 -  آرزو ميرزاخاني
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  5598***0910  1143/18123 36  آرزو ميري
  5778***0910  5167/18112 186  آرش رزاقي

  3242***0912  668/18113 193  آرش شجاعي
  -  - 87نيا آرشام يوسف
  -  3141/23112 -  آروين جوادپور
  6897***0218  148/18111 -  آوين خسرواني
  4238***0914  429/11123 151  آيدا مدقالچي
  9507***0912  1101/18123 -  آيدا ميرباقري

  4113***0912  623/18113 191  بابايي
  6631***0912  1151/18111 -  بابايي

  0571***0933  3224/18113 -  بابك قاسمي
  1017***0213  376/18115 -  بشير فرشادفر

  6713***0935  470/18123 169  بهاره شهرياري
  5849***0912  389/18114 102  بهرام زهوي

  5353***0935  126/18114 -  بهرام صادقيان
  4599***0938  37/18113 89  وز فاتحيبهر

  5472***0912  346/18114 99  بهروز نصيري
  7216***0938  133/18115 27  بهروز وزيري
  -  345/12113 82  بهزاد مواليي

  -  636/18123 198 بهناز لطفعلي زاده
  5409***0935  3227/18111 87  پارسا رسولي

  1804***0936  198/18124 -  پروانه فريدوني
  0045***0912  336/18114 63  پرهام صباحي

  5529***0912  3155/18114 105  .لرهامپ
  6606***0912  171/38123 -  پريا جوادي
  0131***0910  474/18122 -  پريا نژادسام
  -  630/18123 -  پريسا جمالي

  7674***0915  141/18124 37  پريسا جورقانيان
  5805***0912  666/18123 200  پريسا خالپري
  6782***0930  369/27122 144  پريسا زارعي

  1913***0910  5157/18123 182  پريسا عابديني
  0364***0937  128/18114    پريسا كوكبي
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  8610***0937  63/18123 196  ينپگاه آرم
  4699***0935  420/18123 165  هاشم پگاه گل

  5344***0935  3169/18114 66  پوررشيدي
  6854***0938  652/18111 188  پوررشيدي

  1297***0912  326/18113 -  پوريا كوششيان
  3217***0939  332/18113 60  پويا حاير

  9926***0213  671/18111 189  پويا عبيري
  5613***0912  3132/18112 -  مهر پيروز بابايي

  -  529/18113 59  پيمان دهقاني
  -  384/18123 -  ترانه رحيمي

  8800***0935  3249/18113 -  تركمان
  8824***0912  340/18123 -  نژاد ثمين سلمان
  6063***0936  3149/18113 93  جعفر اميني

  -  325/18115 67  جعفري
  -  3259/40113 -  خواه جالل رسول
  8667***0919  439/18114 160  جالل نوابي

  4173***0919  196/18114 -  جالليان
  5139***0939  650/18112 189  جليل عليزاده
  3266***0919  338/18114 99  جمشيد رفيعي
  2332***0217  1146/18115 16  جمشيد مرتجي
  7590***0936  111/18113 -  جوا   بهرادر
  3328***0910  3175/28114 -  جواد طاهريان
  0143***0919  38/18113 90  جواد مرسلي

  2059***0912  186/41125 -  بانو خشنود جهان
  6755***0919  357/29113 146  ساز چيت

  3029***0913  633/18113 191  پور حامد اكبري
  3085***0935  374/18113 91  حامد حسيني

  8105***0914  322/11113 81 حامد خسروشاهي
  3917***0912  342/18115 -  اهللا فرخي حجت
  3778***85214/151230933  حديث
  7023***0918  3195/1811 183 الدين مهرابي حسام

  4826***0912  466/18114 162  حسن رزاقي

د
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  3221***0919  451/18114 159  حسن شريعتي
  9743***0910  1166/18113 -  نژاد حسن صادقي

  3201***0912  392/18114 64 حسن علي محمودي
  -  3134/18114 65  حسين

  9612***0912  3121/18114 104  حسين اوليايي
  7080***0938  166/18114 30 خواهي حسين ايزد

  1540***0939  3235/18113 -  حسين بابايي
  4475***0912  388/18115 113  صفت حسين زارع

  1268***1083217/181140912  حسين عبيري
  9646***0919  3162/18114 - نهاد حسين عرفان
  2748***0912  161/18114 -  حسين فالح
  1773***0917  192/27114 -  حسين قانع
  1208***0915  478/21113 173  حسين گلزار
  0958***0919  3163/18115 117  حسين لطفي

  -  - 112  حسين مظفري
  2421***0873  657/30114 204  زاده حسين ملكي

  2334***0919  1116/18114 -  حسين مهدوي
  9770***0933  1188/18115 25  حسين مهرابي
  9954***933124/181130935  حسين نعمتي

  0151***0933  180/18113 -  حسيني
  4621***0933  373/18124 147 اهللا قرباني حكمت

  2361***0912  683/18121 188..  لما آرماح
  1621***0919  193/18114 -  حميد احمدزاده

  3592***0919  456/18114 160  حميد جبلي
  7932***0935  5168/18112 186  حميد حائري

  7680***0919  349/18113 90  سروش حميد
  1038***0912  129/18114 -  حميد مصداقي
  9258***0919  131/18114 -  حميد ميرزايي

  4015***0933  174/18115 -  حميدرضا اشرفي
  0292***0919  468/34113 177 حميدرضا باقر پيارمي

  9158***0912  1126/18114 -  حميدرضا برات
  -  391/18113 -  حميدرضا مراقي

ن

-
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  6852***0912  1106/18124 39  حميده مشايخي
  0207***0912  437/18124 201  حميده مهر علي
  4575***0912  139/18114 21  حميرا رحيمي

  8485***0214  3238/18114 109  خاوري
  7544***0912  1104/18124 -  خديجه صفوي
  -  663/14114 -  خسرو نظري
  3149***0937  3150/18112 -  دانيال دهقاني
  0843***0912  639/18114 195  داود قاسمي
  8676***0914  323/11114 -  سراي داود گري
  4995***0217  3108/18122 120  درسا تدين

  4007***0938  120/18111 -  فيلسراييدينا 
  2460***0937  1117/18114 -  ر. ج

  1964***0912  316/18123 70 راضيه اويارحسيني
  6373***0912  178/18124 -  راضيه پورآبي

  9648***0912  135/18114 41  پور انرامين جه
  5826***0919  1113/18124 -  رباب شاهي

  3312***0937  3160/18123 71  ربابه جبارزاده
  4088***0911  117/34114 24  رجبعلي نيازمند

  7717***0912  482/18115 - رحيمي اهللا علي رحمت
  -  441/18130 150  رحيمي

  -  661/18114 -  ها رسول رسولي
  0888***0918  1154/40113 - آزاد رسول كشاورزي

  8120***0919  3164/18113 61  رشيدي
  -  3250/27114 76  اسماعيليرضا 

  0599***0936  341/18115 56 جو حق رضا تمدني
  5365***0917  170/17114 -  رضا محمدي
  6118***0912  3256/15114 84  رضا موالزاده
  9037***0935  162/18123 -  رعنا صبري

  6898***0912  3263/18124 137 قديم رفعت رحيمي
  3259***0939  1125/18114 23 اهللا حسن وند روح
  4119***0921  3241/21113 141  اهللا قادري روح

  3526***0919  148/18123 -  روحيه محمدي
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  2796***0935  3248/18122 121  روژين بيدهندي
  6641***0919  183/18123 -  رويا سليمي
  1653***0919  1145/18123 17  رويا عاليي

  0622***0933  480/18123 169  ريحانه جعفري
  2110***0915  622/20123 203 ريحانه صحرانورد

  7339***0935  3183/18122 - آزاد نه محمديريحا
  6881***0935  461/18123 - پسند ريحانه مهمان
  0254***0936  471/29123 177و176  ها ريحانه نوري
  0323***0919  14/18124 -  رزري زادمه
  8475***0911  469/34123 -  مرادي زكيه شه

  9065***0919  3123/18124 132 زاده زهرا ابوالقاسم
  6143***0913  644/31124 204  نژاد زهرا بمي

  8356***0935  362/21123 141  زهرا پايكار
  4888***0939  3201/18124 -  زهرا تيموري
  9428***0939  3185/18124 - پور كاتب زهرا حسن
  4859***0936  449/18123 167  زهرا رجبي

  4289***0912  3247/18124 -  زهرا رشيدي
  2326***0912  352/18124 73  زهرا رهبرگنجه

  2274***0935  3252/181223 73  نژاد زهرا شفيعي
  0897***0912  442/28123 175  گرها زهرا شيشه
  0075***0937  416/25123 174  زهرا قاسمي
  2716***0919  3184/18123 127  آزاد زهرا محمدي

  2813***0912  2148/18124 133  زهرا نوري
  3903***0935  3165/18124 -  زاده زهرا هاشمي
  2119***0213  1164/18124 44  نيا زهره تقوي
  3614***0919  649/18123 199  زهره زماني
  3275***0912  682/18123 201  زهره كمالي
  4669***0930  163/18124 - شيرازي زهره كياني
  3714***0937  418/18123 165  نژاد زهره مقدم

  5672***0915  3100/18124 131  زهره نصرآبادي
  3273***0939  438/18123 166  ساز زينب خاتم

  -  428/40123 -  زينب فريادرس
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  0174***0919  3202/18123 -  سميرا نجفي
  2377***0912  419/15123 154  سميرا هرايني
  5502***0939  676/18122 196  سميه محمدي
  4792***0912  653/18124 200 پور سميه مهاجري

  9929***0912  1130/15112 -  سهيل
  1485***0217  194/18112 48  سهيل افتاده

  0181***0918  644/38124 203  سهيال احمري
  7909***0938  3200/24123 75  سهيال اسدي
  3009***0919  1115/18124 42  سهيال خدير

  2183***0912  140/18114 - پرست سياوش يزدان
  7478***0912  3239/18114 109 سيد اصغر مصطفوي

  7759***0912  610/18114 194 حسيني سيد بهاءالدين
  5574***0213  315/18114 98 زادگان سيد جواد نوري

  9811***0919  3147/18114 - سيد رضا سهرابي
  0551***0912  577/18115 182 اهللا نجفي سيد روح

  6480***0937  158/18112 -  سيد طه موسوي
  7292***0913  3228/18114 109  سيد علي فاطمي

      
 سيد عليرضا هاديفر
  6270***0935  378/18113 92 سيد فرهاد حسيني
  6215***0919  458/29114 176 سيد محمد باباميري

  5617***0912  426/18113 155 سيد محمدمهدي صادقي
  3273***0919  1161/25114 - سيد مرتضي ميراسدي

  1992***0912  670/18114 196  سيد مهياد واقفي
  2839***0913  1119/18123 - سيده راضيه طاهريان
  0418***0910  659/18123 199 سيده سميه حسيني

  2839***0913  3213/18123 72 راضيه طاهريان سيده
  7643***0912  3191/35114 - سيروس حسني محرماني

  1470***0912  146/18123 24  سيما ديناوران
  9807***0916  518/18112 185  سينا نوري

  9684***0919  382/18115 67  شاهين اشعريون
  3519***0938  355/18123 -  شايسته نصيحت

سید علي کمیلي        -      18113/3211         3254***0919
0939***9116              22114/1167                    26
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  6902***0914  173/11123 49  مدادي زينب
  1979***0915  364/20123 140  نورد سارا صحرا

  7707***0935  152/18123 46  سارا.ف
  8079***0915  483/18123 174  ساره زنجاني
  1162***0912  3152/18114 105 گويزن ساعد معظمي
  -  3111/18123 -  پور ساناز احمدي

  -  318/18114 86  پورنوروز سايبا
  9028***0214  1148/18112 - اميرودي  سپهر گيل

  7789***0936  3105/18112 88  سپهر محمدي
  0384***0937  1110/18123 -  سپيده فوالدوند
  3384***0912  339/18124 130  ستاره جعفري

  6866***0937  32/18121 -  دشتيستايش 
  0181***0918  475/18122 -  ستايش شيرازي

  2543***0912  393/18113 -  سجاد افزا
  6184***0938  113/40113 - سجاد عبدلي اصغر

  9112***0935  33/28113 -  سجاد كاشي
  5438***0910  614/181163 190  سخاوت

  -  485/18113 -  سروش لشكري
  5898***0933  5216/18115 182  سعيد اصفهانيان

  4602***0933  3223/18113 95  سعيد آريا
  3549***0912  387/18114 64  رويسعيد خس

  2117***0912  3243/18114 110  سعيد دورقي زاده
  1830***0918  47/38113 -  سعيد سروش
  3155***0912  361/18113 56  سعيد سولقاني
  5163***0930  444/18113 156 زاده سعيد شجاعي
  0586***0919  3145/18123 - حسيني سعيده شفيع

  -  1156/18123 36  سعيده شيدايي
  4393***0912  179/18124 -  سكينه پوراسدي

  3189***0215  664/18124 202  سكينه طالبي
  3028***0935  150/38113 50  آقايي سلمان علي

  6848***0919  1168/15123 -  سمانه محمودي
  1293***0919  396/18123 124 لويي يرا خدابندهسم
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  5980***0912  3264/18125 137  شراره رستمي
  9566***0912  164/18115 28  خواه شعبان رفيع
  1224***0912  1121/18123 35  نيا شقايق تقوي
  2984***0215  463/18123 168 زاده شقايق حسين
  5819***0937  3104/18122 119  منش شقايق زارع

  5306***0937  443/16123 154  شكوفه كرمي
  4839***0919  3229/18125 139  شمسي ملكي
  1655***0919  3194/18114 -  شهرام ارغياني
  5403***0930  656/18113 192  شهرام اسدي

  1900***0936  116/15114 - گودرزي شهريار معظمي
  7609***0935  473/18123 179  شهنار شريفي
  7182***0263  3179/18111 -  صادق سروري
  2135***0912  412/18114 158  صالح صلحي
  8810***0916  631/18113 191  صالح عالئي
  5623***0913  3220/31125 -  صديقه قدري
  5458***0912  151/18114 -  صفر كشاورز

  7216***0863  130/38115 - صفر كلواني بزچلويي
  0362***0939  177/18114 26  زاده طاهر عابدين

  5250***0915  425/26124 175  طاهره شهركي
  4501***0910  3172/18124 -  نوريان طاهره

  -  3153/18113 94  طلب عادل حق
  8960***0912  121/18115 27  فر عباس اميري

  7628***0913  110/19114 22 عباس بحريني بروجني
  9923***0912  3113/18115 115  عبدالعزيز سوري

  8700***0912  12/18115 31 مددي عبداهللا علي
  9063***0919  1140/15112 -  عرفان بختياري

  7075***0914  189/12113 16 عسگر حسين زاده
  3542***0912  380/18123 69  عطيه غالمي
  3914***0912  365/18115 -  عفت سرشار

  6456***0912  11/18115 31  عقيلي
  0830***0912  1128/18115 14 علي اشرف خانلري

  3372***0916  328/23113 143  افشارعلي 



ايثار و آگاهي232

  2987***0912  218/18115 163 علي اكبر ميرزاآقايي
  1690***0912  359/18114 63  علي اكرمي

  5137***0918  3240/29114 -  علي آستركي
  3668***0912  3146/18114 65  علي حميدي

  0685***0937  3120/18113 61  آبادي دولت  علي
  1122***0939  3233/18113 62  علي سراج

  6543***0917  3171/27113 144  علي شمشيري
  8272***0933  130/23114 47  علي صديق
  8927***0912  363/18114 100  علي علمي

  6902***0912  557/18111 184  علي مرحمتي
  0276***0912  64/18114 194  نژاد علي معارفي
  8479***0939  620/18113 190  علي نظري
  2365***0935  3254/18115 117  علي واحدي

  0008***0912  3129/38114 -  اصغر صفري علي
  2903***0919  598/18114 58 اصغر مخبري علي

  3231***0921  386/18113 -  عليرضا ثالئي
  6983***0912  1142/18115 - اشرفي عليرضا حاجي

  9039***0938  1108/15111 -  ليرضا سروريع
  3698***0919  3106/18112 59 يزدي عليرضا صباغ

  6796***0921  414/18114 158 عليرضا علي محمدي
  0834***0912  646/18113 192  عليرضا غالمي
  1018***0930  351/18114 - بخش عليرضا فرح

  8863***0936  3215/40114 -  عليرضا كرماني
  2965***963258/181130919  عليرضا كياني
  2801***0912  1111/18113 48  عليرضا لطفي

  7543***0912  3139/18114 65  عليرضا ميرزايي
  1471***0936  529/18111 183  عليرضا همتي

  9864***0912  3210/18113 95 السالميا شيخعليرضا
  5439***0217  156/18115 -  غدير كارخانه

  4531***0936  3114/18115 78  غالمحسن ترابي
  5499***0912  3231/18114 -  غالمحسين ربيع
  7493***0912  134/18114 -  غالمرضا جعفري
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  7493***0939  465/37113 178 غالمرضا رضايي آغوزگله
  9031***0917  3156/27115 - پور غالمرضا شعبان
  0846***0937  377/18114 101 آبادي غالمرضا علي
  5921***0919  3136/18123 -  فاطمه اماني
  1921***0912  616/18124 201  فاطمه آقازاده
  2952***0937  15/18124 -  فاطمه تكه

  0447***0912  3205/18124 136  فاطمه جديري
  8330***0937  366/18123 70 باني زاده فاطمه سلطان
  1384***0939  558/18113 86  فاطمه صديقي
  1104***0912  3128/38123 -  فاطمه صفري
  7331***0935  627/18123 198 الدين سيف  فاطمه عالي

  0781***0215  347/18121 69  فاطمه غفاري
  36921***0912  3214/18124 -  فاطمي فاطمه

  3461***0912  3208/18122 121  فاطمه كريمي
  5132***0912  1147/18113 22 فاطمه كيادربندسري

  5306***0938  1162/18124 -  بادآور فاطمه گنج
  1242***0913  143/34123 25  فاطمه محمدي
  4878***0937  1102/18124 -  فاطمه محمدي
  2690***13025/181240912  فاطمه ماليي

  1768***122219/181230213 فاطمه ميرزا حسيني
  9716***0919  1127/18123 - سادات مدرسي فاطمه
  3544***0917  368/27124 145 ظهر شيري نصيري فاطمه

  0423***0937  3207/18122 120  فائزه رضايي
  -  665/18115 - خرالدين شريعتيف

  9525***0912  476/18113 20  تاجر فربد نوري
  3818***0910  455/18125 173  فرحناز صرافيان

  8780***0912  327/12114 82 صدر ميالني فردين
  1116***0935  3206/18114 66  فرزان كاردان

  4410***0919  374/15114 -  فرشاد 
  7463***0930  415/18124 171  فرشته احمدپور

  18910***0917  3188/39124 146  زاده فروغ مسلم
18113/3149               3564***0912     205  خواه فرهاد نيك



ايثار و آگاهي234

  7052***0919  3199/24123 -  عباسيفريبا 
  3944***0912  3178/18125 74 شيرزادي فريبا علي

  2638***1073216/181140919  يبرز كلهريفر
  9558***0912  621/18115 204 فريدون افشار نخعي

  3921***0919  1120/18115 51  فريدون آريا
  3826***0919  371/18124 -  فريده راستا

  3960***0935  1107/18124 40 فهيمه اعتمادي ميركوهي
  1394***0915  1123/21115 45  فيروز توسلي
  2985***0912  1153/15114 19  قباد نعمتي

  4744***0912  3130/18115 116  اهللا رحماني قدرت
  6109***13727/181250912  نژاد خقدسيه فر

  6474***0214  337/18115 112  قربانعلي بالو
  0158***0912  385/18113 -  كامران موگوي
  0351***0936  642/18112 189  كاوش كرمي
  5534***0912  467/18115 164  كاوه جواديه

  9680***0919  3117/18125 138  كبري اصغري
  5053***0930  645/18123 198  كبري بختياري

  9760***0912  638/18114 194  كاليي
  5531***0935  1105/18114 -  كوروش جم

  8618***0935  1158/18112 -  كيان محمدي
  0413***0938  460/18122 164  كيميا آقازاده

  -  673/18114 183  گرامي
  -  1124/18125 44  گلنار شايگان

  9916***0912  430/18123 166  يليليال ثق
  7474***0935  124/18124 -  ليال رسولي
  7442***0936  640/18123 -  ليال عبدي
  6260***0912  1109/18124 41  ليال كاظمي
  5507***0912  612/18113 188  م. ارسالني
  0337***0933  379/18114 101  م. جزايري

  2990***0912  1152/18114 -  م. ه
  6581***0912  624/18125 203  ماندانا ماني

  1675***0919  427/27123 179  ماندانا نصيري
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  -  321/18114 -  ماني مزدكي
  4840***0912  1149/18114 17  ماهان

  -  - 127  مائده غفاري
  6714***0935  350/18113 -  مبين خسروي
  2682***0935  1129/15112 -  مبين فيضيان

  -  680/18121 -  مبينا
  3156***0213  410/18114 157  مجتبي رسولي
  2840***0939  329/15113 -  مجتبي عليزاده
  4757***0914  119/11113 80  مجيد پالوايه
  2391***0915  3116/22114 -  مجيد جعفري
  4271***0912  651/18114 195  مجيد كريمي

  4454***0912  3232/38115 -  مجيد مشايخي
  3609***0912  445/18124 171  ه صبوريبمحبو

  0511***0939  356/18124 131  محبوبه لك
  9611***0912  611/18123 197 محدثه رفيعي خشنود

  9281***0936  165/18123 32 اسماعيلي مير سادات  محدثه
  8346***0912  181/18114 -  محسن الواني

  6740***0912  154/18114 - محسن شيرمحمد
  6155***0930  3110/18113 -  پور كليمحسن 

  9409***0913  481/14113 - زاده محسن هادي
  3352***0910  3257/20113 140  محمد ابراهيمي

  5261***0919  19/18114 - محمد اسماعيل بندري
  9693***0936  67/18113 190 حمد امين ايزديم

  5464***0912  1112/18111 18 محمد امين فوالدوند
  1033***0919  3107/18113 78  پور محمد بهرام

  1465***0912  167/18114 34  محمد بهرامي
  6383***0938  399/18112 87  محمد جعفريان

  5262***0919  160/29114 19 خاني محمد جواد كريم
  7460***0936  348/18113 56 نژادمحمد حسين آريايي
  8310***0919  413/18114 157 سازمحمد حسين زينت

  4046***0912  381/15114 84 زاده محمد دهقاني
  2230***0912  422/12114 152  تيمحمد راس
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  1331***0936  334/18113 -  محمد رشواد
  3744***0936  191/18114 -  محمد رضايي

  0094***0912  149/18114 23 محمد سپهر سري
  5209***0919  17/18115 -  محمد شيرواني

  6859***0914  45/11114 150 محمد صادق پورسنگي
  8834***0912  563/18111 184 محمد طاها نعيمي

  5679***0213  3237/18112 88 محمد عرفان كريمي
  11338***0937  1122/18112 -  محمد عظيمي

  9589***0910  3209/18113 94 اكبريمحمد علي 
  4495***0935  1100/18114 49 محمد علي شرفي
  1609***0939  613/18113 190  محمد علي مقدم

  4919***0912  132/18114 -  محمد غفاري
  6391***0939  48/18113 155  محمد كرمي
  1685***0938  431/18112 154  اللهي محمد لطف
  2119***0213  1163/18111 -  محمد متين

  5626***0912  662/18114 195  محمد محمدي
  4832***0912  3262/18115 118 محمد مهدي احمدي

  8821***0919  5126/18111 184 محمد مهدي بودا
  8013***0912  398/18115 114 محمد مهدي شجاعي

  6790***0935  344/15115 -  محمد نانكلي
  7001***0912  1150/18111 - موسويمحمدامين 

  6064***0912  3112/18115 115 پارسا محمدتقي شريفي
  8105***0912  35/18114 38 دانشمندقدسي  محمدحسن

  1721***0935  3226/18114 108 محمدحسين قرباني
  9336***0935  479/15115 - محمدرضا اسماعيلي

  2939***0919  3261/18114 - فرد محمدرضا ايمان
  7130***0912  354/18115 113 محمدرضا بزرگيان
  9636***0921  5123/18112 186 محمدرضا پور جبار

  8649***0937  49/18113 - زاده محمدرضا قلي
  8788***0213  3251/18114 111  محمدرضا مرادي
  4718***0914  3109/13114 83 محمدرضا نوذريان
  5136***0912  123/25114 47 محمدرضا نيكوكار
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  8468***0912  3218/18114 79 نياز ضا يزدانمحمدر
  3324***0919  335/18115 - پور محمدعلي طاهران
  3499***0933  62/18113 - محمدعلي عزيزي

  9795***0912  3102/18115 114 اسالم معين محمدمحسن
  7406***0938  3221/11114 81 محمود ابراهيمي سعيد

  0427***0937  3142/15112 83 نسب محمود حاتمي
  8326***97210/181140216 پور محمود رضا ولي
  -  16/18115 -  محمود زربخت

  6755***0937  390/18113 93 محمود كوهستاني
  6366***0912  41/18114 -  محمودرضا رده
  1433***0919  314/18114 98  مرتضي پستوي
  3552***0919  137/15114 52 كريمي مرتضي علي

  0834***0919  1144/18113 29  مرتضي ناصري
  4199***0921  625/18124 201  مرسده ماني

  5474***0937  464/15123 -  پور مرضيه جهاني
  4657***0912  1159/18124 -  مرضيه نادري

  2741***0938  450/18123 -  مريم
  5541***0935  3103/18122 119  مريم حشمتي
  1618***0912  457/18123 166  مريم زارعي
  6990***0919  3119/18123 124 كالن مريم شكري

  6942***0917  629/18124 202  مريم شمشيري
  5363***0938  3182/18123 128  مريم غفاري
  1784***0918  3167/18124 135  مريم فالح
  8652***0912  358/18123 -  مريم قدسي
  3017***0936  1118/18124 42 عليايي  مريم قرباني
  4056***0919  3193/15124 -  مريم كشاورز

  2629***0935  112/18124 37  مريم محمدخاني
  9847***0217  1139/18124 43  مريم مديريان
 5195***0935  3174/21124 141 گليان مريم نوريان
  
  2067***0912  660/18113 193  مسعود روحي

  3917***0921  3225/18114 108  مسعود ضيافتي

مژده سرچشمه پور                             -           31124/159           0815***0913
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  8024***0216  319/18113 -  مصطفي سعيدي
  0684***0937  3161/18124 134  معصومه برزگر
  2139***0912  447/18124 170  معصومه طوسي
  9072***0912  3143/18124 133  معصومه كفايتي
  3002***0912  1131/18124 43  معصومه واليي
  7250***0912  454/18113 156 زاده مليحه مصطفي
  7345***0912  3222/18114 -  زاده منصور حسن

  4408***0935  648/18113 192  منصور سروري
  2194***138217/181250912 مطلق منصوره رضايي

  2308***0912  36/18115 111 منوچهر محمدشميراني
   6067***0214  184/18123 34 حسيني منيره شفيع

  0228***0938  394/40124 147 منيژه نوروزي همت
  9589***0912  138/18113 -  موسوي

  4193***0912  679/18122 196  مونا اكبري
  9612***0912  168/18123 20  مونا عمراني
  2658***0937  18/18113 -  پور مهتاب خليف
  9508***0919  561/18113 187  مهدي اربابي

  8513***0935  58/18111 182  مهدي اسماعيلي
  9698***0912  477/18114 162 مقدم مهدي افشاقيان

  4321***0937  176/18113 -  مهدي آعلي
  2908***0919  618/18114 194  مهدي آقايي

  4330***0913  199/14114 17  مهدي باباربيع
  3016***0912  3170/18114 -  مهدي توانچه
  7767***0938  681/18113 193  مهدي جعفري
  1064***0914  333/11113 57  مهدي خاكزاد
  1312***0933  634/14113 188  مهدي خالصي

  3609***0933  3246/18112 - مهدي رضايي تبار
  6719***0912  3260/18114 -  مهدي روزبهاني
    
  4074***0215  169/18111 -  مهدي زادمرد
  5881***0913  320/14113 83  مهدي عرشي

  1953***0939  3244/18113 96  مهدي فروهروند

مهدي ریحاني                               -       18124/200        7521***0936
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  -  311/18115 -  مهدي قاسمي
  3854***0936  61/18114 -  مهدي مرادي

  0579***0937  331/18115 79 مهدي مالپور انصاري
  5465***0917  3154/2114 -  مهدي منفرد

  0542***0919  136/15113 -  مهدي نصريان
  8522***0935  3192/18114 107  نيا مهدي يوسف

  -  3186/18121 71  مهديه آخوندپور
  8732***0912  1103/18122 -  مهديه باقري
  5908***0912  118/18114 -  مهديه فروعي

  4505***0936  448/18123 167 مهديه كيادربندسري
  8658***0912  172/18124 -  مهديه همت

  2517***0937  434/18113 -  مهران ناصري
  0886***0912  677/18113 193  مهرداد نوري
  2443***0935  375/18123 123  گهر مهرناز فرخ

  8997***0912  182/18123 -  مهرين نظري
  6161***0930  3219/18124 - زاده مهشيد آجودان

  8442***0939  417/18123 165  اقيمهشيد مر
  7296***0939  567/15124 182  لقا ياري مه

  5419***0939  3134/18123 126  مهناز حاجي
  0947***0217  260/18122 118 منفرد ودرزيمهناز گ

  3676***0914  1132/18124 -  نيا ميترا فهيم
  0741***0912  669/18114 201 پور ميثم اسماعيلي

  7543***0938  667/18112 189  ميرزايي
  8110***0936  626/11113 -  ميالد اژدريان
  9864***0919  195/18113 -  ميالد بشيري
  0780***0912  175/18112 -  ميالد صمدي
  7936***0912  3122/18123 125  زاده مينا ابوالقاسم
  -  635/18123 198  مينا پاشايي
  7331***0935  383/18123 123  مينا عالي

  3177***0912  3203/18122 71  نازنين ابوترابي
  4989***0217  484/18121 -  نازنين ميرشاهي

  6965***0919  185/18115 29  ناصر بياني



ايثار و آگاهي240

  6956***0914  343/12113 -  نژاد ناصر رسول
  9521***0935  3190/18124 74  ناهيد اسفندياري
  2769***0939  3151/18123 126  نجمه اشكوري

  9043***0936  432/18125 172  پناه ندا حسيني
  5314***0938  3253/18124 136  ندا دستخوش
  9739***0919  674/18123 200  نرگس طبيعي
  5525***0938  3131/18123 125  نسرين ابويي
  5903***0910  436/18123 52  نسرين زماني
  1900***0935  311/18124 130  نسرين شكري
  0082***0910  3139/18123 129  نسيم داودي
  3408***0912  3197/18124 -  نسيم صرافي

  0870***0918  3144/3115 77 اهللا شيرازي نصرت
  4682***0912  1114/18113 14  انبوهي نعيم كيان

  0750***0912  678/18123 200  نگار ذوالفقاريان
  5179***0912  3184/18123 - مطلق نگار مهرباني
  4744***0937  462/18123 168  نگين فرهود

  8348***0936  655/18123 199 مطلق نگين مهرباني
  6096***0935  452/18123 159  نوبخت

  8638***0930  3211/18122 121  نوشين داوودي
  2779***0937  3204/18125 79  نيراعظم طاهري

  3070***0912  440/18124 170  بنيره پوال
  1622***0935  3173/18123 127  نيلوفر آهنگريان

  3605***12226/181230912 ساداتي نيلوفر نقيب
  3205***0910  433/18124 170  وجيهه وهابي

  0889***0914  435/12114 153  وحيد اوراز
  4816***0919  42/18114 - شهري وحيد پايين
  4360***0919  562/18113 -  هادي رنجبر
  2690***0912  69/18123 197  الهام اسابلو

  3957***0912  310/18123 - الهام اعتضاد بروجردي
  3008***0919  1154/18123 -  الهام تيموري
  8834***0937  187/18123 35  الهام شاهي
  5296***0919  68/18123 197  الهام غفاري
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  5119***0912  153/18123 197 هانيه طاهري آشتياني
  6646***0912  144/18123 -  هستي پورجبار
  9770***0933  3198/18122 120  هستي مهرابي
  7936***0912  1155/18121 - آبادي هستيا نجف

  6284***0214  370/18115 -  هوشنگ پيراسته
  -  446/18124 171  الهه 

  6112***0912  66/18123 197 بروجردي الهه اعتضاد
  5081***0935  672/18123 200  الهه تيموري
  1129***0935  3115/18111 59  ياشار دهقاني
  3866***0938  367/18123 -  يگانه بيرقي
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استادان گروه 
بررسي
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پرویــز بیگــی حبیب آبــادی در اول دی مــاه 1333 در اردســتان 
بــه دنیــا آمــد. رویكــرد وی بــه ســرودن شــعر بــه ســال 1356 
بــاز می گــردد. وي بــا تشــكیل حــوزة اندیشــه و هنــر ـ حــوزه 
هنــری فعلــی ـ بــه جمــع شــاعران شــرکت کننده در جلســات 
شــعر حــوزه پیوســت و همــكاری خــود را تــا اوایل ســال 1366 
ــه  ــا حــوزه ادامــه داد. شــعرهای او از ســال 1358 تاکنــون ب ب
صــورت پراکنــده در نشــریات مختلــف کشــور، ُجنگ هــای ادبــی و برخــی از مجموعه هــای 
گــردآوری شــده انتشــار یافتــه اســت. مقــاالت متعــدد دیگــری همــراه بــا مصاحبه های فــراوان 
در موضــوع تذکره هــای شــعر پارســی، نقــد و بررســی شــعر دفــاع مقــدس، ویژگی هــای شــعر 

امــروز و ... از وی در نشــریات مختلــف منتشــر شــده اســت.
برخي از آثار انتشار یافتة وی عبارتند اند از: 

1- غریبانــه  )مجموعــه شــعر؛ انتشــارات امیــر کبیــر، چــاپ اول 1369، چــاپ دوم 1376ـ  ایــن 
مجموعــه جــزء آثــار برتــر دهــه 60 در موضــوع شــعر دفــاع مقــدس، توســط بنیــاد حفــظ آثــار 

و ارزش هــای دفــاع مقــدس برگزیــده شــد.(
2- آیینه در غبار؛ تأملی در تذکره های شعر فارسی، نشر اهل قلم، 1376.

3- آن همیشــه ســبز؛  مثنــوی دفــاع مقــدس، کنگــرة ســرداران شــهید اســتان تهــران، چــاپ 
اول و دوم 1376)ایــن مجموعــه، جــزء آثــار برتــر منتشــر شــده در ســال 1376 با موضوع شــعر 

دفــاع مقــدس، توســط بنیــاد حفــظ آثــار و ارزش هــای دفــاع مقــدس برگزیــده شــد.(
4- گزیدة ادبیات معاصر )مجموعه شعر، شماره 26، انتشارات نیستان، 1378(

5- حماسه های همیشه )تذکره ای در حوزة دفاع مقدس در شعر شاعران، 1382(
6- شعر شناخت

7- فرهنــگ شــاعران دفــاع مقــدس؛ نگاهــی پژوهشــی و آمــاری بــه شــعرهای چــاپ شــده از 
شــاعران گمنــام در طــول دهه هــای 60 و 70 در کلیــة نشــریات کشــور.

ــي  ــاب مردم ــد دوم کت ــاب جل ــي و انتخ ــروه بررس ــاتید گ ــادي، از اس ــز بیگي حبیب آب پروی
ــد. ــز بوده ان ــار نی ایث

پرويزبيگيحبيبآبادي
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ــة  ــران و دانش آموخت 1326 ته ــد  ــار، متول ــه تج راضی
روان شناســی مي باشــد.

از جملــه ســوابق فرهنگــي وي بــه مــوارد زیــر می تــوان اشــاره 
کــرد: از مؤسســان انجمــن قلــم و دبیــر انجمــن، عضو شــورای 
کارگاه رمــان، مســئول صفحــه ادب و هنــر روزنامــه جــام جــم 
ــدرس و داور  ــی، م ــك قصه نویس ــا پی ــكاری ب ــه، هم ــن روزنام ــا ای ــاله ب ــكاری 17س و هم
داستان نویســی در آمــوزش و پــرورش، عضــو هیــأت علمــی بنیــاد پرویــن اعتصامــی، عضــو 
شــورای فیلم نامه نویســی و ادبیــات در بنیــاد فارابــی، دبیــر تحریریــه فصلنامــه قصــه، عضــو 
شــورای داستان  نویســی بنیــاد دفــاع مقــدس، عضــو شــورای داستان نویســی حــوزة هنــري، 
ــازان  عضــو شــورای داستان نویســی بنیــاد شــهید، عضــو شــورای داستان نویســی بنیــاد جانب
انقــاب اســامی، داســتان نویس داســتان های رئالیســتی بــرای مجلــة زن روز بــه مــدت نــه 

ســال، داســتان نویس روزنامــه حــوادث بــا نــام مریــم مهاجــر. 
وي از فعــاالن نویســندگی اســت کــه موفــق بــه کســب عنــوان نویســندة زن برگزیــدة ادبیــات 
هشــت ســال دفــاع مقــدس از ســوی حــوزة هنــری نیز شــده اســت. از جملــه آثــار وي عبارتند 
ــعله و  ــه ریشــه ها، ش ــفر ب ــنایی، س ــای روش ــد، بنده ــت  بن ــا، زن شیشــه ای، هف از: نرگس ه
ــی  ــات معاصــر، جای ــده ادبی ــن، برگزی ــا افــاك، ســتارة م ــور، از خــاك ت شــب، ســنگ صب
کــه آســمانش آینه  کاریســت، گمــان مبــر کــه شــعله بمیــرد، کوچــه اقاقیــا، فانوســی بیفــروز، 
زندگی نامــه داســتانی شــهید شــیرودی، زندگی نامــه داســتانی شــهید بابایــی، مجموعه داســتان 

آرام شــب بخیر و جــای خالــی آفتابگــردان.
ــوان  ــنده به عن ــن نویس ــد ای ــا و هفت بن ــا، نرگس ه ــه اقاقی ــای کوچ ــت رمان ه ــی اس گفتن

ــر یــك دهــه از ســوي آمــوزش و پــرورش انتخــاب شــده اســت.  رمــان برت
راضیه تجار، از اساتید گروه بررسي و انتخاب جلد اول کتاب مردمي ایثار نیز بوده اند.

راضيهتجار
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كتابگردي ايثار
كتابگرديكتابمردميايثاردرخرمشهر

کتــاب مردمــي ایثــار دو وجــه برجســته دارد: 1- مردمــي بــودن کتــاب 2- موضــوع شــریف و 
انســاني آن، یعنــي ایثــار، فــداکاري و گذشــت. بنابرایــن در هــر نقطــه اي از جهــان کســي کــه 
از جنــس مــردم بــوده و تعلــق خاطــري بــه فرهنــگ ایثــار و فــداکاري داشــته باشــد مي توانــد 
در ایــن کتــاب قلــم زده و اثــري را بــه نــام خــود بــه ثبــت برســاند؛ بــر ایــن اســاس کتــاب 

مردمــي ایثــار، یــك کتــاب متن بــاز اســت.
ــردم  ــوي م ــددي از س ــت هاي متع ــا درخواس ــت ت ــده اس ــبب ش ــاب، س ــه کت ــن دو وج ای
ــاب  ــة کت ــه ارســال شــود و دبیرخان ــه دبیرخان ــف ب شــهرها و مســئوالن ســازمان هاي مختل
ــار  ــت آث ــه ثب ــدام ب ــي، اق ــازمان هاي متقاض ــهرها و س ــه ش ــه ب ــا مراجع ــار، ب ــي ایث مردم

ــد. ــداکاري مي کن ــار و ف ــا ایث ــط ب ــوم مرتب ــوع و مفه ــا موض ــي ب مردم
ــار آورده و  ــه ب ــي ب ــردم در هــر ســرزمیني، همیشــه زیبای ــار م ــار و رفت ــي فرهنــگ ایث تاق
ــرز و  ــن م ــي را برجســته و مشعشــع ســاخته اســت. آســمان ای ــن تاق ــخ ای ــا و تاری جغرافی
بــوم همــواره منــور بــه نــور فرهنــگ ایثــار و فــداکاري بــوده و خواهــد بــود و در بیــن تمامــي 
شــهرهاي ایــران، خرمشــهر بیشــتر از دیگــر شــهرها از ایــن فرهنــگ، خرمــي گرفتــه اســت 
و در پیشــینه و پیشــاني ایــن شــهر، تاریــخ بلنــدي از گذشــت و فــداکاري نقــش بســته اســت.

ــي اســت  ــام نجــف ثان ــه ن ــن ب ــن دارد، مزی ــود تاریخــش طنی ــار و پ ــار در ت خرمشــهرکه ایث
کــه برازندگــي ایــن نــام را از فرهنــگ شــریف ایثــار و تأســي مردمانــش از مــوال علــي)ع( دارد. 
همچنیــن واقعــه چهارشــنبه ســیاه کــه حكایــت از همدلــي و دلبســتگي مــردم ایــن شــهر بــه 
ــه نمایــش مي گــذارد و نمایــش مردانگــي و ایســتادگي مقاومــت  ــران را ب تمامیــت ارضــي ای
35 روزه در ابتــداي جنــگ تحمیلــي و صحنــة پرشــور شــجاعت و فــداکاري مردمــان ایــن شــهر 
طــي دفــاع مقــدس و بعــد از آن، برهــه اي روشــن از تاریــخ بلنــد ایثارگــري ایــن شــهر اســت. 
بــر همیــن اســاس و بــه منظــور توســعة فكــري و عملــي فرهنــگ ایثــار و تقویــت وحــدت 
ــه فرهنگــي  ــردم و تشــكیل جامع ــي از م ــان جمــع بزرگ ــي و ایجــاد وحــدت فكــري می مل
ــا در گام  ــار ســعي دارد ت ــي ایث ــاب مردم ــة کت ــري، دبیرخان ــا وجــه اشــتراك ایثارگ ــن ب نوی
بعــدي، اقــدام بــه ثبــت تاریــخ شــفاهي انقــاب اســامي، دفــاع مقــدس و دیگــر برهه هــاي 
تاریخــي ایثارســاز شــهر خرمشــهر بــا قلم هــاي مردمــي همزمــان بــا ســالروز آزادســازي ایــن 

شــهر در ســوم خردادمــاه کنــد. 
منتظر جلد بعدي کتاب با موضوع ایثار و خرمشهر باشید. ان شاء اهلل

دفترامورايثارگرانوزارتفرهنگوارشاداسالمي
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