
تاریخ کهن و درخشــان ایران عزیز سرشار اســت از درس های آموزنده و 
 از زاویه نگاه بســیاری از ایرانیان پنهان مانده 

ً
نکات قابل تامل که بعضا

اســت. تاریخ به ما می گوید کــه ایرانیان جزء اولین مردمانــی بوده اند که 
ســاختار سیاســی و نظامی قابل اتکایی را پدید آوردند و در بستر محیط 

امنی که برای خود پدید آوردند ...

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای رهبــر معظــم 
انقــاب اســامی عصــر امــروز )سه شــنبه( 
در جلســه ای ویــژه بــا حضــور معــاون اول 
رئیس جمهــور و تعدادی از اعضــای دولت، 
و  مســلح  نیروهــای  کل  ســتاد  رئیــس 
فرماندهــان کل ارتش و ســپاه، فرماندهان 
نیروهــای زمینی، دریایــی، نیــروی انتظامی و 
بســیج، مســئوالن ســتاد مدیریت بحران و 
دستگاههای امدادی و کمک رسان، ضمن 
دریافــت گــزارش از مســئوالن اجرایــی و 
نظامی درخصوص آخریــن وضعیت مناطق 
آسیب دیده از سیل و اقدامات انجام شده 

بــرای اســکان ســیل زدگان، رســیدگی بــه 
مشــکات مردم و تصمیم های اتخاذ شده 
بــه منظــور جبــران خســارات در بخشــهای 
مســکن، کشــاورزی، دامــداری، زیرســاخت 
هــا و همچنین رونــد کنترل شــرایط روزهای 
آینــده، در برخــی اســتانها گفتنــد: خدمــات 
رســانی، هماهنگــی بخشــهای مختلــف، و 
شــور و شــوق کمک رســانی و روحیه بسیج 
شــوندگی مــردم در حادثــه اخیــر ســیل در 
چنــد اســتان بســیار برجســته بــود امــا باید 
همه تصمیم هــا و اقدامــات الزم، به صورت 
جدی پیگیری شود و تا رفع مشکات و آالم 

رهبــر انقــاب اســامی در ایــن حکــم بــا 
تأکیــد بــر لــزوم تحــول در قــوه قضائیــه و 
آغــاز پرقــدرت دوران جدیــدی کــه زیبنــده 
گام دوم انقــاب باشــد، از فقاهــت، دانــش، 
تجربــه، ســامت، امانــت و کارآمــدی حجــت 
االســام و المســلمین رئیســی در مقاطــع 

گوناگــون خدمــت و ســوابق طوالنــی ایشــان 
در قــوه قضائیــه و آشــنایی کامــل بــا همــه 
زوایــای آن، بــه عنــوان دالیــل ایــن انتخــاب 
مهــم  توصیــه  هشــت  ادامــه  در  و  یــاد، 
خطــاب بــه رئیــس جدیــد قــوه قضائیــه بیــان 

کردنــد.

سپاه تا آخرین لحظه در کنار مردم سیل زده خواهد بود
نهادهای سازندگی و نهادهایی مثل بسیج و سپاه، ارتش و گروه های جهادی 
که وظیفه امداد رســانی دارند بــا کمک خود مــردم تا آخرین لحظــه همراه هم 
باشند و در بازسازی و نظافت شهر مأثر واقع شــوند سردار سرلشکر پاسدار 
محمد علی جعفری، فرمانده کل ســپاه به منظور بازدید از مناطق ســیل زده 
مازندران وارد استان شد و در حاشیه بازدید از روستای رکن کای شهرستان 
غ با اشاره به اینکه  استان های گلستان و مازندران از استان های شهید  سیمر
پرور و مومن ایران هستند و خدمتشان در جنگ و دفاع مقدس زبانزد خاص 
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حادثه سیل استانهای گلستان.خوزستان و لرستان 
یکی از وقایع تلخی بود که مسولین و ملت ایران بار 

دیگر با حضور خود  صحنه های زیبایی از انسانیت و 
همبستگی  را به نمایش گذاشتند
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      نشریه فرهنگی راویان آسمانی

مردم آســیب دیده ادامه یابد. رهبر انقاب 
اســامی ضمن قدردانی از گزارش هــای ارائه 
شده در این جلســه افزودند: خدمات انجام 
گرفته و هماهنگی میان دستگاهها و حضور 
مســئوالن رده بــاال و فرماندهــان نظامــی در 
دل حادثه و در مناطق آسیب دیده، از نکات 

قابل توجه این حادثه بود.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای خاطرنشــان 
کردنــد: در کنــار ایــن نــکات امــا موضــوع 
مهمتری نیــز وجود دارد که آن هم مســئله 
پیشــگیری از ویرانــی ها و خســارات اســت 
کــه بایــد از قبــل پیــش بینــی مــی شــد، زیرا 
ســیل قابل جلوگیری نیســت امــا ویرانی و 

خسارت قابل جلوگیری است.
خســارات،  از  جــدای  افزودنــد:  ایشــان 
موضــوع صدمــات روحــی و روانــی ناشــی 
از حوادثــی همچــون ســیل، بلندمــدت و 
تأثیرگــذار اســت، بنابرایــن بایــد به گونــه 
ای برنامــه ریــزی و آینــده نگــری شــود کــه 
صدمــات و خســارات ناشــی از اینگونــه 

حوادث به کمترین میزان ممکن برسد.
رهبــر انقــاب اســامی »الیروبــی رودخانــه 
هــا«، »الیروبــی ســدها«، »آزاد ســازی حریم 
رودخانه هــا«، »آبخیــزداری« و »حفــظ مراتع 
و جنــگل هــا« را از موضوعــات بســیار مهم 
برشــمردند و تأکید کردند: ایــن حادثه باید 
یــک درس عبــرت باشــد تــا در طرحهــای 
مختلــف آینــده از جملــه ســد ســازی هــا، 
راه ســازی هــا، احــداث راه آهــن، و عمــران 
شــهری، همــه جوانــب مختلــف دیــده و 

آینده نگری الزم و جامع انجام شود.
ع  موضــو ای  خامنــه  اهلل  آیــت  حضــرت 
پیگیری جدی تصمیم های اتخاذ شــده در 
حادثه سیل در اســتانهای مختلف را مورد 
 ، تأکید قــرار دادنــد و گفتند: در حادثــه اخیر
 کمــک کردنــد و روحیه بســیج 

ً
مردم واقعــا

شــوندگی مردم بــرای خدمت فــوق العاده 
اســت که باید از این روحیه استفاده شود، 
ضمن آنکــه همــکاری خوبی میــان مردم و 

مسئوالن به وجود آمد.
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عنصــر اول توانایــی بی نظیــر آنــان در ایجاد تشــکات 
نظــام منــد نیــروی انســانی جهــت حفــظ حــدود و ثقــور 
و تامیــن ســرحدات خــود بــه منظــور تامیــن امنیــت 
جامعــه ایرانــی و ســایر جوامــع همپیمــان بــوده 

اســت.
 عنصــر دوم توانایــی نفــوذ آنــان بــر اقــوام و ملــل 
پیرامونــی خــود بــا تقویــت روابــط خود بــا همســایگان 
قــرار دادن  روزگار و محــور  آن  اقــوام متمــدن  و 
گفتمــان صلــح و دوســتی بــه جــای خشــونت و جنــگ 
بــوده اســت. در ایــن رابطــه شــاهدیم حتــی در زمــان 
ح دنیــای آن روزگار  هایــی کــه ایرانیــان قــدرت مطــر
شــناخته مــی شــدند، ضمــن برخــورداری از ارتشــی 
قدرتمنــد و ســربازانی جنگجــو امــا هیــچ گاه بــه دنبــال 
تهدیــد و ارعــاب اقــوام وملــت هــای ضعیــف تــر از 
خــود نبــوده انــد. هیــچ گاه بــه دنبــال تحمیــل فرهنگ  
و رســوم خــود بــر جوامــع دیگــر نبودنــد و هیــچ گاه 
بــه دنبــال تحمیــل اعتقــادات و ارزش هــای خــود 
بــر ســایر ملــل نبوددنــد. نــه تنهــا از ایــن امــر پرهیــز 
کردنــد بلکــه اعتقــادات، ارزش هــا و اندیشــه هــای 

ســایر اقــوام و ادیــان را نیــز محتــرم شــمردند.
بــا کمــی تامــل و اندیشــه در ایــن تاریــخ کهــن متوجــه 
مــی شــویم کــه هــرگاه ســرباز ایرانــی ضمــن حفــظ 
امنیــت و آســایش مردمــان ســرزمینش توانســته 
اســت در راســتای اندیشــه صلــح گســتر و مهــر پــرور 
ایرانــی منبعــی بــرای اتــکای ســایرین بــه منظــور حفــظ 

آنجــا  گــردد،  خــود  وامنیــت  صلــح 
اقتــدار و شــکوه ایرانــی در جهــان برجســته 

گردیــده اســت و میــراث ارزشــمندی بــرای مــا بــه 
ارمغــان گذاشــته اســت. نســیم دل انگیــز اســام 
ایــن جایــگاه بخشــید و در  بــه  قدرتــی مضاعــف 
طــی قــرن هــای متمــادی ایــران بــه عنــوان یکــی از 
قــدرت هــای باثبــات و امــن در دنیــای اســام منشــاء 

خدمــات علمــی و فرهنگــی متعــددی گردیــد.
عــاوه بــر ایــن، مذهــب شــیعه 
اســت  شــده  کنــده  آ سراســر 
شــمار  بــی  رهنمودهــای  از 
و  دوســتی  انســان  پیرامــون 
خدمــت رســانی بــه همنوعــان 
و مهربانــی بــا دیگــران. حتــی در 
حــوزه سیاســت امیــر مومنــان 
حضــرت علــی )ع( همیشــه ابتــدا 
نرمــی  بــه  خــود  دشــمنان  بــا 
و مهربانــی ســخن مــی گفــت و 
برخــورد ســخت آخریــن راهــکار 

بــود. او 
در منطــق ایشــان صلــح بــر جنــگ ترجیــح دارد و از 
همیــن روســت کــه در نامــه ای بــه مالــک اشــتر مــی 
فرماینــد کــه هیچــگاه پیشــنهاد صلــح از ســوی 
دشــمن کــه خشــنودی خــدا در آن اســت را رد مکــن و 

در بیــان دلیــل این مســاله 
مــی فرماینــد کــه صلــح موجــب 
ــری  ــدگان و آرامــش فک ــایش رزمن آس
صلــح،  ســایه  در  و  گــردد  مــی  والیــان 
امنیــت کشــور تامیــن مــی گردد.)نهــج الباغــه، نامــه 

)۵۳
تدبیــر مقــام معظــم رهبــری در گفتگــوی صریــح و 
مســتقیم بــا جوانــان غربــی و توصیــه آنــان بــه حفــظ 
مطالعــه  انســانی،  هــای  ارزش 
پیرامــون اســام واقعــی و ترغیــب 
فضایــل  شناســایی  بــه  آنــان 
ارزشــمند اســام رحمانی که مبتنی 
بــر کرامــت انســانی اســت، نشــان 
نــگاه ژرف و شــناخت عمیــق  از 
بیــن  از تحــوالت عرصــه  ایشــان 
الملــل و روابــط انســانی در عصــر 
ارتباطــات اســت. در ایــن شــرایط 
و بــا توجــه بــه ظهــور گــروه هــای 
تروریســتی تکفیــری و گســترش 
ســطح  در  خــود   هــای  فعالیــت 
جهــان، نــگاه بســیاری از مــردم دنیــا بــه اســام و 
مســلمانان به گونه ای اســت کــه مــی تــوان آن را حاوی 
صفاتــی چــون بغــض، انزجــار و تنفــر دانســت. هرچنــد 
ایــن نــگاه بیشــتر متوجــه کســانی اســت کــه اقدامــات 

و تفکــرات افراطــی را اشــاعه مــی دهنــد، اما متاســفانه 
ــر نهادهــای غیردولتــی صلــح  در خــاء حضــور موث
طلــب اســامی، بایــد انتظــار جــوالن دادن گــروه 
هــای تنــدرو و افراطــی اســامی یــا بــه فرمایــش 
مقــام معظــم رهبــری »زبالــه ای چــون داعــش« 
را داشــت. گــروه هایــی کــه از فرقــه وهابیــت 
تغذیــه معنــوی مــی شــوند و از کیســه فــراخ 

ســلطانک هــای نفتــی تغذیــه مالــی.
بــی شــک در ایــن شــرایط، مردمــان دنیــا بایــد 
بداننــد کــه ایــران و ایرانیــان بــا تکیــه بــر فرهنــگ 
غنــی چنــد هــزار ســاله خــود کــه پیراســته بــه اســام 
رحمانــی و مزیــن بــه منطــق شــیعی اســت، درســت 
برابــر ایــن تفکــر قــرار دارنــد. تــاش مــا ایــن اســت کــه 

دنیــا ایــن تفــاوت را احســاس نمایــد.
در دنیــای کنونــی کــه مرزهــای جغرافیایــی و فیزیکــی 
بیــن دولــت هــا بواســطه توســعه ارتباطــات و ورود 
ــوژی هــای ارتباطــی در حــال تضعیــف اســت و  تکنول
بــه مــوازات آن ارتبــاط بیــن بشــری در حــال تقویــت 
ــل  ــم و قاب ــت عظی ــری ظرفی ــک بکارگی ــی ش ــت، ب اس
اتــکاء عنصــر ایرانــی یعنــی توانایــی در مهــرورزی و 
صلــح گســتری در بیــن خــود و ســایرین بــا حفــظ 
قــدرت توانمنــدی در پاســخگویی ســخت بــه اقــدام 
، مــی توانــد بــه قــدرت افزایــی جمهــوری  متجــاوز
اســامی ایــران در محیــط بیــن المللــی بیانجامــد. 
در واقــع ایــن رفتــار تولیــد نوعــی قــدرت هوشــمند 
اســت کــه توانایــی کشــور را جهــت دســتیابی بــه 
اهــداف کان و حصــول منافــع ملــی میســر مــی 
ســازد. یقینــا در صــورت برقــراری امنیــت و گســترش 
صلــح در منطقــه آرامــش و آســایش بــرای جوامــع 
منطقــه حاصــل خواهــد گردیــد کــه آرامش، آســایش 
و منافــع هــر ایرانــی در چنیــن فضایــی بدســت 
خواهــد آمــد.  در ایــن بیــن کهنــه ســربازان و صلــح 
جویــان خانــه ســرباز صلــح ایــران درصددنــد بــا 
بکارگیــری ظرفیــت عظیــم کهنــه ســربازان دفــاع 
مقــدس و جوانــان میهــن دوســت ایــران اســامی 
بــا اتــکا بــه قــدرت الهــی و ضمــن توجــه و تکریــم 
، امــروز و فــردای میهــن، فعالیــت  مدافعــان دیــروز
هــای خــود را بــا محوریــت اقدامــات فرهنگــی و 
رفاهــی ازجملــه تکریــم ســربازن دفــاع مقــدس و 
تجلیــل از شــخصیت هایــی کــه در حفــظ امنیــت 
ــا  ــوم و توســعه فضــای صلــح و تعامــل ب ایــن مــرز و ب
دنیــا نقــش داشــته انــد آغــاز نمایند.بــه حــول و قــوه 

الهــی ایــن ســرآغاز یــک آغــاز بــزرگ اســت.

«   اى 
ً

ــة
َّ

اف
َ
ِم ك

ْ
ــل ــوا ِفــی الّسِ

ُ
ذیــَن آَمُنــوا اْدُخل

َّ
َهــا ال ّیُ

َ
»یــا أ

كســانی كــه ایمــان آورده ایــد! همگــی در صلــح و 
یــخ كهــن و درخشــان ایــران  ئیــد.    تار آشــتی در آ

آموزنــده  درس هــای  از  اســت  سرشــار  یــز  عز
 از زاویــه نــگاه 

ً
و نــكات قابــل تامــل كــه بعضــا

اســت.  مانــده  پنهــان  ایرانیــان  از  بســیاری 
ــن  ــزء اولی ــان ج ــه ایرانی ــد ك ــی گوی ــا م ــه م ــخ ب تاری

و  سیاســی  ســاختار  كــه  انــد  بــوده  مردمانــی 
نظامــی قابــل اتكایــی را پدیــد آوردنــد و در بســتر 

محیــط امنــی كــه بــرای خــود پدیــد آوردنــد بــه توســعه 
یــخ   تمــدن ودانــش پرداختنــد. در برهــه هایــی از تار
ــی  ــع پیرامون ــت جوام ــه امنی ــود بلك ــت خ ــا امنی ــه تنه ن

خــود را نیــز فراهــم مــی كردنــد و بخــش هــای گســترده 
ای از جهــان آن روز در پرتــو توانایــی و اقتــدار ایرانــی و در 

ســایه امنیــت و صلــح بــه توســعه تمــدن بشــری مــی پرداختنــد. 
یــز هــم مثــل همــه كشــورها و جوامــع دیگــر از گزنــد  اگرچــه ایــران عز

دشــمنان و بــد اندیشــان در امــان نبــوده اســت، ولــی دو عنصــر مهــم 
همیشــه بــه ایــران و ایرانیــان قــدرت داده اســت: 

اهمیت صلح 
و خشونت زدایی نزد ایرانیان

 قاسم رحیمی
مدیر عامل خانه صلح سرباز ایران
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انتصاب حجت االسالم والمسلمین سیدابراهیم رئیسی
یاست قوه قضائیه  به ر

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقاب اســامی 
در حکمی حجت االسام و المسلمین آقای حاج سید 
ابراهیم رئیســی را به ریاســت قــوه ی قضائیــه منصوب 

کردند.
ح  متــن حکم رهبــر معظــم انقاب اســامی به این شــر

است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

جناب مستطاب حجة االسام و المسلمین آقای حاج 
سید ابراهیم رئیسی دامت برکاته

آغــاز دهــه ی پنجــم انقــاب و گذشــت چهــل ســال از 
تشــکیل دادگســترِی مبتنی بر فقــه و حقوق اســامی، 
ایجــاب میکنــد که بــا تکیــه بــر تجربه هــا و دســتاوردها 
و رهنمودهــای انباشــته در ایــن نصــاب زمانــی، تحّولی 
متناســب بــا نیازهــا و پیشــرفتها و تنگناهــا در قــوه ی 
قضائیه صورت گیرد و دســتگاه عدالت با َنَفســی تازه و 
، دوران  انگیزه ئی مضاعف و نظم و تدبیری حکمت آمیز
جدیدی را که زیبنده ی گام دوم انقاب اســت، با قدرت 

و جدیت آغاز کند.
اینجانب بــرای تحقق این مقصــود حیاتــی، جنابعالی را 
برگزیده ام که دارای ســوابق طوالنی در ســطوح مختلف 
قــوه ی قضائیه و آشــنا با همــه ی زوایای آن میباشــید و 
از طرفی در کنــار فقاهت از تحصیــات حقوقی و دانش 
و تجربــه در ایــن عرصــه مهــم برخوردارید، و ســامت و 
امانــت و کارآمــدی خــود را در مقاطــع گوناگــون خدمت 

نشان داده اید.
ســند تحول قضائــی پیشــنهادی جنابعالــی را ماحظه 

کــردم. بــر اســاس مشــورتها و نظــرات کارشناســی، آنــرا 
 
ً
مفید و کارســاز میدانم. با این حال چند نکتــه را مؤکدا

به جنابعالی سفارش میکنم.
نخســت آنکه برای همه ی فصول این ســند و بندهای 
ذیل آنها، زمــان تعیین کنیــد و خود و همکارانتــان را بر 
پایبندی به ســرآمد برنامه الــزام نمائیــد. در زمانبندیها 

نه عجله و نه مماطله نباید راه داده شود.
دوم آنکــه در همــه ی فصــول تحــول، مردمــی بــودن و 

انقابی بودن و ضد فساد بودن را رعایت کنید.
ســوم آنکــه عنصــر نیــروی انســانی صالــح را در رأس 
عوامل تحول و پیشــرفت قوه بدانید. سامت قضات 
و پاکــِی دامــن آنــان از هر گونــه فســاد، شــرط الزم و اّول 
برای همه توفیقات شــما اســت. در ریشــه کنی فساد از 
درون قوه که مایه ی مباهات شــما و سرافرازی اکثریت 
قضــات دادگاههــا و دادســراها اســت، هیــچ تردیــد و 

درنگ نکنید.

چهــارم آنکــه گســترش عــدل و احیــاء حقــوق عامــه و 
آزادیهــای مشــروع و نظــارت بــر ِاعمــال قانــون را کــه در 
شــمار هدفهای قــوه قضائیه در قانون اساســی اســت 
در رأس برنامه ها قرار دهید. ایــن موجب اعتماد مردم 
و دلگرمــی آنان به قــوه قضائیــه در حــوادث و منازعات 

خواهد شد.
پنجــم آنکــه در برخــورد قضائــی ماحظــه ی ایــن و آن را 

نکنید.
ششــم آنکــه از جوانــان صالــح و انقابــی و فاضــل در 

مسؤولیتهای قوه استفاده کنید.
هفتــم آنکــه قاضــی و دادگاه را عزیــز بداریــد. احســاس 
عــزت و شــرافت در قاضــی، ســّد محکمــی در برابــر 

انگیزه ها و عوامل نفوذ و انحراف است.

هشــتم آنکــه همــکاری بــا قــوای مجریــه و مقننــه و 
هم افزایــی با آنــان را کــه ســفارش همیشــگی اینجانب 
اســت در نظــر داشــته باشــید. آنــان نیــز موظــف بــه 

همراهی و همکاری با شمایند.
در پایــان الزم میدانــم از آیت اهلل آملی بخاطر تاشــهای 
ارزشمندشــان تشــکر و قدردانــی کنــم و بــرای توفیــق 
کامل جنابعالــی و همکارانتان دســت دعا و توســل به 
درگاه ربوبی بلنــد کنم و توجهات و دعــای حضرت بقیة 

اهلل ارواحنا فداه را مسألت نمایم.

                                                    والسام علیکم و رحمة اهلل
                                                          سید علی خامنه ای

اولین سی تی اسكن سیار كشور توسط بهداری نیروی زمینی سپاه
در كرمانشاه مستقر شد

سـردار سـرتیپ دوم پاسـدار احمـد اخـوان معـاون بهـداری نیـروی زمینـی سـپاه درباره 
آخریـن اقدامـات نیـروی زمینـی در درمـان مجروحـان زلزلـه غـرب کشـور اظهـار داشـت 
: بهـداری نیـروی زمینـی سـپاه بـه ۱۳۶۸ نفـر از مصدومـان حادثـه زلزلـه غـرب کشـور 
خدمـت رسـانی کـرد. وی افـزود : ۹۰۰ نفـر در بیمارسـتان سـیار امـام حسـین)ع( سـرپل 

ذهـاب و ۴۶۸ نفـر هـم در بیمارسـتان کرمانشـاه 
درمـان شـدند. معـاون بهـداری نیـروی زمینـی 
سـپاه یـادآور شـد : از ۴۶۸ نفر از افـراد درمان شـده 
در بیمارسـتان کرمانشـاه  ۲۴۰ نفـر بسـتری، ۲۰۰ نفر 
عمـل جراحـی و ۲۰ نفـر مـورد عمـل فـوق تخصصـی 
قـرار گرفتنـد. وی تاکیـد کـرد : همچنیـن ۶ فرونـد 
بـه  زلزلـه زده  از مناطـق  را  ، مصدومیـن  بالگـرد 
کرمانشـاه منتقـل کـرد کـه در ایـن زمینـه تعـداد 
زیـادی از مصدومـان از مناطـق زلزلـه زده بـه تهـران 
منتقـل شـدند. سـردار اخـوان ادامـه داد: یـک تیم 
ارزیابـی جهـت حـل مشـکل درمانـی روسـتاهای 
صعب العبـور اعـزام کردیـم و بـا ارزیابی هـای انجام 

شـده به این نتیجـه رسـیدیم که یـک بیمارسـتان تخصصـی در ایـن مناطق نیاز اسـت 
و  بـه همیـن جهـت بـه بیمارسـتان شـهید محاتـی ماموریـت دادیـم.  سـردار اخـوان با 
بیـان اینکه ۶ سـت بیمارسـتانی با ابـاغ سـردار پاکپور در منطقه مسـتقر شـده اسـت؛ 
گفـت : بیمارسـتان شـهید صدوقـی اصفهـان بزرگ تریـن بیمارسـتان صحرایـی کشـور 
اسـت که توسـط نیروی زمینی سـپاه جهـت درمان 
مجروحیـن بـا تمـام امکانـات در منطقـه مسـتقر 
شـده اسـت. ایـن بیمارسـتان مـی توانـد در روز 
۱۰۰۰ نفـر را درمـان کنـد و ۵۰ عمـل جراحـی را در روز 
نظـر  از  صحرایـی  بیمارسـتان  ایـن  دهـد.  انجـام 
امکانـات و کاربـری بـا یـک بیمارسـتان در سـطح 
شـهر برابر اسـت و می توانـد در درمـان مصدومان 
بسـیار موثـر باشـد. معـاون بهـداری  نیـروی زمینـی 
سـپاه تاکیـد کـرد : اولیـن سـی تـی اسـکن سـیار 
در  سـپاه  زمینـی  نیـروی  بهـداری  توسـط  کشـور 
خدمـت  و  شـده  مسـتقر  کشـور  غـرب  منطقـه 

رسـانی می کنـد.  

فرمانــده کل ســپاه بــا تاکیــد بــر اینکــه بــه 
خادمــی ملــت افتخــار کــرده و بــر عهدمــان 
در کمک بــه زلزلــه زده گان پایبندیــم ؛ گفت: 
بــا برنامه ریزی هــای بــه عمــل آمــده اســکان 
موقت زلزلــه زدگان روســتاهای غرب کشــور 

آغاز شده است.
سردار سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری 
فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی 
در بازدیــد از مناطــق زلزلــه زده غــرب کشــور 
رونــد اقدامــات امــداد رســانی یگان هــای 
بســیج و ســپاه را مــورد پیگیــری و ارزیابــی 
قــرار داد. سرلشــکر جعفــری در نشســت 
فرماندهان و مســئولین یگان هــا و رده های 
ســپاه بــا اشــاره بــه اهمیــت تمرکــز تاش ها 
زلزلــه زده،  هموطنــان  نیــاز  و  اقدامــات  و 
اظهار کــرد: بحمــداهلل با همت فــراوان مردم 
مرحلــه  از  نهادهــا  و  دســتگاه ها  همــه  و 
بحــران و اضطــرار  عبــور کــرده ایم و بــا تامین 
نیازهــای اولیــه ماننــد خــوراک و پوشــاک و 
چــادر بــا جدیــت بایســتی مراحــل بعــدی را 
بــا هماهنگــی و هم افزایــی ســپری نماییــم. 
وی افــزود: بــا توجــه بــه تقســیم کار صــورت 
پذیرفته و توافق ارتش و سپاه و سپردن امر 
مهم اســکان موقت زلزلــه زدگان روســتاها، 
بــه قــرارگاه خاتــم االنبیــا)ص( امیدواریــم بــا 
همــکاری بنیــاد مســکن انقــاب اســامی 
موقــت مــردم عزیــز عملیاتــی و بــا توجــه بــه 
فصل ســرما و بارندگی، دغدغه مــردم عزیز را 
در این زمینه ظــرف یکی دومــاه آینده مرتفع 
ســازیم. فرمانده کل ســپاه در ادامه با اشاره 
بــه عــزم همــه نیروهــا و رده هــای ســپاه برای 
کمــک بــه مــردم زلزلــه زده از همــان ســاعات 
اولیــه خاطرنشــان کــرد : ســپاه بــه خادمــی 
ملــت ایــران بــه ویــژه هموطنــان زلزلــه زده 
افتخار می کند و به فضل الهی همراه با همه 
دستگاه ها و سازمان ها و ســایر نیروها و به 
ویژه آحاد مــردم تا بازگشــت وضعیت عادی 
بــه زندگــی زلزلــه زدگان ســپاه در کنــار آن هــا 
خواهــد بــود. سرلشــکر جعفــری در پایــان با 
بیان اینکــه ســپاه بر عهــد خــود در کمک به 
زلزلــه زده گان پایبنــد اســت ؛ تصریــح کــرد : 
بــر اســاس ســازماندهی و برنامــه ریزی هــای 
بــه عمــل آمــده و بــا احصــای نیازمنــدی ها و 
اولویت هــا، منطقه تحت تاثیــر زلزله بین ۳۱ 
رده سپاه تقســیم و با همکاری قرارگاه خاتم 
االنبیــا)ص( و ســایر نیروهــا مــورد رســیدگی 
قــرار خواهند گرفــت و به یــاری خدا بــا کمک 
دولت و ارتش بتوان با آوربرداری زمینه های 

اسکان دائمی زلزله زدگان را نیز فراهم کرد.

سپاه در كنار 
سیل زدگان
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 گزارشی از آیین افتتاحیه مجتمع دانشجویی امام رضا)ع( در روز دانشجو؛

پایگاهی برای اهالی علم و عمل

   اسباب و لوازم جهاد آماده است و همه چون سرباز
 به خط شده اند تا در روز متعلق به دانش و دانشجو، روزی که از خون 
جوانان طالــب علم و عمل ایــن آب و خاک آبــرو گرفتــه، خاکریز فکری 
و فرهنگــی دیگری تحــت نام عالــم آل محمــد)ع( پا بگیرد. قرار اســت 
مجتمــع دانشــجویی امام رضــا)ع( مّقــر عملیــات جوانان اهــل علم و 

عمل ایرانی در شهر بهشت باشد.
همه ارکان این روز نشــانی از شــهید و شــهادت دارد. از تاریخ تقویمی 
شــانزدهم آذرمــاه و تصاویــر شــهیدان رامیــن عقدایــی، حســین 
علم الهــدی و محمدرضــا دهقــان امیــری در پیشــانی مجتمع تــا نام و 
نشــان مهمانان حاضــر در آییــن افتتاحیــه مجتمع دانشــجویی امام 
رضــا)ع( کــه در شــمار خانــواده شــهدای تــرور هســته ای و واقعــه منا 
هســتند. شــهدایی کــه رخت جهــاد علمــی را به تــن داشــتند و تــا نثار 
جان از پای ننشســتند تا ما امروز شــاهد برکات و ثمــرات آن تاش ها 

و خون ها باشیم.

   اسباب و لوازم جهاد آماده است و همه چون سرباز
این مجتمع فکــری و فرهنگی زیرمجموعه موسســه جوانان آســتان 
قدس رضوی در چندین بخش اعم از پاک هشــت، ســالن همایش 
عامــه طباطبایــی، کاس خواجه نصیرالدین طوســی، کاس شــهید 

مرتضــی مطهری، ســرای اندیشــه، اتاق رســانه شــهید مرتضــی آوینی، 
حسینیه شــهید محســن حججی، ســالن کنفرانس و خوابگاه مزین 
به نام شــهدای صاحب نــام عرصه هــای اندیشــه و عمل در نظــر گفته 

شده است.
حجت االســام ســید ابراهیــم رئیســی، تولیت آســتان قــدس رضوی 
پــس از بازدیــد از ایــن بخش هــا و رونمایــی از پنــج جلــد کتــاب تولید 
شــده در مجموعــه موسســه جوانــان آســتان قــدس، طــی بیاناتــی 
از نقــش کلیــدی جوانــان آزاداندیــش و صاحب نظــر در حوزه هــای 
گوناگــون سیاســی، اجتماعــی، اقتصــادی، دینــی و علمــی کشــور بــه 

عنوان پیشگامان جریان سازی و حرکت در مسئوالن و مردم گفت.

   اسباب و لوازم جهاد آماده است و همه چون سرباز
مجتبــی مختــاری، مدیرعامــل موسســه جوانــان آســتان قــدس 
رضوی هــم بــا تقدیــر از مجموعــه دســت انــدرکاران ســاخت مجتمع 
دانشــجویی امــام رضــا)ع( بیــان می کنــد: ایــن مجتمــع در فضایــی 
مناسب و آرامش بخش پذیرای جوانان دانشــجوی سراسر کشور با 

ظرفیت ۴۰۰ نفر خواهد بود.
وی بازگشــایی بــاغ تشــریفاتی بیلــدر از مجموعه هــای تحــت تملــک 
آســتان قدس رضوی را بعد از ســال ها برای اردوهای جوانان سراســر 

ئیــد.    تاریــخ كهــن و درخشــان ایــران عزیــز  «   اى كســانی كــه ایمــان آورده ایــد! همگــی در صلــح و آشــتی در آ
ً
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 از زاویــه نــگاه بســیاری از ایرانیــان پنهــان مانــده اســت. تاریــخ بــه مــا مــی گویــد كــه ایرانیــان 
ً
سرشــار اســت از درس هــای آموزنــده و نــكات قابــل تامــل كــه بعضــا

جــزء اولیــن مردمانــی بــوده انــد كــه ســاختار سیاســی و نظامــی قابــل اتكایــی را پدیــد آوردنــد و در بســتر محیــط امنــی كــه بــرای خــود پدیــد آوردنــد بــه توســعه 
یــخ  نــه تنهــا امنیــت خــود بلكــه امنیــت جوامــع پیرامونــی خــود را نیــز فراهــم مــی كردنــد و بخــش هــای  تمــدن ودانــش پرداختنــد. در برهــه هایــی از تار
گســترده ای از جهــان آن روز در پرتــو توانایــی و اقتــدار ایرانــی و در ســایه امنیــت و صلــح بــه توســعه تمــدن بشــری مــی پرداختنــد. اگرچــه ایــران عزیــز هــم مثــل 
همــه كشــورها و جوامــع دیگــر از گزنــد دشــمنان و بــد اندیشــان در امــان نبــوده اســت، ولــی دو عنصــر مهــم همیشــه بــه ایــران و ایرانیــان قــدرت داده اســت: 

،آغازی امیدورارکننــده ارزیابــی می کنــد و ادامــه  کشــور
می دهد: در ادامه ایــن حرکت، خود موسســه جوانان 

پذیرای کاروان های اردویی کشوری 
اســت. همین طور مجتمــع دانشــجویی امــام رضا)ع( 
و بــاغ بیرم آباد کرمــان از دیگر مراکز تفریحــی و فرهنگی 
زیرمجموعــه آســتان قــدس بــرای خدمت رســانی بــه 

جوانان است.
وی با ابراز امیــدواری بیان می کنــد: امیدواریم در آینده 
نزدیک به طــور ســاالنه میزبان ۲۰ هــزار نفر بــا همکاری 
نهــاد رهبــری در دانشــگاه ها و تشــکات دانشــجویی 

کل کشور باشیم.

چادر بانوان مایه فخر و مباهات همگان است
برای اولین بار در این مراســم، نشــان جــوان رضوی به 
افتخارآفرینــان عرصه هــای گوناگــون علمــی، ورزشــی، 
فرهنگــی و اجتماعــی اهدا شــد. جلــودار دریافــت این 
عناویــن، همســران شــهید هســتند کــه در کارنامــه 
جهاد علمــی و اجتماعی خــود چیزی کمتر از همســران 

شهیدشان ندارند.

   اســباب و لــوازم جهــاد آمــاده اســت و همــه 
چون سرباز

دکتر بهجت قاســمی، همسر شــهید مجید شهریاری 
پیــش از همــه نشــان خــود را دریافــت می کنــد و چنــد 
دقیقه ای بــه ذکــر خاطراتی شــیرین از دوران مــراودات 
خانوادگــی بــا تولیــت آســتان قــدس رضــوی در دوران 
حیات شــهید شــهریاری می پردازد. وی با یادی از ســفر 
زیارتــی کربــای معلی در جــوار ایشــان، به حســن خلق 
و ســعه صدر حجت االســام والمســلمین رئیســی در 
برخورد با مردم و مواجهه با مشکات پیش روی سفر 

اشاره می کند.
رییس سابق دانشــگاه صنعتی شــریف هم یکی دیگر 
از مهمانــان برجســته علمــی ایــن برنامــه اســت. رضــا 
روســتا آزاد بعد از روی ســن آمدن و دریافت نشــان، با 

چند عبارت همه حضار را سر ذوق می آورد.
پس از وی دکتر صادق خواجه احســنی یکی از جوانان 
آتیه دار حوزه هوافضای کشور پشت تریبون می رود و 
با اعام خبــری غرورآفریــن می گوید: به زودی با کســب 
مجوزهای الزم، ماهواره شــریف به فضــا پرتاب خواهد 
شــد که هدیه ما به مردم و رهبر معظم انقاب اســت. 
با این پیروزی در حوزه هوافضــا، می توانیم قدرت خود 
خ آمریکایی ها بکشیم تا با این ابزار باالخره توان  را به ر

ما را به رسمیت بشناسند.

   اسباب و لوازم جهاد آماده است و همه 
فرشــته روح افــزا، همســر شــهید دکتــر احمــد حاتمــی 
عضو هیئــت علمی پژوهشــکده و ســامانه های حمل 
و نقــل فضایــی، مجیــد خوانســاری، مدیــر راه انــدازی 
مجتمــع غنــی ســازی فــردو، صبــا کــرم، مســئول گــروه 
جهــاد پزشــکی قــرارگاه جهــادی امــام رضــا)ع(، ســید 
محمدباقــر ســیدین، دارنــده مــدال طــای المپیــاد 
، نفیســه رنگرززاده، قهرمان رقابت های  فیزیک کشور
ورزشــی کشــور و وحیــد شــورابی، فعــال تشــکل های 
دانشــجویی دیگــر دریافت کننــدگان  نشــان جــوان 

رضوی در این مراسم هستند.

حجت االسالم سید 

ابراهیم رئیسی، تولیت 

آستان قدس رضوی 

پس از بازدید از این 

بخش ها و رونمایی از 

پنج جلد کتاب تولید 

شده در مجموعه 

موسسه جوانان 

آستان قدس، طی 

بیاناتی از نقش کلیدی 

جوانان آزاداندیش 

و صاحب نظر در 

حوزه های گوناگون 

سیاسی، اجتماعی، 

اقتصادی، دینی 

و علمی کشور به 

عنوان پیشگامان 

جریان سازی و حرکت
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فرمانــده کل ســپاه بــا تاکیــد بــر اینکــه بــه 
خادمــی ملــت افتخــار کــرده و بــر عهدمــان 
در کمک بــه زلزلــه زده گان پایبندیــم ؛ گفت: 
بــا برنامه ریزی هــای بــه عمــل آمــده اســکان 
موقت زلزلــه زدگان روســتاهای غرب کشــور 

آغاز شده است.
سردار سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری 
فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی 
در بازدیــد از مناطــق زلزلــه زده غــرب کشــور 
رونــد اقدامــات امــداد رســانی یگان هــای 
بســیج و ســپاه را مــورد پیگیــری و ارزیابــی 
قــرار داد. سرلشــکر جعفــری در نشســت 
فرماندهان و مســئولین یگان هــا و رده های 
ســپاه با اشــاره به اهمیت تمرکــز تاش ها و 
اقدامــات و نیــاز هموطنــان زلزلــه زده، اظهــار 
کرد: بحمــداهلل با همت فــراوان مردم و همه 
دســتگاه ها و نهادهــا از مرحلــه بحــران و 
اضطرار  عبــور کــرده ایم و بــا تامیــن نیازهای 
اولیــه ماننــد خــوراک و پوشــاک و چــادر بــا 
جدیت بایستی مراحل بعدی را با هماهنگی 
و هم افزایــی ســپری نماییــم. وی افــزود: بــا 
توجه به تقسیم کار صورت پذیرفته و توافق 
ارتــش و ســپاه و ســپردن امــر مهم اســکان 
موقت زلزله زدگان روستاها، به قرارگاه خاتم 
االنبیــا)ص( امیدواریــم بــا همــکاری بنیــاد 
مســکن انقاب اســامی موقت مــردم عزیز 
عملیاتی و با توجه به فصل سرما و بارندگی، 
دغدغــه مــردم عزیــز را در ایــن زمینــه ظــرف 
یکــی دومــاه آینــده مرتفــع ســازیم. فرمانــده 
کل ســپاه در ادامــه بــا اشــاره بــه عــزم همــه 
نیروها و رده های ســپاه برای کمــک به مردم 
زلزله زده از همان ســاعات اولیه خاطرنشان 
کــرد : ســپاه بــه خادمی ملــت ایــران بــه ویژه 
هموطنــان زلزلــه زده افتخــار می کنــد و بــه 
فضــل الهــی همــراه بــا همــه دســتگاه ها و 
ســازمان هــا و ســایر نیروهــا و بــه ویــژه آحاد 
مردم تــا بازگشــت وضعیت عادی بــه زندگی 
زلزله زدگان ســپاه در کنار آن هــا خواهد بود. 
سرلشــکر جعفــری در پایــان بــا بیــان اینکــه 
ســپاه بــر عهــد خــود در کمــک بــه زلزلــه زده 
گان پایبنــد اســت ؛ تصریــح کــرد : بر اســاس 
ســازماندهی و برنامــه ریزی هــای بــه عمــل 

آمده و با احصای نیازمندیوان با آوربرد

سپاه در كنار 
سیل زدگان

حجت االسالم سید 

ابراهیم رئیسی، تولیت 

آستان قدس رضوی 

پس از بازدید از این 

بخش ها و رونمایی از 

پنج جلد کتاب تولید 

شده در مجموعه 

موسسه جوانان 

آستان قدس، طی 

بیاناتی از نقش کلیدی 

جوانان آزاداندیش و 

صاحب نظر در

حجت االسالم سید 

ابراهیم رئیسی، تولیت 

آستان قدس رضوی 

پس از بازدید از این 

بخش ها و رونمایی از 

پنج جلد کتاب تولید 

شده در مجموعه 

موسسه جوانان 

آستان قدس، طی 

بیاناتی از نقش کلیدی 

جوانان آزاداندیش و 

صاحب نظر در

   اسباب و لوازم جهاد آماده است و همه چون سرباز
افتتاح این مجتمع با حضور جمعی از دانشــجویان تــازه وارد به فضای 
دانشــگاهی اهل اســتان هرمــزگان گرم تر و دلنشــین تر شــده اســت. 
دانشــجویانی کــه یا بــه مشــهد نیامده انــد و یــا یکــی، دو بار بیشــتر به 
پابوســی حضرت ثامــن الحجج)ع( مشــرف نشــده اند. ســمیه خانزاد، 
یکــی از همیــن زائــران جــوان اســت کــه بســیار از بهانــه ایــن مهمانــی 

خشنود است.
مثــل همــه جوان ترهــا، آرزوهــای فراوانی بــرای آینــده خود و ســرزمین 
مادری اش دارد و تاســیس چنین نهاد فرهنگ ســازی را ویــژه جوانان 
کشــور زیر ســایه علــی بــن موســی الرضــا)ع( نعمــت بزرگــی می خواند. 
صابری امیدوار اســت این پایــگاه نوبنیــاد، الگویی برای خــط دادن به 
دیگر نهادها جهت اعتمــاد به نیروهای جــوان و تازه نفس بــرای اداره 

آینده سیاسی و اجتماعی کشور باشد.
آرزویی که به اعتقاد تولیت این آســتان ملک پاســبان، با اتکاء به خدا 
و حضرت رضا)ع( و بهره مندی از توان آینده سازان این سرزمین دیر و 

دور نیست، دست یافتنی است.

   اسباب و لوازم جهاد آماده است و همه چون سرباز
این مجتمــع فکــری و فرهنگی زیرمجموعه موسســه جوانان آســتان 
قدس رضــوی در چندین بخش اعم از پاک هشــت، ســالن همایش 
عامــه طباطبایــی، کاس خواجــه نصیرالدین طوســی، کاس شــهید 
مرتضی مطهــری، ســرای اندیشــه، اتاق رســانه شــهید مرتضــی آوینی، 
حسینیه شــهید محســن حججی، ســالن کنفرانس و خوابگاه مزین 
به نــام شــهدای صاحب نــام عرصه هــای اندیشــه و عمل در نظــر گفته 

شده است.
حجت االســام ســید ابراهیــم رئیســی، تولیــت آســتان قــدس رضوی 
پــس از بازدیــد از ایــن بخش هــا و رونمایــی از پنــج جلــد کتــاب تولیــد 
شــده در مجموعــه موسســه جوانــان آســتان قــدس، طــی بیاناتــی 
از نقــش کلیــدی جوانــان آزاداندیــش و صاحب نظــر در حوزه هــای 
گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، دینی و علمی کشور به عنوان 

پیشگامان جریان سازی و حرکت در مسئوالن و مردم گفت.

   اسباب و لوازم جهاد آماده است و همه چون سرباز
قــدس  آســتان  جوانــان  موسســه  مدیرعامــل  مختــاری،  مجتبــی 
رضــوی هــم بــا تقدیــر از مجموعــه دســت انــدرکاران ســاخت مجتمع 
دانشجویی امام رضا)ع( بیان می کند: این مجتمع در فضایی مناسب 
و آرامش بخــش پذیرای جوانان دانشــجوی سراســر کشــور با ظرفیت 

۴۰۰ نفر خواهد بود.
وی بازگشــایی بــاغ تشــریفاتی بیلــدر از مجموعه هــای تحــت تملــک 
آســتان قدس رضــوی را بعد از ســال ها بــرای اردوهای جوانان سراســر 

، کشور

آغــازی امیدورارکننــده ارزیابــی می کنــد و ادامــه می دهــد: در ادامه این 
حرکت، خود موسسه جوانان پذیرای کاروان های اردویی کشوری 

اســت. همین طــور مجتمــع دانشــجویی امــام رضــا)ع( و بــاغ بیرم آباد 
کرمــان از دیگــر مراکــز تفریحــی و فرهنگــی زیرمجموعه آســتان قدس 

برای خدمت رسانی به جوانان است.
وی با ابــراز امیدواری بیــان می کنــد: امیدواریم در آینــده نزدیک به طور 
ســاالنه میزبان ۲۰ هــزار نفر بــا همکاری نهــاد رهبــری در دانشــگاه ها و 

تشکات دانشجویی کل کشور باشیم.

چادر بانوان مایه فخر و مباهات همگان است
برای اولین بار در این مراســم، نشــان جوان رضــوی بــه افتخارآفرینان 
عرصه هــای گوناگــون علمــی، ورزشــی، فرهنگــی و اجتماعی اهدا شــد. 
جلودار دریافت این عناوین، همســران شهید هســتند که در کارنامه 
جهــاد علمــی و اجتماعــی خــود چیــزی کمتــر از همســران شهیدشــان 

ندارند.

   اسباب و لوازم جهاد آماده است و همه چون سرباز
دکتر بهجت قاســمی، همســر شــهید مجید شــهریاری پیــش از همه 
نشــان خود را دریافت می کند و چند دقیقه ای به ذکر خاطراتی شیرین 
از دوران مــراودات خانوادگی با تولیت آســتان قدس رضــوی در دوران 
حیات شــهید شــهریاری می پردازد. وی بــا یادی از ســفر زیارتــی کربای 
معلــی در جــوار ایشــان، بــه حســن خلــق و ســعه صدر حجت االســام 
والمســلمین رئیســی در برخورد با مردم و مواجهه با مشکات پیش 

روی سفر اشاره می کند.
رییــس ســابق دانشــگاه صنعتی شــریف هــم یکــی دیگــر از مهمانان 
برجســته علمــی ایــن برنامه اســت. رضــا روســتا آزاد بعــد از روی ســن 

آمدن و دریافت نشان، با چند عبارت همه حضار را سر ذوق می آورد.
تیــه دار حوزه  پس از وی دکتر صــادق خواجه احســنی یکــی از جوانان آ
هوافضای کشــور پشــت تریبــون مــی رود و با اعــام خبــری غرورآفرین 
می گویــد: بــه زودی با کســب مجوزهــای الزم، ماهــواره شــریف به فضا 
پرتاب خواهد شــد که هدیه ما به مردم و رهبر معظم انقاب اســت. با 
خ آمریکایی  این پیروزی در حوزه هوافضا، می توانیم قــدرت خود را به ر
خ آمریکایی  این پیروزی در حوزه هوافضا، می توانیم قــدرت خود را به ر

ها بکشیم تا با این ابزار باالخره توان ما را به رسمیت بشناسند.
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خانه سرباز صلح ایران
یز متوجه می شویم كه هرگاه سرباز ایرانی ضمن حفظ امنیت و اسایش  یخ كهن ایران عز با كمی تامل و اندیشه در تار
ین به  مردمان سرزمینش توانســته است در راســتای اندیشــه صلح گســتر و مهر پرور ایرانی منبعی برای اتكای سایر
منظور حفظ صلح وامنیت خود گردد، آنجا اقتدار و شكوه ایرانی در جهان برجسته گردیده است و میراث ارزشمندی 
برای ما به ارمغان گذاشــته اســت. نســیم دل انگیز اســالم قدرتی مضاعــف به این جایگاه بخشــید و در طــی قرن های 
متمادی ایران به عنوان یكی از قدرت های باثبات و امن در دنیای اســالم منشــاء خدمات علمــی و فرهنگی متعددی 
گردید. در دنیــای كنونی كه مرزهــای جغرافیایی و فیزیكی بین دولت ها بواســطه توســعه ارتباطــات و ورود تكنولوژی 
های ارتباطی در حال تضعیف اســت و به موازات آن ارتباط بین بشــری در حال تقویت است، بی شــک بكارگیری از این 
ین با حفظ  ظرفیت عظیــم و قابل اتــكاء عنصر ایرانــی یعنی توانایــی در مهــرورزی و صلح گســتری در بین خــود و ســایر
، می تواند به قدرت افزایی جمهوری اسالمی ایران در محیط  قدرت توانمندی در پاسخگویی ســخت به اقدام متجاوز
بیــن المللــی بیانجامــد. در واقع ایــن رفتار تولیــد نوعی قدرت هوشــمند اســت كــه توانایی كشــور را جهت دســتیابی 
به اهــداف كالن و حصول منافــع ملی میســر می ســازد. یقینا در صــورت برقــراری امنیت و گســترش صلــح در منطقه 
آرامش و آســایش برای جوامع منطقه حاصــل خواهد گردید كه آرامش، آســایش و منافع هر ایرانــی در چنین فضایی 
بدســت خواهد آمد.  خداوند را شــاکریم كه امروز ســرمایه عظیم و ارزشــمند فرهنگی و تاریخی حداقل در چهارچوب 
حاکمیت جمهوری اســالمی ایران كامال تاثیرگذار بوده و اجماعی از اقــوام گوناگون همراه با ادیان آســمانی و مذاهب 
ین كشــورها را در دنیای پرتالطم و منطقه آشــوب زده با  ین و آرامتر یبا و مقدس یكی از امــن تر اســالمی تحت پرچمی ز
نام جمهوری اســالمی ایران رقم زده اند. بر پایه همین آموزه اســت كه امروز عنصر ایرانی در تالش است در كشورهای 
پرآشــوب همســایه همچون ســوریه، عراق و افغانســتان به منظور عقــب راندن مكتب خشــونت و افراطــی گری  بین 
اقوام و مذاهب اســالمی اتحاد ایجاد كند تا امنیت و صلح به سرزمین های اســالمی بازگردد. باید بپذیریم كه در روزگار 
پیش رو برای داشــتن یــک ایــران قدرتمنــد، امن و توســعه یافته نیــاز بــه حداکثر اجمــاع و مودت بیــن اقــوام، ادیان و 

مذاهب ایرانی داریم.

حدیثحکمت
اری اری مراســم تکریم شــهدای ســرباز در دوران دفاع مقدس در 
بیش از ۱۱  مقدس در بیش از ۱۱ اســتان کشــور در سال های ۹۴ و 

مراسم تکریم شهدای سرباز در دوران

یکی از قــدرت های باثبات و امن در دنیای اســام منشــاء خدمات علمــی و فرهنگی متعددی 
گردیــد. در دنیــای کنونــی کــه مرزهــای جغرافیایــی و فیزیکی بیــن دولت ها بواســطه توســعه 

ارتباطات و ورود تکنولوژی های ارتباطی در حال تضعیف است و به موازات آن ارتباط بین

   تاریخچه:
خانـه سـرباز صلـح ایـران یـک سـازمان مـردم نهـاد اسـت کـه در سـال ۱۳۹۳ بـا همـکاری تنـی چنـد از 
فرماندهـان ارتـش جمهـوری اسـامی ایـران و سـپاه پاسـداران در دوران دفـاع مقـدس و حضـور تعـدادی 
از کهـن سـربازان دفـاع مقدس شـروع بـه فعالیـت نمـوده اسـت.  این سـازمان بـا هـدف تکریـم مدافعان 
امنیت ایـران عزیز و همچنیـن منادیان صلح و دوسـتی تاسـیس گردیده اسـت و تـاش دارد در راسـتای 
تحکیم مودت و دوسـتی در سـطح ملـی و ایجـاد بسـترهای الزم در سـطح منطقـه گام هـای موثری بـردارد. 

   فعالیت ها:
1.برگـزاری نخسـتین کنگـره سـربازان صلـح ایـران در آذرمـاه ۱۳۹۴ بـا دعـوت و تجلیـل از جنـاب دکترمحمد 
جـواد ظریـف وزیـر محتـرم امورخارجـه، دکتـر علـی اکبرصالحـی معـاون محتـرم رئیـس جمهـور و رئیـس 
سـازمان انـرژی اتمـی و دکتـر علـی ربیعـی وزیـر محتـرم تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی بـه عنـوان اسـطوره های 
صلـح و دوسـتی.و دعـوت و تجلیـل از امیـر سـرتیپ احمـد دادبیـن فرمانـده پیشـین نیـروی زمینـی، امیـر 
سـرتیپ حبیب بقایـی فرمانـده پیشـین نیـروی هوایی، سـردار قاسـم سـلیمانی فرمانده سـپاه قـدس و 

سـردار مرتضـی قربانـی بـه عنـوان اسـطوره هـای دفـاع و مقاومـت. 
2.برگزاری دومین کنگره سـربازان صلـح ایران با تقدیـر از کهن سـربازان کارآفرین دفـاع مقدس)تجلیل از 

۱۲ کهنه سـرباز کار آفرین که هرکدام بیـش از هزار فرصت شـغلی برای هـم میهنان ایجاد کـرده اند( 
ج میاد با دعوت و حضـور ۲۵۰۰ تن از خانواده شـهدا  3.برگزاری سـومین کنگره سـربازان صلح ایران در بر
و جانبـازان دفـاع مقـدس و تقدیـر از دکتـر قاضـی زاده هاشـمی وزیـر بهداشـت جمهـوری اسـامی ایـران و 

امیر سـرتیپ دادبین فرمانده پیشـین نیـروی زمینـی ارتـش و از فرماندهان دقـاع مقدس.
4.برگزاری مراسم تکریم شـهدای سـرباز در دوران دفاع مقدس در بیش از ۱۱ استان کشـور در سال های 

۹۴ و ۹۵.
5.طراحی و تدوین زیرسـاخت های الزم برای خدمات رسـانی بخصوص خدمات رفاهی به کهنه سـربازان 

دفاع مقدس و خانواده های ایشـان.

   اهداف:
1.توسـعه گفتمان صلح با تحقق نسـل آتی حقوق بشـر )صلح، رفاه، محیط زیسـت( با همکاری سـازمان 

هـای دولتی و مـردم نهاد
2.ایجـاد بزرگتریـن شـبکه جامـع خدمـات رسـانی بـه کهـن سـربازان ایرانـی و خانـواده هایشـان بـه منظـور 

مطلـوب سـازی زیسـت بـوم آنـان 
3.راه اندازی مرکز جامع سامت کهن سربازان در چند نقطه کشور جهت ارائه خدمات درمانی و روانی
4.راه اندازی دفاتر استانی و یا منطقه ای به منظور ارتباط بهتر با کهن سربازان و خدمات رسانی به آنان

5.شناسـایی کهـن سـربازان کاراآفریـن و معرفـی آنـان بـه یکدیگـر جهـت بهـره بـرداری از ظرفیـت هـای و 
فرصتهـای شـغلی یکدیگـر

6.معرفی فرزندان کهن سرباز به کهن سربازان کاراآفرین جهت کمک به اشتغالزایی آنان
7.ایجاد زمینه گفتگو و تعامل بین کهن سربازان ایرانی و کهنه سربازان سایر کشورها

در بلنـد مـدت خانـه سـرباز صلـح ایـران سـه هـدف اساسـی را در راسـتای حصـول منافـع ملـی جمهـوری 
اسـامی ایـران بـرای خـود متصـور اسـت:

1.تکریم مدافعـان امنیـت و تمامیت ارضی کشـور بـا گرامیداشـت یاد شـهداء به عنـوان الگوهـای مانای 
. جامعه و ارتقـاء کیفیت زیسـتی، فرهنگـی، رفاهی و آموزشـی کهنه سـربازان کشـور

2.تجلیـل از منادیـان صلح و دوسـتی با هدف تقویـت گفتمان هـای صلح گسـتر در چارچـوب ارزش های 
نظـام جمهـوری اسـامی ایـران و خنثـی نمـودن فعالیـت هـای بـی پایـان ایـران هراسـی، شـیعه هراسـی، 

اسـام هراسـی و معرفـی چهـره واقعـی ایـران در صحنـه بیـن الملـل. 
3.تقویـت انسـجام ملـی و وحـدت اجتماعـی کشـور بـا برنامـه ریـزی فرهنگـی جهـت برجسـته نمـودن 

. گفتارهـای مشـترک بیـن اقـوام، مذاهـب و ادیـان الهـی در کشـور


