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تشكيل بسيج در نظام جمهوری اسالمی ايران يقينا از بركات و الطاف جليه خداوند تعالی بود كه بر ملت عزيز و انقالب اسالمی ايران ارزانی شد.در حوادث گوناگون پس از پيروزی انقالب خصوصا جنگ‚ 
بودند نهادها و گروه های فراوانی كه با ايثار و خلوص و فداكاری و شهادت طلبی‚ كشور و انقالب را بيمه كردند. ولی حقيقتا اگر بخواهيم مصداق كاملی از ايثار و خلوص و فداكاری و عشق به ذات مقدس 
حق و اسالم را ارائه دهيم‚ چه كسی سزاوارتر از بسيج و بسيجيان خواهند بود! بسيج شجره طيبه و درخت تناور و پرثمری است كه شكوفه های آن بوی بهار وصل و طراوات يقين حديث عشق می دهد. 
بسيج مدرسه عشق و مكتب شاهدان و شهيدان گمنامی است كه پيروانش بر گلدسته های رفيع آن‚ اذان شهادت و رشادت سر داده اند. بسيج ميقات پابرهنگان و معراج انديشه پاك اسالمی است كه 
تربيت يافتگان آن‚ نام و نشان در گمنامی و بی نشانی گرفته اند. بسيج لشكر مخلص خداست كه دفتر تشكل آن را كه همه مجاهدان از اولين تا آخرين امضا نموده اند. من همواره به خلوص و صفای 
بسيجيان غبطه می خورم و از خدا می خواهم تا با بسيجيانم محشور گرداند‚ چرا كه در اين دنيا افتخارم اين است كه خود بسيجی ام. من مجددا به همه ملت بزرگوار ايران و مسئولين عرض می كنم چه 
در جنگ و چه در صلح بزرگ ترين ساده انديشی اين است كه تصور كنيم جهانخواران خصوصا آمريكا و شوروی از ما و اسالم عزيز دست برداشته اند لحظه ای نبايد از كيد دشمنان غافل بمانيم‚ در نهاد 
و سرشت آمريكا و شوروی كينه و دشمنی با اسالم ناب محمدی )ص( موج می زند بايد برای شكستن‚ امواج طوفان ها و فتنه ها و جلوگيری از سيل آفت ها به سالح پوالدين صبر و ايمان مسلح شويم. 
ملتی كه در خط اسالم ناب محمدی )ص( و مخالف با استكبار و پول پرستی و تحجرگرايی و مقدس نمايی است‚ بايد همه افرادش بسيجی باشند و فنون نظامی و دفاعی الزم را بدانند‚ چرا كه در هنگامه 

خطر ملتی سربلند و جاويد است كه اكثريت آن آمادگی الزم رزمی را داشته باشد.

بسيج يكی از آن پديده های شگفت آور دوران انقالب بود؛ امام بزرگوار از طرف پروردگار ملَهم شد به اينكه اين اقدام را بكند؛ بسيج بيست ميليونی كه ايشان اعالن كردند و سازمان بسيج كه 
تشكيل شد، خيلی كار بزرگی بود. اصاًل معنای اين كار چه بود؟ معنای اين كار اين بود كه خدای متعال به امام بزرگوار اين تعليم را داد، اين الهام را كرد كه سرنوشت انقالب را بسپرد دست جوان ها؛ 
نه فقط جوان های آن روز. وقتی جوان ها وارد ميدان شدند، اين امانتی را كه دست آن ها سپرده شده است، اين اعتمادی را كه به آن ها شده است، دست به دست در طول زمان به يكديگر منتقل 
می كنند؛ و همين اتفاق افتاده است. شايد نود درصد شماها كه اينجا هستيد، نه دوران امام را ديده ايد، نه امام را مشاهده كرده ايد، اكثرتان جنگ را نديده ايد اما روحيه، همان روحيه است.  بنده 
چند سرفصل را در مورد بسيج عرض می كنم.  يكی اين است كه بسيج صرفا يک حركت احساسی نيست، بسيج متكی است به دانستن و فهميدن، متكی است به بصيرت.  دوم؛ بسيج جناحی 
نيست؛ يكی از دو جناح سياسی، يا سه جناح سياسی، يا چهار جناح سياسِی داخل كشور نيست. بسيج لشكر انقالب است، بسيج مال انقالب است. اگر دوگانگی ای وجود داشته باشد، دوگانگی 
انقالبی و ضد انقالبی اس��ت. هر جناحی، هر كس��ی، هر آدمی كه انقالب را قبول دارد، در خدمت انقالب اس��ت، دنبال انقالب اس��ت، بسيج طرفدار او هم هست. يعنی اين جور نيست كه ما در 
 جناح های داخل كشور، بسيج را جزو اين جناح يا آن جناح يا آن جناح ]سوم[ يا آن جناح ]چهارم[ بدانيم؛ نخير، خود بسيج  يک جريان است، يک شّط عظيم جاری است به سمت اهداف انقالب.

 نكته  ديگر؛ در بسيج هم افزايی الزم است. يعنی بايد قشرهای مختلف مردم در بسيج حضور داشته باشند. نكته  بعدی اين است كه بسيج تحّقق مردم ساالري ديني است.

حضرت آيت اهلل خامنه اي: بسیج تحقق مردم ساالري ديني است

حضرت امام خمیني)ره(: بسیج میقات پابرهنگان و معراج انديشه پاك اسالمی است
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اوايل آذر هر سـال، يادآور فرمان حضرت امام در سـال 58 برای تشـكيل 
ارتش 20 ميليونی و سازمان بسيج مستضعفان است. اين فرمان امام راحل 
و هـم پيش بينی نمايندگان مجلـس خبرگان قانون اساسـی در اصل 151،  
دولت را موظف می سـازد كـه امكانات و فرصت هـای الزم را برای آموزش 
نظامـی همه مردم فراهم كند. بسـيج و آمادگی ملـی وظيفه تك تك آحاد 
مردم اسـت و قانون اساسـی اين وظيفـه را بردوش همه مـردم مي گذارد. 
هنگامی كه جمعيت كشورمان 36 ميليون نفر بود، حضرت امام)ره( فرمان 
تشـكيل ارتش 20 ميليونی را دادند يعنی همه كسـانی كه توان به دسـت 
گرفتن سـالح را داشتند، موظف شدند تا آموزش نظامی ديده و برای دفاع 
از تماميت ارضی و نظام جمهوری اسـالمی، وارد صحنه شوند. بدون ترديد 
اگر در جنگ هشـت سـاله بسـيج نبود، پيروزی های بزرگ نيز امكان پذير 
نمی شد. بسيج به معنای عام كلمه شامل همه كسانی می شود كه به صورت 
سـازمانی، حمايت هـای مردمی، جهاد سـازندگی و عشـاير خـود را برای 

فداكاری آماده می كنند.
نيروهای مردمی، پشـتيبان نيروهای مسلح در يك دفاع مشروع و مقدس 
هستند اما در ايران بسيج نه تنها  از نيروهای مسلح پشتيبانی می كند بلكه 
در خـط مقدم دفاع نيز حضور دارد و حتی در ايام عمليات های جنگی، آن 
نيرويی كه خط شكن و پيشـتاز بود، نيروهای بسيج بودند و اين موضوعی 
محسـوب مي شود كه در جنگ های دنيا بی سـابقه است. امروز نيز نيازمند 

تقويت بيش از پيش بسيج هستيم. 
بسـيج به معنای اين اسـت كه همـه مردم ايران آموزش هـای الزم را برای 
روز خطر گذرانده اند و ترديدی نيسـت كه اگر همه مردم به عنوان بسـيج 
ده ها ميليونی در آمادگی باشـند، اصل بازدارندگی كه در قرآن و در قوانين 
كشـورمان برای نيروهای مسـلح پيش بينی شـده، به خوبی تحقق خواهد 

يافت. بسـيج، نيرويي مردمی اسـت و جناح و حزب نيست بلكه همه ملت 
ايران است. 

در قانون اساسـی نيز در اصل 151 با صراحت اعالم می كند كه بايد امكانات 
آموزش نظامی برای همه مردم ايران به منظور دفاع فراهم شـود. بسيج به 
معنای الگوی وحدت ملی و شـامل همـه جناح ها، مذاهب، قوميت ها و همه 
ملت ايران اسـت. امروز مسلمانان در بسـياری از كشورها از  الگوی بسيج 
پيروی می كنند. در لبنان، عراق، سوريه، يمن، افغانستان و همه كشورهای 
اسـالمی كه با معضلی مواجه می شوند، يكی از الگوهای بسيار كارآمد برای 
مقابله با خطر و دفاع از كشورشـان، الگوی بسـيج اسـت كه به دست امام 

راحل و در چارچوب قوانين موضوعه كشورمان بنيان گذاری شده است.
 اگر بسـيج چند 10 ميليونی آماده اي داشـته باشـيم، هيچ كشوری جرات 
توطئـه و طراحـی آن، عليه ملت ايـران را نخواهد داشـت و اگر هم دچار 
اشـتباه شود، پاسخ قاطعی را از سـوی ملت با بازوان پرتوان بسيج چند 10 

ميليونی خواهد گرفت.

بسيج مستضعفان يكي از بركات و دستاوردهاي انقالب شكوهمند اسالمی 
و فراز رفيع آن، دوران حماسه ساز دفاع مقدس است؛ سرمايه اي گران سنگ 
كه در ژرفای ضمير پاك و خداجوي مردان و زنان اين سـرزمين نهاده شده 
و در طول حيات عاشـقانه خويش، صحنه هايي شگرف از تجلي ايثار در راه 
ارزش هاي ناب انسـاني و اخالقي را به نمايش گذاشـته اسـت. مسيري كه 
معمار كبير انقالب اسالمي حضرت امام خميني )ره( فراروي بسيجيان جان 
بركف گشـود، افق روشـني دارد  و تا زمان تحقق كامـل آرمان هاي بزرگ 

انقالب اسالمي پابرجاست.
فرهنگ بسـيجی، نمايشگاه ارزش ها و فضايل انساني و منشأ رويش مكارم 
اخالقي اسـت؛ همان كه در منظـر رهبر فرزانه انقالب اسـالمي، »فرهنگ 
شـجاعت، غيرت، فرهنگ اسـتقالل و آزادگی، فرهنگ اسـير خواسته ای 
حقير نشدن، معنويت و با »خدا« و در محضر خدا زيستن و جز به »رضا« و 
خشنودی او نينديشيدن است. اين فرهنگ، امروز به تفكر و بينشي زاينده 
در تمامي عرصه ها تبديل شـده و چونان چشم های زالل و مقدس، رودهای 
جـاری از آن، بـه جاي جاي اين سـامان، طراوت و اميد بخشـيده اسـت. 
بسيجي چه در عرصه نبرد و دفاع از كيان اسالمي، چه در عرصه سازندگي 
و آباداني ايران و چه در عرصه پيشرفت و كسب دانش پيشرو بوده و هست 
و در جهـان پرآشـوب امروز نيـز در مقابل روايت هاي تكفيـري و تفكرات 

خشـونت گراي افراطي، با تكيه بر قدرت ايمان و تقوا، به مقابله با كجي ها و 
بي عدالتي ها برخاسـته و به ويژه مشام عاشقان و رهروان پاك اين انديشه  

ناب را در سرزمين هاي اسالمي به عطر ايثار معطر ساخته است. 
بهاِر تفكر بسـيج را خزانی نيسـت چراكه ريشـه در قلب هايـی زده كه از 
آبشـخور اسالم ناب و تفكر كريم تشيع سيراب است و انسانيت راستين را 
در اين مكتب فناناپذير مشق می كند. اميد كه اين عنقاي بلندپرواز آسمان 
ايثار و از خودگذشـتگي، در سايه سـار امن واليت، همچنان بر ستيغ عزت 
و افتخار بال گسـتراند و پرچم سـرافراز انقالب اسالمي را تا ظهور حضرت 

ولي عصر)عج( در اهتزاز نگاه دارد.  

دكتر حسن روحاني
ريیس جمهوري اسالمي ايران:

بسیج به معنای الگوی
 وحدت ملی است

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي:

فرهنگ بسیجی، نمايشگاه 
ارزش ها و فضايل انساني و 

منشأ رويش مكارم اخالقي است
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سرآغاز بسیـج،ايثار وحماسه  اي كه امتداد             دارد
 بسيج و ايثار، هر دو از واژگاني هستند كه بعد از انقالب اسالمي، 
هم دچار دگرديس��ي معنايي و هم گستردگي پهناي استفاده در 
سطوح گوناگون فرهنگي، اجتماعي و سياسي شدند؛ همچنين هر 
دو واژه به گونه اي در هم تنيده ش��دند كه امروز ش��ايد هركدام به 
تنهايي بار معنايي ديگري را به دوش مي كش��ند. امروزه مي توان 
بسيج بدون ايثار را جمعي مكانيكي و بدون روح دانست و ايثار بدون 

بسيج را ابتر و محدود تلقي كرد.
انقالب سال 13٥٧، به نوع مواجهه با دين در ايران معناي جديدي 
بخش��يد. اگر پيش از آن مي شد از دين فردي يا سلوك شخصي 
شاهد مثال آورد، روند انقالب و شعارهاي پرحرارت مردمي، مسير 
انقالب را به گونه اي ترسيم كرد كه هرگونه كنش مذهبي محتاج 
اتفاق و جمع مومنان بود تا پذيرفته شود و مورد تاييد گفتمان حاكم 
قرار بگيرد؛ از دل همين انقالب، س��ازماني در تار و پود اجتماعي 
كش��ور شكل گرفت كه به صورت غير رس��مي و غير اداري اما به 
تدريج اس��تخوان دار و چارچوب بندي ش��ده، ضمن ترويج و دفاع 
از اطراف انقالب، تبليغ و ترويج نظام نوپاي اسالمي را نيز برعهده 
داشت و اين سازمان تشكلي چيزي جز سازمان بسيج مستضعفان 

نبود.
فرضيه ايثار

در كنار همه تغيير و تحوالت بنيادي و ريشه اي بعد از انقالب، ايثار 
نيز به معناي از خود گذش��تگي و صرف نظر از حق فردي به نفع 
حقوق جمعي و با هدف پيشبرد مسير انقالب و بازكردن گره هاي 
پرشمار آن، مورد توجه و اقبال همگاني قرار گرفت و ايثار در كنار 
واژگان مق��دس تازه متولد ش��ده ديگري ق��رار گرفت كه ادبيات 
اجتماع��ي ايرانيان را دگرگون كرد؛ ايثار بعد از انقالب از ارزش��ي 
حاشيه اي، به فريضه اي كانوني و غيرقابل چشم پوشي تبديل شد. 
اگ��ر ايثار قبل از انقالب يک حق و يک لحظه قابل احترام بود، در 
ايران بعد از انقالب يک تكليف و يک فريضه و يک روند بهم پيوسته 
ارزشمند با قابليت الگو پذيري گسترده بود، همه بر اي نوشيدن از 
ش��هد ش��يرين ايثار و به وجود آوردن تصوير جديدي از اين پرده 
رنگارنگ از خودگذشتن و پيش رفتن و مسير انقالب را پيش بردن، 

از هم سبقت مي گرفتند.
بسيجي، نماد دگرخواهي

 بس��يج كه اكنون ) فضاي اجتماع��ي اول انقالب ( در كنار همه 
پديده هاي نوظهور اجتماعي مش��غول ترسيم فضاي جديدي از 
كنش��گري اجتماعي بود، خيلي س��ريع با ايثار آميخته شد و در 
اذهان جمعي ايرانيان، بس��يجي كسي بود كه اهل ايثار، گذشت 
و ش��تاب. بدون چشمداشت و بدون تحليل رفتن پاي ارزش ها و 
سود و ضررهاي عقل معاش انديش به سمت خدمت و دفاع باشد؛ 
بسيجي كه از خانواده و نزديكان و جواني و مهم تر از همه از خود 
مي گذشت تا هم در عرصه سازندگي و محروميت زدايي داخلي و 
هم دفاع و پاس��داري در مقابل مهاجمان خارجي، از انقالب و از 
مردمش دفاع كند، مصداق بارز و چهره روشن و غيرقابل كتمان 
ايثار و از خودگذشتن بود؛ درواقع اين دو كنش آن قدر همه گير 
و درهم تنيده شده بود كه ايرانيان به سادگي و به صورت روزمره 
پذيرفته و عادت كرده بودند بسيجي فردي است كه خير جمعي 
را ب��ه نفع فردي ترجي��ح مي دهد و در راه ب��ذل منافع فردي و 
جسمي به پاي اس��تواري و ايستادگي اجتماعي و انقالبي سر از 

پا نمي شناسد.

بروز بسيج همگاني
 دوران دف��اع مق��دس، دوران روش��ن اداره جبهه ه��ا و پيش��برد 
عمليات ها و زدودن محاس��بات مادي صرف با استفاده از پتانسيل 
آزاده ش��ده و غيرقابل پيش بيني بس��يج و ايثار است؛ در حالي كه 
جبهه مقابل ايران از عقبه تسليحاتي و لجستيكي حيرت انگيزي 
برخوردار بود، دست خالي مالي و تجهيزاتي ايران را بسيج مردمي 
و از خود گذشتگي اجتماعي، دست باال و دست قابل هم نوردي و 
هم نبردي ساخته بود.اما اين تابلوي خوش آب و رنگ بسيج و ايثار، 
تنها منحصر و مختص به خطوط مقدم و نظامي جبهه ها نبود، سيل 
مادران و دختران مشتاقي كه وظيفه تجهيز پشت جبهه ها را بدون 
چشمداشت و بدون معطلي برعهده گرفته بودند و همچنين شبكه 
منظم و بدون وقفه فراهم آوردن و رساندن اقالم موردنياز رزمندگان 
توسط ريش سفيدان و كسبه مورد اعتماد و هيات امناهاي سراسر 
كشور، با در نظر گرفتن اين نكته كه آن ايام، دوران كمبود، صف، 
كوپن و محدوديت بود؛ نه وفور و مصرف و ش��كم سيري؛ به واقع 
مردم ما با گذشتن از حداقل هايي كه خودشان داشتند به جبهه ها 
كمک مي كردند و از كم خويش به نفع كاستن از كمبودهاي حاكم 

بر جبهه هاي ايران صرف نظر مي كردند.
سرچشمه هاي نوراني يك شجره طيبه

بايد پرسيد كه سرچشمه اين بسيج همگاني از خودگذشتن و به 
ديگران پرداختن، چه بود؟! بي ش��ک تامل محدودي در س��يره و 
تاريخ ائمه معصومين)ع(، مصاديق فراواني از تاكيد ايشان بر اجتماع 

قلوب مومنين و اصالت بخش��يدن بر جماعت مسلمان در كنار از 
خودگذش��تن و نه تنها از خودگذشتن بلكه از هرآنچه نياز داري و 
دوس��ت داري گذشتن، در راه رضاي الهي و گره گشايي اجتماعي 
است. شايد رساترين تعبير در نشان دادن مرام ائمه و دغدغه ايشان 
به منظور برانگيختن وجدان اجتماعي در مسير از خودگذشتگي 
همين آيه مباركه باش��د كه فرمود: »…و يؤثرون علي أنفس��هم 
و ل��وكان بهم خصاصه… بر خود س��خت مي گيرن��د و از خويش 
مي گذارند؛ هرچند به آنچه مي بخشند نياز و ميل دارند…«. گره 
خ��وردن ارادت تاريخي ايرانيان به خاندان وحي با بافت خانوادگي 
و اجتماعي مردم ما به قدري عميق و غيرقابل تفكيک بود كه اگر 
هرآنچه غير از آن چيزي كه در عرصه دفاع هشت ساله رخ داد، رخ 
داده بود باعث تعجب مي شد. قابل كتمان نيست كه فضاي انقالبي 
و اميدواري حاصل از آن نيز در به تصويركشيده شدن اين همت و 
اراده ملي بسيج و ايثار موثر بود اما به سادگي قابل فهم است كه اين 
جو اجتماعي به تنهايي قابليت پايداري و استمرار را براي پيمودن 

هشت ساله يک مسير سخت، طاقت، فرسا و يک طرفه ندارد.
در امتداد بسيج دفاع مقدس

 آنچ��ه بيش از ذكر و يادآوري ايثار و بس��يج كم نظير ايرانيان در 
دوران هش��ت س��اله دفاع مقدس اهميت دارد، آسيب شناسي و 
تحليل اين نكته اس��ت كه ايرانيان آن مسير درخشان و راه گشا را 
پس از پايان جنگ چگونه ادامه دادند؟! به راس��تي اگر خط بسيج 
و تجميع همگاني براي خدمت رساني و سازندگي با چاشني ايثار 
و از خودگذش��تگي در اي��ران پس از جنگ نيز با همان كيفيت و 
همان انگيزه هاي بي  بديل ادامه پيدا كرده بود، شايد شرايط فعلي 
كش��ور ما و نوع مواجهه امروزي ما با مشكالت تفاوت هاي اساسي 
داشت. شايد آسيب شناسي همين نكته، خود بزرگ ترين خدمت 
و پاسداشت دوران دفاع مقدس و ارزش هاي حاكم بر آن باشد. در 
اصل اگر با يک خلوت و تفكر جمعي شاخصه ها و محكمات دوران 
دفاع را بيرون بكش��يم و با مشكالت امروز ايران تطبيق بدهيم و 
همان حال و هوا را در برادري و همدلي و از خودگذش��تگي احيا 
كنيم، مي توانيم اميدوار باشيم كه ايران امروز نيز گردنه هاي سخت 
تالطم ها و التهابات معيش��تي و اجتماعي را پشت سر گذاشته و 
پرده ديگري از كارآمدي نظام ديني را به نمايش بگذارد. همان گونه 
كه ام��روز نيز اگر بخواهيم منصفانه به مس��ائل بنگريم، بس��يج 
سازندگي و قرارگاه سازندگي خاتم)ص( و همچنين تحركات مردم 
نه��ادي همچون اردوهاي جهادي، ياد و خاطره همان همدلي ها و 
پيشروي ها با دست خالي را زنده نگه داشته است و نشان مي دهد 
اين مسير اگر از دنيا خواهي و جاه طلبي خالي باشد، با همان طراوت 

واخالص پيش خواهد رفت.
محمدمهدي سرفرازشكوهي
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س��ردار غيب پرور، در پاس��خ به اين س��وال كه رمز موفقيت 
و مان��دگاري دفاع مق��دس و بس��يجيان، آن دوران ايثار و از 
خودگذشتي است و چگونه بايد اين فرهنگ را امروز در جامعه 
ترويج كنيم؟ به خبرنگار ما مي گويد:»ما در كشور و در ميان 
بس��يجيان، الگوها و نمادهاي فراواني داريم كه با ايثار جان و 
دارايي خود براي ماندن اين كش��ور و نظام تالش كرده اند؛ ما 
باي��د اين عزي��زان را در بازه كنوني به م��ردم معرفي كنيم«. 
رييس سازمان بسيج در ادامه افزود:»عملكرد افرادي را مانند 
ش��هيد حججي يا ساير شهداي بس��يجي و پاسدار كه جان 
خود را براي مقدس��ات هديه مي كنند در نظر داشته باشيد؛ 
آن ه��ا چگونه قيامتي در دل ها و ميان مردم ايجاد مي كنند؟! 
اگر ما بتواني��م اين عزيزان را به خوبي به مردم معرفي كنيم و 
به آن ها نشان دهيم كه شهداي ما چگونه و چرا ايثار كردند، 
بي ش��ک فرهنگ ايثار، شهادت وفداكاري در جامعه ما ترويج 

خواهد شد«.
س��ردار غيب پ��رور، در پاس��خ به اين  س��وال كه بس��يج چه 
برنامه هاي��ي براي اين فرهنگ س��ازي دارد، گفت:» س��ازمان 
بسيج و بسيجيان كل كش��ور، هموراه اين مسير را در برنامه 
داشته اند و به  اين راه رفته اند و ان شاءاهلل ادامه خواهند داد«. 

وي در ادامه در رابطه با فعاليت هاي گروه هاي جهادي كه در 
كش��ور نيز فعاليت مي كنند و اين خود نوعي ايثارگري است، 
تشريح كرد:» ما قرار است گروه هاي جهادي را به دسته هاي 
مختلف در كش��ور تقسيم كنيم و هر منطقه را براي مدتي به 
بخش��ي از گروه هاي جهادي تحويل دهيم تا فعاليت ها بهتر 

انجام شوند«.
گمنامي بسيجيان

غيب پرور با اشاره به اينكه  بسيج در آستانه سی و هشتمين 
س��ال تاس��يس آن قرار دارد،  در نشست خود گفت كه اين 
بسيج، بسيجی است كه در دوران دفاع مقدس و پس از آن 
در عرصه های مختلف برای حفظ انقالب اسالمی و كمک به 
اعتالی آن، جان فش��انی های زيادی كرده چرا كه بس��يجی 
واليتمدار اس��ت و اي��ن ويژگی در آن تالل��و خاصی دارد و 
از س��وی ديگر بايد گفت كه بس��يجی ها بی هياهو و گمنام 
فعالي��ت می كنند و به قش��ر خاصی نيز اختص��اص ندارند. 
بسيجی، اهل كار انقالبی است و منتظر نمی ماند؛ البته بايد 
عرصه ها را درس��ت تش��خيص داد. او عرص��ه حيات خود را 
عرص��ه مبارزه در راه خدا می داند. بس��يج تا زمانی می تواند 
نقش آفرينی كند كه به مردمی بودن آن معتقد باش��يم، بر 

اين اساس است كه شعار امسال هفته بسيج را »بسيج محور 
مردم ساالری« نام گذاری كرديم چون اگر خدمت به مردم را 

باور كنيم، حيات انقالب تضمين خواهد شد.
 چهار عرصه پيش رو

رييس سازمان بس��يج به نگاه راهبردي اين سازمان نيز اشاره 
كرد و گفت كه در يک س��ال اخي��ر، رويكرد مردم محوری را 
مورد توجه ويژه قرار داديم و سعی كرديم در تمامی برنامه ها 
و فعاليت ها اين ركن ركين را وجه همت خود قرار دهيم؛ پس 
اعتالی بس��يج را در خدمت به م��ردم می دانيم و اين اعتال را 
نيز در چهار عرصه دفاع، فرهنگ، علم و خدمت رسانی دنبال 

می كنيم.
 پايداري بسيجي

اين فرمانده ارشد بسيج، به عرصه نخستي كه سازمان بسيج 
بايد در آن فعاليت كند، اش��اره كرد و گفت: كشور ما همواره 
مورد طمع بيگانگان بوده اس��ت؛ بنابراين در راس��تای تحقق 
فرمايش ه��اي ام��ام خمينی )ره(  مبنی ب��ر اينكه همه آحاد 
ملت بايد در موضوع دفاع از كش��ور س��هيم باشند، در عرصه 
دفاع در يک س��ال اخير 100 ه��زار نفر آموزش های تكميلی 
دفاع��ی و نظامی را در قالب 430 گردان فرا گرفتند و اين به 

نماي ايثار
سردار غیب پرور، ريیس سازمان بسیج مستضعفان:

اعتالي بسيج را 
در خدمت به مردم مي دانيم

سامان صابريان
سازمان بسيج مستضعفان از همان آغاز 

تاسيس كه نيروي مقاومت نام داشت تا كنون 
برنامه ها، هدف ها و راهبردهاي فراواني را در 
دستور كار خود داشته و همواره در رسيدن 

به اين اهداف و راهبردها موفق بوده  است. در 
آن زمان معماركبير انقالب، با هدف تضعيف 
و از بين بردن ترفندهاي دشمن و بدخواهان 
نظام نوپاي انقالب اسالمي، نهادي مردمي را 

به وجود آورد تا با استفاده از آن، خود مردم از 
اين دستاورد حفاظت كنند. از آن سال تا امروز 
هر ساله  پنجم آذر كه سالروز فرمان تاريخي 

آن پيرفرزانه براي تشكيل بسيج است، 
مسئوالن بسيج فرارسيدن اين روز را گرامي 

مي دارند و با حضور در مرقد مطهر حضرت امام 
خميني)ره( با آرمان هاي ايشان تجديد پيمان 

مي كنند و اعالم مي دارند كه در راه واليت 
باقي خواهند ماند. يكي ديگر از برنامه هاي اين 
ايام، اعالم راهبردها و رويكردهاي بسيج براي 
اعتالي اين سازمان است كه از جانب رييس 

يا فرمانده آن بيان مي شود. مدتي مي شود كه 
سردارغالمحسين غيب پرور، از جانب فرمانده 

معظم كل قوا، حضرت آيت اهلل خامنه اي، به 
عنوان رييس سازمان بسيج برگزيده شده 

است. او به مناسبت هفته بسيج و فرارسيدن 
روز تاسيس اين سازمان، نشست خبري با 

اهالي رسانه برگزار كرد. سردار غيب پرور در 
اين نشست از برنامه سازمان بسيج سخن گفت 
و تاكتيك ها و تكنيك هاي مجموعه تحت امر 

خود را تشريح كرد. رييس سازمان بسيج 
گفت وگوي كوتاهي نيز با خبرنگار نشريه 

فرهنگ ايثارداشت.



ويژه نامه 
هفته بسيج
آذر  1396

7

توانمندی های س��ابق دفاعی و نظامی كشور ما افزوده 
شد.

 جهاد فرهنگي
غيب پ��رور عرص��ه دوم را بخش فرهنگي كش��ور بيان 
كرد و در همين راس��تا ادام��ه داد: در عرصه فرهنگی 
ني��ز می توان ب��ه راهيان نور اش��اره كرد ك��ه تاثيرات 
بس��ياری را در ميان اقش��ار جامعه به ويژه نسل جوان 
كش��ورمان به دنبال داشته است؛ البته در حوزه كتاب 
نيز فعاليت هايی انجام ش��ده اما با اي��ن حال در حوزه 
كتاب راضی به چاپ هر كتابی نيستيم و در زمينه دفاع 
مقدس نيز هنوز حق مطلب را در عرصه نگارش و نشر 

به خوبی ادا نكرده ايم.
 اقتدار علمي

سال هاست كه بسيج و نيروهاي مسلح به دنبال تقويت 
توان علمي نيروهاي خود در كش��ور هستند تا بتوانند 
نيروهاي كارآمد و با تقواي��ي تحويل جامعه دهند. در 
همين راس��تا نيز رييس سازمان بسيج گفت: در عرصه 
علم��ی دانش��جويان، دانش آموزان و س��ازمان علمی و 
پژوهشی بسيج تالش های زيادی را در راستای گسترش 

علم و دانش و كمک به پيشرفت و آبادانی كشور انجام 
داده اند؛ اگر می خواهيم قوی باشيم، بايد جامعه عالمي 
داشته باش��يم زيرا جوامع بی سواد همواره مورد تحقير 
ديگران هس��تند. در همين راس��تا به دنب��ال تعامل و 
هم��كاری با تمام��ی مجموعه ها حتی دولت هس��تيم 
زيرا در بس��يج قصد نداريم به دور خود ديوار بكش��يم؛ 
تعامالت بس��ياری با مجموعه های دانشگاهی و علمی 
كشور برقرار كرده ايم و برخی كارهای فوق العاده اي نيز 
در عرصه علمی توسط بسيجيان صورت گرفته است.  

 خدمت به مردم
غيب پرور به وظيفه اي كه بس��يج سال هاس��ت در آن 
ايفاي نقش مي كند، اش��اره كرد و ادامه داد: در عرصه 
خدمت رس��انی نيز م��ا به عنوان بس��يجی نمی توانيم 
گوش��ه ای بنش��ينيم و نظاره گ��ر وج��ود معض��الت 
اجتماع��ی در جامعه باش��يم؛ به همي��ن دليل برخی 
تالش های بس��يج در عرصه خدمات اجتماعی ايجابی 
و برخی ديگر با هدف جلوگيری انجام می شود؛ مانند 
جلوگيری از گس��ترش آسيب های اجتماعی همچون 
اعتياد. بنا بر اين امس��ال در 34٥ محله از ش��هرهای 
كشور طرح مقابله با آسيب های اجتماعی با همكاری 
مردم اجرا مي شود و در سال آينده تعداد محالتی كه 
تحت پوشش اجرای اين طرح خواهند رفت، يک هزار 

محله خواهد بود. 
يك��ی از فعاليت هاي��ی ك��ه در جهت تروي��ج خدمات 
اجتماعی توس��ط بس��يج انجام می ش��ود، فعاليت های 
گروه های جهادی در مناطق محروم اس��ت؛ گروه های 
جهادی بسيج تا پايان سال9٥، 6 هزار گروه بود كه اين 
رقم در س��ال جاری به 10 هزار گروه كه ش��امل 810 
هزار نفر اس��ت، افزايش يافت. البته امسال در رابطه با 
فعاليت های گروه های جهادی تغييری را اعمال كرديم 
و آن اينك��ه هر گروه جهادی بايد به مدت س��ه تا پنج 
سال فقط در يک منطقه فعاليت كند. در حوزه امنيت 
به واس��طه تالش هايی كه نيروی انتظامی در ش��هرها 
انجام می دهد، از امنيت خوبی برخوردار هستيم اما به 
منظور تقويت اين امنيت، بسيج به مدد نيروی انتظامی 
می آيد؛ در اين رابطه ايست و بازرسی هايی كه در معابر 
داشتيم كاهش می يابد اما در مقابل گشت های محله ای 

را افزايش خواهيم داد.
 ايثار دانش

رييس سازمان بسيج به جهادگران عرصه علمي كشور نيز 
اش��اره اي داشت و گفت: در يک سال گذشته هشت هزار 
تيم پزشكی به مناطق محروم كشور اعزام شدند و عالوه بر 
اين، برپايی 120 بيمارستان صحرايی نيز در اين مدت در 
مناطق يادشده به واسطه تالش های بسيج جامعه پزشكی 
كشور داشتيم؛ همچنين در اين مدت هفت ميليون نفر 
ني��ز به صورت رايگان ويزيت ش��ده اند. اما در هفت ماهه 
اخير، خدمات بسيج جامعه پزشكی به 12ميليون نفر به 
ارزش ٥0 ميليارد تومان ارائه شده است؛ از سوی ديگر در 
حماسه اربعين نيز 1٥00 نفر از بسيجيان جامعه پزشكی 
در مرزهای چذابه، مهران و شلمچه و نيز در موكب هايی 
كه در عراق بود، به ارائه خدمات مش��غول بودند؛ امس��ال 
بسيج جامعه پزشكی پيشنهادی را داده كه مانند گروه های 
جهادی سه تا پنج سال در يكی از مناطق محروم فعاليت 
كند كه بنا داريم پس از برنامه ريزی های الزم اين تقاضای 

آن ها را از سال 9٧ اجرايی كنيم.
 حضورحقيقي در فضاي مجازي

به نظر س��ردار غيب پرور بس��يج نيز مانند بس��ياري از 
مس��ئوالن، متوج��ه اهميت فضاي مجازي در كش��ور 
شده اس��ت و براي همين، يكي از برنامه هاي اين نهاد 
را فعاليت در فضاي مجازي اعالم كرد و گفت: موضوع 
ديگری كه بس��يج برای حض��ور در آن برنامه مفصلی 
دارد، حضور در فضای مجازی اس��ت چون نمی توانيم 
چشم خود را بر فعاليت در اين محيط ببنديم تا قتلگاه 
جوانان ما ش��ود؛ در همين رابطه ش��ب گذشته با وزير 
ارتباطات صحبت هايی داش��تيم ك��ه در آن از آمادگی 
بس��يج برای حضور فعال در حوزه مجازی صحبت شد. 
البت��ه برای اينكه بتواني��م از اين فضای مجازی نهايت 
بهره را ببريم، بايد سواد استفاده از آن را نيز ارتقا دهيم؛ 
در اين خصوص برنامه های زيادی را در س��ه ماهه آخر 

96 و سال آينده خواهيم داشت. 

سنگرسازان بي سنگر
محمد كريم زاده

وقتي كه عملياتي مي ش��د، از س��نگرها بيرون مي ريختيم و به دشمن 
هجوم مي برديم. مي رفتيم جلو تا آنجايي كه دش��من تار و مار ش��ده 
و پا به فرار گذاش��ته باشد. وقتي دشمن عقب مي نشست، تجهيزات و 
امكانات و نيروي انس��اني خود را جمع مي كرد و آماده  حمله مي ش��د، 
درحالي كه ما از س��نگرهاي خود كيلومترها دور ش��ده بوديم و براي 
حفاظت از جان خود و مقابله با حمله  متقابل عراقي ها، هيچ س��نگري 

نداشتيم.
وقتي عراق پاتک مي زد و س��عي مي كرد شكست خود را جبران كند، 
از تم��ام امكاناتش بهره مي برد. هر چه داش��ت ب��ه كار مي گرفت و با 
تمام س��الح هايش به م��ا حمله مي كرد. آن زمان، از زمين و آس��مان 
گلوله مي باريد. هواپيماها، توپخانه ها، خمپاره  اندازها، تيربارها، تانک ها 
و... هم��ه و هم��ه با هم به ما حمله مي كردن��د. آتش خمپاره و توپ و 
مسلس��ل ها آن قدر زياد بود كه اگر س��رباال مي كردي، بي شک كشته 
مي ش��دي؛ به اين دليل همه  ما بيش��تر روي زمين دراز مي كش��يديم 
و به زمين مي چس��بيديم تا گلوله هاي عراقي ها را بي اثر كنيم. اما اين 
تا مدتي جواب مي داد؛ هر لحظه به ميزان حجم آتش دش��من افزوده 
مي ش��د و آن ها نزديک و نزديک تر مي شدند، در حالي كه ما سنگري 
ب��راي مقاومت وجواب دادن به آتش آن ها نداش��تيم. ب��راي مقابله با 
دش��من، يک سنگ، يک تپه كوچک خاك، يک چاله يا حتي يک تنه 

كوچک درخت، نعمت بزرگي بود. 
اما، در صحراي داغ و ماس��ه اي جنوب، هيچ س��نگي وجود نداش��ت و 
تپه اي براي س��نگر گرفتن نب��ود. و اگر هم  پيدا مي ش��د، براي همه 
كاف��ي نبود. اين بود كه همه زمين گير مي ش��ديم و مي چس��بيدم به 
زمين؛ درحالي كه دش��من همراه با تانک ه��ا و زره پوش هايش لحظه 
به لحظه نزديک مي شد. آن زمان كه همه  ما به زمين چسبيده بوديم 
و اگر بلند مي ش��ديم، تيرها به قلب مان مي نشست؛ رزمندگاني بودند 
كه نه تنها به زمين نچس��بيده بودند، حتي س��نگر ه��م نمي گرفتند. 
از اي��ن باالتر! ب��ا ارتفاع چند متر از س��طح زمين، خ��ود را در مقابل 
تيرهاي دش��من قرار مي دادند تا براي ديگران س��نگر بسازند. به آن ها 
مي گفتند:»سنگرس��ازان بي سنگر«. اين ها راننده هاي لودر بودند كه با 
ش��هادت هر چه بيشتر، دل به دريا مي زدند و روي بولدوزرها و لودرها 
مي نشستند و زيرگلوله  باران عراقي ها، سنگر و خاكريز مي زدند تا ديگر 

رزمنده ها پشت آن پناه بگيرند.
آن زمان كه س��ينه خاك چس��بانده بودم و هر لحظه انتظار گلوله اي 
داش��تم كه بر بدنم بنش��يند، از ش��هامت آن مردان بي ادعا حيرت زده 
مي ش��دم. بدون سنگر، در برابر رگبار گلوله ها قرار مي گرفتند و شروع 
مي كردن��د به خاكري��ز زدن. گلوله ها به بدن هاي نازش��ان مي خورد و 
ص��داي غرش لودر قطع مي ش��د. رانند ه ديگر آماده ب��ود؛ اول جنازه 
شهيد را پايين مي داد و بعد خودش جايش مي نشست و صداي غرش 
لودر را بلند مي كرد. آن قدر س��نگر مي س��اخت تا تيري هم به س��ينه  
او مي نشس��ت و به شهادت مي رس��يد و اين نفر بعد بود كه بي واهمه 
و با آگاهي از اينكه بدون هيچ س��پري س��ينه در برابر دشمن گشوده 
اس��ت و هر لحظه ممكن اس��ت تيري هم به س��ينه  او بخورد، پش��ت 
فرمان مي نشس��ت و پا روي گاز فش��ار مي داد و يک باره لودر مي غريد 
و خش��مگين تر از پيش س��ينه  زمين را به انتقام راكبش مي شكافت و 

خاكريز مي ساخت. 
هر بخش خاكريز كه س��اخته مي ش��د، عده اي از رزمندگان پشت آن 
ق��رار مي گرفتند و با دس��تيابي به جان پناه، هم بهت��ر دفاع مي كردند 
و هم مي توانس��تند اس��تراحت كنند در حالي كه خود سنگرسازان از 
داشتن س��نگر كه معمولي ترين وسيله  نبرد اس��ت، محروم بودند؛ اما 

بي توقع و بي ناله و بي فرياد، به كار خود ادامه مي دادند. 
متاس��فانه از اين بزرگمردان بي توقع در طول جنگ و بعد از آن كمتر 
س��خن گفته ش��د. تازگي خبري در خبرنامه  ايث��ار و بعد از تلويزيون 
درباره  جشنواره  سنگرسازان بي سنگر شنيده ام. تمام خاطرات آن زمان 
برايم تداعي شد و به دست اندركاران اين كار عزيز و درست از ته دل 
تبريک گفتم. دستم به قلم رفت و به پاس زحمات آن عزيزان و خون 

پاك و مطهر سنگرسازان بي سنگر، چند خطي نوشتم. 
اين بس��يجيان عزيز هم از داش��ته هاي مهم و ارزش��مند ما هس��تند. 
كاره��اي بزرگي كه آن ه��ا در دوران دفاع مقدس انج��ام دادند، قابل 
توجه اند و بايد به آن ها بيش از پيش توجه ش��ود. من اميدوارم كه در 
نماي��ش دادن و معرفي زحمات اين عزيزان همت كنيد و هر چه بهتر 
به مردم نش��ان دهيد كه چه خون ها و چه عرق هايي براي دفاع از اين 

مرز پرگهر ريخته شده است. 
به روح بزرگ همه  ش��هدا به ويژه ش��هداي سنگرس��از بي سنگر، درود 

مي فرستيم و براي آن ها علو درجات خواستاريم.

عملكرد افرادي مانند شهید 
حججي يا ساير شهداي بسیجي 

و پاسداركه جان خود را 
براي مقدسات هديه مي كنند 

در نظر بگیريد كه چگونه 
قیامتي در دل ها و میان مردم 
ايجاد مي كنند؛ اگر ما بتوانیم 

به خوبي اين عزيزان را به مردم 
معرفي كنیم و به آن ها نشان 
دهیم كه شهداي ما چگونه 
و چرا ايثار كردند، بي شك 

فرهنگ ايثار، شهادت وفداكاري 
در جامعه ما ترويج خواهد شد

 بسیجی ها بی هیاهو و گمنام 
فعالیت می كنند و به قشر خاصی 

نیز اختصاص ندارند
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گفت وگو

  شما به عنوان فردي كه سال ها براي اعتالي نظام اسالمي 
فعاليت كرديد، چه تعريفي از بسيج بعد از حدود چهاردهه 

فعاليت مي توانيد ارائه دهيد؟
همان گونه می دانيد در حقيقت بس��يج ي��ک حركت مردمی، 
خودجوش ولي سازمان يافته اس��ت كه اگر بخواهيم در رابطه 
با اصل آن وهدف ش��كل گيری اش مطالبي را ارائه كنيم بايد به 
برخي از وظايف اين سازمان نگاهي داشته باشيم. در اساسنامه 
بس��يج مس��تعضفين آمده كه بس��يج نهادی تحت فرماندهی 
فرمان��ده كل ق��وا  وبا هدف  نگه��داری و پاس��داری از انقالب 
اسالمی ودستاوردهای آن تشكيل شده است.  دراساسنامه آمده 
كه كار  بسيج جهادی وگسترش حاكميت قانون خدا درجامعه  
است.  بسيج  بايد از نظر بنيه  دفاعی خودش را تقويت كند تا 
آمادگ��ی های الزم را برای  مقابله  با بالها وحوادث غيرمترقبه 
داشته باش��د.  حركت بس��يج دركنارحفظ ارزش هاي انقالب، 
مردمی ماندن و با مردم بودن اين ها كليت وجودي بسيج است. 
  اين سال ها فعاليت هاي بسيج با دوران ابتدايي تاسيس 
يعنـي همان سـال 58 و زمان دفاع مقـدس تفاوتي كرده 

است؟
فعاليت بسيج  درهرمقطع زمانی متناسب  با نياز جامعه فرق می كند؛ 
همان گونه كه می دانيد در ابتدای انقالب اسالمی،  فعاليت بسيج 
در قالب جهادسازندگی ،رسيدگی، بازنگری  وتقويت كاركردهای  
 مزارع ، ساختمان ها ، كارخانه ها بوده است.   دردوران دفاع مقدس نيز 
بسيج نقش بسيار پررنگ تری نسبت به  هرزمان ديگر داشته است 
كه همگان به اين مهم تاكيد دارند و به خاطر داريم كه در دوران 
دفاع مقدس، بسيجيان چه از خودگذشتگي هايي را داشتند. بايد 
اشاره كنم كه بعد از دفاع مقدس نيز وظيفه اصلی بسيج شناسايی 
نيازهای جامعه بود و متناس��ب باآن نيازها، بس��يج و بس��يجيان 
فعاليت های  نظام مند وخودجوش مردمی داش��ته اند. بايد خدارا 

ش��كر كرد كه اين روزها شاهد آن هستيم كه اين درخت تنومند 
دربس��ياری از اليه های  مختلف جامعه مثل بسيج ادارات، بسيج 
پزشكان، بسيج مهندسی، بسيج دانشجويی، دانش آموزی، بسيج 

اساتيد و ... ايفاي نقش می كند.
  نقش بسـيج زنان بـه عنوان يكي از شـاخه هاي اصلي 

سازمان بسيج مستضعفين در اين بين چيست؟
فعاليت ها و راهبردهاي بسيج خواهران جدا از كليت بسيج  نيست. 
بس��يج خواه��ران به صورت مج��زا وجداگانه با توج��ه به تعهد و 
تخصص های خود ايفاي نقش مي كند و براي رسيدن به آرمان هاي 

انقالب و نظام، حضور پررنگی دارد.  
  بـه نظر شـما برنامه ها و راهبردهای كـه می تواند برای 
اسـتفاده بهينه از پتانسيل زنان  بسـيجی درراستای حل 

مشكالت در دستور كار بگيرد، چيست؟
در مورد مس��ائل  راهبردی  اينجا نمی ش��ود  بحث كرد ولي به 
نظر من، نگاه بسيج نبايد نگاهی كليشه اي باشد. همان گونه كه 
در ابتداي بحث گفتم،  بس��يج بايد  متناسب با نياز جامعه و با 
درنظرگرفتن مصالح  نظام در جهت تقويت نظام اسالمی حركت 
كند؛ بايد حواس مان باش��د بسيج به حاشيه  نرود. متناسب و با  
ظرفي��ت  عظيم خود در متن جامعه  حركت كند كه  بس��يج 
خواهران نيز ازاين امر مستثنی نيست . اگر قراراست كاركردها  
را ببينيم بايد ديد چگونه می شود  ازحداكثر ظرفيت ها استفاده 
كرد. بايد در اين روزها دايم نس��بت به وضعيت موجود آگاهی 
پيدا كرده وآسيب ها را شناسايی  وپيشگيری كنيم. به نظر من 
بسيج بايد از بهترين افراد و گروه ها  درجهت ارائه راهكار و مقابله 
با مشكالت استفاده كند. هر فرد بسيجی بايد بينش شناسايی 
نيازه��اي جامعه را ب��ا توجه به  ارزش ه��ای  حاكم برجامعه و 
درجه��ت رفع نيازه��ا وتقويت ارزش های حاكم داشته باش��د و 
در همان مس��يرحركت كند. براي مثال ممكن است درجامعه 
اخالق تاحدودي رنگ باخته باشد يا مسئوليت پذيری به حالت 
روزمرگی افتاده وكمرنگ شود، به طور طبيعي بسيجيان كارآمد  
ك��ه دربين اليه اليه های جامع��ه و در ميان آحاد مردم  حضور 
دارند، می توانند نقش پررنگ  وموثری درجهت حل مش��كالت  

داشته باشند. 
  از ظرفيت هاي امروز سازمان بسيج و بسيجيان چگونه 

بايد استفاده كرد؟

درح��ال حاضر كش��ور به دلي��ل زلزله  نابهنگام غرب كش��ور 
بس��يارمتالم و متاثر اس��ت و در همين راستا مي توان از حضور 
بسيجيان با توجه به تخصص هايي كه دارند، استفاده كرد و اين 
كمک ها مي تواند مرهمی بر زخم مردم آس��يب ديده باشد.اين 
روزها شاهد آن هستيم كه  همه  انتقاد مي كنند كه چرا بايد در 
كشور بناهای نامطمئن ساخته شود تا بر اثر يک حادثه طبيعی 
از بي��ن برود و كش��ور اين چنين  متضرر ش��ود! به نظرم نمی 
توانيم از بالی طبيعی پيشگيری كنيم ولی می توانيم  با توجه 
به تخصص  نيروهای  بس��يجی مان  از بسياري آسيب هايي كه 
در جامعه رخ مي دهد، جلوگيري كنيم. پيشگيری و به حداقل 
رس��اند آسيب ها در جامعه مي تواند بسياري از مشكالت را حل 
كند. براي مثال دراين مورد،  بسيج جامعه مهندسان می تواند 
درايمن س��ازی ساختمان ها نقش آفرين باشد و نگذارد كه اين 

خسارات بر كشور و مردم وارد شود.
  به نظر شـما آن گونه كه بايد، از پتانسـيل هاي زنان در 

بسيج استفاده مي شود؟ 
اعتقاد دارم ظرفيتی كه بس��يج خواهران دارد اگر ازآن  درس��ت 
استفاده شود، اين قشر بسيجي مي تواند درجامعه نقش های بسيار 
بيشتري را ايفا كند.البته  به شرط آنكه به آن ها فرصت های الزم 
داده ش��ود ولي درحال حاضر نقش بس��يج  خواهران بيشتر در  

محالت، مساجد وسركارداشتن با توده مردم واجتماع است. 
 روحيه ايثارگری وازخودگذشتگی درميان قشر بسيجی 

به ويژه خواهران را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ 
بسيج با كلماتی مثل عش��ق، ايثارگري، از خودگذشتگي و قلب 
تپنده برای نظام مترادف است. بي شک اين واژگان عجين شده  با 
اسم بسيج و ماهيت آن هستند. بسيج ظرفيت باال وصفات عالی 
دارد و الزم است باتوجه به نياز جامعه و مردم، برنامه های درست 
وفرصت های مناسب را  در اختيار داشته باشد تا بتواند حركت های 

موثر و مشكل گشايي را داشته باشد. 
  روحيه ايثارگری تا چه حد می تواند در حل مشـكالت 

كشور كمك كند؟
داشتن روحيه ايثارگری  ش��رط الزم براي حل مشكالت كشور 
اس��ت ولی به نظر من ش��رط كافی نيس��ت.  وقت��ی به  روحيه 
ايثارگری بهای الزم داده شود بايد دركنارآن، ميدان و فرصت های  
مناسب درجهت سازماندهي،  عرض اندام ونقش آفرينی نيز داده 

شود و اين ها  شرايط الزم وكافی بوده و مكمل يكديگر هستند. 
 شـما به عنوان يك زن بسـيجي برای ترويج فرهنگ  

ايثارگری چه برنامه پيشنهادی داريد؟
ب��ه نظرم بايد وظايف بس��يج در همه عرص��ه ها و همچنين 
در طريقه عضوگيری  بازخوانی ش��ود. وقتی نيروهای مومن 
وكارآم��د وافراد ش��اخص در قش��رهای مختل��ف  جامعه را 
شناس��ايی مي كنيم بايد از آن ها دعوت به همكاري كنيم تا 
در قال��ب بس��يج  و باتوجه به محي��ط  تخصصی خود خألها 
را  شناس��ايی و براي حل آن، برنام��ه ارائه بدهند؛ بايد افراد 
را در اج��رای برنامه ها البته با نظارت عالی س��ازمان بس��يج 

سهيم  كنيم.
اي��ن نكت��ه مهم را نيز بايد در دس��تور كار قرار دهيم  كه ما 
م��ی توانيم  از ظرفيت دانش��جويان و اس��اتيد درجذب نيرو 
استفاده كنيم. آن ها بايد بدانند بسيج يک نيروی مردمی ودر 
كنارم��ردم  برای رفع  نيازهای مردم و درجهت تقويت نظام 
به وج��ود آمده اس��ت. يكی از اقداماتی ك��ه  مخالفان انقالب 
انجام می دهند اين اس��ت كه می خواهند  بس��يج را ازمردم 

جدا كنند.
  براي مقابله با اين ترفند، چه بايد كرد؟

دوب��اره تاكيد مي كنم كه گاهي بايد بازخوانی وتعريفی ازكاركرد 
بسيج داش��ته باش��يم. از طرفي نقش آفريني هاي بزرگی بسيج 
درمقاطع حس��اس كش��ور را بيان كني��م. براي مث��ال درزمان 
واكسيناسيون  سراس��ری فلج اطفال يا  آمارگيري ها دركشور از 
نيروهای مردمی وبس��يجی  بسيارعالی استفاده شد؛ اين افراد از 

جنس مردم  ومورد اعتماد مردم بودند.
  رونـد اقدامات صورت گرفته برای اين قشـر را كارآمد 

می دانيد؟
مطمئنم با فعاليت ها و برنامه ريزی های دقيق ومنسجم  وهمچنين 
با چشم انداز بهترومتناسب با شرايط جامعه، بسيار بهتر خواهد 

شد. 

گفت وگو با مهرشاد شبابي، بنیانگذار دفتر امور زنان  و خانواده در سپاه 

بسيج باید متناسب با  نياز جامعه حرکت کند
مريم چهار دولي

زنان در كنار مردان و دوشادوش آن ها براي به 
نتيجه رسيدن نهضت، زحمات و سختي هاي 

فراواني را به جان خريدند. بعد از پيروزي 
انقالب و دوران دفاع مقدس نيز آن ها خوش 
درخشيدند و حماسه هاي فراواني را در تاريخ 
ثبت كردند. زنان كشورمان عالوه بر نقشي 
كه در خانه ها براي اداره بستر زندگي ايفا 

مي كردند، در جامعه نيز اقدامات ماندگاري 
را رقم مي زدند. يكي از زناني كه در انقالب 
و موفقيت هاي نهادهاي مربوط به زنان نقش 
تاثيرگذاري داشت، مهرشاد شبابي همسر 

سرلشكر رحيم صفوي است. زني كه در كنار 
وظيفه مادري اش براي بهبود وضعيت زنان 
بسيجي و پاسدار نيز زحمات زيادي كشيد. 

شبابي، از پاسداراني است كه سال هاي 
جواني خود را براي انقالب اسالمي و تعالي 
بنيان خانواده در نظام و كشور ايثار كرده و 
دستاوردهاي فراواني نيز در اين زمينه به 

دست آورده است. از آن جايي كه اين عزيزان، 
بسيجي نيز هستند به سراغ وي رفتيم تا از 
او درباره راهبردها و نيازهاي بسيج زنان در 
كشور سوال كنيم و او نيز به عنوان يك زن 

كه مدت هاست در فعاليت ها واقدامات مختلف 
بسيجي گونه تالش كرده است به سواالت 
ما پاسخ دهد. شبابي در گفت وگو با نشريه 
فرهنگ ايثار تاكيد مي كند كه بسيج براي 

هربازه زماني، بايد مناسب با آن دوران فعاليت 
كرده و متناسب با نياز جامعه حركت كند كه در 

ادامه، مشروح اين گفت وگو را مي خوانيد.
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ادبیات 
دفاع

در ميان بسـيجيان و رزمنده هاي دفاع مقدس كه 
جان شـان را براي كشور فدا كردند، از تمام اقشار 
حضور داشـتند. در اين بخش به شهيدان شاعري 

اشاره مي كنيم كه اشعار زيبايي سرودند.

شهيد قنبر زارع
به سال 1344 در روس��تای بليان كازرون متولد شد. از 
اوان كودكی به س��رودن شعر،نگارش داستان، طراحی و 
نقاش��ی پرداخت.سرانجام در س��ن 18 سالگی موفق به 
اخذ مدرك ديپلم ش��د. وی در دوران دانش آموزی بيش 
از 10 بار در جبهه-های حق عليه باطل ش��ركت جست 
و باره��ا فرمانده��ی گروهان ها و گردان ه��ا را عهده دار 
ش��د. با اين وجود به تعبير خودش شرم داشت از اينكه 
خود را رزمنده اس��الم بنامد. شهيد زارع كه در سرودن 
شعر، نويس��ندگی، طراحی و نقاشی صاحب نظر و دارای 
مه��ارت تام بود، بعد از اخذ ديپلم در كنكور سراس��ری 
ش��ركت كرد و هنوز نتيجه قبلی او )در رش��ته پزشكی( 
اعالم نش��ده بود كه در تاريخ 1362/8/2 به خيل عظيم 

شهدای انقالب اسالمی پيوست.

لحظه های سبز
هان تو ای عصيانگر زخمی سالمت سرخ باد

شعله های آشنايی در كالمت سرخ باد

می زند دريای دل با نام خونبار تو جوش
در رگ هستی ضمير پر دوامت سرخ باد

لحظه های سبز معراجت كه  می افروخت دل
در نگاه روزگاران تا قيامت سرخ باد

كربالی داد! در توفان بيداد زمان
خطبه غّرای جاويد امامت سرخ باد

ای شهيد عشق در غوغای عاشورای خون
شهد شيرين لقای حق به كامت سرخ باد

شهيد عليرضا فيروزی
در س��ال 134٥ در شهرستان فسا متولد شد. از همان اوان 
كودكی عالقه زيادی به فعاليت های هنری داشت. با پيروزی 
انقالب اسالمی زندگی وی نيز روح ديگری گرفت و تمام هم 
و غم خود را در خدمت به انقالب و تعالی اهداف آن به كار 
بست. با نقاشی چهره های شهدا و سرودن اشعار گيرا و زيبا، 
گام های موثری در اين زمينه برداشت. شهيد فيروزی آن گاه 
كه احس��اس كرد، دست هايش قدرت حمل سالح را دارند، 
فرم��ان حضرت امام)ره( را لبيک گفت و با ش��وقی عارفانه 
به جبهه های نبرد شتافت. تا اينكه در عمليات پيروزمندانه 
والفجر 8 كه منجر به آزادی ش��هر فاو ش��د از ناحيه دست 
مج��روح گرديد كه پ��س از ماه ها م��داوا و تحمل چندين 
عمل، سرانجام منجر به قطع دست چپ ايشان شد. با اين 

وجود روح ناآرام اين شهيد بزرگوار آرام نگرفت، تا اينكه در 
س��ال 1366 در كنكور سراسری در رشته پزشكی پذيرفته 
ش��د. پس از دو ماه حضور در دانشگاه و فعاليت در انجمن 
اس��المی به س��وی جبهه ها عزيمت ك��رد و در زمينه های 
مختلف تبليغی ب��ه فعاليت پرداخت. در هم��ان زمان بود 
كه ارزنده ترين آثار خود را كه نقاشی چهره های فرماندهان 
شهيدش بود و هم اكنون زيب دروازه ورودی شهرستان فسا 
می باش��د را آفريد. وی در مسابقات جانبازان كل كشور در 
زمينه های شعر و گرافيک مقام های اول و دوم را احراز كرد.

در س��ال 136٧ كه جنگ تحميلی وارد مرحله جديدی 
ش��د همگام با كفرس��تيزان در عمليات بيت المقدس٧ 
شركت كرد و س��رانجام در تاريخ 136٧/3/23 به خيل 

عظيم شهدای انقالب اسالمی پيوست.

معراج
بار ديگر الله ها از خاك روييدن گرفت

غنچه پيراهن، شكاف انداخت خنديدن گرفت

نغمه داود سر دادند مرغان چمن
عطر گل در كوچه های شهر پيچيدن گرفت

مژده صبح ظفر پيچيده در گوش زمان
مرده باد آن كس كه اين هنگام خوابيدن گرفت

مرغ دل از سينه سرخ شهيدی تا پريد
چون پرستوی مهاجر عزم كوچيدن گرفت

در ميان دشت سبز و سرخ جوش الله ها
خون يحيی بار ديگر باز جوشيدن گرفت

نوجوانی خنده بر لب سوی حق معراج كرد
موج شد بر پهنه دريا خروشيدن گرفت

مادری نعش جوان بی سرش در بر فشرد
پاره های پيكرش از شوق بوسيدن گرفت

شهيد ناصر چهارلنگ)صابر(
در اس��فند 1344 در شهرس��تان دزفول به دنيا آمد. در 
دوران مبارزه با دش��منان بعثی موفق به اخذ ديپلم شد 
و س��رانجام ش��هيد چهارلنگ در پی مب��ارزه بی امان با 
دشمنان اس��الم در تاريخ 63/11/18 در تنگه چزابه به 

درجه شهادت نايل آمد.

معشوق بی سر
ای آشناترين، مهر آشنای عشق

بيرون نمی شود از سر هوای عشق

راه تو می روم، معشوق بی سرم
تا عاقبت كنم جان را فدای عشق

ره توشه بسته ام بر دوش انتظار
خواهم سفر كنم تا منتهای عشق

همرزم من بيا، تا غسل خون كنيم
در وادی منا، در كربالی عشق

از كاهلی چه سود، تن را مپروران
جان را بپروران، بهر والی عشق

با زمزم دعا، يارا بيا كه ما
دل را بريده ايم تا منتهاي عشق

»صابر« ترا چه غم از وادی عدم
گر خود فنا كنی يابی بقای عشق

شهيد آگل سليمی اسطلكی 
در س��ال 1332 در شهرس��تان الهيج��ان متولد و بعد 
از گذراندن دوران تحصي��الت )چهارم نظام قديم( وارد 

ارتش شد.
اي��ن هنرمند در تاريخ 62/1/2 در اثر تركش گلوله توپ 
در جبهه چزابه به درجه رفيع ش��هادت نايل شد. وی در 
هنگام شهادت استوار يكم ارتش جمهوری اسالمی بود.

از جان گذشته
ما در جهان ز لذت دوران گذشته ايم 

از چشم شوخ و از لب خندان گذشته ايم

چشم هوس به چشم غزالی ندوختيم
از روی خوب و موی پريشان گذشته ايم

هرگز فريب چرب زبانی نخورده ايم
يوسف صفت ز تهمت عصيان گذشته ايم

چادرنشين وادی بيداری و جنون
درد آشنا شديم و ز درمان گذشته ايم

ما رنج آدميم كه از گندم بهشت
بی اعتنا ز گفته شيطان گذشته ايم

در انتظار پاره كرباس آخرت
از جلوه های جامه الوان گذشته ايم

بت ها شكسته ايم به فرمان پير عشق
از انتقام و خشم خدايان گذشته ايم

دست طمع به سوی نگاری نبرده ايم
از لعل نوش و چاك گريبان گذشته ايم

ای دوست! جان به پاكی جانان نثار كن
با ترك سر بگوی كه از جان گذشته ايم

نغمه عشق
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ايثار علم
 بي  چشمداشت

آرش میراسماعیلي، در گفت وگو با نشريه فرهنگ ايثار:

از خودگذشتگی به عنوان
 یك الگوي اخالقی

  باید در جامعه آموزش داده شود

  شـما بـرای دسـتيابی به يـك مقـام واالتر، يك 
جايگاه دنيوی را كه می توانسـتيد به دست بياوريد، 
ايثاركرديد. چه مولفه هايی سبب شد تا دست به اين 

از خودگذشتگی بزنيد؟
باتوج��ه به ش��رايطی كه در المپيک ب��رای مدال آوری من  
پيش آمد در آن ش��رايط  از يک س��و آرمان ها وارزش های 
كشورم، مد نظر بود و ازطرف ديگر، موضوع ورزشي كه در 
قبال آن مس��ئول بودم. تصميمی كه من درآن شرايط بايد 
می گرفتم يعني فردی كه به عنوان عضو تيم ملی و نماينده 
يک كشور راهی مسابقات خارجی شده است، بسيار دشوار 
بود. براي فردي در جايگاه آن روز من، آرمان ها وارزش های 
كش��ورم بايد جزو اصول زندگی باش��د. ش��ايد مدال فلزی 
به دست آوردنش بسيار شيرين بود ولي در نهايت، انصراف 
داده و م��دال معن��وی را به مدال فلزی ترحي��ج دادم. در 

آن زم��ان و حتي امروز اعتق��اد دارم كه اقدامات و كارهاي 
ارزشي و معنوي بسيار بيشتر ماندگار خواهد ماند.

 درآن زمـان چـه معيارهـای بـرای ايـن از خـود 
گذشتگی در ذهن داشتيد؟

بحث معيار وارزش هاي كشورم مطرح بود.  بين مدال فلزی 
و ارزش های كش��ورم بايد  يكي را انتخاب مي كردم.  كشور 
من، كش��وری به نام  اس��راييل را كه با ظلم وستم روي كار 
آمده  است، به رسميت نمی شناسد. ما تنها كشوری هستيم 
كه درمقابل ظلم وس��تم و زورگويی  اس��راييل ايستادگی 
كرده ايم وحامی فلس��طين بوده ايم. به نظر من  ورزشكاران 
و حتی  تمام مردمی كه در ايران زندگی می كنند بايد اين  

امر را مقدس بشمارند. 
 شـمادرآن زمـان چه فـردي را الگـوي عمل خود 

قرارداده بوديد ؟

قب��ل ازمن قهرمان های بزرگی بودند  كه اين اقدام را انجام 
دادند و به صورت ش��اخص، آقای اميررضاخادم را مي توانم 
نام ببرم كه در مس��ابقات جهانی كش��تي با نماينده رژيم 

صهيونيستي مسابقه نداد.
 تشويق هايی كه بعد از اين از خودگذشتگي صورت 

گرفت كدام يك بيشتر بردل شما نشست ؟
در آن لحظ��ه وحتی چند روز بعد از آن  نمی دانس��تم چه 
اتفاق��ي برايم خواهد افت��اد. از جوايز م��ادی ومعنوی هم 
خبرنداشتم و وقتی اين تصميم را گرفتم، خود آن باارزش 
بود. گفتني است پيام مقام معظم رهبري، به خدمت ايشان 
رفتن و صحبت ها، تقدير و تش��كری كه ايش��ان داشتند از 
هرمدالی برايم باالتر بود وهميشه برايم ماندگار خواهد بود. 
 بـه نظر شـما برای افزايـش از خودگذشـتگی در 

جامعه و ترويج فرهنگ ايثار چه بايد كرد؟

مكتب 
فداكاري

هنگامه هـاي مختلفـي وجـود دارد كه اگر انسـان در آن لحظات خـاص تصميمات 
مناسبي را اتخاذ كند تا آخر عمرش از آن اقدام احساس پيروزي و موفقيت مي كند. 
زمان  هايي كه  بيشـتر به بُعد انسـاني و معنـوي افراد باز مي گـردد و در اكثر موارد 
همراه با از خودگذشتگي و دگرخواهي است. در همين راستا هستند افرادي كه براي 
رسـيدن به اهداف بزرگ، دلخوشـي ها و ماديات دنيوي را ناديده مي گيرند. همه به 
خاطر داريم كه »آرش ميراسماعيلی« از ورزشكاران با استعداد و قهرمان كشورمان 
كه عالقه مند بود تا بتواند مدال طالی مسابقات المپيك آتن سال 2004 را نيز به دست 
آورد به دليل آنكه در مراحل نخست بايد با حريفی از اسراييل به مبارزه می پرداخت 
و برای آنكه با حريف اسـراييلی خود رو به رو نشود به بهانه رعايت نكردن حد وزن 
مجاز خود، از دور مسـابقات كناره گيری كرد. اين اقدام ميراسماعيلي از لحاظ فني 
شايد مورد انتقاد قرار گرفت ولي مردم كشورمان و مظلومان جهان را خشنود كرد. 
در آن زمان به دليل آنكه كشـورمان رژيم صهيونيستي را به رسميت نمي شناخت، 
آرش ميراسـماعيلی كه انتخاب اول مجله آمريكايی اسـپورتس ايلسـتريتد برای 
كسب مدال طال در رشته جودو بود، حاضر به انجام مسابقه با ايهود واكس جودوكار 
اسراييلی نشد و بنابر قانون المپيك، از دور مسابقات حذف شد. رييس جمهور وقت 

ايران)رييس دولت اصالحات( در واكنش به اين از خودگذشتگي ميراسماعيلی گفته 
بـود: »اين عمل آرش، در تاريخ افتخارات ايران ثبت می شـود«. شـايد دولت ايران 
در مراسـمی كه از صداوسيما پخش می شـد، به آرش ميراسماعيلی، مبلغی معادل 
125000 دالر آمريكا جايزه نقدی پرداخت كرد ولي ارزش معنوي اقدام او متفاوت بود. 
ميراسـماعيلی اين از خودگذشتگي خود را دفاع از مردم فلسطين و محكوم كردن 
اسراييل اعالم كرد. مقامات سياسی ايران به شدت از اين كار ميراسماعيلی حمايت 
كردند و پس از سـال ها، باز هم در دولت بعدي از آرش ميراسـماعيلی تقدير شد  و 
رييس دولت وقت در خصوص ميراسـماعيلی چنين گفت:»هر چند ميراسـماعيلی 
نتوانست مدال طال را به دست آورد اما با امتناع از بازی با نماينده رژيم صهيونستی 
توانست افتخاری ابدی به دست آورد«. شخصيت ها و افراد متعددي از اين اقدام مير 
اسماعيلي تقدير كردند ولي بي شك تمام اين اقدامات و اظهارات دنيوي و گذراست 
و تنها ازخودگشـتگي او باقي ماند و در اذهان ثبت شـده اسـت. سال هاست از اين 
اقدام مي گذرد ولي همچنان مردم آن اقدام جودوكار  تيم ملي كشورمان را در خاطر 
دارند در همين راستا به سراغ او رفتيم تا از چرايي تصميمي كه گرفت جويا شويم و 

در ادامه، مشروح اين گفت وگو را مي خوانيد.

اسوه هاي صالبت و پیروزي
نام بسـيجي با خلوص نيت، ازخودگذشـتگي، ايثار، شـهادت، مطيع امر واليت و 
هزاران ويژگي خوب ديگر گره خورده است. مردان و زناني كه سال هاي سال است 
براي اعتالي نام ايران و نظامي اسـالمي تالش مي كنند و نقطه اوج بالندگي آن ها 
در دوران دفاع مقدس بود. آن زماني كه جان ها را فدا مي كردند تا همبسـتگي و 
پايداري خود را به نمايش بگذارند. از هيچ دشمني ترس نداشتند و دلخوشي شان 
لبخند واليت و مردم بود. آن هايي كه رفتند تا ما بمانيم و بدانيم كه اگر اين كشور 
امروز با صالبت ماناسـت، به دليل ايستادگي ها وايثارگري آن هايي است كه هيچ 
براي خود نمي خواسـتند. آن هايي كه صفاي وجودشان خالي از منيت هاي دنيوي 
بود. بي شك اگر فرهنگ و تفكر بسيجي كه همان فرهنگ ناب ايثار است امروزه 
نيز در جامعه ما اجرايي شـود، مشـكالت و معضالتي كه وجود دارد را مي توانيم 
يكي پس از ديگري پشـت سر گذاشته و به همان موفقيت هايي دست پيدا كنيم 

كه زماني با دستان خالي آن ها را فتح كرديم. 
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بي ش��ک براي اين موضوع مهم بايد فرهنگ سازی شود. در 
باش��گاه ها وتيم ها نبايد فقط بحث فنی وگرفتن مدال فلزی 
مطرح شود. شاخصه هاي معنوی مثل از خودگذشتگی، ايثار 
و بسياري مسائل ديگر بايد به عنوان الگوهای اخالقی  مطرح 
و آموزش داده ش��ود. ما الگوهای خوبی در اين زمينه داريم.  
پهلوانان ما ايثار و ازخودگذش��تگی های مان��دگار و فراواني 
كرده ان��د. براي مثال پهلوان پوري��ای ولی باآن حركات وكار 
ارزش��ی كه انجام داد، پهلوانی اش را ماندگار كرد يا غالمرضا 
تخت��ی كه يک  الگوي اخالقی  خوب اس��ت. در كنار مدال 
فل��زی، تكني��ک وتاكتيک وآمادگ��ی جس��مانی، الگوهای 
اخالقی نيز بايد تدريس ش��ود. به ويژه  در س��نين نوجوانی 
كه مدال آوری خيلی مهم اس��ت، آموزش داده شود كه فقط  
مدال آوردن ش��رط موفقيت نيس��ت بلكه بعضی مسائل نيز 

هستند كه می تواند ارزشمندتر وماندگارتر ازمدال باشند.
   برخي، مشـكالت اقتصادي را براي دوري از ايثار 
و ازخودگذشـتگي بهانه مي كنند، شـما اين را قبول 

مي كنيد؟
فكر می كنم درمورد ايثار وفداكاری، مشكالت مالی  توجيه 
مناس��بی نيست. فرهنگ س��ازی وآموزش بايد به گونه اي 
باش��د كه اين خواس��ته ها وتصميم��ات، قلب��ی، اصولی و 
اعتقادی باش��د. ورزش��كاران و نخبگان از صميم قلب و با 

اعتقاد كامل اين اقدامات را انجام دهند.

  روحيه از خودگذشتگی در مردم ايران وجود دارد 
به نظر شـما برای ترويج و بروز آن چه دستگاه هايي 

بايد به كارگيری شوند ؟
متاس��فانه درحال حاضر برخی دوست دارند اخالق ، ايثار و 
مس��ائل اينچنينی در جامعه كمرنگ ش��ود. در دوران دفاع 
مقدس جوان ها از لذايذ زندگی گذش��تند و به جبهه رفتند 
و از آب وخ��اك وميهن دفاع كردند. آن ها بر س��ر اعتقادات 
واصول شان ماندند و  درحال حاضر نيز مدافعين حرم  برای  
اينكه دش��من وارد كش��ور نش��ده و جنگ  به خ��اك ايران 
كشيده نشود و همچنين حفظ حرم هايي كه جزو اعتقادات 
ماس��ت، از جان مايه می گذارند؛ پس فرهنگ ايثار ومقاومت 
در كش��ور وجود دارد ولي برای تقويت مسائل ارزشی نياز به 
فرهنگ س��ازی  در مدارس برای نوجوانان وجوانان  از طريق 

تعليم وآموزش داريم. به نظرم مدال های  من در مقابل ايثار 
اين افراد هيچ ارزش��ی ندارد. كس��ی كه بزرگ ترين سرمايه 
خودش يعني جانش را فدا می كند يا قس��متی از بدنش را 

ايثار می كند، اقدامش بسيار باارزش تر از مدال فلزی است. 
  نقـش مـردم را در ايـن زمينـه چگونـه ارزيابی 

می كنيد ؟
مردم ايران فهيم وقدرش��ناس هستند. هميشه با محبت ها 
وتشويق های شان مشوق خوبی براي ادامه راه ايثار هستند 
و همين گونه اس��ت كه ما ش��اهد آن هس��تيم كه افرادي 
مانند ش��هيد حججي همچنان در راه دفاع از ارزش ها ايثار 

مي كنند و جان مي دهند.
 حرف پايانی؟

ب��ه هم صنف های خودم  و ورزش��كارانی كه پ��ا در عرصه 
قهرمان��ی می گذارن��د، می گويم كه همه چيز در به دس��ت 
آوردن  م��دال و ب��رد و باخ��ت نيس��ت. به هر ش��رايطی 
ب��رای گرفتن مدال ت��ن ندهيد.  بعضی مواق��ع ايثاركردن 
وازخودگذش��تن برای كش��ور و ارزش های كش��ور بس��يار 
باالت��ر و ارزش��مندتر خواهد بود. اف��راد فراواني  مدال های 
بزرگی به دس��ت آوردند اما تنها كسانی كه كارهای اخالقی 
و ارزش��ی انجام دادند برای هميشه ماندگار و الگو شدند. از 
طرفي جوانان و نوجوانان كه می خواهند پا به عرصه ورزش 

بگذارند، الگوي خوبی انتخاب كنند.

آرش ميراسماعيلی در اين مسير تنها نبوده و ورزشكاران ديگري 
نيز اين از خودگذشتگي را در كارنامه دارند. از 1983 تا امروز، 
ورزشكاران و تيم های ورزشی ايرانی از انجام مسابقه با حريفان 
اسراييلی خودداری كرده اند. از رشته طناب كشی گرفته تا گلبال 
نابينايان و تيراندازی جانبازان و معلولين را نيز به چشم می خورد. 

از امير رضا خادم قهرمان كشتی آزاد ايران تا فاطمه برقول كه 
در يكی از تورنمنت های بين المللی شطرنج نابينايان از رقابت با 

شطرنج باز نابينای اسراييلی كناره گيری كرد، در اين ليست حضور 
دارند. در ادامه به بخشي از آن ها اشاره مي كنيم.

صالح نجفی، شطرنج  باز 10 ساله ايرانی كه سال 1380 در مسابقات 
بين المللی شطرنج نونهاالن به خاطر همگروهی با يك شطرنج باز 
نونهال اسراييلی از مسابقات كناركشيد.تيم فوتسال دانشجويان 

ايران كه سال 1382 به سرپرستی محمد دادكان به مسابقات 
جهانی دانشجويان رفت و به خاطر همگروهی با تيم فوتسال 

دانشجويان اسراييل از تورنمنت كناره گيری كرد. تيم ملی گلبال 
نابينايان ايران هم، سال 1382 در يك تورنمنت بين المللی از 

رقابت با تيم گلبال اسراييل انصراف داده بود .حركت غالمحسين 
ذوالقدر تكواندوكار ايرانی كه در مهر سال 1385 پس از موفقيت 

در تورنمنت كرواسی، به خاطر حضور يك تكواندوكار اسراييلی در 

بين سه نفر برتر آن وزن، روی سكو نرفت و قيد به گردن انداختن 
مدال آن مسابقات را زد. 

عباسعلی اكبری در مسابقات جهانی طناب كشی در مهر 1385 
در هلند كه داوری يكی از مسابقات تيم طناب كشی اسراييل را 
نپذيرفته بود. فرخنده سليماني در سال 1386 در يك تورنمنت 
تنيس روی ميز از قضاوت ديدار پينگ پنگ باز اسراييلی با يك 

ورزشكار ديگر انصراف داده بود.
حمد عليرضايی نيز كه برای اولين بار برای شنای ايران در المپيك 
سهميه كسب كرده بود، به دليل حضور يك ورزشكار اسراييلی از 
رقابت در صحنه المپيك بازماند. در مسابقات شنای المپيك پكن، 

شناگر ايرانی در خط يك و “تام بيری” شناگر اسراييلی در خط 
7قرار داشت. جواد محجوب، امير قاسمی نژاد، بهزاد وحدانی و 

قاسم نوری زاده در رشته جودو، كمال علی خواه در سامبو، عليرضا 
ادهمی، علی پاكدامن، شروين و شايان طلوعی، اميررضا كنعانی، 
محمد خمسه، حامد صداقتی، سيدحسين عابدی، محمدحسين 

ابراهيمی، حامد صياد قنبری و بهداد مرادی در رشته شمشيربازی، 
سعيد كروندی داور تكواندو و حسين حضرتی در رشته ووشو 

از ديگر ورزشكارانی هستند كه در مسابقات جهانی از رقابت با 
اسراييلی ها خودداری كرده اند.
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اون وقتـا، نزديكيـاي عمليات، بچه ها خوب به خودشـون مي رسـيدن. 
آرايشـگاه صلواتي از هميشه شلوغ تر مي شـد، لباس نوها از الي چفيه ها و 
بغچه ها در مي اومدن، اونايي كه لباس نو نداشـتن، لباس هاشونو مي شستن 
و خشك مي كردن و زير پتوشان مي گذاشتن تا اتو بخوره. نزديك عمليات، 
همـه بوي خوش مي دادن، منطقه مي شـد كلكسـيون عطـر و گالب. يكي 
از معـدود چيزايي كه خارجي بود ولي حرمت داشـت، بعضي از عطراي اونا 
بود. نزديك عمليات، شـوخياي بچـه هم اوج مي گرفت؛ همه خوشـحال و 

يادي از مرداِن مرد

احمدرضا هدايتي
كارشناس ارشد مديريت

كارآفريني موتور تحول و توس��عه فرهنگ و جامعه اس��ت و رشد 
و فراگي��ري اين پديده مي تواند به تحول و دگرگوني بنيادين در 
اقتصاد ملي منجر شود و فرهنگ و تفكر بسيجي، فرهنگي است 
سرشار از باورها و ارزش هايي كه مي تواند اين موتور را با ظرفيتي 
مضاعف به فعاليت درآورده و همچون گذش��ته كليد طاليي حل 
مشكالت در عرصه هاي مختلف از جمله بهبود فضاي كسب و كار 
و توسعه كارآفريني در كشور باشد. رمز اين توانمندي را مي توان در 
آميختگي فرهنگ بسيجي با ارزش هاي اسالمي جست وجو كرد، 
زيرا در فرهنگ و تفكر بس��يجي، كار و تالش براي جلب رضايت 
الهي، همواره در اولويت قرار داشته و نوعي عبادت تلقي مي شود، 
همان گونه كه مقام معظم رهبري)مدظله العالي( در سخنراني در 
جمع كارآفرينان كشور، كار آفريني را نوعي عبادت و ارزش آفريني 

خواندند . 
عالوه بر اين فرهنگ بس��يجي متاثر از ش��رايطي است كه بسيج 
را قادر س��اخت تا با بهره گيري از ظرفيت ها و استعدادهاي متنوع 
مردمي، نه تنها تداوم چرخه اقتصاد كش��ور در طول هشت سال 
دفاع مقدس را ممكن سازد، بلكه با نبوغ و خالقيت فراوان كه يكي 
از ويژگي هاي اصلي افراد كارآفرين محسوب مي شود، زمينه توليد 
بسياري از محصوالت مورد نياز كشور به خصوص در زمينه هاي 
دفاعي را با كمترين هزينه و در سخت ترين شرايط اقتصادي فراهم 
كند، اما فرهنگ بسيجي داراي چه خصوصياتي است كه مي تواند 

در تسريع اين فرآيند موثر واقع شود.
  راه روشن موفقيت

آيات و روايات اسالمي حاوي آموزه هايي است كه همواره انسان را 
به كار و تالش و پرهيز از سستي و تنبلي دعوت و همت گماشتن 
براي كسب روزي حالل را نوعي عبادت معرفي مي كند، بنابراين از 
ديدگاه اسالم، كارآفريني را مي توان فرايند استفاده از نعمات الهي 
براي توليد ثروت در جهت رفاه و آسايش جامعه دانست و به عبارت 
ديگر كارآفريني مسيري است براي رسيدن به آرمان رشد اقتصادي 
و رفاه جامعه با اتكا به ارزش هايي كه با معنويت و باورهاي ديني و 

اعتقادي درهم آميخته است. 
به اين ترتيب كارآفريني در فرهنگ و تفكر بسيجي داراي مفاهيمي 

به شرح زير خواهد بود.
 جهاد در راه خدا

در تعاليم اس��المي، كار و تالش در رديف جه��اد در راه خدا قرار 
گرفته و احاديث و روايات مختلفي در اين زمينه بيان شده است. 

پيامبر اسالم)ص( در اين رابطه مي فرمايند: »هركس از راه حالل 
براي استغناي خود و خانواده اش تالش كند، مانند كسي است كه 
در راه خدا جهاد كرده است و هركس آبرومندانه در پي حالل دنيا 

تالش كند، در مرتبه شهدا خواهد بود«.
حضرت علي)ع( نيز مي فرمايند: »درآمدن شما صبحگاهان براي 
جه��اد در راه خدا، از درآمدن آنكس كه براي تامين خانواده خود 
تالش مي كند، برتر نيست«.در تفكر و فرهنگ بسيجي نيز، كار و 
تالش نه تنها به عنوان منبعي براي تامين نياز خانواده مطرح است، 
بلكه با نگاهي عميق و فراگير، نتايج كار او، آحاد جامعه را نيز شامل 
مي شود و به همين دليل است كه بخش عمده خالقيت و نوآوري 
در چرخه فعاليت هاي اقتصادي و به ويژه در زنجيره توليد و صنعت، 

با اتكا به فرهنگ و تفكر بسيجي صورت مي گيرد.
كارآفريني، راه تقرب الهي

رس��ول گرامي اس��الم )ص( مي فرمايند: »پاكيزه ترين دستاورد 
مس��لمان، كاريس��ت كه در راه خدا انجام دهد« و به همين دليل 
است كه در فرهنگ و تفكر بسيجي، كار شايسته و بايسته وسيله 
سعادت و آسايش و سرمايه عزت نفس و خود باوري تلقي مي شود، 
به عبارت ديگر نهادينه سازي نگاه معنوي به كار و تالش مي تواند 
در توسعه و تقويت فضاي كسب و كار موثر واقع شود و اين نكته 
ديگري اس��ت كه بي شک از طريق گسترش و ترويج اين فرهنگ 
تعميم خواهد يافت، زيرا ه��رگاه افراد جامعه كار و تالش را اداي 
تكليف و راهي براي نزديک ش��دن به خدا بدانند، از هيچ تالشي 
براي انجام بهتر و دقيق تر آن فروگذار نمي كنند.بررسي سيره انبيا و 
ائمه )ع( گوياي آن است كه كار و تالش از ويژگي هاي ناگسستني 
آنان به ش��مار مي رود و نمونه بارز آن را مي توان در تالش هاي 
حضرت علي)ع( براي رونق كشاورزي، حفر چاه هاي آب، توسعه 
نخلستان ها و حتي توسعه و بهسازي راه ها مشاهده كرد و هر يک 
از پيامبران الهي از جمله حضرت داود)ع( و حضرت سليمان)ع( و 
يا حتي ذوالقرنين كه قرآن نيز از آنان به عنوان كارآفرين نام برده، 
متناس��ب با اقتضائات زمان خود و با روش هاي مختلف از جمله 
تجارت، ماهيگيري، نج��اري و حتي چوپاني براين موضوع تاكيد 
داشته اند.فرهنگ و تفكر بسيجي نيز متاثر از همين سيره است كه 
خود را در هر زمان متناسب با شرايط و نياز روز جامعه تطبيق داده 
و عمل مي كند، همچنان كه در طول حيات طيبه انقالب اسالمي، 
نيروهاي مذكور متناس��ب با شرايط در ابتداي انقالب اسالمي در 
قالب نيروهاي حفاظتي و امنيتي، در زمان جنگ در قالب نيروهاي 
رزمنده و پشتيبان جنگ و پس از دفاع مقدس در قالب پيكارگران 
عرصه س��ازندگي و هم اكنون با گسترش دامنه فعاليت هاي خود 
در عرصه هاي علمي و فرهنگي، تالش مضاعفي را شكل داده اند. 

خودكفايي و حفظ استقالل
در حديثي ديگر از پيامبر اسالم)ص( نقل شده است: »اگر انسان 
ريسماني بگيرد، پشته اي از هيزم را بر دوش كشد و آن را بفروشد 
و از اي��ن رهگذر نيازهاي زندگي خود را تامين كند، بس��ي بهتر 
از اين اس��ت كه از ديگران درخواست كمک كند« و اين موضوع 
مولفه ديگري است كه ترويج و نهادينه سازي آن نه تنها مي تواند 
تامين معاش افراد را به همراه داشته باشد، بلكه در ايجاد اشتغال 
براي ديگران نيز موثر واقع خواهد ش��د، همان گونه كه بسياري از 
بس��يجيان دوران دفاع مقدس پس از فراغت از جنگ تحميلي با 
پرداختن به كس��ب علم و دانش و يا ورود به عرصه فعاليت هايي 
مانند كشاورزي و صنعت، زمينه هاي رشد محيط كسب و كار را 

فراهم كردند.
كارآفريني در جهت منافع و مصالح جامعه

بس��يجي نه تنها به عن��وان يک تكليف اله��ي كار را براي رضاي 
خ��دا انجام مي دهد، بلكه در اين مس��ير در كن��ار منافع خود به 
منافع آحاد جامعه نيز مي انديش��د و اين نكته راز ديگري اس��ت 
ك��ه عالوه بر جلب رضايت وعنايت الهي،مقبوليت او دركارهايش 
راتضمين مي كند. رسول گرامي اسالم در اين رابطه نيز مي فرمايند: 
»دوست داش��تني ترين اعمال نزد خدا شادي رساندن به مومن، 

برطرف كردن گرسنگي او و دور ساختن غم واندوه وي است«.
در آموزه هاي اس��المي ضمن ترغيب افراد جامعه به اس��تفاده از 
نعمات و بركات الهي، پيوس��ته بر لزوم استفاده صحيح از منابع و 
امكانات و اجتناب از اس��راف و تبذير تاكيد شده و عالوه بر آن بر 
ضرورت پاك و طيب بودن سرمايه و تاثير آن در بركت و افزايش 
نتيجه كار نيز اصرار شده است. در واقع اسالم ضمن تاكيد بر پرهيز 
از ورود مال حرام به سرمايه هاي مورد استفاده براي تامين معاش 
و هش��دار براي پرهيز از ربا و رباخ��واري، تالش كرده تا با هدايت 
صحي��ح امكانات موجود از طريق تعيين ام��وري مانند خمس و 
زكات، از فرآيند كسب و كار حمايت و جريان كار و كارآفريني را 
در سطح جامعه تسريع، تسهيل و متعادل سازد و اين نكته ديگري 
است كه در فرهنگ بسيجي از ارزش و جايگاه خاصي برخوردار و 

عمال در توسعه بازار كسب و كار موثر واقع شده است.
نقش مديريت بسيجي در توسعه كارآفريني

نح��وه فرماندهي و مديريت در طول 8 س��ال دف��اع مقدس و 
چالش هاي پ��س از آن، راهكار ديگري اس��ت كه مي تواند به 
عنوان الگويي مناسب، فرصت هاي الزم براي رفع بحران اشتغال 
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وتوسعه کارآفریني

كارآفريني عبادت است
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خندان مي شـدن و با هم گل مي گفتن و گل يادي از مرداِن مرد
مي شـنفتن. يكـي از اون حرفايي كه خيلي 
رواج پيدا مي كرد ايـن بود كه فالني »نوراني 
شدي، نور باال مي زني!«. معلوم بود قصه چيه. 
همه بـا هم مي رفتن عمليات، ولي همه با هم 
برنمي گشتن. به قول بچه ها، يه عده عمودي 
مي رفتـن و افقي برمي گشـتن، بـه هر حال، 

خيلي ها شهيد مي شدن. 
اين روزا كه عمليات ما شـده جشـنواره، 

همـون جوريه. در جشـنواره اول، يكي دو تا 
بيمارسـتاني داشـتيم، يعني مجروح داديم! 
توي جشنواره دوم، يكي از داورها، كه مي تونه 
شـبيه بچه هاي اطالعات عمليات باشه، قبل 
از عمليـات جشـنواره، به شـهادت رسـيد. 
سـعيد جان بزرگي، داور بخش عكس بود كه 
جراحات شيميايي اش بهانه شد تا دودره كنه 

بره پيش بچه ها. 
در جشنواره سوم هم نصراله مرداني رفت. 

مرداني كه داور بخش شـعر بود، بعداز عمري 
مجاهدت و هنرورزي براي انقالب اسـالمي، 

نوراني تر از هميشه، به مقصود رسيد. 
همين چيزا شـد كه ما يـاد جبهه افتاديم 
و درسـت و حسـابي فهميديم كـه همچنان 
بايد خوب نگاه كنيم كه كي  نوراني شـده! تو 
جشنواره چهارم كي مي ره؟ بچه ها! ببينيد كي 
نور باال مي زنه؟! به خدا اينجا هم خبرهاييه ... 

درست مث اون وقتا.

در كش��ور را تا حدود زيادي برطرف كند، اما بديهي اس��ت كه 
رمز موفقيت فرماندهان و مديران بسيجي به خصوص در دوران 
مقدس را بايد در فرهنگ بس��يجي جست وجو كرد و اين بدان 
معناست كه نظام مديريتي كشور به خصوص در بخش دولتي 
نيازمند بازنگري و بهينه سازي با اتكا به فرهنگ و تفكر بسيجي 
است، فرهنگي كه با ايجاد روابطي كامال دوستانه و برادرانه، فاصله 
بين مدير و زيردست را به حداقل رساند و فضايي را بر روابط بين 
آن ها حاكم ساخت كه هريک با عنايت به ارزش هاي اسالمي، 
موفقيت و شكست خود را در موفقيت و شكست ديگري جست 
وجو مي كرد، وضعيتي كه هريک خود را با تمام وجود در شادي 
و غم و مصايب و مشكالت ديگري شريک مي دانستند و تمام 

تالش خود را معطوف كمک به ديگران مي كرد.
ساير ويژگي هاي تفكر بسيجي در كارآفريني

پرهي��ز از تجمل گرايي، عدم تبعيض و عدال��ت در توزيع منابع 
و امكانات، زمان شناس��ي در كار و فعاليت، پشتكار و استواري، 
سودرساني به ديگران، صداقت، خالقيت و كسب دانش و مهارت 
كاربردي، نظم و انضباط دقيق، همت بلند يا برنامه ريزي متناسب 
با ش��رايط روز كه مص��داق آن در بخش نظام��ي را مي توان در 
پيروزي بر دشمنان در عرصه هاي مختلف يا در طراحي و توليد 
انواع سالح و تجهيزات مدرن و پيشرفته به خوبي مشاهده كرد، از 
ديگر ويژگي هاي فرهنگ بسيجي است كه موفقيت رزمندگان و 
بسيجيان در كسب دستاوردهاي جديد را تسهيل كرده و ترويج 
و تعميم آن در شرايط كنوني نيز مي تواند توسعه محيط كسب 

و كار را تضمين كند.
الف- برخي مصاديق كارآفريني بسيجيان در دفاع مقدس

مرور جريان جنگ تحميلي و اقدامات رزمندگان در اين دوران، 
اوج رشد و شكوفايي استعدادها براي مقابله با تحريم ها و تامين 
نيازهاي كش��ور به ش��مار مي رود، زيرا طي اين مدت تمامي 
اركان و اج��زاي دولت و ملت به صورت همزمان و هماهنگ با 
هم، آنچنان در مس��ير تامين نيازهاي مناطق عملياتي گام بر 
مي داشتند كه مجموعه كشور به يک كارگاه بزرگ براي تامين 
و توليد نيازهاي جنگ تبديل شده بود. كار تا جايي پيش رفت 
كه عالوه بر كارخانجات دولتي، بسياري از كارگاه هاي كوچک 
صنعتي در بخش خصوصي نيز به توليد محصوالت نظامي مانند 
س��اخت گلوله خمپاره و توپ اشتغال داشتند و اين روشي بود 
فراگير كه تقريبا تمامي بخش هاي كشور در ابعاد و موضوعات 
مختلف را به خود مش��غول و ضمن كارآفريني و ايجاد فرصت 
براي حفظ حيات چرخه اقتصادي كشور به خصوص در بخش 
صنعت، از افزايش نرخ بيكاري نيز جلوگيري مي كرد. در همين 
مدت، مديريت دفاعي كش��ور موفق شد با كمک دستگاه هاي 
مختل��ف دولتي و مردمي، با ابتكار عمل و طراحي و خلق ايده 
ه��اي جديد، طرح هاي بزرگي از جمله س��اخت انواع پل هاي 
ش��ناور و ثابت، انواع شناورهاي دريايي، انواع سالح و مهمات و 
انواع تجهيزات مقابله با جنگ هاي ش��يميايي را در دستور كار 
خود ق��رار داده و يا با ايجاد تغيير در خودروهايي مانند تويوتا 
ك��ه در بيش از ٥0 مدل با كاربري هاي متفاوت در موضوعاتي 
مانند: انواع ماشين هاي رفع آلودگي، جرثقيل، سوخت رساني، 
آبرس��اني، آمبوالن��س، النچر پهب��اد، تويوتاي ش��ني دار براي 
حرك��ت در مناطق رملي، رادار متح��رك، خودروي مخابراتي، 
خودروي تيربار س��نگين، خودروي خمپاره انداز و ساير موارد 
مش��ابه، بخش عمده اي از نيازهاي جنگ را تامين كند. مقاوم 
س��ازي انواع ماشين آالت مهندسي با كاربري مهندسي رزمي، 
س��اخت اولين س��ري هواپيماهاي بدون سرنشين، طراحي و 
س��اخت انواع تجهيزات مقابله با جنگ هاي ش. م. ه، طراحي 
انواع استحكامات مهندسي، ساخت و طراحي ساير ملزومات و 
تجهيزات غيرنظامي در مقياس هاي بسيار بزرگ مانند طراحي 
و س��اخت پمپ هاي آب، س��اخت انواع ش��ناورهاي ثابت و يا 
توسعه فعاليت هاي پزشكي رزمي با روش هاي ابداعي و جديد 

و امثال آن، نمونه هاي شاخصي از مصاديق كارآفريني در زمان 
جنگ به شمار مي روند كه هم اكنون نيز مي تواند با مديريت 
صحيح منابع و امكانات موجود، مجددا در ساير بخش ها نمود 

عيني يافته و منجر به توسعه كارآفريني در كشور شود.
ب- برخي مصاديق كارآفريني بسيجيان پس از جنگ

1-اردوهاي جهادي بسيج
 اردوهاي جهادي بسيج كه هرساله با حضور اقشار و طيف هاي 
مختلف بسيج به ويژه دانشجويان و دانش آموزان برگزار مي شود، 
نه تنها تالش��ي موثر در جهت خودس��ازي و خودباوري جوانان 
محسوب مي شود، بلكه توانسته است با كمترين هزينه، زمينه هاي 
كسب تجربه براي كارآفريني را فراهم و عالوه بر آن، بخش قابل 

توجهي از مشكالت خرد و ريز مناطق محروم را برطرف كند. 
2- فعاليت هاي سازندگي سپاه:

 رزمندگان اس��الم، بعد از فراغت از جنگ تحميلي توانسته اند 
با استفاده بهينه از امكانات موجود، شرايط مناسبي را در جهت 
اجراي پروژه هاي بزرگ و ملي فراهم و ضمن كارآفريني و ايجاد 
اش��تغال براي هزاران نفر از نيروهاي مردمي، گام هاي مثبتي را 

براي توسعه همه جانبه كشور بردارند. 

اقدامات بس��يج و سپاه در اين زمينه نه تنها باعث بروز، ظهور و 
شكوفايي اس��تعدادهاي نهفته در بخش عمران و صنعت شده، 
بلكه در ساير بخش ها مانند كشاورزي نيز موفقيت هاي مضاعفي 
را به همراه داش��ته است كه بارزترين آن ها طرح احيا )تسطيح، 
تجهيز و آماده س��ازي( زمين هاي موات در مقياس هاي بس��يار 
بزرگ و يكپارچه در مناطق محروم و دور افتاده براي كشاورزي و 
تحويل آن به ايثارگران در قالب تعاوني هاي كشاورزي ايثارگران 

بوده است.
3- تشكيل تعاوني هاي توليدي و خدماتي: 

گروه هاي زيادي از اعضاي بس��يج، پ��س از جنگ تحميلي در 
قالب تعاون��ي هاي مردمي در زمينه هاي مختلف كش��اورزي، 
ايجاد بنگاه هاي زودبازده صنعتي و يا موسس��ات و شركت هاي 
خدماتي و در سال هاي اخير در زمينه هاي خدمات الكترونيک، 
خدمات امنيتي، خدمات علمي و مطالعاتي و مشاوره اي اقدام و 
موفقيت هاي زيادي را كس��ب كرده ان��د. اين موضوع با توجه به 
توصيه ه��ا و تاكيد ات مقام معظم رهبري)مدظله العالي( مبني 
بر ضرورت س��رعت بخشيدن به حركت پر شتاب توسعه علمي 
كشور، مي تواند در زمينه ايجاد و توسعه مراكز خصوصي خدمات 
علمي، مطالعاتي، تحقيقاتي و مشاوره اي در بخش هاي مختلف 
گس��ترش يافته و بار مس��ئوليت بخش هاي زيادي از دولت را 
بردوش گرفته و ضمن پش��تيباني از بخش خصوصي، در توليد 
ايده ه��اي جديد و خلق و تجاري س��ازي ابداع��ات، اختراعات، 

نوآوري ها و در مجموع، توسعه علمي كشور موثر واقع شود. 
 4-موسسات خدماتي بسيج: 

يكي ديگر از ابزارهاي موجود بس��يج براي مش��اركت در بحث 
كارآفريني و توس��عه محيط كس��ب و كار در كش��ور، استفاده 
بهينه از موسس��ات موجودي است كه با جهت دهي به عملكرد 
آن ها مي توان گام هاي بلندي را در مس��ير كارآفريني و ايجاد 
اشتغال برداش��ت.  براي مثال، هدايت سرمايه هاي بانک مهر يا 
بانک انصار به سوي س��رمايه گذاري در كارهاي مولد يا هدايت 
ظرفيت هاي موسسه خدمات علمي و آموزشي رزمندگان اسالم 
براي ش��كوفايي خالقيت ها، پرورش كارآفرينان و توسعه علمي 
كش��ور و حتي استفاده از ظرفيت هاي موجود در اقشار سازمان 
بسيج براي توسعه تشكل هاي مردم نهاد به منظور ارائه خدمات 
در بحران ها و يا ايجاد بنگاه ها و موسسات و تعاوني هاي مردمي 
در زمينه مقاوم سازي اماكن و تاسيسات، حفاظت و حراست از 
مراكز حياتي، حساس و مهم، ارائه خدمات مشاوره اي در زمينه 
طرح هاي پدافند غير عامل و ساير عرصه هاي امنيتي، دفاعي و 
امدادي از جمله اقداماتي است كه بسيج مي تواند در اجراي آن ها 

با دستگاه هاي ذي ربط مشاركت كند.

در فرهنگ و تفكر بسیجي، كار 
شايسته و بايسته وسیله سعادت و 

آسايش و سرمايه عزت نفس و خود 
باوري تلقي مي شود، به عبارت ديگر 
نهادينه سازي نگاه معنوي به كار و 
تالش مي تواند در توسعه و تقويت 
فضاي كسب و كار موثر واقع شود
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بسيج یعني حميِت 
هميشگي ملت ایران

انقالب اس��المي به پيروزي رس��يد و بسيج به صورت رسمي با دستور 
حضرت امام )ره( شكل گرفت؛ اين زماني بود كه هنوز جنگ تحميلي 
عراق عليه ايران شروع نشده بود. اين نكته  بسيار مهمي است كه همواره 
بايد درتحليل و بررس��ي بسيج لحاظ ش��ود.چند ماهي بعد از تشكيل 
رسمي بسيج، جنگ آغاز شد و بسيج، نخستين حضور جدي و گسترده 

خ��ود را در دفاع مقدس نش��ان داد؛ از  اي��ن رو در برخي اذهان چنين 
جاي گرفته  اس��ت كه بسيج ماهيتي نظامي دارد اما اين تصور، تصور 
ناقصي از بس��يج است. شناخت اين نهاد بايد براساس اصول و مفاهيم 
آن باش��د و نه براس��اس مصاديق عملي آن اگرچه مصاديق رفتاري و 
عملي آن نيز بسيار مهم است. نگاه به مفهوم و ماهيت و فلسفه وجودي 
بسيج به خوبي نشان مي دهد كه آن رويكردي علمي و به روز، به تالش 
جمعي و نتيجه گيري بيشتر است. دانش مديريت بر اين اعتقاد است كه 
ايجاد برآيندي از امكانات و توانايي ها مي تواند نتايج بيشتري در برداشته 
باشد. مفهوم سينرژي )هم افزايي( مويد اين نكته است. براي نشان دادن 
معناي هم افزايي )senergy(، گفته مي شود كه نتيجه بخشي يک جمع 
همواره بيش از نتيجه بخشي تک تک اعضاي همان جمع است. كشور ما 

نوجوان شهيد عليرضا محمودي، نوجوان سيزده ساله 
كرجي اسـت كه چهره آرام و مهربانـش را هنگامي كه 
كنار يك تانك، در حالي كه سـالحش را گرم در آغوش 
گرفته اسـت، به ياد مي آوريم؛ اما كمتر مي دانيم كه اين 
نوجوان سيزده ساله، چه معرفتي از قرآن كريم در نهان 
خود داشـت. او را بايد عارفي نوجوان دانسـت كه قرآن 
را بـه زبان مي خواند و بـا رفتار عمل مي كرد؛ همان گونه 
كه تالوت قرآنش را در نواري ضبط كرد و به مادرش داد 
تا به يادگار نگـه دارد و گوش كند، همواره نغمه تالوتش 
جاري اسـت، هم كالمش و هم عملش در راستاي قرآن 
كريم بود.شـهيد محمودي، نامه ها و نوشـته هاي زيادي 
دارد كه هر كدام از آن ها، دنيايي معرفت اسـت. يكي از 
معروف ترين نوشته هاي او، معروف به »توبه نامه« است كه 
گوشه اي از جمال با كمال اين نوجوان آسماني را نمايان 

مي كند: 
بارخدايا! از كارهايی كه كرده ام به تو پناه می برم از جمله از 

اين كه حسد كردم.
از اين كه تظاهر به مطلبی كردم كه اصال نمی دانستم.

از اين كه زيبايی قلمم را به رخ كسی كشيدم.

از اين كه در غذا خوردن به فكر فقيران نبودم.
از اين كه مرگ را فراموش كردم.

 از اين كه در راهت سستی و تنبلی كردم.
از اين كه عفت زبانم را به لغات بيهوده آلودم.

از اين كه در سطح پايين ترين افراد جامعه زندگی نكردم.
از اين كه منتظر بودم تا ديگران به من سالم كنند.

از اين كه شب، بهر نماز شب، بيدار نشدم.
از اين ك��ه به ديگ��ران را خندي��دم، غاف��ل از اين كه خود، 

خنده دارتر از همه هستم.
از اين كه لحظه ای به ابدی بودن دنيا و تجمالتش فكر كردم.

از اين كه در مقابل متكبرها، متكبرترين و در مقابل اشخاص 
متواضع، متواضع تر نبودم.

از اين كه زبانم گفت، بفرماييد ولی دلم گفت، نفرماييد.
از اين كه نش��ان دادم كاره ای هس��تم، كه خدا كند پُست و 

مقام، پَستمان نكند.
از اين كه ايمانم به بنده ات، بيشتر از ايمانم به تو بود.

از اين كه منتظر تعريف و تمجيد ديگران بودم، غافل از اين كه 
تو بهتر از ديگران می نويسی و باحافظه تری.

از اين كه در سخن گفتن و راه رفتن، ادای ديگران را درآوردم.
از اين كه پولی بخشيدم و دلم خواست از من تشكر كنند.

از اين ك��ه از گفتن مطالب غيرالزم، خ��ودداری نكردم و پر 
حرفی كردم.از اين كه كاری را كه بايد فی س��بيل اهلل می كردم، 

نفع شخصی، مصلحت يا رضايت ديگران را در نظر گرفتم.
از اين كه نماز را بی معنی خواندم و حواسم جای ديگری بود؛ 

در نتيجه دچار شک در نماز شدم.
از اين كه بی دليل خنديدم و كمتر سعی كردم، جدی باشم يا 

هركسی را مسخره كردم.
از اين كه »خدا می بيند« را در همه كارهايم دخالت ندادم.

از اين كه كسی صدايم زد و من از روی ترس يا جهل يا حسد 
خودم را به نشنيدن زدم.

شهيد عليرضا محمودي، از جمله ره يافتگاني است كه تربيت 
قرآني داشت و خدا را عاشق خود كرده بود كه فرمود: »هر كس 

را عاشق شوم، شهيد مي كنم«.

توبه نامه يك شهید 
كه درسي براي 

زندگان شد
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در ساليان دراز حاكميت غيرمردمي و تسلط نيروهاي غيرايراني، دچار 
ضعف و عقب ماندگي مفرط ش��ده بود و الزم بود كه عقب ماندگي ها با 
سرعت هر چه بيشتر جبران شود. بسيج، راهكار مناسب و موثري براي 
جبران س��ريع عقب ماندگي ها بود. جبران عقب افتادگي  در همه ابعاد 
علمي، فني، فرهنگي، صنعتي و اقتصادي از اهداف بسيج بوده و هست. 
اگر رويداد جنگ تحميلي نبود، بس��يج در ديگر ابعاد فعال مي ش��د به 
نحوي كه شايد اگر امروز جنگي در مي گرفت، عده اي در حضور بسيج در 
جنگ با ترديد نگاه مي كردند و قابليت جنگيدن را براي آن نمي پذيرفتند 
و جنگ را فقط در توان نيروهاي نظامي و انتظامي مي ديدند؛ همان گونه 
كه امروزه در قابليت هاي بس��يج براي امور غير نظامي عده اي با ش��ك 
مواجه مي ش��وند. بديهي اس��ت ترديد در توانمندي ها و قابليت بسيج 

مردمي در مبارزه و مقابله با مش��كالت و ايجاد موفقيت هاي بزرگ در 
س��طح ملي يا از سر شناخت نداشتن و يا به دليل عناد با وحدت ملي 
و بسيج ستيزي است.  بسيج به معني حميت هميشگي ملت هاست و 
منحصر به ايران هم نيست. زماني كه نياز باشد ملت ها براي بقاي خود 
گردهم جمع مي آيند و از تمام توان خود استفاده مي كنند. استفاده از 
اين توان نيز منحصر به بعد خاصي نيست و هر جنبه اي را در بر مي گيرد. 
بسيج به معناي واقعي يعني مردم و هدف آن به نحو واقعي رفع نيازهاي 
مردمي اس��ت. اگر مردم نياز به درم��ان دارند، خود مردم آن را برطرف 
مي كنند و اگر نياز در حوزه س��ازندگي اس��ت، مردم گردهم مي آيند و 
اگر بناي دفاع و نبرد است، اين مردمند كه حماسه مي آفرينند. آنچه در 
گردهمايي مردم براي رويارويي با يك رويداد بنا به اقتضاي شرايط روز و 

به استناد دانش مديريت نياز است، سازمان و سيستم است. اين سازمان 
و سيستم در اوايل انقالب بنا به شرايط در اختيار سپاه قرار گرفت و با 
توجه به جنگ تحميلي جواب خوبي نيز داد.اين س��ازمان در كشور ما 
در حال حاضر بسيار گسترده و كارايي آن اميدوار كننده است هر چند 
كه تمام ظرفيت هاي بالقوه آن بالفعل نشده و با تمام ظرفيت به كار در 
نيامده است؛ اما نكته اتكا و اعتماد مردم ماست و مردم به احساس حضور 
خود و همنوعان خود اميدوارانه به فرداي اين سرزمين سبز مي انديشند. 
هفته بسيج، هفته اي پربركت و كارساز است؛ اميد است كه بسيج مردمي 

ما هر چه زودتر به تمامي اهداف عالي خود نايل شود.
حسنت به اتفاق مالحت جهان گرفت

آري! به اتفاق جهان مي توان گرفت
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فرهن�گ هر مل�ت برآم�ده از مولفه هايي اس�ت كه 
جهان بين�ي و ن�وع نگرش به عالم هس�تي، مي تواند 
از مهم تري�ن آن ها باش�د. انس�ان در ط�ول حيات و 
تكام�ل خوي�ش، چگونه دي�دن را مش�ق مي كند تا 
چگونه انديش�يدن را بياموزد و در چگونه زيستن به 
آرامش برسد. اين سلوك سه گانه بشر، دستاوردهاي 
و  مي ش�ود  خت�م  تم�دن  ب�ه  ك�ه  دارد  م�ادي اي 
دستاوردهاي معنوي اي دارد كه فرهنگ را مي سازد. 
فرهنگي كه از اين س�ه گانه ارزشمند ناشي مي شود، 
ظرفيت قهرمان پروري و الگوس�ازي را در ذات خود 
دارد و آنچه حاصل مي ش�ود ب�راي آن فرهنگ و آن 

جامعه، محل ارزش و احترام خواهد بود. 
جهان بين�ي الهي، از آنجا كه متك�ي به انوار بي بديل 
وح�ي و سرچش�مه هاي ن�اب تعالي�م الهي اس�ت، 
زمينه س�از فرهنگي اس�توار و روش�ن مي ش�ود كه 
مولف�ه اي مق�دس همچ�ون »ايثارگ�ري« را در خود 
پرورش داده و راهي ديگر فراروي بش�ر مي گش�ايد؛ 
هم�ان كه امروز در قالب موجوديتي به نام »بس�يج« 
و فرهنگ�ي ب�ه نام »فرهنگ بس�يجي« نم�ود دارد. 
بس�يج نه به عنوان يك ِس�مت، يك ش�غل يا حتي 
ي�ك جهت گيري فكري و سياس�ي، بلك�ه به عنوان 
يك بينش و نوعي تفكر ت�وام با ايثار و ديگرخواهي 
مطرح اس�ت كه حتي در جوامع مختلف با فرهنگ ها 
و جهان بيني ه�اي متف�اوت، مي تواند ب�روز و ظهور 
ياب�د. وقت�ي كه ايث�ار و ف�داكاري، مرزه�اي مادي 
را درن�وردد و در مس�ير اق�دام و حرك�ت خود، جز 
قرب الي اهلل و وصول به حقيقت معهود را مدنظر قرار 
ندهد، عالي ترين تعريف بس�يج ش�كل مي گيرد كه 
مصداق هاي فراوان آن را در هشت سال دفاع مقدس 
ميه�ن اس�المي ش�اهد بودي�م. گرچ�ه در جوامع و 
فرهنگ هاي ديگر نيز، جلوه هايي از ايثار و فداكاري 

مشهود است و تاريخ كش�ورها و بسياري ملل ديگر 
ش�اهد صحنه هايي از اين دس�ت بوده اند اما بي شك 
در هيچ ي�ك، هدفي خ�ارج از مرزهاي م�ادي نظير 
عشق به وطن و ميهن دوستي يا دفاع از يك جبهه و 
مرام فكري و سياس�ي وجود نداشته است، اما آنچه 
كه يك نوج�وان را با نارنجك به زير تانك مي برد، يا 
جوان و پي�ري را در رفتن به ميدان خطر، بر ديگري 

به سبقت وا مي دارد، هدفي فراسوي اين انگيزهاست 
و پاسخ را در جهاني ديگر و زماني ديگر مي جويد.

ام�ا باز ه�م اين تفك�ر و بين�ش بس�يج در جنگ و 
صحنه ه�اي بي بديل حماس�ي آن خالصه نمي ش�ود. 
چرا كه اساس�ا تفكر خدمت و ديگرخواهي، مرزهاي 
در  و  درمي ن�وردد  را  خودس�اخته  و  ق�راردادي 
صحنه ه�اي ديگر زندگي اجتماع�ي نيز بروز و ظهور 
مي ياب�د. گاه در لباس س�ازندگي، در دورترين نقاط 
روس�تايي، دست به كار ِگل مي ش�ود و گاه در لباس 
پزش�ك، دردها و زخم ها را مره�م مي نهد. مي تواند 
در لب�اس علم آموزي به جنگ ديوس�ياه جهل رفته 
يا حت�ي در صحنه هاي متعدد اجتم�اع، به مبارزه  با 
ناهنجاري ها و پلش�تي هاي ناشي از فقر و اعتياد و... 
برود. اين بينش زاينده را نه مي توان و نه بايسته است 
كه در مرزهاي مح�دود يك تفكر، محصور كرد بلكه 
الزم اس�ت تا به وس�عت همه كش�تزارهاي انسانيت 
و گس�تره بي مرز همه جغرافياي انس�اني نشر داد تا 
چنان به بار نشس�ته و ريشه در انديشه ها بدواند كه 
در بزنگاه ه�اي خاص جوامع انس�اني همچون جنگ 
تحميلي ميه�ن عزيزمان، ثمرات خويش را آش�كار 

كرده و كاركرد خاص خود را ارائه دهد. 
بس�يج، پي�ش از آنك�ه حركت�ي كوشش�ي و قالبي 
برس�اخته باش�د، تفكري جوشش�ي و ناخودآگاهي 
تاريخ س�از اس�ت كه از درون ريش�ه مي گي�رد و بر 
برون اثر مي گذارد. اميد اس�ت اين نهال بارور انقالب 
اس�المي كه با فرم�ان نوراني معمار كبي�ر انقالب در 
۵آذر ۱۳۵۸كاشته شد، روز به روز پربارتر و تنومندتر 
به حيات طيبه خويش ادامه داده و در مس�ير اهداف 
بلند نظام مقدس اس�المي و نيل به كمال حقيقي كه 
همانا دفاع از مظلوم و ستيز با استكبار جهاني است، 

همواره پويا و شكوفا باشد. انشاءاهلل

 حجت االسالم والمسلمين انصاري، مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان اصفهان:

بسيج، تفكري تاريخ ساز است ياران 
ايثار
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  به نظر ش�ما به عنوان يكي از فرمانده�ان نيروي دريايي، 
چه داليلی باعث ش�د تا 7آذر روز نيروی دريايی نام گذاری 

شود؟
7آذر 1359روز عملي��ات معروف وبزرگ مرواري��د در خليج فارس 
بود.  اين عمليات بس��يار بزرگ وقابل تحس��ين  ني��روي دريايی  با 
همراهي نيروي هوايی در 67 روز پ��س از آغاز جنگ تحميلی اتفاق 
افتاد. در اين عمليات،   دوس��وم نيروی دريايی ع��راق به طوركامل 
ازبين رفت. ناوچه های موش��ك انداز كه از بهتري��ن ابزارهای عمل 
كننده  دريايی آن ها بود نابود ش��د، عده ای  صدم��ه ديدند و بقيه  از 
ترس  به  اسكله ها و بنادر عراق وكشورهای همسايه آن  فرار كردند.

اين عمليات باعث ش��د تا آخر جنگ، نيروي درياي��ی عراق به هيچ 
عنوان در خليج فارس ظاهر نشود. اين سيادت عظيم نيروی دريايی 
جمهوری اسالمی ايران از اول تا آخرين روز جنگ  بود وتا به امروزنيز 

ادامه دارد.  

  باوجود كمبود امكاناتی كه وجود داش�ته، عزيزان نيروي 
دريايی چگونه توانستند دشمن را شكست بدهند؟

در اوايل جن��گ نيروی درياي��ی آمادگی 100درص��دی  وكامل  
داش��ت. از آنچه كه داش��تيم به بهتري��ن نحو اس��تفاده كرديم و 
كمبودي كه ما حس كردي��م از نظر پركردن ج��ای خالی ادوات 
و ابزارهای اس��تفاده ش��ده بود. زيرا ما آن روزها در تحريم كامل 
بوديم و هيچ كشوري وس��يله ای به ما  نمی فروخت. سفارش هاي 
قبل انقالب را نيز ملغا ك��رده بوديم و مجبور بودي��م تا به صنعت 
و دانش��گاه وهرآنچه كه در كش��ور موجود بود، متكی باش��يم.در 
آن زمان س��عي كرديم تا  قطعات و س��امانه های مختلف  نيروی 
دريايی را در داخل بس��ازيم   ولی آنچه كه بس��يار مهم بود و برای 
دشمن وكش��ورهای خارجی قابل تصور نبود، پشتيبانی  مردم از 
نيروهای نظامی و ارتش بود. ما در حقيقت با تمام افراد كشورمان 
يعنی 36 ميلي��ون نف��ردر جنگ ش��ركت داش��تيم. اقدامي كه 

برگرفت��ه از توكل م��ردم به خداون��د و همچنين ميهن پرس��تي 
ايرانيان بود.

  ايثارگری واز خود گذش�تگی نيروها تا چ�ه ميزان در اين 
حماسه تاثير داشته است ؟

قابل تصوير نيست و حتی نمي توان لغتی برای  تعريف كردن ايثارها 
واز خودگذشتگی ها پيدا كرد. براي مثال تصوركنيد كشتی تجارتی 
كه  موش��ك خورده و تمام خدمه آن به آب پريده ان��د) البته خدمه 
همگی نجات پيداكردند( و در قس��مت باالی كشتی  پدافند هوايی 
قرار دارد؛  تكاور پای تيربارايس��تاده بود و آن قسمت آتش می گيرد. 
هلی كوپتر نجات  باالی سر نيرو آمده و كابل نجات را آويزان می كند 
تا خودش را  ببندد ونجات پيدا كن��د ولي به جای خودش تيربار را به 
كابل می ببندد و به باال می فرس��تد.   بار هليكوپتر سنگين است وجا 
برای تيربار ندارد و همچنين  منطقه بس��يارخطرناک و هواپيماي 
دش��من باالی س��ر خلبان در حركت اس��ت. خلبان تيربار را پايين 
می فرس��تد تا خدمه  خود را  ببندد ولي دوباره خدم��ه تيربار را باال 
می فرستد و سرانجام  خلبان مجبور می شود تيربار را در هلی كوپتر 
قرار دهد و بعد تكاور را  ب��اال بياورد. وقتي از نيرو می پرس��د چرا باال 
نمی آمدی؟ او در پاس��خ می گويد كه اول تيرب��ار را ببريد بعد من را!  
اگر جا نداريد من م��ی مانم، تيربار را ببريد زيرا س��الح كم اس��ت.  
نمی دانم اين نوع ايثار چه نام دارد.  برای هرفرد جان ازهمه مس��ائل  
مهم تر اس��ت.  اين خدمه، تيربار را مهم تر ازجانش می داند و حاضر 
اس��ت درآتش بماند اما تيربارش  نج��ات پيدا كند. گفتني اس��ت 
اين تكاوربعدها در جبهه به ش��هادت  می رس��د و ازاين دست افراد 
ورزمندها درجبهه زياد بودند. همين مولفه ها دست به دست هم داد 
تا با توجه به آن همه مشكالتی كه داشتيم  بتوانيم دشمن را از خاک 
كشورمان بيرون كنيم و حتی يك وجب از خاک را به بيگانه ندهيم. 
در دفاع مقدس تمام نيروها، اعم از  زمينی، دريايی، هوايی و به ويژه 
خلبانان برون مرزی  در موقع كار از تمام زندگي شان می گذشتند و 
اين از خودگشتگي ها در توصيف نمی گنجد. ما لغتی يا واژه ای برای 

اين گونه ايثارها نداريم. 
  چه مولفه هايي سبب مي ش�د تا افراد از خودگذشتگی را 

در دستور كار خود قرار دهند؟
فاكتورهای مختلف وج��ود دارد. هر كدام از پرس��نل رزمنده برای 
خودش عقايد واعتقاداتی داشت كه برمبنای آن به جبهه می رفت.  
يكی شوق مهين دوستي دارد و به خاطر نجات ميهن، ديگری برپايه 
عقيده ديني جهاد را مقدس می ش��مارد و برمبنای آن جلو می رود 
و... ولي در كل همه براي حفظ كش��ور و انقالب به جنگ با دش��من 
رفتند. رزمندگان، نظاميان، ايثارگران و شهدا وظيفه شان را  به نحو  
احس��نت انجام داده اند و اين امنيتی كه دركشورحكم فرماست به 
بركت خون شهداس��ت. ما به عنوان يك س��رباز وظيفه مان را انجام 
داده ايم ولي بي مهري هايي وجود دارد كه بايد نس��بت به آن تجديد 

نظر شود. 
  برای ترويج فرهنگ ايثار و از خودگذش�تگی در جامعه، 

اين روزها بايد چه كرد ؟
وظيفه مس��ئوالن، وزرا  و نمايندگان مجلس است كه اين فرهنگ 
را در كش��ور تقويت كنند و اقدامات الزم را براي ترويج آن در دستور 

كار قرار دهند . نبايد اجازه داد تا اين فرهنگ در كشور كمرنگ شود.

ناخدا هوشنگ صمدي در گفت وگو با نشريه فرهنگ ايثار :

تقويت فرهنگ ايثار 
در كشور وظيفه همه مسئوالن است

تاريخ سرزمين كهن ما سرشار از تجاوزهايي است كه  توسط دشمنان به اين مرز وبوم صورت مي گرفت و 
سبب مي شد تا بخشي از اين كشور جدا شود و به تاراج رود. زماني كه بسياري از استعمارگران شرقي وغربي 

براي استفاده از ذخاير سرشار ما دندان طمع تيز مي كردند و به هر بهانه اي با جنگ و سياست تكه هايي 
از ايران را تجزيه مي كردند. اين روند را تا پيش از انقالب شكوهمند اسالمي ايران مي توانستيم مشاهده 

كنيم. اما بعد از انقالب، نيروهاي مومن و وطن پرست كه ايران را جان خود مي دانستند در برابر دشمني ها و 
زياده خواهي ها ايستادند و حتي اجازه ندادند تا يك وجب از خاك اين كشور به دست بدخواهان بيفتد.در 

همين راستا ارتش، سپاه و نيروهاي مردمي در دفاع مقدس، از خودگذشتگي هاي فراواني داشتند و در بيشتر 
اوقات با دستان خالي و بدون امكانات به جنگ دشمني رفتند كه تا دندان مسلح بود و تمام دنيا پشت آن 
ايستاده بودند تا  نهال نوپاي انقالب را قطع و بر ايران اسالمي سيطره پيدا كند. در اين بين ارتش جمهوري 
اسالمي ايران و رزمندگان آن ايثارها و ازخودگذشتگي فراوان كردند تا دست بيگانگان به ايران نرسد. يكي 
از اقدامات و حماسه هاي ماندگاري كه ارتش در پرونده خود ثبت كرد، عمليات افتخار آميز مرواريد نيروي 
دريايي بود. اين عمليات آن قدر افتخارآميز بود كه روز انجام آن يعني 7 آذر را براي هميشه تاريخ، به نام 

نيروي دريايي ثبت كردند. قهرمانان نيروی دريايی ارتش ايران با اتكا به پروردگار، عمليات مرواريد را اجرا 
كردند. در اين نبرد، هفت ناوچه مدرن و اژدرافكن عراقی از نوع اوزا به قعر دريا فرستاده شدند؛ همچنين 

چند فروند ناو، تعدادی هواپيما و هليكوپتر توسط ناوچه هميشه قهرمان پيكان نابود شد؛ بسياری از نيروهای 
دشمن كه روی ناوها مستقر بودند به هالكت رسيده و تعدادی هم به اسارت در آمدند. با اجرای موفقيت آميز 
عمليات مرواريد، سكوهای نفتی البكر و االميه برای اولين بار به دست پرسنل نيروي دريايي ايران افتاد. با 
تسخير اين دو سكو كه برای دشمن اهميت حياتی داشت، صدور نفت عراق از خليج فارس به صفر رسيد. 

فرماندهان نيروی دريايی ايران با دور انديشی و با توجه به اينكه جنگ در دريا ابعاد مختلف سياسی، اقتصادی 
و بين المللی را در بر خواهد داشت چند روز پس از آغاز جنگ، بخش زيادي از خليج فارس را منطقه جنگی 

اعالم كردند. از آن زمان عراق در محاصره دريايی نيروهای ايرانی درآمد و راه مواصالت دريايی به بنادر 
ام القصر و بصره قطع شد و همچنان حماسه سازي ها و ايثارگري ها ادامه داشت كه در تاريخ ثبت شده است. در 
همين راستا و به  مناسبت  فرارسيدن 7آذر به سراغ يكي از دريادالن ارتش رفتيم تا از وي، داليل ايثارگري  ها 

و جان فشاني هاي رزمندگان را جويا شويم. اين رزمنده دوران دفاع،  ناخدا هوشنگ صمدی است. مردي از 
فرماندهان گردان تكاوران نيروي دريايی بوشهر كه در عمليات های نبرد خرمشهر، حصر آبادان و آزادسازی 
خرمشهر ، خوش درخشيد. در ادامه، مشروح گفت وگوي نشريه فرهنگ ايثار را با اين جانبازسرافراز ارتش 

جمهوري اسالمي ايران مي خوانيد.

وظيفه مسئوالن، وزرا و 
نمايندگان مجلس است كه اين 

فرهنگ را در كشور تقويت كنند 
و اقدامات الزم را براي ترويج آن 

در دستور كار قرار دهند. نبايد 
اجازه داد تا اين فرهنگ در كشور 

كمرنگ شود

گفت و گو
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اصغر نقي زاده، بازيگر تئاتر، سينما  و تلويزيون
 در گفت وگو با نشريه فرهنگ ايثار :

اگرتا آخر عمر درزمينه 
دفاع مقدس بازي كنم  
دينم را به شهدا     
ادا    نكرده ام

باشد. در اين بين، هنر هفتم نيز از آن جايي كه جذابيت بصري ويژه اي هنر مي تواند در فرهنگ سازي نقش موثر و عميقي داشته مريم چهار دولي
دارد و توجه مخاطب را مي تواند به خود جلب كند بايد در اولويت فعاليت هاي 

هنري براي ترويج مقوله هاي مختلف فرهنگي در يك جامعه باشد. بي شك ترويج تفكر 
نشأت گرفته از دفاع مقدس و روحيه بسيجياني كه در آن بازه از تاريخ با گذشتن از زندگي، 

مال، جان ، وقت و همه دارايي خود حماسه هاي عظيمي را در دنياي گذرا ماندگار كردند، مي تواند 
جامعه را از خودخواهي ها و دنيازدگي هايي كه گاه مردم در جامعه به آن مبتال مي شوند، نجات دهد. 
هنرمنداني نيز كه در اين عرصه فعاليت مي كنند بايد به خوبي به وظيفه و ماموريت خود آگاه بوده 
و بدانند كه چه امر مهمي برگردن آن هاست. اين قشر بايد با هرچه بهتر انجام دادن وظيفه و ايفاي 
نقش خود جامعه را به اهداف معنوي و فرهنگ غني كه مورد نياز است، نزديك كنند. فيلم هايي كه تا 
كنون در كشورما در زمينه دفاع مقدس و ترويج روحيات از خودگذشتگي رزمنده ها و بسيجان منتشر 
شده است، بيشتر جاويدان شده  و مردم از آن ها به خوبي ياد مي كنند و يكي از هنرمنداني كه در بيشتر 

اين فيلم ها ايفاي نقش كرده ، »اصغر نقي زاده« است. او كه متولد تهران است در فيلم هاي سينمايي 
فراواني بازي كرده است و از مهم ترين آن ها مي توان به از كرخه تا راين و آژانس شيشه اي اشاره كرد. اين 

هنرمندسينماي ايران در فيلم هاي تلويزيوني نيز بازي كرده است و خوش ركاب و معراجي ها از اين قبيل 
آثار هستند. او را بيشتر مردم كشورمان به عنوان بسيجي و رزمنده مي شناسند و نقش هايي را كه 
در دوران فعاليت خود بازي كرده است در همين راستا بود. همزمان با فرارسيدن هفته بسيج به 

سراغ نقي زاده رفتيم تا گفت وگويي با اين هنرپيشه آثار جنگي سينماي ايران داشته باشيم. 
وي معتقد است با وجود توليد اين حجم  از آثار سينمايي و تلويزيوني كه تاكنون 

ساخته شده ، همچنان مديون خون شهدا و ايثارگران هستيم و بايد بيشتر 
با او مي خوانيد.تالش كرد. در ادامه، مشروح گفت وگوي نشريه فرهنگ ايثار را 

 در س�ينماي ايران شما بيشتر در نقش 
بس�يجی ورزمنده بازي ك�رده ايد. چه 
دليلي س�بب شده تا شما اين  نقش ها 

را برعهده بگيريد؟
بخش��ی از اين موضوعي كه ش��ما به آن 
اش��اره مي كنيد به حضور بن��ده در دفاع 
مقدس و جبهه باز مي گ��ردد. من بعد از 
جن��گ، خاطرات��م را برای آق��ای حاتمی 
كي��ا تعريف ك��ردم. اين باعث ش��د تا در 
نقش بس��يجی و در 7 فيلم بازی كنم. اين 
روند كمك ك��رد تا در ادام��ه، بين مردم به 
عنوان بازيگر بس��يجی ديده وش��ناخته ش��وم. 
البت��ه ناگفته نماند كه نقش ه��ای غير جنگی نيز 
در س��ينماي ايران كاركردم ول��ی مانند آثار جنگي ام 

ديده نشده است.  
 آيا ش�ما در فيلم هايي كه بازی كرده ايد، آن گونه 
كه بايد توانسته ايد جايگاه وخصوصيات بسيجيان 

مق�دس  دف�اع  دوران 
و بع�داز آن را ب�راي م�ردم 

نمايش دهيد؟
اي��ن نكت��ه را مردم باي��د بگويند. ما  ق��راری بين 
خودمان گذاشته بوديم كه ياد رزمندگان را درهمه اقشار 
زن��ده نگهداريم. در دوران دفاع، حضورم در جبهه و ميان 
رزمندگان باعث شد تا در نقش هايم حس وحال آن عرصه 
را بس��يار بهت��ر اجراكنم. ناگفته نماند ت��ا به حال در هيچ 
جش��نواره ای جايزه نگرفته ام ول��ی باورپذيرترين بازيگر 
سينماي دفاع مقدس شدم. اين گونه است كه مردم من را 

به عنوان بازيگر بسيجی ورزمنده می شناسند. 
  اين روزها پيشنهادي براي بازيگري داريد؟

من نزديك 60 سال دارم؛ سنم باال رفته است و برای فيلم 
جنگی پير شده ام؛ برای كارهای غير جنگی نيز پيشنهادي 
ندارم. در س��ينماي ايران  هربازيگری در هر نقشی خوب 
بازی كند فقط در همان حوزه پيش��نهاد كاری دارد. براي 
مث��ال برخ��ي از بازيگران فق��ط در نقش مادر ش��ناخته 
مي ش��وند وفعاليت مي كنند و عده  كمی هس��تند كه در 

نقش های مختلف ايفاي نقش كنند.  
 افراد چگونه بايد در بازيگري ماندگار شوند؟

بازيگری عرصه خاصي است و بايد عرض كنم برای بازيگر 
ش��دن بايد  نخست به كار عشق داشت و بعد صبروتالش 
را در دس��تور كار قرار داد وتمري��ن زيادی كرد. افراد بايد  
پل��ه به  پله باال بروند و از طريق دانش��گاه يا آموزش��گاه، 
دوره ه��ای بازيگری ببينند.  اگ��ر توانايی ندارند فيلم زياد 
ببينن��د وهمزمان با ديدن فيلم، تمري��ن فراواني كنند تا 

موفق شوند. 
ب�ه  و  س�اخته  كن�ون  ت�ا  ك�ه  آث�اري  آي�ا   
نمايش گذاشته شده اس�ت، توانسته حقيقت روحيه 

بسيجيان و ايثار آن ها را به نمايش بگذارد؟
فيلم های كه در دهه شصت وهفتاد ساخته شده اند، بسيار 

سيماي
 ايثار
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نگاه 
 ايثار

فاخرهس��تند. به اي��ن دليل كه به مقوله جنگ نزديك ت��ر و باورپذيرتر بودند.  اما 
فيلم های امروزي  به چند دليل  آن گونه نيست كه در ادامه به آن ها اشاره مي كنم.

 اول اينكه  بازيگران آن دوره اغلب جنگ و از خودگذشتگي ها را لمس كرده بودند 
يا در جبهه حضور داشتند وبراي همين، آن فيلم ها بهتر توانستند حال و هواي آن 

روزها را به نمايش بگذارند. 
نكته دوم اينكه هنرمندان آن زمان كه جبهه و فضاي دوران دفاع مقدس را درک 
كرده بودند در آن روزها دوران جواني را پش��ت س��ر مي گذاشتند ومی توانستند 
بازی بهتری داش��ته باش��ند. جوان نسل سوم وچهارم انقالب، آن روزها را نديده و 
نمی تواند كار را مثل كسی كه جنگ را ازنزديك ديده است، انجام دهد. يك زمان 
بازی می كنيم و يك زمان، جنس كار را درمی آوريم و اين ها دومقوله جدا هستند. 
شايد  فردی بازيگر قدری بوده و بازی قوی اي داشته باشد اما يك زمانی است كه 
می گويي��م آن بازيگر جنس آن كار را درمی آورد و توانس��ته آن حس وحال را به 
صورت واقعی به مخاطب نشان بدهد. به همين دليل نمی توانيم انتظار بازی دهه 
ش��صت وهفتاد را داشته باشيم. براي مثال طبيعی است كه درفيلم آژانس شيشه 
ای وفيل��م ازكرخه تا راين، كاركترها را مردم باور داش��تند اما در فيلم عقاب ها به 
دليل اكش��ن بودن فيلم، كاركترها خيلی باورپذير نبودند. از موارد ديگري كه  در 
فيلم های امروزي وجود دارد و  س��بب مي ش��ود كه  حس وحال بازيگر و بازي به 
مخاطب منتقل نشود، جلوه های ويژه كامپيوتري است. اين تكنولوژي شايد كار را 
راحت تر كرده باشد و براي مثال سبب شود كه بازيگر زمين نخورد و كثيف نشود 
ولي  حس بازي را آن گونه كه در گذشته به مخاطب منتقل مي كرد در اين فيلم ها 

انتقال نمي دهد.
  بهترين فيلمی كه تاكنون بازی كرده ايد واحساس كرديد دين خودتان 

را به قشر رزمنده، بسجی وايثارگر اداكرده ايد چه اثري بوده است؟
تعدادي از آثاري كه در اين زمينه دارم، بسيار سخت  و تاثيرگذار بودند. براي مثال 
سكانس معروف فيلم از كرخه تا راين ماندگارشد و من در مالقات با رهبری عنوان 
كردم كه هنگام بازی در آن سكانس، حسی  شبيه به حس شب اول عمليات خيبر 
داشتم. من در هنگام اجراي آن سكانس به ياد پسرخاله های شهيدم بودم. به خاطر 
دارم در بهمن سال 71 كه برای اولين بار فيلم از كرخه تاراين درسينما به نمايش 
گذاشته شده بود،  شهيد آوينی  در سينما بسيار گريه كرد. بي شك اين سكانس 
را نمی شد بازی كرد اگر حس آن جايگاه را نداشتي. بايد خود جنس می شدی تا 
حس منتقل ش��ود. اين سكانس را در كش��ور آلمان بازی كرديم و اين امر، كار را 
مشكل تر كرده بود.  بعدازآن فيلم آژانس شيشه ای بود كه بايد در آن فيلم خودم 
را بازی می كردم. در آن فيلم آقای كيانيان مراقب بود كه من از قالب خود بيرون 
نيايم وتبديل به كاراكتر ديگری نشوم؛ در واقع من همان فردي كه در زمان جنگ 
بودم را بايد جلو دوربين اجرا  می كردم. به نظرم  س��خت اس��ت كه خودت را بازی 
كنی و ديگران مراقب باش��ند كه از خودت دور نش��وی.  تله فيلم كيلومتر 14 كه  
هرساله 14 خرداد پخش می شود و فيلم خوش ركاب نيز از جمله فيلم هايي بودند 
كه مورد استقبال  مردم قرار گرفته است اما تا حال نقشی كه احساس كنم دينم به 
ايثارگران و بسيجيان ادا شده،  بازی نكرده ام. اعتقاد دارم اگرتا آخر عمر درزمينه 
دف��اع مقدس كار كنيم به اين عزيزان اداي دي��ن نكرده ايم براي همين تا امروز، 

كاری كه در آن حس كنم به رزمندگان وشهدا اداي دين كرده باشم، نداشته ام. 
 چرا در اين زمينه آثار بيشتری ساخته نمی شود ؟

جواب اين س��وال را از دس��ت اندركاران ، تهيه كنندگان ،كارگردانان وسياس��ت 
مداران بايد پرسيد كه چرا در اين زمينه فعاليت هاي بيشتري انجام نمي شود. من 
فقط بازيگر هستم و بازيگر در يك سيستم ومجموعه جزو عوامل است و براي بازي 

انتخاب می شود و نقشی در سياست گذاری هاي كالن فيلم سازي ندارد. 
  هنر چگونه می تواند در ترويج فرهنگ ايثار درجامعه كمك كند؟

به نظر من براي ترويج فرهنگ ايثار در جامعه در قالب هنر، جای كار بسيار است. 
در فضای حاكم بررس��انه ها تاثيرپذيری فراواني وجود دارد و بايد از اين پتانسيل 
بهره گرفت تا به اهداف مان برس��يم. همان گونه كه س��اير كشورها از اين موقعيت 
استفاده مي كنند و اگر دقت كنيد، مي بينيد كه در آمريكا زبان هاليوود تاثيرگذارتر 

از زبان سياست مداران است. 

بس�ياري از اقدامات مردم در جامعه 
ما منش�أ روح�ي دارد. وقت�ي آن ها 
را از لح�اظ باطن�ي به اغنا برس�اني، 
مي تواني مسائل مختلف را براي شان 
بازگ�و ك�رده و از آن ه�ا بخواه�ي تا 
همان گونه ك�ه در ذهن داري حركت 
ك�رده و به خواس�ته تو عم�ل كنند. 
بيشتر مسائل و مش�كالتي كه امروز 
نيز در س�طح ش�هرها ب�ا آن مواجه 
هس�تيم از نبود يك راه�كار اغنايي 
مناسب براي مردم است كه مي تواند 
مورد بررسي قرارگيرد و به راحتي به 
نتيجه دلخواه منتهي ش�ود. مس�ائل 
فرهنگ�ي و تروي�ج آن ني�ز از همين 
طريق شدني اس�ت. در همين راستا 
و براي اط�الع از روش هايي كه با آن 
مي توانيم مردم جامعه را  به ايثار و از 
خودگذشتگي ترغيب كنيم، به سراغ 
»جالل م�رادي«، روانش�ناس رفتيم 
تا نظ�رات وي را در اي�ن زمينه جويا 
ش�ويم كه در ادامه، متن گفت وگو را 

مي خوانيم.
 از لح�اظ رواني چگون�ه بايد مردم 
را به س�مت ايثار و از خودگذش�تگي 

سوق داد؟
س��وق به س��مت اين مس��ائل، هدفمند 
هس��تند وبا توجه به نيازهای روانی، مالی 
وموضع گيري های فرد ص��ورت می گيرد.  
مفه��وم ايث��ار از لحاظ لغ��وی بارمعنايي 
خاص��ی دارد و ب��ه  معناي آن اس��ت كه 
فرد به خاطر مس��ائل و مشكالت ديگران 
بتواند از چيزی چش��م پوش��ی كند. ايثار 
يك مفهوم باالتری از لحاظ س��طح روانی 
واجتماع��ی وهمچني��ن  سلس��له مراتب 
نيازهای اجتماعی دارد.  از خودگذشتگی 
نياز به ي��ك حس دگرخواهي دارد. يعنی 
ديگران را برخويش مقدم ومنفعت غير را  
برمنفعت خود اولويت ببخش��ي. فراموش 
نكنيم تم��ام آيتم ها ودس��تورالعمل های 
روانی واجتماعی ب��ه ما می گويد خودتان 
را در اولويت قرار دهي��د، حاال مفاهيمی 
مثل اخالق، س��رزمين، شرافت و ناموس 
واژه ه��ای هس��تند كه به فرد احساس��ی 
می دهد ك��ه فرد به خاط��ر آن از خودش 
بگذرد و می داند اين فداكاری  با مس��ائل 

مال��ی جبران نمی ش��ود . مس��ائلی  مثل 
اعتب��ار ،آب��رو وآرمان های ف��ردی زمانی 
ب��ه كار برده می ش��ود كه  ف��رد به خاطر 
اعتبار، آبرو و مصلحت يك جمع از نيازها 
وعالي��ق خودش می گذرد ي��ا  درراه آن 

فدا می شود .
 آي�ا قب�ول داري�د ك�ه مس�ائل و 
مش�كالت مالي در يك جامعه سبب 
مي ش�ود تا ايثار و ازخودگذش�تگي 

كمرنگ شود؟
بزرگان م��ا فرموده اندكه  فق��ر از هردری 
وارد بش��ود ايمان از آن در بيرون می رود. 
نيازه��ای فردی، زيس��تی و روانی انس��ان 
حداقل بايد در س��طحی باش��د كه با فقر 
ومحرومي��ت مواجه نش��ود. ف��رد وقتی با 
محروميت مواجه می شود بدن و ذهن نياز 
پي��دا می كند كه اين نيازه��ای را جبران 
كن��د. اخ��الق ش��امل اعتماد ب��ه نفس و 
عزت نفس است. مس��ائل مالی، اخالق را 
به چالش می كش��د و نظ��م وبرنامه ريزی 
را ازبين می برد. كس��ی كه مش��كلی دارد  
برنامه ه��ا و سيس��تم زندگ��ی اش با دقت 
انجام نمی شود و اين مساله، وظيفه شناسی 
را پايي��ن م��ی آورد.  ف��رد ب��رای جبران 
مس��ائل مالی به مسائل حاش��يه ای برای 
ازبين بردن مس��ائل مالی زياد می پردازد. 
جاه طلبی را برای نيازهای س��طح پايين و 
ابتدايی  مثل هوا، مس��كن، غذا و مس��ائل 
اينچنينی بيش��تر در نظر مي گيرد. در اين 
بين است كه هدفمندی را كاهش می دهد 
وتصميم گيرهای را عجوالنه می كند. پس 
می توانيم بگوييم مشكالت مالی می تواند 
اينچنين  بس��تری  فراهم كند ولی هوش 
اخالقی، فقط  مشكالت ومحروميت مالی 
را تحت تاثير قرار نمی دهد و افرادي كه از 
اين  هوش برخوردار هستند، مي توانند در 

مشكالت نيز به ديگران كمك كنند. 
 بيش�ترين موانع برسر راه افزايش 
ايث�ار وف�داكاری در جامع�ه را چ�ه 

مسائلي می دانيد ؟
تعري��ف درس��ت از ايثاري ك��ه مي تواند 
مش��كالت و معضالت جامعه را رفع كند، 
سوءاس��تفاده نك��ردن ازنمادهاي مختلف 
براي اهداف و منافع و احس��اس تعلق به 

ديگران مي تواند ايثار را همگاني كند. 

افرادي كه از  هوش اخالقي برخوردار هستند 
در مشكالت نيز به ديگران كمك مي كنند
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س�اعت 2۱يك ش�نبه 2۱ آب�ان ب�ود ك�ه ناگه�ان 
خش�م طبيعت گريبانگير م�ردم غي�ور منطقه غرب 
كش�ورمان ش�د. زلزله اي با قدرت 7/۳ ريشتر منازل 
و س�كونت گاه هاي م�ردم آن خط�ه را  تخريب كرد و 
عزيزان ش�ان را از آن ها گرفت. بعد از زلزله، مشكالت 
يك�ي پس از ديگري براي م�ردم مصيب زده رخ نمايي 
مي كرد و داغ آن ها را افزايش مي داد. يكی از مناطقی 
ك�ه در زلزل�ه آس�يب زي�ادی متحم�ل ش�د، »ثالث 
باباجان�ی« در اس�تان كرمانش�اه بوده اس�ت. تصاوير 
ثبت و ضبط ش�ده از اين منطقه، ميزان خسارات وارد 
شده را تا حدودی نمايان می كند اما محاسبه دقيق تر 
خسارات جانی و مالی در مناطق مختلف، مستلزم گذر 
زمان است. همچنين روستاهای اطراف سرپل ذهاب از 
جمله روس�تاهای ريخك، بابا اسكندر،قره بالغ شيخ 
مراد و عباس اوليا نيز متحمل خسارات زيادی شده اند.
اما در ميان بي رحمي طبيعت بود كه سيلي از مهرباني 
به س�مت مردم كرمانش�اه و مناطق زلزله زده سرازير 
شد. از شرق و غرب كشور، زن و مرد، كوچك و بزرگ 
همه براي كمك به مردم آسيب ديده كمر همت بستند 
و واژه ايثار و از خودگذشتگي را به معناي واقعي كلمه 

به نمايش گذاشتند. 
پويش ملي ايثار

در اولين س�اعات وقوع زمين لرزه، مردم در فضاي 
مجازي يكديگر را تش�ويق و دع�وت مي كردند تا هر 
آنچه در ت�وان دارند، براي كمك به مردم زلزله زده به 
ميدان بياورند. همه از اين پويش استقبال مي كردند و 
آنچه در توان داشتند و حتي فراتر از توان خود، پا به  
عرصه گذاشتند. يكي با جمع آوري كمك هاي نقدي و 
خوراك و ديگري با تهيه پوش�اك و وسايل گرمايشي 
س�عي مي كردند دس�ت نيازمندان منطقه زلزله زده را 
بگيرند و نگذارند تا آن ها احساس درد و غم بيشتري 

داشته باشند.

همدلي هاي مجازي و حقيقي
موجي از احساسات، كشور را فراگرفته بود. فضاي 
مج�ازي و حقيقي پربود از همدلي هاي�ي كه بار غم از 
دس�ت دادن عزيزان مردم آس�يب دي�ده را به دوش 
مي كش�يد. دول�ت ني�ز در كنار م�ردم ب�راي عزيزان 

مناطق كردنش�ين تالش مي كرد و س�ه روز در كشور 
عزاي عمومي اعالم ش�د تا آس�يب ديدگان بدانند كه 

ايران از غم آن ها در سوگ نشسته است.
همگرايي جهاني

اين دگرخواهي در ميان مردم جلوه عجيبي داشت 
و هم�گان را مجاب مي ك�رد تا اين اقدام را تحس�ين 
كنن�د. ام�ا در ميان اي�ن همگرايي ملي، مردم س�اير 
نقاط دنيا نيز كه در ميان مردم ايران زيس�ت داشتند 
يا حتي براي گذران اوقات فراغت به كش�ورمان آمده 
بودند، براي كمك به مردم آس�يب ديده، آستين ها را 

باال زدند. 
ايثارشهرت و آبرو

نكت�ه ديگري ك�ه در اين حادثه طبيعي به چش�م 
آم�د، تالش ه�اي ش�خصيت ها و چهره هاي مش�هور 
كش�ورمان ب�راي كم�ك به مردم آس�يب دي�ده بود.
ورزش�كاراني مانن�د علي داي�ي، دانش�گاهيان مانند 
صادق زيبا كالم، كشتي گيران و هنرمندان مختلف ،هر 
كدام از قش�رهاي كش�ور از همان ساعات اوليه وقوع 

مردم ايران زمين با نوع دوستي خود  در حادثه زلزله كرمانشاه، حماسه ديگري رقم زدند

پويش ملي دگرخواهي

  ايجاد مهد كودك سيار در مناطق زلزله زده كرمانشاه توسط مردم خيرخواه

حضور پزشكان آلمانی در روستاهای مناطق 
زلزله زده براي درمان مردم آسيب ديده

اقدام��ات خيرخواهان��ه، اي��ن روزها مخت��ص به يك 
قشرخاص نيست و همه آن هايي كه از انسانيت بهره اي 
برده ان��د، در اين راه قدم مي گذارند. در همين راس��تا 
دكتر فايز صندوق، فوق تخصص آندوسكوپی را به شما 
معرفي مي كنيم كه اهل سوريه است. هرماه 10 روز به 
بيمارس��تان الكفيل عراق می آيد و پنج روز به شيراز و 
به بيمارس��تانی در غزه هم می رود و كال به 4۸ كشور 
غرب آسيا و آفريقا رفت و آمد يا نظارت دارد. پزشكي، 
حرفه اي مقدس اس��ت و پزشكان هميشه با توجه به 
قس��مي كه خورده اند بايد در خدمت بشريت باشند 
ولي برخي از آن ها به اين وظيفه مهم واقف نيستند و 
به گونه اي ديگر عمل مي كنند. از طرفي شاهد هستيم 
كه در اين بين افرادي مانند دكتر فايزصندوق هستند 
كه با وجود مشكالت فراوان زندگي خود، به ساير مردم 

دنيا نيز كمك مي كنند.

كاظم عقل مند، آبدارچي يك ش��ركت اس��ت و هر روز براي امرار معاش خود، صبح را ش��ب مي كند ولي با س��اير 
هم صنف هاي خودش اندكي متفاوت اس��ت. او با تمام دس��ت تنگي كه اين قش��ر همواره دارند به ديگران نيز كمك 

مي كند. عقل مند از فعاالن فضاي مجازي محسوب مي شود و از اين طريق مشهور شده است.
 عقل مند مي گويد:» زمانی كه حدود 100 هزار فالور داش��تم، تصميم گرفتم صفحه ام را بفروش��م. اگر اين كار را 
می كردم، درنهايت می توانس��تم با فروش صفحه ام، 5 ميليون تومان دريافت و آن را برای بيماران س��رطانی هزينه 
كنم، اما يكی از دوستانم آن زمان به من پيشنهاد داد كه به جای اين كار، تبليغاتی را كه به من می شود، بپذيرم«. 
وي ادام��ه مي ده��د:» من نيز اين كار را كردم. من با خداوند معامل��ه كرده بودم كه مبلغی را برای كمك به بيماران 
سرطانی هزينه كنم و اين كار را نيز كردم، اما پس از آن، مزه كمك كردن به ديگران زير زبانم ماند و هيچ گاه اين 

كار را ترک نكردم. پس از كمك به بيماران سرطانی، شروع به معرفی انواع بيماری ها به مردم كردم«.
 عقل مند مي گويد كه كودكان مبتال به بيماری EB )بيماران پروانه ای( دومين گزينه من بعد از بيماران س��رطانی 
بودند. مبلغی را نيز به تعدادی از اين كودكان كمك كردم و تاكنون از طريق مبالغی كه از محل تبليغات به دست 

می آورم، به بيماران مبتال به ام اس، اوتيسم و ايدز كمك كرده ام. 
او از ساير اقدامات خيرخواهانه خود نيز سخن گفته و تعريف مي كند كه يك معتاد بهبود يافته و يك نفر كه برای 
ترک به يك كمپ ترک اعتياد مراجعه كرده را نيز حمايت كرده ام. من با خدا معامله كرده ام و تاكنون نيز پاسخ آن 

را ديده ام. دوست ندارم دين مردم بر گردن من و خانواده ام بماند.

پزشکي كه خود  را  وقف مسلمين كرد سخاوتمندترين آبدارچي دنيا

درس 
فداكاري
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زمين  لرزه با استفاده از جايگاه و آبرويي كه داشتند، 
م�ردم را فراخواندن�د تا به كم�ك بيايند. م�ردم نيز 
درخواس�ت آن ها را اجاب�ت كردند و اين س�تاره ها را 

همراهي كردند.
از خودگذشتگي مقتدارنه

در اي�ن بي�ن از نقش نيروهاي نظامي كش�ور نيز 
نمي توان چشم پوش�ي كرد. آن هاي�ي كه با غم مردم 
گريه كردند و در كنار آن ها ايس�تادند تا بار مشكالت 
را به دوش بكش�ند. ارتش�ي هاي غيور ك�ه در كنار 
م�ردم به آن ها ب�راي جمع آوري وسايل ش�ان كمك 
كردند، پاسداران كه براي اس�كان زلزله  زدگان تمام 
ت�الش خود را ب�ه كار گرفتن�د، ني�روي انتظامي كه 

براي حفظ امنيت منطقه صبح تا ش�ب در كنار مردم 
ايس�تادگي كرد. هم�ه به ياد دوران دف�اع مقدس از 
خودگذش�تگي كردند تا مردم آسيب ديده بيشتر از 
غم هايي كه دست طبيعت براي آن ها فراهم كرده بود، 

داغ ديگري بر دل نداشته باشند.
هم صدايي براي منافع ملي

نكته  ديگ�ري كه در اين بين نگاه همگان را به خود 
جل�ب كرد، توجه ب�ه منافع ملي به ج�اي ديدگاه هاي 
سياسي و جناحي بود. در اين بازه زماني هرچند گاهي 
اظهارات اندكي بيان ش�د كه جاي نقد داشت ولي همه 
افرادي كه با نگاه هاي سياس�ي متفاوت در اين جامعه 
فعاليت مي كردن�د، تنها به حل مش�كل م�ردم مناطق 

زلزل�ه زده توجه داش�تند وب�ه نوعي رفت�ار مي كردند 
تا گره اي از مش�كالت مردم باز ش�ود. هم�ه جريان ها 
وشخصيت هاي سياسي با هر نوع گرايش، درد مردم را 
درد خود اعالم كردند و اذعان داشتند كه براي خدمت 

به زلزله زدگان آمادگي دارند.
شكر نعمت جايگزين داغ زلزله

مردم قدرش�ناس و غيور غرب كش�ور ني�ز البته اين 
زحمات را ناديده نگرفتند و براي كمك هايي كه از همه نقاط 
كشور به اين مناطق ارسال شده بود وحتي براي خدماتي 
ك�ه صورت گرفت، س�نگ تمام گذاش�تند و به هر طريق 
ممكن از مردم و مسئوالن قدرداني كردند. اين كمك هايي 
كه به ص�ورت پويش ه�اي مردمي در كش�ور جمع آوري 
ش�د، بيانگر وج�ود دگرخواهي در ذات م�ردم ايران بود؛ 
دگرخواهي كه از فرهنگ ايثار و از خودگذشتگي ايرانيان 
سرچشمه مي گرفت. اين روزگار يادآور دوران دفاع مقدس 
بود؛ زماني كه مردم هر چه داشتند براي كمك به جبهه ها 

مي فرستادند و از اين اقدام خشنود بودند.
رمز سعادت جامعه 

اي�ن پويش هاي ملي كه ب�راي كمك به همنوع به 
راه مي افت�د، بهترين زمان براي ترويج فرهنگ ايثار 
و از خودگذشتگي است كه مي تواند به حل مشكالت 
و بهبود وضعيت در كش�ور كمك كند. بي شك نبايد 
بگذاري�م كه اين منش و روش از ياد برود و با تمجيد 
از مجريان وبانيان اين اقدامات، س�اير مردم را نيز به 
حض�ور در اين ميدان دعوت و تش�ويق كنيم زيرا با 
اي�ن رفتار و كردار اس�ت كه يك جامعه به س�عادت 

مي رسد.

كمك نيروهای ارتش
 به زلزله زدگان سرپل ذهاب

 امدادرسانی به كودكان زلزله زده با قصه؛ 
بچه هايي كه سخت می خنديدند!

عروس و داماد همدانی جهيزيه خود را به ارزش ۱۵ ميليون تومان
 برای كمك به زلزله زدگان كرمانشاه  اهدا كردند

كمك رسانی اعضای تيم ملی كشتی آزاد و 
فرنگی درمنطقه زلزله زده ثالث باباجانی و ازگله

بي ش��ك همه ما در زندگي روزانه خود با وس��ايل 
نقلي��ه عمومي جابه ج��ا ش��ده و فعاليت هايي را از 
خانه تا محل كار، از دانش��گاه تا باش��گاه و ...  انجام 
مي دهي��م. گاهي شده اس��ت ك��ه در اين وس��ايل، 
اف��رادي را مش��اهده كنيم كه به لحاظ س��ني از ما 
بزرگ تر هستند ولي توان جسماني كمتري دارند و 
بالفاصله زماني كه وارد وسيله نقليه مي شوند، يكي 
از افراد كه حتي ش��ايد از لحاظ سني نيز كوچك تر 
از فرد ناتوان نباشد ولي توانايي ايستادن را دارد، به 
پاخاسته و جاي خود را با وجود آنكه خسته  است و 
شلوغي وس��ايل حمل و نقل به او فشار مي آورد، به 

ديگري مي بخشد. 
بايد بدانيم يكي از نمونه هاي ايثار و از خودگذشتگي، 
همين احترام و دگرخواهي اس��ت كه در مسيرهاي 

كوتاه و جزيي زندگي به چشم مي خورد.

صداي خش خش جارويش سكوت شب را مي شكست و 
زباله هايي راكه عامل توليدش خودمان هستيم،جمع آوري 
مي كرد. ناگهان صدايي آمد و جواني از پش��ت پنجره صدا 
زد، آقاي پاكبان يك لحظه تشريف مي آوريد. مرد سبزپوش 
بدون وقفه و با وجود آنكه س��ن وسالي از وي گذشته بود، 
جارو را روي زمين گذاش��ت و با حالت دويدن به س��مت 
جوان رفت. بعد از احوال پرسي و خدا قوت، جوان يك ليوان 
آب خنك و بش��قابي هندوانه را براي پاكبان آورد. پيرمرد 
به حدي از اين اقدام خوشحال شده بود كه بارها از جوان 
براي اندكي آب و هندوانه تشكر مي كرد. آن شب گذشت و 
مدتي بعد، منزل يكي از دوستان مهمان بوديم كه ناگهان 
هم��ان جوان را با لباس س��بز در حال جاروكردن خيابان 
ديدم. اين اقدام مرد جوان نشان داد كه اگر روحيه ايثارگري 
وجود داشته باشد، ماديات و مشكالت اقتصادي  نمي توانند 

جلوي ايثار محبت را بگيرند.

مردي ژوليده وكوژپشت در خيابان هاي شهر ما قدم مي زد 
و ب��ه  هر فردي مي رس��يد با صداي ضعيف و نارس��ايي، 
جمله اي تكراري را بيان مي كرد. بسياري از شهروندان بدون 
توجه به س��خنان وي از كنارش مي گذشتند و مي رفتند. 
بعد از مدتي مقابل يك خانم جوان سر بلند كرد و با صدايي 
خسته گفت:»يك ساندويچ براي من مي خري؟گرسنه ام!« 
دختر ابتدا بدون توجه مانند ساير شهروندان راهش را ادامه 
داد اما چند قدم بيش��تر نرفت و ناگهان به دنبال پيرمرد 
دويد. آقا،  آقا! گرسنه اي؟ مرد ژوليده با نگاه خاصي گفت يه 
ساندويچ برام بخر تا ببرم با دخترم بخورم. دختر، پيرمرد را 
به داخل آن غذاخوري برد، برايش سفارش غذا داد. اندكي 
بعد خطاب به پيرمرد گفت همين يك ساندويچ كافي است؟ 
پيرمرد نيز درحالي كه س��رش را پايين انداخته بود، گفت 
براي دخترم هم مي خري؟!  به مرد گفت هرچه مي خواهي 

بگو، چرا نمي خرم! 

كارهاي بزرگ با هزينه كممحبت هاي خاصاحترام و از خودگذشتگي روزانه
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فاطمه بديعي فرد
در سالن انتظار، نگاهم متوجه مسافری شد كه روبه رويم 
نشس�ته بود؛ يك لحظه به نظرم آش�نا آمد؛ اما ن�ه! او را 
به خاطر ني�اوردم. باالخره پرواز اه�واز را اعالم كردند؛ به 
سوی اتوبوس فرودگاه به راه افتاديم. يك چيزی گوشه ي 
ذهنم می رفت و می آمد. برگشتم و به مسافرانی كه پشت 
سرم بودند نگاهی انداختم؛ ذهنم هم چنان، درگير چهره ي 

آشنای مردی بود كه در سالن ديدم. 
وارد هواپيما شدم. رديف ۳0؛ بايد تا انتهای راهرو می رفتم. 
حين عبور، برای اين كه با كسی برخورد نداشته باشم چند 

بار عذرخواهی كردم. باالخره روی صندلی ام نشستم. 
مهمان دار را ديدم كه با آرامش، مسافری را برای نشستن، 
راهنمايی و كمك می كرد. مهماندار نزديك و نزديك تر شد 

و گفت: ببخشيد! 
با احترام گفتم: بفرماييد! 

با دست به مردی كه كنارش ايستاده بود اشاره كرد: 
اگر ممكن است روی صندلی كنار پنجره بنشينيد؛ اين آقا 

بيمار هستند.
 در حالی كه به سمت صندلی كناري جا به جا مي شدم؛ به 
مرد مس�افر، نيم نگاهی انداختم و لبخند زدم! همان مرد 

آشنای درون سالن بود. مبهوت به چهره اش خيره شده 
بودم! چرا ذهن�م ياری نمی كرد؟ به صورت آن مس�افر، 

خيره شدم؛ او هم انگار متوجه چيزی شده بود!
چند لحظه به هم خيره ش�ديم؛ ناخودآگاه صدای بمب و 
خمپاره در گوشم پيچيد! دستان لرزانش را به سويم دراز 
كرد. اشك در چشمانم حلقه زده بود. دستانش را گرفتم و 
بوسيدم. بعد از اين همه سال، هنوز مرا به ياد داری!؟ فكر 

می كنم در سالن ترانزيت هم به من خيره شده بودی!
 مي�ان اش�ك، خنديدم و گفت�م: چگونه می توان�م تو را 
فرام�وش كنم؟! هيچ وقت تو و 29 اس�فند 64 را فراموش 

نمی كنم. يادت می آيد؟!
 آهی كشيدو گفت: بارها آن روز را در ذهنم مرور كرده ام! 
آن روز قرار بود آقای هاش�می رفس�نجانی ب�رای افتتاح 
بخشی از صنايع فوالد به اهواز بيايد. اگر يادت باشد قرار 

بود ماشين های غذا را سرو سامان بدهيم! 
درست است! و هنوز ساعت پنج نشده بود كه سر و صدای 
هواپيماهای دشمن را باالی سرمان شنيديم؛ عجب روزی 
بود! هواپيماهای بعثی ها شروع به بمباران منطقه كردند. 

ريزش بمب و راكت تمامی نداشت! 
چاره ای نداشتيم. هر كدام در گوشه ای پناه گرفتيم. و من 

و تو رفتيم داخل لوله  بتنی! 
در حالی كه سرم را به احترامش تكان می دادم ادامه دادم: 

آن روز اگر تو نبودی، امروزی برای من وجود نداشت! 
لبخندی زد: من فقط خواس�ت خدا را اجرا كردم. ولی آن 

روز چه قدر ترسيده بودی! 
تا آمد بخندد، به سرفه افتاد و به سختی می توانست نفس 
بكشد! مهماندار را صدا زدم تا كمي آب بياورد. چند دقيقه 

زمان برد تا دوباره، طبيعی نفس كشيد. 
چه مش�كلی داری؟! تا آن جا كه يادم می آيد هر دو سالم 
از جبهه برگشتيم! به سختی لبخندی زد و آهسته آهسته 
گف�ت: دو س�ال بعد از جن�گ در يك تص�ادف، ريه هايم 

آس�يب ديد و از آن موقع تا ام�روز گرفتارم!  خيلی متاثر 
شدم. دستم را با دستش فشرد: تو در آن لوله  بتنی داشتی 
سعی می كردی آرامم كنی! يادت می آيد چه طور تن و بدنم 
می لرزيد؟ بعد خواستی به كمك يكی از بچه ها كه در پست 

نگهبانی بود بروی... 
ميان حرفش گفتم: و تو نگذاشتی! تو پيراهنم را از پشت 
كشيدی و نگذاش�تی از لوله خارج شوم و در همان لحظه 

يك راكت به خروجی لوله خورد. 
با خنده ادامه دادم: اگر لباس�م را نمی كشيدی و می رفتم، 
پودر می شدم! در حالي كه سعي مي كرد توجه مرا به خود 
جلب نكند، آرام و آهسته، دست راستش را از الي كتش، 
روي  سينه اي مي گذاشت و با فشار نگه مي داشت؛ اما سفيد 
و سرخ شدن رنگ صورتش، به خوبي نشان مي داد كه دارد 
درد مي كشد. كمي روي صندلي جابه جا شد و لبخندزنان 
نيم نگاهي به صورتم انداخت و گفت: راس�تي! جريان آن 
هشت خط كه دوستان گاهي از آن ياد مي كنند، چيست؟ 

دس�ت روي خاطره  دل چس�بي گذاش�ته ب�ود و مرا با 
ي�ادآوري آن ماجرا، به خن�ده انداخت؛ با حرف و خنده 
گفتم: هن�وز ه�م وقتی ب�ه آن روز فكر می كن�م از آن 
ابتكارم، شاد مي شوم. ماجرا از اين قرار بود كه به همراه 
گروه پدافند در قرارگاه خاتم االنبيا)ص( مستقر بوديم. 
خودت بهت�ر می دانی وقت�ی هواپيمای دش�من حمله 
می كردند، نگهبان بايد س�ريع، خب�ر حمله   هوايي را به 

توپ هاي ضدهوايي می داد.
گاه�ي هواپيماه�ای خودی هم از آس�مان باالي س�ر ما 
مي گذش�تند تا بروند دش�من را بمب باران كنند؛ اين بود 
كه اگر خبر به موقع به توپ ها نرسد، ممكن بود به اشتباه 

هواپيمای خودی را بزنند! 
يك روز كه نگهبانی می دادم از مركز اعالم وضعيت قرمز 
شد؛ يعني حمله  هوايي دش�من. هم زمان، چند جنگنده  
خودمان از آسمان باالي سرم گذشتند و خيلی زود صدای 

رزمنده، هميشه رزمنده مي ماند 
بر اساس خاطره اي از رزمنده  سرافراز، نورعلی خواجه وند

ياران 
ايثار

كمك كمك كمك
حكايت چوپان دروغگو ش��ده بود. حرف راستش را هم ديگر 
كس��ی باور نمی كرد. اگر می گفت آتش گرفتم كس��ی حاضر 
نب��ود يك ظرف نفت رويش بريزد و خالصش كند چه رس��د 
به آب! توی شوخی و برخوردهای غيرجدی مثل گاو پيشانی 
س��فيد بود. با اين وص��ف، وضع آن روز غير از هميش��ه بود. 

خمپاره درس��ت خورده بود جلوی در سنگرشان. هنوز گرد و 
غبار به زمين ننشسته بود و تركش های عالف پِرپِر می كردند 
كه ديديم يك نفر ك��ه گويی صدايش از ته چاه در می آمد با 
ناله جانس��وزی مرتب می گفت كمك... كمك... كمك كنيد. 
نزديك رفتيم ديديم بله، خودش اس��ت. از بس از او رودست 
خورده بوديم پای مان پيش نمی رفت. می گفتيم مثل هميشه 

باز می خواهد اذيت كند، اما چشم مان كه به خون روی زمين 
و سر و وضع آشفته اش افتاده كوتاه آمديم و گفتيم چی شده 
بيخودی ش��لوغش كردی و او در حالی كه واقعا مجروح شده 
بود و جفت پاهايش را گرفته بود و به خودش می پيچيد از رو 
نرفت و شكسته و بسته می گفت: »كمك، كمك به جبهه های 

جنگ تحميلی؛ كمك كنيد«.

لبخند بزن 
بسيجي!

هرگاه پاي س�خنان رزمندگان مي نش�ينيم، خاطراتي را تعريف مي كنند كه جنگ و مبارزه را از آن  حالت س�خت و خشن ميدان نبرد خارج مي كند. اين عزيزان 
روزگاري را در مي�ان گلول�ه و آتش گذرانده اند و در كنار مناجات ها و نيايش هاي خودش�ان، طنزپردازي هاي فراواني نيز داش�ته اند. بي ش�ك ش�وخ طبعی های 
رزمن�دگان، بخش�ی از فرهنگ گس�ترده و غنی دوران دفاع مق�دس را در بر می گيرد. زندگی در جبه�ه عالوه بر همراه بودن با جهاد و عبادات، با ش�وخی ها و 
طنزپردازی هايی نيز آميخته بود، به طوری كه به اظهار بيشتر رزمندگان، يك روی دوران جنگ كه كمتر به آن پرداخته شده، همين شوخ طبعی هاست. در ادامه 

به بخشي از اين شوخ طبعي ها اشاره مي كنيم.
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هواپيماهاي دشمن را هم شنيدم. 
يك لحظه با خودم فكر كردم اگر تك تك به توپ ها اعالم 
آتش كنم، ممكن است وضعيت بدی پيش بيايد؛ اگر همين 
االن خبر بدهم كه توپ اول، هواپيماي خودمان را مي زند؛ 
اگر هم ديرتر خبر بدهم كه تا خبر به توپ هش�تم برسد، 

هواپيماهاي دشمن كار خودشان را كرده اند!
اين بود كه به فكرم رسيد كه هشت خط تلفن هشت موضع 
ت�وپ را به هم وصل كنم! اين ترفن�دم گرفت و به محض 
رفتن هواپيماي خودي، در يك آن به هش�ت قبضه توپ 
ضدهوايي اعالم وضعيت قرمز كردم كه يك باره، آسمان پر 
شد از گلوله و هواپيماهاي دشمن در تله ي آتش افتادند و 

آن روز، شد يك روز خوب! يادش به خير!
سكانس دوم

دو هم�رزم قديم�ي بودي�م و همچنان مانند دو دوس�ت 
صميمي، تا وقتي هواپيما نشس�ت، گفتيم و از خاطره ها 
ياد كرديم. پياده كه شديم، با رضايت و لبخند، شماره هاي 
تماس رد و بدل كرديم و با آغوشي پر از بوي جبهه از هم 
خداحافظي كرديم. در دانش�گاه اهواز، جلس�ه اي داشتم 
كه دليل س�فرم بود. در جلسه شركت كردم و بعد از كمي 

استراحت، راننده ا ي فرا خواندند تا مرا به فرودگاه برساند.
سوار ماشين شدم، سالم و احترام با راننده تمام نشده بود 

كه جوان دانش�جويي، پريشان و برافروخته، به سوي مان 
دويد و دست تكان داد:لطفا مرا تا سر خيابان برسانيد!

رانن�ده، نيم رخ به من نگاه كرد و من با لبخند، س�رم را به 
عنوان رضايت تكان دادم و راننده اشاره كرد كه سوار شو!
جوان حيران و نگران به ساعتش نگاه مي كرد و بي قرار بود.
گفتم:چه شده كه اين همه نگراني؟! عجله ات براي چيست؟
گفت: خبر دادند دايي ام در بيمارستان است؛ بدحال شده!

-خب! اين كه نگراني ندارد؛ ان شاءاهلل خوب مي شود!
-نه! اگر قرار خوب ش�دنش بود ك�ه در تهران درمانش 
مي كردند. همين امروز صبح از تهران برگشت؛ رفته بود 
ب�راي درمان كه ظاهرا توي هواپيما هم حالش بد ش�ده 

بوده!
يك باره س�رم گيج رف�ت! هواپيما؟ ام�روز صبح؟! تمام 
روحم يك باره پركش�يد به س�مت آن دوس�ت رزمنده ، 
امروز صبح، در هواپيما! بغضي تلخ و هاله اي اشك مبهم، 
ناخواس�ته گرد حلق و چشمم نشست:چه بيماري دارد؟ 
كجاي�ش درد دارد؟ س�ينه اش، ري�ه اش، درونش از تيغ 
بمب هاي ش�يميايي شرحه شرحه  ش�ده است!در ذهن 
پريشانم اين جمالت مي چرخيد كه گفت: تصادف كرده، 

اما اين مي گويد شيميايي!
 احساس�ي غريب، وجودم را مي كاويد و هيچ نمي يافت و 

آرام نمي شد. راننده حال پريشانم را ديد و سري به تاسف 
تكان داد. به خيابان اصلي كه رس�يديم، جوان خواس�ت 
پياده شود تا تاكسي بگيرد برود بيمارستان كه گفتم، پياده 

نشو! مي رويم بيمارستان.
جوان محجوبي بود؛ از سر قدرداني، شروع كرد به توضيح 

دادن:
م�ادرم زنگ زد االن و گفت، دايي ات داش�ت از مالقات با 
يكي از همرزم ه�اش حرف مي زد كه در هواپيما ديده بود 

كه....
ديگر ش�كي نداش�تم. خودش بود! دنيا بر سرم آوار شد؛ 
بي اختيار، اشك راهش را از گوشه  چشمم پيدا كرد و باريد.
به بيمارس�تان كه رس�يديم، سراس�يمه دويدم و جوان 
دانش جو با حيرت، مرا ن�گاه مي كرد و به دنبالم مي دويد! 
ش�ماره  اتاق را از متصدي بيمارستان گرفتم و با التهاب و 

اشك به سوي اتاقش دويدم.
حالش خيلي بد بود؛ به سختي نفس مي كشيد. با چشمان 
بي رمقش، خوش آمد گفت. كنارش رفتم؛ با تمام احساسي 
كه حال و هواي جبهه داشت، دستش را گرفتم، پيشاني اش 

را بوسيدم و هاي هاي گريستم.
در اين ماجراي تلخ، ش�يرين دانس�تم، رزمنده، هميشه 

رزمنده مي ماند.

سوداي َسر
هنور غائله كردس��تان نخوابيده ب��ود. همه جا بحث كومله 
و دموك��رات و گ��روه» رزگاری« و س��اير گروهك ه��ای 
ضدانق��الب ب��ود، بچه ها كم و بيش از جناي��ات و مكافاتی 
كه خدانش��ناس ها اين جا و آن جا ب��ه وجود آورده بودند، 
خبر داش��تند. كار از ش��ايعه و تبليغ گذش��ته بود. نشسته 
بوديم دور ه��م و خاطره تعريف می كرديم. به همان روش 
ش��وخی در اوج جديت و جدی در نهايت ش��وخی! چشم 
دوخت��ه بوديم به دهان دوس��تی كه از همه ما بيش��تر در 
كردستان حضور داشت. او می گفت:»ممكن است برادرانی 
كه تازه به جبهه غرب آمده اند و با چش��مان خودشان اين 
قضاي��ا را نديده اند باور نكنند، ولی ما در كردس��تان صبح 
كه بيدار می ش��ديم اول به آيينه نكاه می كرديم تا مطمئن 
ش��ويم س��رمان روی تن مان هس��ت يا نه، بعد سراغ ساير 

كارهای مان می رفتيم!«. 

مرغ و ماهی و تركش 
پيرمردی بسيجی داشتيم با حدود 60 سال سن، اما سردماغ  
و بانش��اط. گاه به گاه سر به س��ر جوان ترها می گذاشت. اگر 
كس��ی مجروح می ش��د، كافی بود كمی آه و ناله كند. خيلی 
ج��دی می گف��ت: »چطور وقت��ی م��رغ و ماه��ی جبهه را 
می خ��وردي، صداي��ت در نمی آمد؟ به تي��ر و تركش آن كه 

ميرسي ناسازگاری می كنی؟«.

مستحب است بروم 
 بنده خدا، يكی دو مرتبه همين طوری، بی منظور به مناسبتی 
گفته بود مستحب است آب را الجرعه ننوشيم يا در آن ندميم 
و امثال آن. بچه های س��نگر چنان باليی به سرش آوردند كه 
ديگ��ر بس��م اهلل را هم موقع غ��ذا خوردن زورك��ی می گفت. 

جرات داش��تی بگويی برادر از اين جا بلند ش��و بنش��ين آن 
جا، قيافه زاهدان��ه ای می گرفتند و حكيمانه جواب می دادند: 
»نه، مس��تحب است بروم. به قول برادر )فالنی( مكروه است، 
معصيت دارد، نمی شود« يا از آن طرف چپ می كردند و ليوان 
آب را بر می داشتند و به آن خيره می شدند. در حالی كه بقيه 
فرياد واعطشای شان بلند بود توضيح می دادند: »در خبر آمده 
اس��ت كه نگاه كردن به آب نور چش��م را زي��اد می كند!« يا: 
»برويم بخوابيم، می گويند ثوابش آن قدر زياد است كه گويی 

در ركاب پيامبر )ص( شمشير زده ای!«.

پياده كردن اسالم
اكبر محمدزاده، رزمنده دفاع مقدس، خاطره ای را چنين نقل 
می كند: در پادگان آموزشی بسيج نور مسئول گروه مان سيد 
عليرضا نام داشت، رو به من گفت: »بچه! تو برای چی آمدی 
اينجا؟« گفتم: »شما برای چی آمدی؟« گفت: »من برای پياده 
كردن اسالم«. گفتم: »من هم برای تماشای آن چيزهايی كه 
شما هميشه با آب و تاب از جبهه برای مان تعريف می كنيد«.

خنديد و بعد با هم راه افتاديم طرف ش��اليكوبی پدرش - 
حاج س��يد ابراهيم � ماجرای پادگان را برای حاجی تعريف 
كردم، پدرش خنديد و رو به پس��رش - س��يد عليرضا كه 
دس��ت  به  جيب ايس��تاده بود، گفت: »بابا! يك وقت ش��ما 
كمك نكنيد؟ برويد منطقه اسالم را پياده كنيد« بعد همه 

زديم زير خنده.

می ترسم ريا شود 
اوج روزهايی بود كه وقتی اسم كسی را صدا می زدند به جای 
گفتن كلمه »من« جواب می داد: »اهلل« می پرسيدی: »حالت 
چط��وره؟« از ترس اين كه ريا نش��ود می گفت: »الحمدهلل«. 
روزهايی بود كه فرمانده را نمی شد از نيروی عادی تشخيص 

داد. در آن روزگار، ه��ر وقت افراد مرخصی می رفتند و حامل 
پيام و سالم دوستان و همشهريان خود بودند، بعضی به كنايه 
می گفتند: »س��الم مرا به فالنی برس��ان، البته نگو چه كسی 

سالم داده، ريا می شود! اگر اصرار كرد، بگو عبدالعاصی!«. 

مين خجالتی 
در گ��ردان تخريب چند نفر به اصط��الح »هيكل تداركاتی« 
داشتيم. به شوخی به آن ها می گفتيم: »مينی كه شما رويش 
برويدا اگر كمی خجالتی باش��د منفجر نمی شود« يا اين كه: 
»مين های ضدنفر گمان نمی كنم جرات كنند ش��ما را روی 
هوا ببرند، هيكل شما را كه ببينند خودشان خجالت می كشند 
و ج��ا خالی می دهند«. يا: »يكی دو تا مين درد ش��ما را دوا 
نمی كند و به جايی تان نمی رس��د. اگر به ميدان مين تشريف 

ببريد شايد پاشنه يك لنگه از كفش تان ترک بردارد!«.

واحد آبرسانی لشكر 
قدر نيروهای جهادی در جنگ خيلی ش��ناخته شده نبود. 
مثل نور، هوا، آب، خاک، آسمان همه جا بودند اما به چشم 
نمی آمدند. از نوع شوخی هايی كه به نحوی در ارتباط با كار 
و مس��ئوليت آن ها بود می شد به كنه ماجرا پی برد. دعای 
توسل بود. اواخر دعا، بعد از كلی شيون، مداح گفت: »نقل 
می كنن��د يكی از برادران مخلص زخمی ش��ده بود و خون 
زيادی از او می رفت. وس��ط بيابان، در آن گرمای تابستان 
كه از آس��مان آتش می باريد، تشنگی بر او غالب شد. ديگر 
رمقی برايش باقی نمانده بود و به حال اغما رفت، در عالم 
بيخ��ودی وقت��ی آب آب می گفت آقای سبزپوش��ی باالی 
س��رش حاضر ش��د، برادر مجروح پرس��يده بود: »شما كه 
هس��تيد آقا؟« و او گفته بود: »از واحد آبرس��انی لشكر ۸ 

نجف اشرف آمده ام«.
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مایکل دل
۱۸ ميلي�ارد و 900 ميليون دالر داراي�ی دارد كه تاكنون يك 

ميليارد و ۱00 ميليون دالر را به خيريه اختصاص داده است. 
او رييس ش�ركت كامپيوتری با برند دل اس�ت ك�ه در دنيا با 
برندهاي قدرتمند جهان رقابت مي كند. در سال ۱999 بنيادی 
را به نام مايكل و سوزان دل در اياالت متحده آمريكا تاسيس 
ك�رد و  از آن به بعد بخش�ی از ثروت خود را ص�رف آموزش، 
خدمات اجتماعی و انسانی، هنر و فرهنگ و توسعه كشورش 

كرده است. 

دیتمار هوپ
 ارزش كل دارايی های او 6 ميليارد و س�ه ميليون دالر است كه تا 
كنون، يك ميليار دالر را صرف كارهای خير ك�رده. او اهل آلمان 
و كارآفرين نمونه در زمينه فناوری اطالعات اس�ت. وي موسس 
و همچنين رييس سابق شركت SAP  اس�ت. اين شركت انجام 
خدمات نرم افزاری را به كل شركت ها در جهان ارائه می دهد. حدود 
20 سال قبل،  او موسسه ديتمار هوپ استيفتانگ را تاسيس كرد؛ 
موسسه ای كه هم اكنون خدماتی چون آموزش های محلی ورزش 

و حتی سالمت را در كشورش آلمان عهده دار است. 

پیر امیدیار
 ۱0ميليارد دالر ارزش دارايی های اوست و تاكنون يك ميليارد از آن  را 
صرف خيريه كرده است. متولد فرانسه است و هويتی ايرانی آمريكايی 
دارد. او موسس و رييس  وبگاه خريد و فروش ای بی )eBay( است. در 
سال ۱99۸ به كمك همسرش موسسه ای را با نام اميديار تاسيس كرد 
و حال اين موسسه به انجام كارهای خيريه در زمينه كارآفرينی، حقوق 
بشر، غذا و انرژی، بازی های اينترنتی و تكنولوژی می پردازد. در سال 
20۱2 بود كه او  و همسرش تصميم گرفتند تا بيشتر درآمدشان را صرف 

خيريه كنند. 

دنياي 
ايثـار

،،
چهره ماندگار

يكي از اين شخصيت هايي كه براي هميشه تاريخ ماندگار 
ش��د، محمد نمازی  است. او كه زاده 1۲75 در شيراز است و  
در فروردين 1351 خورش��يدی در همان شهر چشم از دنيا 
فروبس��ت. نمازي از ثروتمندان ايرانی ب��ود كه جزو خّيرين 
و نيك��وكاران روزگار ب��ه ش��مار می آمد و با وجود س��اليان 
مديد اقامت در آمريكا، منش��ا پديدآمدن آثار خيريه و ابنيه 
عام المنفعه بس��ياری، به ويژه در زادگاه خود، شهر شيراز شد 
كه از آن جمله بيمارستان نمازی شيراز، بسيار مشهور است. 
او دوران كودكی را در هند و چين گذراند. س��ال های جوانی 
را در ش��يراز و تهران س��پری كرد. در س��ال 1303 به قصد 
س��ياحت به آمريكا رفت، اما اين س��فر سرنوشت او را تغيير 
داده و نزديك به 30 سال در آنجا اقامت كرد. عشق به ايران 
برای او هميش��ه زنده بود و پس از موفقيت در فعاليت های 
اقتص��ادی به ايران بازگش��ت. اگرچه ني��ت اصلی وی ايجاد 
مجتمع بهداش��تی و درمانی بود، اما او در سفر خود به ايران 
با پديده نامناس��ب آب آش��اميدنی برخورد و تصميم گرفت 
عالوه بر س��اخت مجتمع درمانی، آموزشی، نسبت به انجام 
سيس��تم مناسب آب لوله كشی نيز با مشاركت انجمن اقدام 
كند. به گونه اي كه شيراز اولين شهر ايران بود كه دارای آب 
لوله كشی شد. بنابراين او سازمان لوله كشی آب شيراز و نيز 
بيمارس��تان نمازی اين ش��هر را )كه در ابتدا به بيمارستان 
پانصد تختخوابی ش��هرت داشت(، راه اندازی كرد. البته اين 
فرد خدمات بس��يار ديگري نيز داشت كه تاسيس آموزشگاه 

عالی پرستاری در شيراز از اين دست خدمات است.

طرحي براي نجات آيندگان
همان گونه كه در باال اش��اره شد، يكي از اقدامات ماندگار 
محمد نمازي، تاسيس»بنگاه آب شيراز« بود. وي در آن زمان 
با شهرداري شيراز توافق كرد كه از دو رشته قناتي كه تحت 
نظارت شهرداري بود، استفاه كرده و آب اين قنوات را پس از 
تصفيه به وس��يله  لوله در دسترس ساكنين شهر قرار دهد و 
چون سرمايه  شركت، هزينه  لوله كشي را پاسخگو نبود، محمد 
نمازي متعهد شد ده ميليون ريال از محل موقوفه  بيمارستان 
ب��ه عنوان وام در اختيار ش��ركت بگذارد تا ش��ركت بتواند با 
كمك اين وام كار لوله كش��ي را به انجام رس��اند. طرحي كه 
مدنظر بود، ابتدا ساده به نظر مي رسيد و تنها متضمن ساخت 
حوض هاي تصفيه و احداث يك شبكه  لوله  اصلي بود و تصور 
مي رف��ت درمجموع به بيش از بيس��ت ميلي��ون ريال اعتبار 
نياز نداش��ته باشد؛ چرا كه قرار بود هزينه  لوله كشي فرعي به 
وسيله  پرداخت حق انشعاب از طرف صاحبان خانه ها تامين 
ش��ود. در ارديبهش��ت 13۲4 پس از امضاي قرارداد، محمد 
نمازي با بنگاه الكس��اندر گيپ )مهندس��ين مشاور( قرارداد 
مطالعه  ط��رح و تنظيم عمليات ش��بكه لوله كش��ي را امضا 
كرد. بعد از مطالعات دقيق، مهندس��ين مشاور گزارش دادند 
ك��ه آب دو رش��ته قنات حتي نصف جمعيت فعلي ش��هر را 
كفايت نمي كند. آب قنوات نيز مس��تلزم لوله كش��ي به طول 
۲0 كيلومتر اس��ت و به همين دليل مقرون به صرفه نيست. 
طرحي نوين مبني بر تهيه  آب از منابع زيرزميني توسط حفر 
چاه هاي عميق پايه ريزي ش��د. اما از آنجا كه سرمايه  شركت 
جهت اجراي اين طرح كفايت نمي كرد به همين دليل عده اي 

نگاهي به زندگي محمدنمازي، فردي كه مردم شيراز هميشه از او به نيکي ياد مي كنند

اسطوره ايثار
انسان موجودي اجتماعي است و نمي تواند بدون همنوع خود نيازهايش را برطرف كند. اين نيازها گاهي مادي و بيشتر اوقات معنوي است. در ميان انسا ن ها افرادي هستند كه بيشتر به 
مسائل معنوي توجه دارند و چندان خود را دربند ماديات و دنياي گذرا نمي كنند. آن ها براي رسيدن به لذايذ زودگذر دنيا، شيريني  معنويات را ناديده نمي گيرند و براي آنكه خود را به واالترين 
درجه انسانيت برسانند، روحيات شان را تغيير مي دهند. شايد همه ما افرادي را بشناسيم كه براي جمع آوري ثروت و اندوختن مال به هر راهي متوسل مي شوند ولي در اين بين هستند كساني  
كه براي بخشش و اهداي اموال خود در مسير حق، اقدامات گوناگوني را در دستوركار قرارداده اند. بي شك يكي از راه هاي جاودان شدن، وقف اموال است. اقدامي كه مي تواند ميراثي ماندگار 

براي افراد باشد تا آيندگان هرگاه كه از اين ارث جاويدان بهره اي مي برند به نيكي از فرد باني ياد كرده و براي شادي روحش از خداوند  آرزوي آمرزش كنند.

ميراث 
ماندگار
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لی کا شینگ
ثروتمندترين تاجر چين�ی و در عين ح�ال يكی از ك�م ادعاترين 
ميلياردهای جهان محسوب می شود. س�رمايه خالص 22 ميليارد 
دالری، لی كا ش�ينگ را در رده يازدهم ثروتمندان جهان قرار داده  
است . در سال 2006 وی يكی از معدود ميلياردهايی بود كه متعهد شد 
يك سوم از دارايی خود را به خيريه ها و ديگر برنامه های بشردوستانه 
سراسر جهان اختصاص دهند. وی كمك های بسياری را به برنامه های 
آموزشی و تحقيقاتی انجام داده و در زمان بروز فجايع طبيعی نيز مبالغ 

هنگفتی را اهدا كرده است. 

جیمز سیمونز
۱2 ميليارد و س�ه ميليون دالر دارايی دارد كه تابه حال يك 
ميليارد و 200 ميلي�ون دالر آن را صرف خيري�ه كرده. وی 

متولد شهر نيوتون در ماساچوست است.
 او در س�ال ۱9۸2 ش�ركت رنس�انس تكنولوژيز را كه يك 
بنگاه خصوصی در نيويورك اس�ت، تاس�يس كرد. سيمون 
همچنان مديرعامل اين شركت است كه در حال حاضر يكی 
از موفق ترين صندوق های پوشش سرمايه و سرمايه گذاری 

جهان محسوب مي شود. 

تد ترنر
دو ميلي�ارد و ۱00 ميلي�ون دالر داراي�ی دارد كه يك ميلي�ارد و 200 
 Turner« ميليون دالر را صرف خيريه كرده.  او بنيادی تحت عنوان
Foundation« تاسيس كرد كه در آن به نيازمندان و آسيب ديدگان 
 »Turner« اجتماعی كمك هايی اهدا می شد و به نام همين موسسه
مبلغ يك ميليارد دالر به سازمان ملل پرداخت تا خرج نيازمندان شود. 
ترنر همچنين به عنوان متولی بنياد جهانی ترنر و رييس بنياد ترنر در 
حال خدمت است؛ هر دوی اين مراكز خيريه  هدف شان كمك به توسعه 

جامعه و حفاظت از محيط زيست و حيات وحش است. 

س��هم خويش را فروختند و پس از آن محمد نمازي خود به 
تنهايي كليه  س��هام را خريد و هزينه  اج��راي اين طرح را بر 
عهده گرفت. اجراي طرح پيشنهادي شروع شد و بنابر برآورد، 
پروژه اي كه در س��ال 13۲1 شروع شده بود، در خرداد سال 
13۲7 با نصب شاه لوله و شبكه  اصلي پخش آب و در خرداد 
13۲۸ با احداث س��اختمان تصفيه خانه و ساختمان كارخانه  
برق ويژه  آب ش��هر و در نهايت به تاريخ ش��هريور 13۲9 به 
نتيجه رس��يد. لوله كشي آب جنوب ش��هر به دليل پستي و 
بلندي منطقه و عدم همياري مردم به علت تنگ دس��تي، به 
وس��يله  نصب شيرهاي عمومي تامين شد اما بر اساس نياز و 
درخواست مردم، محمد نمازي مصمم به نصب آب لوله كشي 
در كليه  مناطق ش��د. در س��ال 1331 آب لوله كشي شهر به 
پايان رس��يد و مورد بهره برداري ق��رار گرفت. همزمان با اين 
طرح، پروژه  س��اخت مجموعه  بهداشتي نيز پيش مي رفت و 

دوازده هزار خانه در آن زمان صاحب لوله كشي آب شدند.
نگاهي راهبردي براي خدمت به خلق

اما بيمارس��تان نم��ازي نيز يكي ديگ��ر از باقيات الصالحاتي 
اس��ت كه از آن مرحوم به جا ماند و سال هاست مردم شيراز را از 
خدم��ات خود بهره مند مي كند. اين مركز كه به صورت وقفي در 
اختيار مردم قرار گرفته است در اساسنامه اش نوشته شد:»هدف 
و منظور اصلي واقف از ايجاد مركز مزبور اين نبوده و نيس��ت كه 
مانند بيمارستان هاي معمولي فقط محلي براي آسايش بيماران 
باشد كه چند روز يا چند ماه در آنجا بخوابند و استراحت كنند و 
چنان كه معمول است مورد معاينه و مداوا قرار گيرند، بلكه از بدو 
امر نيت واقف ايجاد مركز طبي و بهداشتي بوده و نقشه  بنايي كه 
ساخته شده به همين منظور ترسيم شده است و اگر عده  زيادي 
اطاق خواب دارد به اين علت است كه يك مركز طبي و بهداشتي 
بايد همه گونه وسايل براي معالجه داشته باشد كه البته خوابانيدن 
بيمار هم يكي از آن وس��ايل اس��ت«. در بخش ديگري، واقف به 
ترس��يم ويژگي هاي مركز طبي مورد نظر مي پردازد كه برخي از 
آن ها حايز اهميت است و امروز نيز پس از چهل و پنج سال اين 

نكات در جامعه  بهداشتي و درماني دنيا مورد توجه است:

۱. مركزي كه احداث مي ش��ود امكان تشخيص در آن وجود 
داشته باش��د، چون مهم ترين عامل و اساس��ي ترين راه حل هر 

معضلي تشخيص علت و چگونگي آن است.

2. پ��س از تعيين علل بيماري، همت گماردن براي اصالح 
و حل ريشه اي مشكل مدنظر بوده كه اين نيز از برخورد جامع و 

نگرش همه جانبه به مسائل است.

۳. توجه به سرنوشت كودكان و زنان باردار، از دقت نظرهاي 
مندرج در وقف نامه است.

4. مراقبت دايم براي كنترل س��المتي ف��رد كه در جوامع 
پيش��رفته رويه اي معمول اس��ت، ولي در كشورهاي جهان سوم 
هنوز اين ابتكار و روش پسنديده شناخته نشده و مي توان تاكيد بر 

آن را از روشنگري و آگاهي واقف تلقي كرد.

۵. ايجاد ارتباط كاري با ساير مراكز تخصصي دنيا و مبادله  
تجربيات و روش هاي جديد نيز از ساير نكات برجسته است.

6. ايجاد دوره  فارغ التحصيلي پزشكي براي دانشجويان شيراز 
كه خود يك مقطعي اس��ت براي ادامه  تحصيل و كس��ب تجربه  
عالقه مندان جهت ارتقاي سطح علمي و تخصصي آن ها كه اين 

اقدام نيز در نوع خود بي نظير است.
در فكر  بي بضاعتان

همچنين در وقف نامه تصريح مي شود كه كليه  ساختمان هايي 
كه براي بيمارس��تان و آموزش��گاه پرس��تاري و منازل مسكوني 
پزشكان بيمارستان مزبور از طرف واقف احداث و بنا شده، با كليه  
تجهيزات و وسايل فني و طبي و جراحي از منصوبه و غير منصوبه 
در مركز مزبور و باغ و س��اختمان هاي مزبور من حيث المجموع 
مركز طبي و بهداش��تي، مورد وقف را تشكيل مي دهد و هميشه 

بايد به نام بيمارستان نمازي ناميده ش��ود. در وقف نامه مي آورد 
كه شكي نيس��ت كه ساختن اين بيمارستان براي مركز طبي و 
بهداش��تي فقط به منظور خيريه اس��ت؛ زيرا كه اوال بيمارستان 
به منظور وتحصيل س��ود اداره نخواهد ش��د و ثاني��ا آنچه از راه 
حق المعالجه عايد شود به مصرف معالجه  اشخاص بي بضاعت يا 
به مصرف توسعه  خود بيمارستان خواهد رسيد. بنابراين بر طبق 
نيت واقف، مش��روط و مقرر اس��ت كه موقوف عليهم به فراخور 
استطاعت خود حق المعالجه اي بپردازند تا عالوه بر درآمد دستگاه 
لوله كشي و تصفيه  آب شيراز از طريق حق المعالجه نيز تا حدي 
موجبات نگهداري و توس��عه  اين مركز طبي و بهداشتي تامين و 
ضمنا معالجه  مجاني اشخاص بي بضاعت ميسر شود و در عين حال 
اشخاص با اس��تطاعت بدون اينكه بخواهند مخارج گزافي براي 
مسافرت و اياب و ذهاب به اروپا و آمريكا از جهت استعالج خود 
متحمل شوند، از همان وسايل طبي و بهداشتي در كشور خود و 
بدون تحمل رنج سفر با پرداخت حق المعالجه برخوردار و بهره مند 

شوند.
كردار نيك يك ايثارگر

همان گونه كه از شيوه و تفكر محمدنمازي مشخص مي شود، 
وي به دنبال آينده اي روشن براي همنوعان خود بوده و در اين راه 
از هيچ اقدامي فروگذار نكرده است. آقاي نمازي در حدود 50سال 
پيش براي آنكه مردم ش��هرش زندگي مناسبي داشته باشند، از 
داراي��ي و اموال خود ايثار كرد تا با اين ازخودگذش��تگي به همه 
بيام��وزد كه آنچه در دنيا مي ماند، نام نيك اس��ت و ماديات تنها 
در صورتي ماندگار مي شوند كه در راه خدمت به خلق خدا باشد.
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اسوه ايثار

گذش��ته ايران همواره مملو از شخصيت ها و افرادي بوده است 
ك��ه در البه الي صفح��ات تاريخ اين مرز و ب��وم، مردانگي و از 
خودگذش��تگي را ثبت كرده  و جاودانه شده اند. آن هايي كه دو 
روز گ��ذراي زندگي دنيوي ب��راي آن ها كافي نبود و براي ثبت 
در تاري��خ، اقداماتي را در دس��تور كار خود ق��رار داده بودند كه 
مختص فرازمينيان بود اما از آدمي مش��اهده مي ش��د. 11آذر 
هرس��ال يادآورد ش��هادت يكي از همين مردان است كه براي 
س��رفرازي ايران و مردم كش��ور عمر و زندگي خود را فدا كرد، 
يونس استادس��رايی مشهور به ميرزا كوچك خان جنگلی بود. 
مردي از ديار غيور مردان خطه ش��مالي ايران كه از هر كجاي 
تاريخ به آن نظاره  كنيد حماسه هاي فراواني را مشاهده خواهيد 
كرد. ميرزا متولد 1۲57، مبارز انقالب مشروطه و رهبر جنبش 
جنگل بود كه در اعتراض به نقض تماميت ارضی و اس��تقالل 

ايران از سوی بيگانگان بعد از مشروطه قيام كرد.
ورود ميرزا به ميدان

 فرزند ميرزا بزرگ در محله استاد سرای رشت و در خانواده ای 
مذهبی چشم به جهان گشود و تحصيالت مقدماتی را در رشت 
در مدرسه علميه حاج حسن )صالح آباد( گذراند. بعد از چندی 
در جرگه طالب مدرس��ه جامع وارد شد كه از لحاظ تعليمات 
دينی در سطحی باالتر قرار داشت. ميرزاكوچك خان در خالل 
تحصيل مقدمات فقه و اصول، در مخالفت با ناروايی ها  بی پروا 

بود و به همين سبب احترام ساير طالب را به خود جلب كرد.
در س��ال 1۲۸6 شمس��ی، در گيالن به صفوف آزادی خواهان 
پيوست و برای سركوبی محمدعلی شاه روانه تهران شد. همزمان 
با اوج گيری نهضت مشروطه در تهران، شماری از آزادی خواهان 
رش��ت، كانونی به نام مجلس اتحاد تشكيل دادند و افرادی به 
عنوان فدايی گ��رد آوردند. ميرزا كوچك خان كه در آن دوران 
ي��ك طلبه بود و افكار آزادی خواهانه داش��ت به مجلس اتحاد 
پيوست. در سال 1۲۸9 شمسی، در نبرد با نيروی طرفدار محمد 
علی شاه در تركمن صحرا شركت داشت و در اين نبرد زخمی 

و چندی در بادكوبه در يك بيمارس��تان بستری شد. در سال 
1۲94 شمسی، به جای »مجلس اتحاد« »هيات اتحاد اسالم« 
از يك گروه هفده نفری در رشت تشكيل شد. بيشتر افراد اين 

گروه روحانی بودند و ميرزا كوچك خان عضو موثر آن بود. اين 
هي��ات هدف خود  را خدمت به اس��الم و ايران اعالم كرد و به 
زودی ميرزا كوچك خان، رهبری هيات را بر عهده گرفت. پس 
از اشغال نواحی شمالی ايران از سوی روسيه تزاری، هيات اتحاد 
اسالم به مبارزه با ارتش تزار پرداخت و يك گروه مسلح به عنوان 
فدايی تش��كيل داد و روستای كس��ما را در ناحيه فومن مركز 
كار خود قرار داد و در آن جا س��ازمان اداری و نظامی به وجود 
آورد. هيات اتحاد اس��الم، پس از چندی به كميته اتحاد اسالم 
تبديل شد و اعضای آن به ۲7 نفر افزايش يافت و رهبری كميته 
را ميرزا به عهده گرفت و تا پايان س��ال 1۲96 شمسی، بخش 
وس��يعی از گيالن و قسمتی از مازندران، طارم، آستارا، طالش، 
كج��ور و تنكابن زير نفوذ كميت��ه درآمد. اين كميته »نهضت 

جنگل« و »حزب جنگل« نيز ناميده شده است. 
اعتراض به نقض حقوق ايرانيان

اندكي بعد و همزمان با ورود ارتش س��رخ ب��ه ايران، چند تن 
از اعض��ای حزب كمونيس��تی عدالت باكو نيز از روس��يه وارد 
گيالن شدند. اين افراد در رشت دست به تشكيل حزبی به نام 
»عدالت« زدند و ضمن برگزاری اجتماعات و سخنرانی ها، موارد 
توافق شده ميان جنگلی ها و روس ها را كه به حكومت جمهوري 
ختم مي شد و در اين نوشته مجال پرداختن به آن نيست را زير 
پا گذاش��تند و تبليغاتی عليه ميرزا آغاز كردند. ميرزا هم كه از 
كارشكني ها اطالع پيدا كرده بود در تير 1۲99، معترضانه رشت 
را ترک و اعالم كرد تا زمانی كه حزب عدالت از كارهای خالف 
و حمله به اس��الم و تبليغ كمونيسم دس��ت بر ندارد به رشت 
باز نخواهد گشت. به دنبال اين حادثه اعضای حزب عدالت كه 
بعضی از آنان همچون احس��ان اهلل خ��ان و خالو قربان كه در 
گذشته از دوستان نزديك ميرزا بودند، درصدد بر آمدند كودتايی 
را انجام دهند كه  طرح آن را از قبل ريخته بودند. نقشه كودتا 
اين بود كه ميرزا يا بايد كشته شود يا دستگير و از رهبری انقالب 
كنار رود. ميرزا كه تا حدی از هدف اعضای حزب و نقشه خائنانه 
آنان مطلع شده بود، به جنگل رفت و در اين درگيری ها بسياری 

از جنگلی ها دستگير يا كشته شدند.
ايثار تلخ ولي شجاعانه يك زندگي

بعد از اين درگيري ها باز هم ميرزا از پا ننشست و زندگي خود 
را ب��راي ادامه نهضت فداي مردم ك��رد و به جنگل ها رفت. با 
خيانت نزديكان ميرزا، دش��منان به رش��ت آمده بودند و ديگر 
مبارزه در ش��هر فايده اي نداشت و احتمال داشت مردم كشته 
شوند و امنيت نيز وجود نداشت. براي همين ميرزا به جنگل ها 
رفت تا از آن جا نهضت را ادامه دهد و پرچم آن انقالب را زمين 
نگذارد. ميرزا كوچك خان در اين زمان پس از حدود هفت سال 
مب��ارزه و جنگ و گريز با تعداد اندكی از ياران خود برای جمع 
آوری قوا به طرف خلخال حركت كرد كه در برف و بوران اسير 
شد و جان خود را از دست داد. با شهادت وی نهضت جنگل به 

نقطه پايان خود رسيد. 
نهضتي ويژه

مهر تاييد ديگري بر اقدامات و ايثارگري هاي ميرزا كوچك خان 
كه همچنان برخي بدخواهان عليه او ادعاهاي فراواني را به زبان 
مي آوردند، پيام سراسر لطف رهبرمعظم انقالب، حضرت آيت اهلل 
خامنه اي است كه بيانگر حقانيت و ارزشمند بودن نهضت عظيم 
ميرزاست. رهبر معظم انقالب در پيامی به كنگره ميرزاكوچك 
خان جنگلی كه چندي پيش برگزار شد در رابطه با شخصيت 
او تاكيد فرمودند: ايشان يك واحد مينياتوری از نظام اسالمی را 
در رشت و همان محدوده خاص خود به  وجود آورد. در بخشي 
از پيام رهبري آمده بود كه  قضيه مرحوم ميرزا كوچك جنگلی 
يك قضيه ويژه اس��ت. در آن دوره خاص يعنی در فاصله بين 
مشروطيت تا سركار آمدن رضا خان، حوادث گوناگونی در كشور 
به وجود آمده است و همزمان با نهضت جنگل چند كار بزرگ 
ديگر در گوشه و كنار كشور مثل جريان شيخ محمد خيابانی 
در تبريز يا كلنل محمدتقی خان پس��يان در مشهد هم اتفاق 
افتاده است؛ اينها تقريبا همه همزمان هستند، لكن قضيه جنگل 
يك قضيه ويژه ای است. آن صبغه مردمی و نجابتی كه در كار 
مرحوم ميرزاكوچك خان جنگلی است در هيچ كدام از اين دو 
كار يا دو سه كار ديگر كه همزمان در آن دوره اتفاق افتاده، در 
سرتاس��ر ايران نظير ندارد. خداوند ان شاءاهلل درجاتش را عالی 

كند. 

بي شك جاودان شدن ميرزا 
كوچك خان در تاريخ به دليل 
از خودشتگي ها و ايثاري است 
كه او براي حفظ جايگاه مردم 

ايران و عظمت كشور ابرازداشت 
و اين منش بايد در اين روزگار 
نيز در جامعه ايراني ترويج شود 
و به ويژه نسل جديد كشور را به 
ازخودگذشتگي و ايثار سوق داد 
كه راه ماندگار شدن اين گونه 

تفکر است

نگاهي به زندگي  يونس استادسرايی مشهور به ميرزا كوچك خان جنگلی

ميرزايي كه نهضت ايثارگري او بي نظير بود
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