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واژه ازخودگذشتگی را تفسیر کرده اند؛ بیشتر از 
هر کسی که لقب ایثارگر دارد. شبانه روز در تالشند 
برای خدمتگزاری؛ نه استراحت دارند و نه تفریح. 
با اینکه سال ها از پایان جنگ تحمیلی می گذرد 
اما گویی در خانه تک تک آنها هنوز جنگ ادامه 
دارد. لقب همسران یا مادران جانبازان را یدک 
می کشــند؛ بانوانی که عزیزترین کسان شان یا 
مجروح اند یا شیمیایی، قطع نخاعی اند یا جانباز 
اعصاب و روان، اما هر بار که صحبت از دفاع مقدس 
می شود یادمان می رود که قدردان شان باشیم. 
صحبــت از ایثارگری که به میــان می آید فقط 
یادبودی برای شــهدا برگزار کرده یا ســری به 
جانبازان می زنیم. بی آنکه پای صحبت این زنان 
بنشینیم و به سختی هایی که به جان می خرند 
خسته نباشــید بگویم؛ چون از نزدیک لمس 
نکرده ایم حال یک مادر یا همســر جانباز را. به 
تازگی به مدد بنیاد شهید و امور ایثارگران مراسمی 
برای تجلیل از این بانوان ترتیب داده شده است. 
البته این دورهمی با حضــور بانوانی که خود نیز 
جانباز هستند گرم تر شده و بهانه به دست ما داد تا 

سراغ این بانوان ایثارگر برویم.

وعده های خوش در دورهمی همسران جانبازان
همه شان در سالن اجتماعات دهکده نشاط جمع اند. 
قرار اســت به پاس همه دردها و سختی هایی که در 
این ســال ها به جان خریده اند از آنها تجلیل شود. 
همدیگر را خوب می شناسند انگار که یک خانواده 
باشــند. در مدت جنگ و بعد از آن فقط خودشــان 
به داد هم رســیده اند. در بین همســران، مادران و 
فرزندان جانبازان کم نیستند بانوانی که خودشان در 
جنگ آسیب دیده اند. زمانی از مراسم به احوالپرسی 
دعوت شده ها از هم می گذرد. از دیدن هم خوشحالند، 
حق هم دارند؛ یک عده دوســت قدیمی که به بهانه 
برگزاری مراسم تجلیل کنار هم حضور دارند. برنامه 

امروز با مراسم هایی که پیش تر برای تجلیل از خانواده 
شهدا و جانبازان برپا می شــد تفاوت می کند. جمع 
خودمانی است و قرار اســت امروز بدون تشریفات 
اداری، این بانوان در حضور انســیه خزعلی، مشاور 
بانوان رئیس جمهور از مشکالت شان بگویند. یکی 
از هزینه سنگین دارو و درمان می گوید و دیگری به 
اجاره نشینی اش اشاره می کند. زنی هم در این میان از 
بدقلقی مردش حرف می زند که جانباز اعصاب و روان 
است و هیچ جا به او کار نمی دهند اما آن خواسته ای 
که همه شان دارند و دوست دارند رسیدگی شود؛ سفر 
عتبات عالیات و دیدار با مقام معظم رهبری اســت. 
خزعلی با قدردانی از فداکاری آنها متذکر می شود آنها 
در زندگی شان شهادت را مستمر تجربه می کنند. او 
 خطاب به خانواده جانبازان اعصاب و روان می گوید: 
» اگر ایستادگی شما نبود ایران عزت کنونی را نداشت. 
شما لحظه به لحظه صبر را تمرین می کنید«. بعد هم 
وعده می دهد بعد از تعطیالت نوروز همه شان مهمان 

حضرت امام رضا)ع( خواهند بود.

قیامت را به چشم می دیدم
یکــی از بانوان حاضر در این مراســم ســیده زهرا 
فضلی مجد اســت که اصالتا خرمشهری است. آنجا 
به دنیا آمده اســت و خاطرات خوشــی از روزهای 
کودکی اش دارد. وقتی که دشــمن به خاک ایران 
حمله کرد او 18سال بیشــتر نداشت. دختری بود 
شاداب و پرتالش. پدرش سال ها پیش از دنیا رفته 
بود و او با مــادر و برادرش زندگــی می کرد. فضلی 
از روزهای اول جنگ می گویــد: »با ورود نیروهای 
عراقی به خرمشــهر زن و بچه ها ناگزیر شدند شهر 
را ترک کنند. خانواده خاله ام اسیر عراقی ها شدند. 
برای همین مادرم به تهران رفــت. اما من و برادرم 
در خرمشــهر ماندیم؛ جزو نیروهای کمکی بودیم. 
هر روز، قیامت را به چشم می دیدم؛ جوان هایی که 
مثل گلبرگ گل روی زمین می افتادند. روی زمین رد 
خون دیده می شد. بنده خدا مادرم که مرتب از تهران 
به خرمشهر می آمد تا از من و برادرم سراغ بگیرد. آن 
زمان در یکی از هتل هــای تهران زندگی می کرد«. 

در یکــی از روزها او با دیدن عراقی هــا، برای اینکه 
اسیر نشــود، به خانه ای که بیشتر به مخروبه شبیه 
بود پناه برد اما ترکش هایی که از زمین و آســمان 
می ریخت جانش را نشــانه گرفت و او مجروح شد. 
ترکش به گردن و پایش اصابت کرد. چند روزی در 
بیمارستان خرمشهر بستری بود که عراقی ها شهر را 
گرفتند و انفجاری که پشت بیمارستان رخ داد باعث 
شد او از روی تخت به زمین بیفتد و بخیه هایش باز 
شود.« فضلی از یادآوری آن روزها حس خوبی ندارد؛ 
»وقتی روی زمین افتادم خون همه جا را پوشاند. من 
را به بیمارستان دارالخوئین بردند و از آنجا به شیراز و 
بعد هم اصفهان انتقال دادند. آخرین باری که مادرم 
به خرمشهر می آید او را راه نمی دهند و نمی تواند من 
و برادرم را پیدا کند. خیلی اذیت می شــود تا اینکه 
یکی از آشــنایان من را در بیمارستان اصفهان پیدا 
می کند. برادرم هم در همان بیمارستان بود. پایش را 
قطع کرده بودند.« صدای خش دارش نشان می دهد 
تارهای صوتی اش آسیب دیده و خودش می گوید در 
اثر مصرف زیاد داروی کورتون است. فضلی خودش 
جانباز است و همســرش هم جانباز اعصاب و روان. 
می گوید: »درد ترکش ها را می توانم تحمل کنم اما 
وقتی همسرم  بهم می ریزد حال بدی پیدا می کنم«. 
او عالوه بر همه ســختی هایی که به جان می خرد 
ذهنش درگیر هزینه اجاره و تامین معیشت خانه 
است که باید تامین کند. با این حال فقط یک آرزو 

دارد و آن دیدار مقام معظم رهبری است.

از شرمندگی پدرم ناراحتم
مهسا حســین پور، دختر جوانی اســت که به جای 
مادرش در مراسم حاضر شده است. مادر مدتی است 
در بســتر بیماری به ســر می برد. چندین بار قبلش 
مورد عمل جراحی قرار گرفته و شــرایط مساعدی 
ندارد. مهسا دختر یک جانباز اعصاب و روان است. او 
حرف های زیادی برای گفتن دارد. از بیماری پدرش 
می گوید که وقتی حالش بد می شود، چه جو ناآرامی 
در خانه به وجود می آید. او می گوید: »یک برادر دارم که 
بیمار است. مادرم نمی تواند کار کند. من خیلی برای 

پدرم ناراحت هستم؛ از اینکه شرمنده ما می شود«. 

چه زیبا تفسیر کرده اید ایثار را....
گزارشی از حال و هوای یک برنامه، ویژه همسران جانبازان و بانوان مجروح

گفت وگو با زهرا گرایلو؛ امدادگر و بانوی جانبازی که همراه 4برادر و تنها پسرش راهی میدان نبرد شد

جگرگوشه ام مقابل چشمانم در خون غلتید
وقتی وارد بیمارستان اهواز شــد تا چشم کار 
می کرد مجروح بود. حالش منقلب شد از وضعیت 
آنجا. خون چون رودی کف راهروی بیمارستان 
شهیدبقایی جاری شده و دیدنش حس بدی به 
او می داد. سخت تر از آن صدای غرش هواپیماهای دشمن و بارش 
گلوله های توپ و تانک بود که لحظه ای قطع نمی شــد. هر لحظه 
گوشه ای از شهر می لرزید همچنانکه جسم او رعشه می گرفت. با 
هر انفجار دودی به هوا برمی خاســت که خبر از آوار شدن خانه و 
کاشانه ای می داد. با دیدن آن صحنه ها ترسی وجودش را گرفت اما 
به خود نهیب زد باید بماند و به رزمنده ها خدمت کند. »زهرا گرایلو« 
ماند و دالورانه هم جنگید اگرچه یک زن بود. او نه پرستاری بلکه 
برای همه مجروحان مادری کرد. برای عشــقش به میهن تاوان 
سنگینی هم داد؛ پای پســرش،جانباز شدن 4برادرش، شهادت 
دامادش و مجروح شــدن خودش. با این وصف هنوز هم خود را 
بدهکار به مردمش می داند و می گوید که تا جان در بدن دارد برای 

کشورش راست قامت خواهد ماند.

روحیه مبارزی دارد؛ این را از پدر به ارث برده است. در بحبوحه انقالب 
بی توجه به تنش ها اعالمیه پخش می کرد. آن هم در بیمارستان ساسان. 
پرســتار آنجا بود. چند باری ســاواک دســتگیرش کرد و برای تنبیه 
ناخن هایش را کشید. اما گرایلو دســت از کارهایش برنداشت. با شروع 
جنگ وقتی پدر و برادرانش به جبهه رفتند، یکی از برادرانش پزشــک 
ارتش بود و 3برادر دیگرش هم نظامی. او هم خواست که همراهی شان 
کند. همسرش نه تنها مخالفتی نکرد بلکه تشویقش هم کرد. او هم بچه ها 
را به دســت مادرش ســپرد تا خیالش از بابت آنها نگران نباشد. گرایلو 
وارد اهواز شد و فعالیت خود را در بیمارستان شهیدبقایی آغاز کرد. در 
کنار درمان مجروحان بیشــتر وقتش به انتقال زخمی ها از خط مقدم 
به بیمارستان سپری می شــد. او حتی برای اینکه نقش پررنگ تری در 
جبهه داشته باشد تیراندازی را هم یاد گرفت. تلخ ترین خاطره ای که به 

یاد دارد؛ »پشت خاکریز سنگر گرفته بودیم. پسر نوجوانی که بیشتر از 
16سال نداشت و تازه رانندگی یادگرفته بود با لودر مشغول کندن خاک 
و درست کردن خاکریز بود. صدای انفجاری بلند شد. سرم را بلند کردم 
دیدم لودر هنوز کار می کند احساس کردم سر پسرک پایین است بعد که 
دقت کردم دیدم سرش جدا شده و روی خاک افتاده است. اما دستانش 
هنوز کار می کرد. به دوستم اشاره کردم که سر آن جوان کنده شده. دوان 
دوان با هم رفتیم سر او را روی تنه اش چسباندیم. چشمانش را بست.« 

شاهد عینی از روزهای جنگ
گرایلو شاهد عینی لحظه های پراضطراب جنگ است. اتفاقاتی که حتی 
بازگو کردنشان قلب ها را جریحه دار می کند. او به سال 63برمی گردد؛ 
روزی که دشمن از آســمان و زمین آتش می ریخت. گرایلو به همراه 
چند امدادگر دیگر مجروحان را سوار آمبوالنس کرده تا به پشت جبهه 
انتقال دهند. ترس و اضطراب همه وجودشان را فراگرفته بود. دشمن 
را در فاصله چند قدمی خود می دیدند. اما بی توجه به آنها فکر مداوا و 
نجات رزمنده ها و مشغول پانسمان بودند که ناگهان یکی از پزشکان 
بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. این پیشامد تأثیر بدی در روحیه 
امدادگرها گذاشت اما همچنان به کار خود ادامه دادند. او تعریف می کند؛ 

»خیلی وقت ها می شد تعداد مجروحان زیاد بود. با این وصف هیچ زمان 
با کمبود تجهیزات پزشکی مواجه نمی شدیم. وسایل طوری به دست ما 
می رسید که حتی در مخیله مان هم نمی آمد. تجهیزات آن قدر زیاد بود 

که اسرای عراقی را که مجروح شده بودند هم مداوا می کردیم.« 

جراحت در عملیات کربالی 5
گرایلو در عملیات کربالی 5در شلمچه حضور داشت. پسر 13ساله اش 
هم به آنجا آمده بود. به او اصرار کرد که برگردد اما پسر گفت هر زمان تو 
برگشتی من هم همراهت می آیم. پسر ماند و در کنار مادر جنگید. گرایلو 
ماجرای مجروح شدن پسرش را تعریف می کند؛ »هومن سال 65با من 
به جبهه آمد. در همان عملیات کربالی 5روی مین رفت و یک پایش را 
از دست داد. جگر گوشه ام مقابل چشمانم در خون غلتید. صورتش له 
شده بود. چند ماه در بخش مراقبت های ویژه بستری بود. ناچار یکی از 
پاهایش را قطع کردند.« خود گرایلو هم جانباز است. در همان عملیات 
کربالی 5مورد اصابت ترکش خمپاره قرار گرفت. یکی از گوش هایش 
را هم تخلیه کرده اند. برای همین تأکید دارد با صدای بلند با او صحبت 
شود. می گوید: »سال 66هم با گاز خردل شیمیایی شدم. 4برادرم هم در 

جبهه جانباز شدند. دامادم شهید شد. شوهرم هم همینطور.« 

پسرم؛تنها دلخوشی من
هومن، تنها پسرش، تنها دلخوشی اوست. برای همین به رغم کهولت 
سن و کسالتی که دارد باز هم به پسر خدمت می کند. خودش می گوید: 
»خودم برای او سرم و آمپول تزریق می کنم. دستانم می لرزد اما امام 
زمان)عج( یاور من است«. هومن چند سالی می شود خود را بازنشسته 
پیش از موعد کرده چرا که جراحت جســمش اجازه کار بیشتر به او 
نداد. او یک پسر و یک دختر دارد که وجودشان برای گرایلو افتخاری 

است جاودانه.

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

گزارش

مرا از زیر خروارها خاک بیرون کشیدند
 نسیم چنگایی، متولد سال 1358و جانباز قطع نخاع است. بیشتر از 30سال است که روی ویلچر 
می نشیند، با وجود این در رشته مهندسی کشاورزی و زراعت تا مقطع دکتری تحصیل کرده است. 
ماجرای مجروح شــدنش به اواخر دوران جنگ برمی گردد؛ روزی که هواپیماهای دشــمن شهر 
خرم آباد را بمباران کردند. او آن زمان 7سال بیشــتر نداشت. همراه برادر بزرگ ترش آماده شده 
بودند که به مدرسه بروند. ناگهان صدای گوشــخراش آژیر خطر فضا را پر کرد. مادرش دستپاچه 
بچه ها را صدا کرد تا به جای امنی بروند اما انفجار اجازه این کار را نداد. خانه در کمتر از آنی با تلی 
از خاک یکسان شد. خواهر 4ساله و برادر10ساله اش زیر خروارها خاک افتاده بودند. فقط نسیم 
بود که نفس می کشید. دخترک بی حرکت لحظه ای چشم باز کرد و جز دود و آوار هیچ ندید. دوباره 
چشم اش را بست و بیهوش شد. چنگایی خاطره آن روز شوم را به یاد می آورد؛ »من را به بیمارستان 
انتقال دادند. گردنم شکسته و نخاع، بین مهره ها گیر کرده بود. وقتی به هوش آمدم نه دست و پا و 
نه گردنم حرکت نمی کرد. تصورش هم سخت است. بچه ای که آرام و قرار نداشته و همه وقتش به 
بازی و جنب و جوش می گذشته حاال متوجه می شود که همه عمرش قادر به راه رفتن نیست.« نسیم 
نه مصیبت از دست دادن خواهر و برادرش را می توانست باور کند نه فلج شدنش را. بی تابی می کرد. 
 دلش نمی خواست کسی را ببیند. از مردم بیزار بود. مادر فقط سعی داشت آرامش کند. می دانست 
نور چشمی اش چه دردی را تحمل می کند. مدتی گذشت و پزشــکان تصمیم به جراحی گردن 
او گرفتند. این کار باعث شــد بتواند گردنش را تکان دهد و همینطور دست هایش را البته تا مچ. 
انگشتانش باز او را یاری نمی کردند. با این حال بهبودی اش روزنه امیدی برای او و خانواده اش بود. او 
هیچ وقت یادش نمی رود روزی را که پدر به او انگیزه زندگی داد؛ »شرایطم که بهتر شد پدرم مداد 
را به دستم داد و گفت بنویس. گفت باید درس بخوانی تا برای خودت کسی شوی. کم کم پیشرفت 
کردم و همین شوق بیشتری به من می داد. دوست داشتم استاد دانشگاه شوم. پدر و مادرم خیلی 
به من کمک کردند. تا زمانی که مادرم در قید حیات بود معنای نتوانستن را نمی فهمیدم.« او حاال در 

یک شرکت پژوهشی کار می کند و موفقیت هایش سرلوحه خوبی برای دوست و آشنا شده است.

مکث

نگاهی به کتاب سردار شهید محسن قاجاریان
من همیشه منتظرت می مانم

»همیشه منتظر« شاید بهترین انتخاب است برای کتابی که 
مزین است به خاطرات فاطمه وثوقی نیا. او خاطرات زندگی 
مشترکش با سردار محســن قاجاریان را گفته؛ اما در واقع 
انتظار تقدیر بسیاری از زنان این ســرزمین است؛ زنانی که 
سهم شــان از زندگی، دوری، دلهره و تنهایی است. فاطمه 
وثوقی نیا هم یکی از همین زن هاست؛ کسی که حتی در بیان 
خاطرات هم هرآنچه را گفته، به محسن عزیزش گفته است. 
گویی او اصال کس دیگری را نمی بیند. و حاال هر چه از زندگی 
برایش باقی مانده، خاطراتی است که از محسن دارد و آرزویی 
که چشم انتظار برآورده شدنش است. او منتظر است تا روزی 
دور یا نزدیک باز هم محسن را ببیند. »همیشه منتظر« ثمره 
ساعت ها اشک و لبخند فاطمه وثوقی نیاست و مریم عرفانیان 
تالش کرده خاطرات پراکنده راوی را به نظم درآورد و شکلی 
روایی به کتابش ببخشد. برای این کار هم عکس ها را به کمک 
گرفته تا بتواند چندوچون خاطرات پراکنده را برای مخاطب، 
تمام و کمال بیــان کند. کاری که در بســیاری موارد واقعا 
کمک حال نویسنده و راوی بوده است؛ مثل آنجا که نوشته: 
»خاطرات این تصاویر در شعاع لرزان شمع ها، توی سرم تاب 
می خورد، شاید نتوانم همه تاریخ ها را خوب به یاد بیاورم ولی 
مگر می شود سالی را که دخترمان رفت خانه بخت فراموش 
کنم؟« همیشه منتظر، روایت روزهایی است از عشق و رنج، 

آرامش و دلهره، صبر و بی تابی؛ روایت زنان دهه60  ایران.

سردار یادواره ها
گفتن از ســرداری که تمام عمر برای دیگران زیسته و فکر 
و خیالش، دغدغه های دیگران بوده کار ســاده ای نیســت.  
محسن قاجاریان که متولد سال 1341در شهر نیشابور است 
اما دست جنگ او را به جنوبی ترین نقطه کشور کشانده بود. 
شــهید محســن قاجاریان با آغاز جنگ تحمیلی، به عنوان 
بســیجی در جبهه های جنگ حاضر می شــود و با توجه به 
لیاقت و شایستگی که از خود نشان می دهد، می شود فرمانده 
گردان؛ حکمی که سال 1365به او دادند و او ماموریت خود 
را به عنوان یکی از فرمانده گردان ها مقتدر لشــکر 21امام 
رضا)ع( در جبهه های جنــگ و مناطق عملیاتی با موفقیت 
به انجام رساند. این فرمانده با داشــتن حدود 80ماه جبهه 
و 25درصد جانبازی کارنامه بسیار درخشانی از خود برجای 
گذاشــت. اما جهاد این جانباز تمامی نداشــت و در جبهه 
دیگر حاضر شد تا دلگرمی باشــد برای خانواده های شهدا و 
جانبازان و ایثارگران. او سال ها سرکشــی از این خانواده ها 
را در اولویت هــای کاری اش قرار داده بــود و تالش می کرد 
با برگزاری مراسم های گرامیداشت شــهدا، یاد آنها را زنده 
نگه دارد. تا جایی کــه برگزاری یادواره های متعدد شــهدا 
موجب شد تا به او لقب ســردار یادواره ها بدهند. این تمام 
ماجرا نبود و با دوستان سپاهی اش به بهانه و مناسبت های 
مختلف به شهرهای محروم و دورافتاده می رفت تا در حد توان 
غبار محرومیت از چهره ایــن مناطق پاک کند. او در اجرای 
ماموریت های محوله در دفاع از حــرم اهل بیت)ع( همت و 
توجه ویژه ای داشت و با سرکشــی از خانواده کارکنان اعزام 
شــده از آنها دلجویی می کرد. با توجه به اشتیاق به حضور 
مســتقیم خود در این جبهه در آخرین ماموریت در دفاع از 
حرم زینب)س( به آرزوی دیرینه خود رسید و سرانجام در 
14بهمن ماه 1394به جمع یاران شهیدش پیوست. به گفته 
مجتبی قاجاریان فرزند شهید، پدرش عالقه و ارادت بسیاری 
به حضرت زهرا)س( داشت و عاقبت در عملیات آزادسازی 
منطقه نبل و الزهرا همزمان با ایام فاطمیه همچون سرورش 

با پهلویی شکسته به مالقات او رفت.

درباره نویسنده 
 کتاب زندگینامه شهید ســردار محســن قاجاریان با عنوان 
»همیشه منتظر« به قلم مریم عرفانیان در سال 1400توسط 
انتشارات خط مقدم روانه بازار نشر شده است. عرفانیان متولد 
1359در شــهر مقدس مشهد اســت. او تحصیالت خود را در 
رشته روزنامه نگاری به پایان رســانیده است؛ نخستین کتاب 
او به نام »پاییز آن ســال ها«، مجموعه داستان کوتاه با موضوع 
دفاع مقدس اســت. وی بیــش از 55کتــاب در کارنامه کاری 
خود دارد، آثاری همچون»گرم ترین شــب زمستانی«، »طائر 
قدسی«، »به وقت اردیبهشــت«، »راهی برای رفتن«، »تا ابد 

با تو می مانم« ... .
 عرفانیان در زمینه فیلمنامه نویسی هم فعال است. کسب مقام 
برتر استانی در مسابقه داستانی بسیج هنرمندان، کسب رتبه 
اول کشوری )بخش خاطره نویسی دفاع مقدس( در ششمین 
جشنواره داستان کوتاه پایداری سال 1395، کسب مقام برتر 
کشوری در نخستین جشنواره کتاب کودک و نوجوان رضوی 
)شهرکرد( برای جشنواره بین المللی امام رضا)ع(،کسب مقام 
برگزیده کشوری سال1398در »اولین سوگوار خاتون رضوی 
و کسب مقام شایسته تقدیر کشوری در»دومین همایش ملی 
کتاب سال بانوان سال1399« برخی از موفقیت های اوست. 
این نویسنده درباره کتاب همیشه منتظر می گوید:»همیشه 
منتظر، تلخ و شیرین های زندگی   بزرگمردی است که ره عشق 
را در دفاع از حریم اهل بیت)ع( طی کرد. از ویژگی های کتاب 
می توان به نوع نگارش و خاطراتی ناب اشاره کرد که تاکنون در 
هیچ جا بیان نشده است. از آنجا که اسم کتاب مفهومی عمیق 
را در بردارد، مخاطب با اتمام سطرهای پایانی کتاب به راز این 

اسم پی می برد.«

بزرگداشت شهید فخری زاده
همایش جایزه شــهید پیشــرفت برای بزرگداشــت شهید 
فخری زاده با هدف معرفی ظرفیت و توانمندی نخبگان شاهد و 
ایثارگر و جذب، شناسایی و حمایت ویژه از این قشر فرهیخته 
و معرفی آنان به جامعه اجرا شد. خانواده های شاهد و ایثارگر 
در 14 شاخص با یکدیگر به رقابت پرداختند و در مرحله نهایی، 
یک ایثارگر منتخــب در هر یک از این شــاخص ها معرفی و 
در نهایت از 14نفر در نخســتین جشنواره جایزه ملی شهید 

پیشرفت تقدیر شد.

برپایی دومین جشنواره »سرخ نگاران« 
دومین جشــنواره بین المللی کتاب ایثار و شهادت با عنوان 
»ســرخ نگاران« با هدف حمایت و تجلیل از نویسندگان و 
ناشــران در حوزه های کتاب کودک و نوجوان، بزرگساالن، 
ادبیات و هنر، مستندنگاری، نقد و پژوهش برگزار شد. ناگفته 
نماند نشر شاهد هم اکنون سهم 11 درصدی در انتشار آثار 
ادبیات پایداری، انقالب و دفاع مقدس در میان ناشــران این 

حوزه را داراست.

 جایزه ملی ایثار
 برگزیدگانش را شناخت

در ششــمین دوره جشــنواره »جایزه ملی ایثــار« از جایگاه 
ارزشــمند علمی 71تن از برگزیدگان طرح شــاهد از سراسر 
کشور شامل دانشجویان، دانش آموزان، طالب شاهد و ایثارگر با 
حضور مسئوالن عالی رتبه کشور در سطح ملی تقدیر و تجلیل 
شد. محمد علی فقیه، سرپرســت معاونت فرهنگی و آموزشی 
بنیاد شهید و امور ایثارگران در مراسم اختتامیه این جشنواره 
که در موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس برگزار شده بود گفت: 
این جشنواره براساس رهنمودهای امام خمینی )ره( در زمینه 
آموزش و تربیت فرزندان شهدا و ایثارگران راه اندازی شده است. 
همچنین تربیت نیروی انسانی در طراز جمهوری اسالمی در 
بیانیه گام دوم انقالب از سوی مقام معظم رهبری مورد تأکید 
قرار گرفته است و امروز رسالت بنیاد شــهید و امور ایثارگران 
و دستگاه های آموزشــی ایجاب می کند با هم افزایی بیشتر به 
سمت هدف تربیت نیروی انسانی وفادار به انقالب اسالمی پیش 
بروند. فقیه در انتها گفت: جشنواره جایزه ملی ایثار با همکاری 5 
دستگاه وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، 
دانشگاه آزاد اســالمی و حوزه های علمیه از ســال 95 برگزار 
می شود و خروجی طرح شاهد در هر دستگاه به جامعه معرفی 
می شود تا دستاوردهای طرح شاهد و موفقیت های این عزیزان 

به جامعه معرفی شود و تحرکی را در این عرصه ایجاد کند.

 هر استان یک فیلم
 با محوریت شهدا

تفاهمنامه آغاز مرحله تحقیق و نگارش ساخت 13 
فیلم و سریال با موضوع شهدا در 6 استان با حمایت 
بنیادشهید و امور ایثارگران به امضا رسید. همچنین 
با محوریت »هر استان یک فیلم« در سال آینده همه 
مراکز استانی این بنیاد با مشــارکت مراکز استانی 
صدا وسیما و دیگر دستگاه های فرهنگی وارد عرصه 
تولید آثار تصویری فاخر با محوریت شهدای استان ها 

خواهند شد.

طرح سپاس از ایثارگران
طرح »سپاس« در راســتای تکریم و رفع مشکالت 
ایثارگران امســال نیز با مشــارکت دســتگاه ها، 
ســازمان ها و نهادها از 12تا 22 اسفند برگزار شد. 
در این برنامه 40هزار دیدار با خانواده های شــهدا 
و ایثارگــران صورت گرفته اســت. همچنین طرح 
»علمداران حماسه« نیز به صورت سراسری در کشور 
با حضور نمایندگان مقام معظم رهبری در دیدار با 

جانبازان صورت گرفت و از آنها تجلیل شد.
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مهناز عباسیان؛ روزنامه نگاریاد


