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رهبری که بخاطرش کشورهای دیگر 
روز عزای عمومی اعالم کردند

 بازتاب اخبار ارتحال امام 
در پنج قاره جهان

مردی که انقالب بزرگ ایران را رهبری 
کرد، چگونه زندگی می کرد؟

مهربان،محکم و پاک

 نظر امام خمینی  
درباره حقوق و جایگاه اقلیت های دینی 

 اقلیت ها جزیی 
از ملت ما هستند

جوان از نگاه امام خمینی رحمه اهلل
جوانی؛ فصلی پر طراوت

مرور چند شعر درباره امام)ره(

توصیه های امام به جوانان

ارزش خدمت در هالل احمر  
از نگاه امام خمینی

صاحب امتیاز:  سازمان جوانان جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران
زیر نظر شورای سیاست گذاری
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جانشین مدیرمسئول: مسعود آسیما
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 راهی که امام خمینی )ره( شروع کرد
راهی پابرجاست

در تاریخ جهان پادشاهان بزرگ و حکام قدرتمند بسیارند، 
اما تنها تعداد اندکی از سیاست مردان جهان هستند که همچون 
س��تون های روشنی در تاریخ بش��ری همزمان بار آزادمردی و 
شرافت انسانی را  بر دوش خود تحمل می کنند و نام آنها یادآور 
قدرتمندی و مهربانی است؛ بی شک امام خمینی در تاریخ ایران 
و جهان در زمره همین استوانه های شرافت بشری است؛ مردی 
که بعد از گذش��ت سال ها از ارتحالش همچنان نام او در میان 
سیاستمداران جهان، مصداق همین ستون های روشن و استوار 
بش��ری و یادآور شرافت در سیاستمداری و مهربانی در زندگی 
است و هنوز هم هرجا سخن از حق طلبی و استکبارستیزی به 

میان می آید نام این مرد بزرگ نیز در میان است.
حی��ات امام خمین��ی )ره( قبل و بعد از پی��روزی انقالب 
اسالمی، نمونه کامل زندگی یک رهبر متعهد به آزادی و معتقد 
به اصالح امور مردم اس��ت، رهبری که تلخی تبعید و حصر را 
به جان می خرد تا دربرابر استکبار بایستد و نوید دهنده دنیایی 
بهتر برای مردمش باشد. اندیشه های امام خمینی بخوبی نشان 
می دهد که این رهبر بزرگ اندیش��ه ای جز ایجاد جهانی بهتر 
برای مردمی که درگیر ستم بوده اند ندارد، اندیشه ای که ریشه 
آن در آموزه های بشردوس��تانه و انسانی اسالم و زندگی پیامبر 
اکرم )ص( و ائمه اطهار اس��ت و نمون��ه آن را می توان در آرای 
جضرت امام درباره ش��یوه برخورد با اسرای جنگی، اقلیت های 

قومی و مذهبی و محرومان جامعه مشاهده کرد.
جمعیت هالل احمر ایران و س��ازمان جوان��ان افتخار دارد 
که در طول س��ال هایی که از انقالب اس��المی ایران می گذرد؛ 
همواره در مسیر تفکرات امام خمینی و منطبق بر اصول انسانی 
دین مبین اسالم حرکت کرده و در این مسیر همواره از سوی 
فدراسیون جهانی صلیب سرخ مورد تمجید و تشکر قرار گرفته 
اس��ت و امروز نیز همچون روزگاران رفته با تمام توان و انرژی 
خود برای پیشبرد اهداف بشردوستانه گام بر می دارد و در این 

مسیر همواره نیازمند همراهی تمام جوانان کشور است.

 دکتر وحید قبادی دانا
ریاست سازمان جوانان هالل احمر

مأموریت جوان مؤمن انقالبی برای 
پیشرفت کشور از دیدگاه امام خامنه ای

 شخصیت معنوی 
خود را ارتقا دهید

نگاهی به فعالیت کانون های جوانان
 اعضاي سازمان جوانان 

مدیران فعالیت های 
بشردوستانه

 روش  هاي ارتباطي 
سازمان جوانان با اعضا و مخاطبان
كنار شمـا با شمـا

برنامه  هایي براي جوانان
روي موج جواني

سایتي براي سالم 
ماندن در سفر هایتان

سازمانی بر مبنای 
استراتژی ۲۰۲۰ 

 چه كسانی می توانند 
عضو سازمان جوانان شوند؟

سازمان جوانان هالل احمر 
در یک نگاه

دبیر ویژه نامه: مهدي جلیلي
 نشانی: تهران، خیابان ولی عصر)عج(،باالتر از میرداماد، 

خیابان استاد رشیدیاسمی، جنب بیمارستان خاتم االنبیاء)ص(
سازمان جوانان هالل  احمر- تلفن:88201235 )021( 
 E ـ   mail: maheno@javananhelal.com
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 ویژه نامه گرامیداشت سالگرد ارتحال 
حضرت امام خمینی )ره( و هفته جوان

روزهای میانی خرداد ۶۸ چگونه گذشت

آن روز،آن روزگارپریشانی
آن روز ها روزگار عجیبی بود، روزهای میانی خردادماه سال ۶۸ مردم ایران بغض داشتند، در 
چهره مردم نگرانی و تشویش موج می زند، پیر جماران در بیمارستان بود و رسانه ها از مردم 
می خواستند برای امامشان دعا کنند... مردم تمام مدت چشم و گوششان به رادیو و تلویزیون 
بود تا خبر از بهبودی امام بشنوند، روزهای سخت پس از جنگ تاب مصیبتی دیگر را از مردم 
گرفته بود، اما روز واقعه رسید و امام خمینی ساعت ده و بیست دقیقه شب شنبه، سیزدهم 
خردادماه با دلی  آرام ، قلبی  مطمئن  و روحی  شاد از این جهان پرگرفت و به جهان باقی رفت. 
روایت آن روز ها و لحظات از منظر کسانی که از نزدیک در جریان حال و هوای جماران بودند، 
روایتی ش�نیدنی است، روایتی که می تواند برای نسل امروز ایران، روشنگر روزهای سخت 

خرداد ۶۸ باشد. 

در آن روز ها رادیو تنها رسانه بیست و چهار ساعته ای بود که مردم با آن در ارتباط 
بودند؛ در پایان برنامه های آن شب شبکه اول تلویزیون مجری اعالم کرد که در روند 
معالجات امام اختاللی پیش آمده است و از مردم برای سالمت امام درخواست دعا کرد. 
 در خانه میهمانی داشتم که شاعر و ادیب بود، همزمان رئیس وقت سازمان جناب 
آقای محمد هاشمی طی تماسی به اینجانب گفت برای هرگونه حادثه ای آمادگی داشته 
باشید؛ بالفاصله به پخش رادیو رفتم، در حالیکه برنامه های عادی رادیو پخش می شد. 
 در شب چهاردهم خرداد سیل تلفنهای مردم که خواهان آخرین اخبار از وضعیت 
سالمتی حضرت امام بودند، همه بخش های پخش رادیو را تحت تاثیر قرار داده بود، 
در آن زمان سیستم تلفن همراه نبود و تنها وسیله ارتباط پیج های یک طرفه ای بود 
که مسئوالن صدا وسیما دراختیار داشتند و من هرچه با رئیس وقت سازمان تماس 
می گرفتم پاسخی نمی گرفتم تا اینکه بعد از اذان صبح پخش قرآن را از شبکه سراسری 

را دیو آغاز کردم. 
 ساعت هفت برنامه زنده سالم صبح به خیر رادیو شروع شد؛ باز سیل تلفن ها برای 
کس��ب آخرین وضعیت حال امام به رادیو سرازیر بود، ساعت حدود ٧: ۴۵ بود که آن 
خبر مهم غیر قابل باور مبنی بر ارتحال جانگداز امام طی بیانیه سران سه قوه به رادیو 

رسید ولی مجری برنامه سالم صبح به خیر برای خواندن آن آمادگی نداشت. 
همه در پخش رادیو غرق ماتم و اندوه بودند، ثانیه ها به سختی می گذشت تا اینکه 
عقربه های ساعت ٨ صبح را نشان داد و آرم خبر زده شد و مجری خبر در حالیکه بغض 

راه گلویش را بسته بود با صدایی لرزان خبر جانگداز ارتحال امام را اعالم کرد. 

 علي اصغر »شعردوست« 
مدیر وقت رادیو:

گفتند باید منتظر 
هر اتفاقی باشید
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صبح ۱۴ خرداد در جلسه ای بودم که معاونم از بیت امام خمینی )ره( با من تماس 
گرفت که وضع امام )ره( بسیار بد است و فورا خودت را برسان؛ زمانی که به آنجا رفتم، 
مشاهده کردم وضعیت امام )ره( بد است، به ایشان تنفس مصنوعی می دهند و امام 
)ره( هوشیاری ندارد.  زمانی که با اطبا معالج امام خمینی )ره( صحبت کردم بسیار 
ناامید بودند زیرا دیگر احتمال ماندن ایشان کم بود؛ در آن زمان صحبت از دقایق، 
ساعات و شاید دو سه روز بیشتر بود. در آنجا پرسیدم که آیا به سران سه قوه گفته اید، 
گفتند »نه؛ ما رویمان نمی شود و نمی توانیم«؛ من کار بسیار تلخ و ناگواری را باید انجام 
می دادم به دلیل اینکه اتفاق عظیم، ناگوار و درعین حال خطرناکی در کشور درحال 
وقوع بود و این مهم بود که چه می شود، ثبات کشور چه می شود، به همین دلیل باید 
تمهیدی اندیشیده می شد.  من به سران سه قوه که همانجا تشریف داشتند موضوع 
را گفتم؛ شنیدنش برای آن ها بسیار تلخ و ناگوار بود و واکنش های مختلفی داشتند اما 
مطلب آنقدر سنگین بود که گفتند اگر اتفاق افتاد، ما آن را نگوییم و این اولین تصمیم 
آن ها )سران قوا( بود. من آن جلسه را ترک کرده و مجددا پیش امام )ره( بازگشتم 
و دیدم که کار به اتمام رس��یده و امام مرحوم شده است.  به من ماموریت داده شد 
که برخی کار ها را انجام دهم لذا مجبور شدم آنجا را ترک کنم؛ بعد از نصفه شب بود 
که طی تماس��ی گفتند دولت جلسه اضطراری دارد. من وضعیت را می دانستم اما 
شاید برخی دیگر از اعضای دولت از موضوع اطالع نداشتند. بنابراین تنها کسی هم 
که با پیراهن مشکی در جلسه هیات دولت حضور داشت بنده بودم؛ آقای مهندس 
میرحسین موسوی از من خواست که من موضوع را شرح دهم و من هم موضوع را 
بیان کردم و گفتم که امام رحلت کردند و حال باید به این بپردازیم که ما باید چه 
بکنیم. سران قوا در  نهایت به این نتیجه رسیدند که این موضوع چیزی نیست که بتوان 

آن را مخفی کرد و تصمیم درستی اتخاذ شد و مابقی ماجرا را همگان می دانند. 

صبح به بیت امام رفتم. احمد آقا اظهار نگرانی 
داشت. با دکتر ها صحبت کردم. درمان جدیدی 
ش��روع کرده اند. قرار شد اطالعیه ای پزشکی، به 
گونه ای داده ش��ود که کمی نگرانی در آن دیده 
شود. امام را زیارت کردیم. خیلی ضعیف شده اند. 
گفتن��د درد دارند و اش��ت ها ندارند و ناراحتند. 
صدایشان خیلی ضعیف است. در حالی که پیشانی 
ایشان را می بوسیدم و دستم روی دستشان بود، 
فشار مالیم دستشان را احساس کردم. به زحمت 
بر خودم مس��لط ش��دم، ولی جلوی اشک ها را 
نتوانستم بگیرم. از چشمان نیمه باز امام حالت 
وداع دیدم. به ایش��ان عرض کردم می خواهم به 
نماز جمعه بروم، پیامی برای مردم ندارید؟ فرمودند 
به مردم بگویید دعا کنند که خداوند من را بپذیرد. 

بغض گلویم را فشرد. 
 شنبه 13 خرداد؛ روز تلخ جدایی 

 بعد از نماز صبح، سری به بیمارستان ]قلب 
جم��اران[ زدم و از آنج��ا به مجل��س رفتم. در 
گزارش ها خبری از اطالع اجانب از بد بودن حال 
امام به چش��م نمی خورد. ساعت سه بعدازظهر 
احمد آقا تلفنی اطالع داد که حال امام وخیم شده 
و خواس��ت با سایر روسای قوا سریعا به جماران 

برویم... خودمان را با عجله به جماران رساندیم. 
 لحظ��ات آخر تنفس طبیعی ب��ود. امام به 
زحمت نفس می کشیدند. فقط یک بار چشم باز 
کردند و بستند و این آخرین نگاه شان بود. دکتر ها 
با عجله قلب را با ماساژ و شوک برقی و باتری و 
ریه را با تنفس مصنوعی به کار انداختند. تا ساعت 
ده و بیس��ت دقیقه شب، ایشان را به این صورت 
نگاه داش��تند، ولی دیگر مغز کار نمی کرد. فقط 
یک بار اطالع دادند که تنفس طبیعی شده ولی 
زود این وضع تمام شد.   با تلفن اعضای خبرگان 
را احضار کردیم که تا فردا صبح خودش��ان را به 
تهران برسانند. قرار شد اعالن فوت را به پس فردا 
موکول کنیم؛ یعنی پس از انتخاب رهبر و برگشت 
نمایندگان خبرگان به شهر ها. با اعالن مراسم امام، 
شیون از داخل خانه و بیمارستان و سپس بیرون 
خانه بلند ش��د. حضار را دعوت به صبر کردم و 
برنامه را برای آن ها توضیح دادم. پذیرفتند و آرام 
گرفتند و قرار ش��د به عنوان دعای توسل گریه 

کنند. صبر خانم های بیت برای ما جالب بود.

روایت علیرضا مرندی از 
روز ارتحال امام )ره(

تنها، با پیراهن 
مشکی

روایت هاشمی رفسنجانی از آن روز ها
  جمعه ۱۲ خرداد

روز سخت اضطراب
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 ویژه نامه گرامیداشت سالگرد ارتحال 
حضرت امام خمینی )ره( و هفته جوان

رهبری که بخاطرش کشورهای دیگر روز عزای عمومی اعالم کردند

 بازتاب اخبار ارتحال امام 
در پنج قاره جهان

ارتحال امام خمینی )ره( نه تنها مردم ایران که 
بسیاری از مردم حق جو و انقالبی کشورهای 
دیگر را نیز عزادار کرد، چندین کشور پس از 
ارتحال امام در کشورهای خود عزای عمومی 
اع�الم کردند و بس�یاری دیگ�ر در پیام های 

رسمی رحلت امام خمینی را تسلیت گفتند.

سریالنکا
با اینکه کشور س��ریالنکا درگیر پی آمدهای ناشی 
از س��یل و توفان بود ولی بالفاصل��ه پس از ارتحال 
حضرت امام )ره( مطبوعات و رادیو و تلویزیون این 
کشور بخش وسیعی از مطالب خود را به این حادثه 
غم انگیز اختصاص دادن��د و روز پانزدهم خرداد به 
عن��وان عزای عمومی اعالم ش��د. مقامات بلند پایه 
سریالنکا نیز با حضور در سفارت جمهوری اسالمی 
ایران و امضای دفتر یادبود نسبت به روح آن حضرت 
ادای احترام نمودند. دو هیات ویژه عازم ایران شده و 
پیام تسلیت رئیس جمهور سریالنکا را تسلیم رهبر 
معظم جمهوری اسالمی ایران و دیگر مقامات بلند 

پایه کشورمان کردند. 

تایلند
در پایان مراس��می که به مناسبت ارتحال رهبر 
کبیر انقالب اسالمی از سوی سفارت جمهوری 
اس��المی ایران در تایلند ترتیب داده ش��ده بود، 
قطعنامه ای صادر ش��د مبنی بر ضرورت تداوم راه 
حضرت امام )ره( و مبارزه با امپریالیسم شرق و 
غرب. این قطعنامه در اختیار رسانه های جمعی 
تایلند نیز قرار گرفت. به همین مناسبت مقامات 
رس��می تایلند، طبقات مختلف مردم، شیعیان، 
گروه ها و انجمنهای اسالمی در مراسم سوگواری 

فقدان حضرت امام خمینی شرکت کردند. 

مالزی
به دنبال رحلت حضرت امام خمینی پادشاه مالزی 
بوسیله تلگرافی برای حضرت آیت اهلل خامنه ای، و 
وزیر امور خارجه، این کشور با انتشار بیانیه ای این 
حادثه غم انگیز را تسلیت گفتند، سفیر مالزی در 
ته��ران نیز به نمایندگی از دولت خود در مراس��م 
ترحی��م حضرت ام��ام )ره( ش��رکت ک��رد. دیگر 
ش��خصیت های مذهبی، سیاسی و علمی مالزی با 
حضور در سفارت ایران، ارسال تلگراف و نامه، تاثر 

عمیق خود را از این واقعه اعالم کردند. 

1۰ روز عزای عمومی در پاكستان
نخست وزیر پاکس��تان »بی نظیر بوتو« و رئیس 
مجلس ایالتی پنجاب هرکدام با انتشار بیانیه های 
جداگانه از رحلت امام ابراز تاس��ف عمیق کردند. 
دولت پاکس��تان ده روز عزای عمومی اعالم کرد. 
رهبر شیعیان پاکستان عالوه بر شرکت در مراسم 
عزاداری امام )ره( در س��فارت جمهوری اسالمی 
در پاکستان به ایران نیز سفر کرد. او روز نوزدهم 
خ��رداد ۶٨ را روز ع��زاداری و »ماتم یوم القرن« 

نامید و همه را به عزاداری فراخواند. 

افغانستان
مقامات بلندپایه افغانس��تان با ارسال پیام و حضور 
در س��فارت جمهوری اس��المی در اس��الم آباد در 
سوگواری ملت ایران در غم فقدان حضرت امام )ره( 
ابراز همدردی کردند. رئیس جمهور و وزیر بازسازی 
دولت موقت، برهان الدی��ن ربانی، به نمایندگی از 
مردم و دولت خود در مراسم تشییع پیکر پاک آن 

حضرت در تهران شرکت کردند. 

تركیه
رئیس جمهور، رئیس مجلس کبیر، و دیگر مقامات 
ط��راز اول ترکیه پ��س از ارتحال امام خمینی )ره( 
تلگرام های تس��لیتی برای همتاه��ای ایرانی خود 
فرستادند. تورگوت اوزال، رئیس مجلس کبیر این 
کش��ور از رهبر ایران به عنوان کس��ی یاد کرد که 
انقالبی عظیم در تاریخ ایران بوجود آورد. وی دستور 
داد تا پرچم ها بر فراز کاخ ریاس��ت جمهوری و قبر 

آتاترک به صورت نیمه افراشته درآیند. 
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3روز عزای عمومی در هند
به مناسبت ارتحال حضرت امام )ره( در هند، سه 
روز عزای عمومی اعالم ش��د. رئیس جمهوری و 
نخس��ت وزیر این کشور در پیام های تسلیتی که 
به مقامات ایرانی ارسال کردند مراتب تاثر عمیق 
خود را ابراز کردند و حضرت امام را به عنوان پدر 

انقالب و یک رهبر روحانی شناختند.

اندونزی
پس از رحلت جانگداز بنیانگذار جمهوری اسالمی 
ایران رئیس جمهوری اندونزی پرزیدنت س��وهارتو 
پیام ه��ای تس��لیت جداگان��ه ای ب��ه رهبر معظم 
جمهوری اس��المی و آقای موس��وی، نخست وزیر 
ارس��ال کردند. همچنین س��فیر وقت اندونزی در 
مصر به عنوان مقدم الس��فرای آن کشور در مراسم 

خاکسپاری حضرت امام )ره( شرکت کرد. 

ژاپن
وزیر امور خارجه، مدیر کل خاورمیانه و آفریقا، قائم 
مقام وزیر امور خارج��ه، رئیس اداره دوم خاورمیانه 
و س��فیر منتخب ژاپن در ایران به طور جداگانه در 
س��فارت جمهوری اس��المی حضور یافتند و دفتر 
یادبود رحلت امام خمینی را امضا کردند. نخس��ت 
وزیر ژاپن نیز با مخابره تلگراف مراتب همدردی خود 
و ملتش را به مقامات و مردم ایران ابراز داشت. »ژاپن 
تایمز« در مقاله ای با عنوان »رحلت یک ابر مرد« امام 
خمینی را شخصی خواند که دنیای اسالم را به لرزه 

درآورد و هر دو ابرقدرت را به مبارزه طلبید. 

سوریه
بنابه گفته رئیس جمهور سوریه با رحلت حضرت 
امام )ره( جهان اس��الم و مسلمین، عالم و مجاهد 
نستوهی را از دست داد که ایران را به جایگاه واقعی 
خود یعنی مب��ارزه با دیکتاتوری هدایت کرد. وزیر 
دفاع این کشور نیز در پیامی مشابه تاکید کرد راه 
ام��ام ادامه خواهد یافت و همه جنایتکاران ازجمله 
صدام به س��زای اعمال خود خواهند رس��ید. وی 
ارتحال حضرت امام را ت��کان دهنده ترین خبر در 
طول حیات سیاسی - نظامی خویش توصیف کرد. 

جمهوری خلق چین
رئیس انجمن اس��المی چین، »امام صالح« که در 
مراسم سوگواری رحلت حضرت امام )ره( در مسجد 
جامع پکن سخن می گفت ارتحال ایشان را ضایعه ای 
جبران ناپذیر شمرد و آن حضرت را متعلق به تمامی 
مس��لمانان جهان دانس��ت. معاون انجمن اسالمی 
چین در مراسم تشییع جنازه در تهران شرکت کرد. 
از طرف این انجمن همچنین پیام های تسلیتی برای 
رهبر بزرگ جمهوری اسالمی و حجت االسالم حاج 

سید احمد خمینی فرستاده شد. 

قبرس
رئی��س جمهوری قب��رس به دنبال رحل��ت جانگداز 
حضرت امام خمینی )ره( دفتر یادبودی را در نمایندگی 
جمهوری اس��المی ایران در این کش��ور امضا کرد. در 
ضمن رئی��س جمهوری قبرس پیام های تس��لیت و 
همدردی ب��رای حضرت آی��ت ا... خامنه ای و حجت 
االسالم والمسلمین سید احمد خمینی ارسال داشت. 

كره جنوبی
مطبوع��ات پر تیراژ کره جنوبی با پرداختن به مراس��م 
تش��ییع جنازه حضرت ام��ام )ره( و معرف��ی آیت اهلل 
خامنه ای به عنوان رهبر جدید ایران، خبر پشتیبانی آقای 
هاشمی رفسنجانی از ایشان و احساسات پاک مردمی در 
مراس��م عزاداری رهبر فقید ایران را به طرز گسترده ای 
منعکس کردند. مقام های عالیرتبه کره جنوبی با عزیمت 
به تهران، ارس��ال پیغام، و حض��ور در محل نمایندگی 
جمهوری اسالمی در سئول و امضای دفتر یادبود، رحلت 

رهبر کبیر انقالب را عمیقا تسلیت گفتند. 

فیلیپین
خانم ک��ورازون اکینو، رئیس جمهور فیلیپین، با 
ارسال پیامی به عنوان حضرت آیت اهلل خامنه ای 
از طریق قائم مقام وزارت امور خارجه این کشور 
مراتب تاس��ف خود را به مناسب رحلت آیت اهلل 
روح اهلل خمین��ی ابراز داش��ته و ضمن تاکید بر 
دوس��تی با مردم ایران آرزو کرده است که روابط 
اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بین دو ملت تحت 

هدایت آیت اهلل خامنه ای توسعه یابد. 

برونئی
در نخس��تین روزهای پس از رحل��ت بنیانگذار 
جمهوری اس��المی، س��لطان و وزیر امور خارجه 
برونئ��ی تلگرام های جداگانه ای برای رهبر معظم 
انقالب حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای و وزیر امور 
خارجه جمهوری اس��المی ارسال کردند و ضمن 
اظهار تاسف، حلت حضرت امام )ره( را ضایعه ای 

عظیم برای کشور و ملت ایران دانستند. 

بوركینافاسو
پ��س از پخش خبر رحلت ب��زرگ صالح زمان از 
رادیو دولتی بورکینافاس��و، تلفن ه��ای زیادی از 
طرف مس��ئوالن، مردم و عالقه مندان امام امت 
ب��ه جمهوری اس��المی ای��ران زده ش��د. رئیس 
جمهور بورکینافاس��و نیز با انتشار پیامی خطاب 
ب��ه حضرت آی��ت ا... خامنه ای ب��ا دولت و ملت 
ای��ران ابراز همدردی ک��رد. »ابوبکر مایگا« رهبر 
مس��لمانان تیجانی ها ضمن اظه��ار همدردی با 
کارکنان س��فارت گفت »این فاجعه عظمی تنها 
مربوط به ملت ایران نیست بلکه مربوط به تمامی 

مسلمانان جهان است«. 

لیبی
رحلت جانگداز حضرت امام خمینی، مردم مسلمان 
لیبی را بسیاراندوهگین ساخت و آنان با وجود ترس 
از تم��اس با خارجی ها، ط��ی تماس های تلفنی و 
امضای دفتر یادبود در س��فارت جمهوری اسالمی 
در روز پانزده��م خرداد ماه ۶٨ به مردم مس��لمان 
ایران تس��لیت گفتند. ای��ن واکنش م��ردم برای 
مقامات لیبیایی ازجمله سرهنگ قذافی رهبر لیبی 
و کارکن��ان وزارت خارجه که به همین منظور در 

سفارت حضور داشتند بسیار شگفت آور بود. 
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 ویژه نامه گرامیداشت سالگرد ارتحال 
حضرت امام خمینی )ره( و هفته جوان

او مسیح  خاک ایران بود 
یادش سبز باد

راز
در میان چشم هایش بی نهایت راز داشت

در بهار خنده اش گلبرگ های ناز داشت
سید خوشروی ما در مشکی ِ عمامه اش

وعده یک صبحگاه ِ روشن و دلباز داشت
گرچه پیغمبر نبود، اما به پیغمبر قسم

همچو او در سرزمین سینه اش اعجاز داشت
هر کسی می دید او را بی تامل می شناخت

این نشانش بود: چشمانی درشت و باز داشت
ابروانش را به استادی به بازی می گرفت

در کنار خنده اش اخمی غلط انداز داشت
صبر او صبر عجیبی بود، روزی گفته بود...

این حقیقت را که در گهواره ها سرباز داشت
ناگهان سبز و بهاری شد هوای شهرها...

در همان صبح زمستانی که او پرواز داشت
او مسیح ِ خاک ایران بود، یادش سبز باد
رفت و پایان نگاهش... باز هم آغاز داشت

وحیده افضلی
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خالصهخوبیها
لبخند تو خالصه ی خوبی هاست

لختی بخند، خنده ی گل زیباست
پیشانی ات تنفس یک صبح است
صبحی که انتهای شب یلداست

در چشمت از حضور کبوترها
هر لحظه مثل صحن حرم غوغاست

رنگین کمان عشق اهورایی
از پشت شیشه ی دل تو پیداست

تو امتداد کوثر جوشانی
سرچشمه ی تو سوره ی اعطیناست

فریاد تو تالطم یک توفان
آرامشت تالوت یک دریاست
با ما بدون فاصله صحبت کن

ای آن که ارتفاع تو دور از ماست
قیصر امین پور

دلمزآتش
اینسوگنامهمیسوزد

زبان و دست قلم زین چکامه می سوزد
حدیث سوگ تو در واژه ها نمی گنجد

غم بزرگ تو در قلب ما نمی گنجد
به دور دست کویریم و دربدر ماندیم

پرنده های غریبیم و از سفر ماندیم
اجل نمی شنوی از چه رو نوای مرا

بگو بگو بکجا بردی آشنای مرا
دگر که دور کند بعد از این کدورت ما

دگر که دست نوازش کشد به صورت ما
به سوگواری تو طاق صبر ایوب است

شریک ماتم تو صد قبیله یعقوب است
ز ارتحال تو چشم ستاره خون بارید
بجای بانگ اذان از مناره خون بارید

درین مصیبت عظما دل نیاز شکست
قسم به قبلۀ حق قامت نماز شکست
حدیث سوگ تو در واژه ها نمی گنجد

دلم زآتش این سوگنامه می سوزد
زبان و دست قلم زین چکامه می سوزد
محمد آصف رحمانی/ شاعر افغان

شکوفۀروح
بارانی آمدی،

طوفانی رفتی.
بارانی آمدی از دریچۀ سبز آیه ها

با تبسم طلوع
و نگاه آبی ملکوت.

از معبر رویایی ابرها
عطر عاشقانه های بهشتی

و رنگ مستی از جمال خدا آوردی.
به ایران روحم

شکوفه های انقالب عارفانه پاشیدی
افق تخیل مرا

پر از مهتابی گلها
و کوکبی بالهای شهپرکانه کردی.

ای ساکن سپیده باران ازل!
غریبی اشکم را

می گریم
در فراق امواج طوفانی گلها

و نوسان پنجه های برگ حسرت
به گرد غنچه های سر

و محشر آبهای خروشان دیده
در روضه ای

که بهشت زهراست
 دارا نجات شاعر معاصر تاجیک

مهتابازنگاهعالمآرایتوبرخیزد
سحرگاهان که عطری از غزل های تو بر خیزد

هزاران گل به دور رود آوای تو برخیزد
بیا ای پیر! یک شب باز از چشم زمین بگذر

یقین دارم زمان پیش قدم های تو برخیزد
زمین پیراهنی از جنس آواز تو خواهد دوخت

گل سرخی از آهنگ دالرای تو برخیزد
تو جاری کرده ای یک کاروان فریاد را در من
که هر شب در حریم سینه غوغای تو برخیزد

بخوان ای پیر! تا جاری شود رود غزل از سنگ
صدای حافظ از سمت مصالی تو برخیزد
هنوز از تربت چشمان تو فانوس می روید

و مهتاب از نگاه عالم آرای تو برخیزد
تو رفته ای و هزاران پرنده آمده اند

حمید مبشر
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 ویژه نامه گرامیداشت سالگرد ارتحال 
حضرت امام خمینی )ره( و هفته جوان

مردی که انقالب بزرگ ایران را رهبری کرد، 
چگونه زندگی می کرد؟

مهربان،محکم و
عروسیدرماهمبارکرمضان

در حالی که رس��م نیست در ماه رمضان ازدواج کنند، اما عروسی ما در ماه 
رمضان بود. آنقدر امام به درسش��ان مقید بودند که حتی برای ازدواجشان 
حاضر به تعطیل کردن درس نبود و می گفتند چون ماه رمضان درس های 

حوزه تعطیل است وقت مناسبی برای عروسی ماست.
نقل از همسر امام )ره(

فقطگناهنکن
اوایل زندگی مان، به من گفتند من به کار تو کاری ندارم. به هر صورت که 
میل داری لباس بخر و بپوش، اما آنچه از تو می خواهم این است که واجبات 
را انجام بدهی و محرمات را ترک کنی، یعنی گناه نکنی. به مستحبات خیلی 
کار نداشتند، هر طوری که دوست داشتم زندگی می کردم. به رفت و آمد با 
دوستانم کاری نداشتند و اینکه چه وقت بروم و چه وقت برگردم، ایشان به 

درس و تحصیل مشغول بودند و من هم سرم به کار خودم بود.
نقل از همسر امام )ره(

خوشبهحالمنکهچنینهمسریدارم
عالقه و محبت وافری به همسرشان داشتند به طوری که خانم در یک طرف 
قرار داش��ت و بچه ها در طرف دیگر و این دوس��ت داشتن با احترام خاصی 
همراه بود. یک بار خانم مسافرت رفته بودند، آقا خیلی دل تنگی می کردند. 
وقتی آقا اخم می کردند ما به شوخی می گفتیم اگر خانم باشد، آقا می خندند، 
وقتی نباشد آقا ناراحت هستند و اخم می کنند. هرچه سربه سر آقا گذاشتیم، 
اخم ایشان باز نشد. باالخره من گفتم: »خوش به حال خانم که شما این قدر 
دوستشان دارید.« آقا گفتند: »خوش به حال من که چنین همسری دارم. 

فداکاری که خانم در زندگی کردند، هیچ کس نکرده است.«
نقل از خانم زهرا اشراقی )نوه امام(

استقبالبالبخند
در اول ازدواجشان با خانم قرار گذاشته بودند سالی یک بار خانم به تهران بروند و 
سه ماه تابستان را در تهران بگذرانند. خودشان هم به خمین می رفتند. این برنامه 
همیش��ه بود و تا بزرگ شدن ماهم ادامه داشت. آقا سختشان بود که خانم در 
زمستان به مسافرت بروند و از روزی که خانم به مسافرت می رفت، اخم های امام 
در هم بود تا خانم برگردد. در موقع ورود خانم به منزل آقا می خندیدند و این یکی 

از راه های ابراز عالقه امام به خانم بود.
نقل از خانم فریده مصطفوی )دختر امام(

پاک
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خوابرابربچهتلخنکن
اص��الً برنامه ش��ان بر بی��دار کردن صبح نب��ود، یعنی اگر خدمت ایش��ان 
می خوابیدیم چه نماز شب و چه نماز صبح را چنان آرام می خواندند که ما 
اصالً بیدار نشویم. هیچ وقت برای نماز کسی را بیدار نمی کردند، مگر کسی 
می سپرد. خانواده  شوهرم، برنامه شان این بود که صبح بچه را بیدار کنند و 
همسرم صبح ها دخترم را که مکلف ش��ده بود، بیدار می کرد. امام وقتی از 
ماجرا باخبر ش��دند، برای همسرم پیغام فرستادند که خواب را بر بچه تلخ 
نکن. این کالم، آنچنان مؤثر افتاد و اثر عمیق بر روح و جان دخترمان برجای 
گذاش��ت که بعد از ان خودش سفارش می کرد که برای اقامه ی نماز صبح 

به موقع بیدارش کنیم.
نقل از خانم زهرا مصطفوی ) دختر امام(

تکبرنکنید
تذکر می دادند که مواظب اخالق و سیرت خود باشید. خودتان را نگیرید و 
تکبر نکنید. هیچ کدام از بچه ها و حتی من که خانم امام هستم، روی اعتبار 
امام تکبر نداریم. اصالً یادمان نمی آید که این مس��ئله مطرح بوده باشد که 
خانواده امام هستیم، یا دخترانم خودشان را بگیرند. نه، اصالً این طور نیست.
نقل از همسر امام )ره(

سبقتدرسالمکردن
همیشه در سالم کردن مقدم بر دیگران بودند. هر وقت بر افراد وارد می شدند 
قبل از آنکه آنان سالم کنند، ایشان سالم می کردند. امام با آن عظمتی که 
تمام قدرت ها از شنیدن نامشان به وحشت می افتادند، آن قدر رئوف و مهربان 

بودند که حتی اگر با بچه ها مواجه می شدند به آن ها سالم می کردند.
نقل از همسر امام )ره(

درنظافت،ضربالمثلبودند
آقا خیلی پاکیزه بودند. یکی از خصوصیات بارز ایشان، نظافت زیادشان بود. 
از س��نین جوانیشان ما یادمان اس��ت که در تمیزی و نظافت ضرب المثل 
دوستانشان بودند. آن ایام که ما بچه بودیم این کوچه ها گل بود. به طوری 
که تمام طلبه ها تا زانو و عبایشان گلی بود. ولی آقا آنقدر آرام توی کوچه راه 
می رفتند و قدم بر می داشتند که گاهی مثالً حدود ده لکه گل پشت عبایشان 
بود. عبا را می آوردند داخل اتاق، جلوی بخاری می گذاشتند که خشک شود و 

بعد ما این لکه ها را پاک می کردیم.
نقل از خانم فریده مصطفوی دختر امام )ره(

المپاضافی،خاموش!
وقتی نیمه شب ها برای نماز شب بلند می شدند، وقتی می خواستند از اتاق 
خارج شوند، اول چراغ کوچک داخل اتاق را که روشن بود، خاموش می کردند 
و بعد چراغ بیرون را روشن می کردند. موقع برگشتن هم عکس این کار را 
می کردند که مبادا یک لحظه برق اضافی مصرف شود. حاضر نبودند حتی 

برای یک لحظه دو چراغ با هم روشن باشد.
نقل از مصطفی کفاش زاده

صادقانهباهمه
بهترین خصلت ایشان صداقت بود. هرگز این طور نبود که آن چیزی را که 
بیرون می گویند، وقتی داخل خانه آمدند ناچار باشند چیز دیگری بگویند، 
یعنی رفتار امام در بیرون همان انعکاس رفتار ایشان در داخل خانه بود به 
اضافه اینکه در خانه رسمیت ساقط می شد. آنچه را که می فهمیدند، صادقانه 

با بچه ها، مادرم و با همه می گفتند.
نقل از مرحوم حاج احمد خمینی )ره(

نمازراسبکنشمارید
به نماز اول وقت، خیلی اهمیت می دادند. روایتی از امام جعفر صادق )علیه السالم( 
نقل می کردند که »اگر کسی نماز را سبک بشمرد از شفاعتشان محروم می شود.« 
یک بار به ایشان گفتم: »سبک شمردن نماز شاید به این معنی است که فرد یک 
وقت نماز بخواند و یک وقت دیگر نخواند.« گفتند: نه، اینکه خالف شرع است. 
منظور امام صادق )علیه السالم( این بوده که وقتی ظهر می شود و فرد در اول وقت 
نماز نمی خواند، در واقع به چیز دیگری رجحان داده است.« با مثالی که زدند 
مسئله برایم روشن شد: »وقتی می خواهیم از دری بیرون برویم، سعی می کنیم 
به بزرگ ترها تعارف کنیم و اگر به بزرگ تر اهمیت ندهیم در واقع به کوچک تر 

اهمیت می دهیم. سبک شمردن نماز هم همین طور است.«
نقل از خانم فاطمه طباطبایی، عروس امام )ره(
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 ویژه نامه گرامیداشت سالگرد ارتحال 
حضرت امام خمینی )ره( و هفته جوان

اگرمیخواهید،خودتانبلندشوید
صبح ها کسی را برای نماز از خواب بیدار نمی کردند و می گفتند: »خودتان 
اگر بیدار می شوید، بلند شوید نماز بخوانید. اگر بیدار نشدید مقید باشید که 
ظهر قبل از نماز ظهر و عصر نماز صبحتان را قضا کنید.« زمستان هم که بلند 
می شدیم می رفتیم سر حوض وضو بگیریم، اگر مثالً کمی آب گرم داشتند، 
می گفتند بیایید با این آب گرم وضو بگیرید و اگر نبود که هیچ. در مورد نماز 

با ما هیچ سخت گیری نکردند.
فرشته اعرابی نوه امام

انضباطدرپژوهش
امام برای آگاهی از اوضاع سیاس��ی اجتماعی ایران و دیگر کشورها از تمام 
منابع و طرق موجود و ممکن استفاده می کرد به گونه ای که در حد ممکن 
از همه مسایل مطلع گردند و این اطالعات از کانال های متعدد باشد در این 
برنامه نیز نظم و دقت در استفاده از فرصت های زندگی به نحو احسن قابل 
مشاهده بود و امام با برنامه ریزی ویژه ای می کوشیدند از تمام رخدادهای 
جهان اس��الم و امت اس��المی با خبر باشند و با بررسی اطالعات موجود به 

تجزیه و تحلیل و ارزیابی آنها بپردازند.
حجت االسالم و المسلمین حاج شیخ محمد حسن رحیمیان

آراستگیدرهرشرایطی
امام مدام و در هر شرایطی مایل بودند صورتی آراسته و سیمایی تمیز داشته 
باشند. در نجف وقتی می خواستند به حرم مشرف شوند بر کفش های خود 
دستمال می کشیدند، جلو آینه رفته محاسن خود را شانه می زدند، سپس 
عطر استعمال می کردند، هنگامی که از کوچه ای عبور می کردند رایحه عطر 
امام در آن مسیر مشام ها را نوازش می داد، دختر امام می گوید وقتی وارد 
اتاق آقا می شدیم، فضای آن معطر بود، همه نوع عطری مصرف می نمودند 
وقتی به حمام می رفتند، لباس خود را عوض می کردند و چون آن را می 
آوردند تا شسته شود بوی گل می داد. در نجف وقتی از مسجد یا بارگاه مطهر 
باز می گشتند و به دلیل گرمی شدید هوا خیس عرق می شدند لباس خود 
را تعویض می کردند هنگام مشرف شدن به حرم خود را معّطر می ساختند.
روزنامه اطالعات، شماره 21658

حتییکدقیقهوقتتلفشدهنداشتند
در تمام س��اعات شبانه روز حتی یک دقیقه وقت تلف شده و بدون برنامه 
ای از قبل تعیین ش��ده نداشتند. با توجه به شرایط سنی و میزان فعالیتی 
که داش��تند، باز هم س��اعات خاصی را در س��ه نوبت )هر کدام بین نیم تا 
یک ساعت( به اهل منزل اختصاص داده بودند که هر کدام از ما، که مایل 
بودیم خدمتشان می رسیدیم.در این ساعات معموالً فکراً و روحاً توجهشان 
به خانواده بود، هر س��ؤالی می کردیم، بدون جواب نمی گذاشتند. هیچ گاه 
خودشان ابتدا مسائل را مطرح نمی کردند. می خواستند از این وقت، اعضای 
خانواده اس��تفاده کرده و بر حسب ضرورت مسائل شان را عنوان کنند. اگر 
سؤالی را به دلیل کمبود وقت پاسخ نمی دادند، حتماً در خاطرشان بود که در 

فرصت مناسب دیگری پاسخ دهند.
فرشته اعرابی نوه امام

تحصیلعلمشرطسنیندارد
ممکن است تکلیف یا عملی از لحاظ زمان محدودیت داشته باشد و در هر 
زمان��ی نتوان به آن پرداخت مثالً روزه واجب، وقت و زمان معین دارد و نیز 
نماز در وقت معینی باید گزارده شود. اما تحصیل علم به هیچ زمان و سن 
و سالی محدود نمی شود. در حدیث آمده است: »در همه عمر، از گهواره تا 

لحظه مرگ، در جستجوی علم باشید.«
به نقل از آیت اهلل جعفر سبحانی
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مسئولیتانجامامورنظافتی
یکی از پزش��کان گفته اس��ت برای انجام خدمات درمانی خدمت امام رسیدم. 
مشغول کار بودم که قطعه ای پارچه ای را مشاهده کردم که خیلی منظم و مرتب 
تا شده و در مجاورت ایشان قرار داشت. نخست نفهمیدم چیست و تنها وقتی آقا 
داشتند جوراب خود را پا می کردند متوجه گردیدم آن پارچه تمیز جوراب امام 
است که یکی از لگنه های آن وصله خورده بود اما نظافت و پاکیزگی فوق العاده 
ای داشت. اگر می خواستند غذایی جلوی امام بگذارند باید ظاهری آراسته داشته 
باشد و اگر این گونه نبود از خوردن آن اکراه داشتند. فردی گفته است روزی با 
برخی از دوستان که بعضی با همسرانشان بودند خدمت امام رفتم مشاهده کردیم 
امام مشغول جارو نمودن اتاق خود هستند. همسر یکی از آشنایان جلو رفت و 
گفت اجازه دهید تا اتاقتان را جارو کنم، ایشان فرمودند: هر کسی موظف است 

محل کار خویش را شخصاً تمیز کند.
فصلنامه حضور، شماره 19، ص 309

تفریحداشتهباشید
امام به طلبه ها می فرمودند: »اول اگر جوان ها زیاد دنبال مستحبات بروند، از 
واجباتشان باز می مانند.« حتی می فرمودند: »آنهایی که خیلی مقدس بوده اند 
به دلیل افراط در این کارها، از حوزه علمیه گذاشتند و رفتند. مقدسی زیاد 
برای بچه های پانزده شانزده ساله خستگی آور است. تفریحات مشروع داشته 
باش��ند اما گناه نکنند.« خدا مرحوم ش��هید سعیدی را بیامورزد در جلسه 
درس امام از آن عقب می گفت آقا طلبه ها کشتی هم بگیرند؟ آقا فرمودند بله 

کشتی هم بگیرند اما غیبت نکنند.
آیت اهلل شهید شیخ فضل اهلل محالتی

همیشهبارادیو،همیشهباخبر
اوایلی که امام طلبه بودند، عده ای در حوزه بودند که به لزوم اطالع از مسائل 
جهانی توجه نداشتند. لذا با مدارس جدید و رادیو و تلویزیون مخالف بودند 
و استفاده از آن را به خاطر مفاسدی که داشت، حرام می دانستند. اما امام در 
عین اینکه مفاسد آنها را بیان می کردند، برای اطالع از مسائل جهانی از اخبار 
رادیو استفاده می کردند و اگر مدیران ابا داشتند از اینکه کسی مطلع شود که 
آنها رادیو دارند امام ابایی نداشتند و اگر کسانی هم خدمتشان می رسیدند، 

هیچ گاه رادیو را مثل دیگران مخفی نمی کردند.
آیت اهلل سید حسین بدال

موجاینرادیوتغییرکرده!
امام گذشته از گوش کردن مستمر به اخبار از صدا و سیمای جمهوری اسالمی 
در نوبت های متعدد، بسیاری از رادیوهای بیگانه را به طور مرتب گوش می دادند. 
به طوری که اگر تغییری در ساعت پخش یا فرکانس آنها پیش می آمد، اولین 
کسی بودند که متزکر می شدند. یک روز اینجانب را از خواب بیدار کردند که فالن 
ایستگاه دریافت نمی شود. بالفاصله با مسئوالن مربوطه یکی از نهادهای خبری 
تماس گرفتم و موضوع را پرسیدم ولی او که مسئول و متخصص این مسئله بود، 

هنوز متوجه این تغییر نشده بود. 
حجت االسالم و المسلمین رحیمیان

پاکیزهترین...
امام راحل لباس تمیزی می پوشیدند. من حتی یک بار نیز به خاطر ندارم که 
بر لباس ایشان کوچک ترین کثیفی یا لکه دیده باشم. امام مقید بودند که 
کفش تمیز و جوراب مرتبی بپوشند. عمامه خود را مرتب و حتی گاه و بی گاه 

پیراهن خود را الجورد بزنند. 
به نقل از آیت اهلل جعفر سبحانی
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حضرت امام خمینی )ره( و هفته جوان

توصیه های امام 
به جوانان

از روزگاری ک�ه امام خمینی »حاج آقا روح اهلل« بود، تا س�ال هایی 
که »آی�ت اهلل خمینی« و »آقای خمینی« بود و س�رانجام تا زمانی 
که »امام امت« شد، همیشه حرف هایش منشاء و منبع تغییر بوده 
است.چه زندگی ها که مسیرشان پای منبر امام عوض نشد. امام که 
مسیر حرکت کش�ور و ملت را تغییر داد، بارها با حرفش و عملش 
درس هایی به دیگران داده که تصمیم گرفته اند جور دیگری زندگی 
زندگی کنند. هم�ان جوان هایی که به س�بک حکومت طاغوت و 
پهلوی ها زندگی می کردند، وقتی پای حرف امام نشستند، آدم های 
بهتری شدند و جور دیگری زندگی کردند. اینجا هم یک جور منبر 
است، قرار است بنشینیم پای حرف امام خمینی تا ایشان از نسل 

جوان حرف بزنند.

جوانیراقدربدانید
»نعمت جوانی را دارید. این را، قدرش بدانید و هدر ندهید این نعمت 
را؛ انسان جوان من نمی گویم که تفریح نداشته باشد، من عرض نمی کنم 
که همه اش مشغول باشد؛ من عرض می کنم که اوقاتش تقسیم باشد 
و فک��ر مهمش برای تحصیل... حاال که نعمت جوانی را دارید، اوقاتتان 
تقسیم بشود و قسمت مهمش صرف مباحثه و مطالعه و مذاکره و بحث 
و تدریس باش��د. و اگر چنانچه ایام جوانی از دس��ت برود دیگر خیال 
نکنید که می توانید عبادت را بگذارید آخر ایام عمر و تحصیل را بگذارید 
برای آخر عمر. در آخر عمر، انسان نه عبادت می تواند بکند، نه تحصیل 
می تواند بکند، نه افکارش یک افکار قوی مس��تقیمی اس��ت که بتواند 
مطالب علمی را درک بکند. باید شما از حاال که جوان هستید تحکیم 

کنید مبانی علمی را، مبانی فقهی را.«

انسباقرآنودعا
ام��ام خمین��ی)ره( در توصیه به فرزندش��ان، حاج س��ید احمد 
خمینی می نویس��د: »فرزندم! با قرآن این کتاب معرفت آش��نا شو؛ 
اگرچه با قرائت آن، و راهی از آن به سوی محبوب باز کن. ... پسرم! 
 دعاها و مناجات هایی که از ائمه معصومین)ع( به ما رس��یده است،  
بزرگ ترین راهنماهای آش��نایی با او � جّل  و عال � است و واالترین 
راهگشای عبودیت و رابطه بین حق و خلق است و مشتمل بر معارف 
الهی و وسیله انس با اوست و... وسوسه های بی خبران تو را از تمسک 

به آنها و اگر توانی از انس با آنها غافل نکند«.

فقطانگیزهالهی
»دانش��گاه ها را باید شما رو به خدا ببرید،  رو به معنویت ببرید و 
همه درس ها هم خوانده بش��ود، همه درس ها هم برای خدا خوانده 
بشود. این جانب به همه نسل های حاضر و آینده وصیت می کنم که 
اگر بخواهید اس��الم و حکومت اهلل برقرار باش��د و دست استعمار و 
استثمارگران خارج و داخل از کشورتان قطع شود، این انگیزه الهی 
را که خداوند تعالی در قرآن کریم بر آن س��فارش فرموده اس��ت، از 
دست ندهید. من برای آنکه شما جوانان شایسته ای هستید، عالقه 
دارم ک��ه جوانی خ��ود را در راه خداوند و اس��الم عزیز و جمهوری 

اسالمی صرف کنید تا سعادت هر دو جهان را دریابید.«

پاالیشروح
ام��ام خمین��ی)ره(، درب��اره پاالی��ش روح می فرمای��د: »از حاال 
که جوان هس��تید و ق��وای جوانی محفوظ اس��ت، جدیت کنید به 
اینک��ه هوای نفس را از نفس خودتان خارج کنید« و در جای دیگر 
می فرماید: »اس��الم آن قدر که با تهذیب این بچه های ما و جوان های 

ما کوشش دارد،  به هیچ چیز کوشش ندارد.«

مبارزهعلمیوعملی
»م��ن در اینجا ب��ه جوانان عزیز کش��ورمان، به این س��رمایه ها و 
ذخیره های عظیم الهی و به این گل های معطر و نوشکفته جهان اسالم 
سفارش می کنم که قدر و قیمت لحظات شیرین زندگی خود را بدانید 
و خودتان را برای یک مبارزه علمی و عملی بزرگ تا رسیدن به اهداف 
عالی انقالب اسالمی آماده کنید. بهترین و مؤثرترین مبارزه با اجنبی، 
مجهز شدن به سالح علم و دین و دنیاست و خالی کردن این سنگر و 

دعوت به خلع این سالح خیانت به اسالم و مملکت اسالمی است.«
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کوششبرایاستقاللازخارج
»حص��ر اقتص��ادی، جوانان م��ا را بیدار ک��رد و فهمیدند 
خودشان باید کار کنند و زحمت بکشند تا احتیاجی به خارج 
نداش��ته باشند. فرزندان عزیزم! دیگر این شمایید که باید هر 
چه بیش��تر کوش��ش کنید تا نهال آزادی و استقالل کشور را 

آبیاری کنید«.

ناامیدنشوید
»یکی از جنود ابلیس، یاس اس��ت. در مواردی که انس��ان 
باید با امید و طمانینه و تسلیم عمل بکند شیاطین ایجاد یاس 
می کنند و با ایجاد یاس جوان های ما را در مس��ائلی که باید 

تصمیم جدی پیش بروند، گاهی سست می کنند.«

اصالحمملکت
»شما جوانان... باید با وحدت کلمه، با اسالم، با ایمان از این 
نهض��ت تا اینجا که آمده اید، از اینجا به بعد هم به جلو بروید. 
باید همه ریشه های استبداد و استعمار را از این مملکت بکنید. 
باید این مملکت را پاک س��ازی کنید... به نیروی شما جوانان 

باید این مملکت اصالح بشود.«

ازاسالمدفاعکنید
»ش��ما جوانان تحصیل ک��رده در هر جا هس��تید، وظایف 
خطیری دارید. وظیفه دفاع از اسالم که به عهده هر فرد مسلم 
اس��ت، وظیفه دفاع از میهن و استقالل آن، وظیفه شناساندن 
اسالم بزرگ به جوامع بشری. بکوشید و خود به احکام اسالم 
عمل کنید و دیگران را وادار به عمل کنید و پرده های ضخیمی 
که کجروان بر چهره نورانی اسالم افکنده اند را برطرف کنید. 
باید اش��خاص و طالب جوان که مشغول به تحصیل هستند، 

عالوه بر تحصیل، بروند و تبلیغ کنند.«

پیوندحوزهودانشگاه
»الزم اس��ت طبق��ات محترم روحانی و دانش��گاهی با هم 
احترام متقابل داشته باش��ند. جوانان روشنفکر دانشگاه ها به 
روحانیت احترام بگذارند...؛ چنان که روحانیون محترم باید به 
طبقه جوان روش��نفکر که در خدمت اسالم و کشور اسالمی 
است و به همین جهت مورد حمله عمال اجانب است، احترام 
گذاشته، آنها را چون فرزندانی عزیز و برادرانی ارجمند بدانند.«

توصیههایامامخمینیبه
فرزندجوانش

»ع�زی�زم! از جواني ب��ه اندازه اي که 
باقي است اس��تفاده کن که در پ�ی�ري 
ه�مه چیز از دست مي رود، حتي توجه 
به آخرت و خداي تعالي.« )صحیفه امام، 

ج 20، ص ۱۵۶(
» در جلسات موعظه و اخالق آن قدر 
که جوانان تحت تاثیر واقع می شوند، پیران 
نمی ش��وند. جوانان توجه باشند و گول 
وسوسه های نفسانی و شیطانی را نخورید.« 

)ج ۱۶، ص 222(
»پس��رم؛ تا نعمت جوانی را از دست 
ندادی، فکر اصالح خود باش که در پیری 
همه چیز رااز دست می دهی« )ج 20، ص 

)۴3٧
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امام و اندیشه هاي 
بشردوستانه
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صلی��ب س��رخ ایده اش اگ��ر یک ایدۀ انس��انی � 
اس��المی باش��د، از جمله اموری اس��ت ک��ه دنبال 
تقواس��ت، دنبال همان علم اس��ت. علم و تقواس��ت 
ک��ه می تواند این صلیب س��رخ را و این هالل احمر 
را ارزش بدهد. ارزش به حجم کار نیس��ت، ارزش به 
کیفیت اس��ت. وقتی کیفیت کار ش��ما خوب شد و 
حجمش هم زیاد ش��د، آن وقت ارزش ها، ارزش های 
بس��یار ارزنده است. البته این کار بسیار ارزنده است؛ 
با معلولین سروکار داشتن و با ضعفا سروکار داشتن 
و با اشخاصی که در جنگ هستند و در بیمارستان ها 
هس��تند سروکار داش��تن، در عین حالی که مشکل 

است، پر ارزش است.
و اما اینکه این آقا ) اش��اره دارد به آیت اله س��ید 
علی غیوری، نماینده آن زمان امام در جمعیت هالل 
احمر( گفتند که به حس��ب قوانین بین المللی، افراد 
هالل احمر باید مصون باش��ند، اینها در جاهایی که 
ارزش را، ارزش انس��انی نمی دانند، حرفش هس��ت، 
معنایش نیس��ت. شما استبعاد نکنید که حزب بعث 
عراقی دنبال این باشد که قواعد بین المللی چی است 
یا آنهای��ی که همین جمعیت های بین المللی را � به 
اصطالح خودشان درست کردند. آنها ارزش را در این 
مسائل که انبیا می گفتند، در این مسائل نمی دانند. 
آنها ارزش انس��ان را به ایم��ان نمی دانند. آنها ارزش 
انس��ان را به شقاوت، خونریزی و بدتر از او می دانند. 
وقت��ی ارزش را اینه��ا آن ندانس��تند و از اول، نفس 
خبیثشان منحرف اس��ت در اخالق و در همه چیز، 
دیگر توقع نداشته باشید که آنها به قواعد بین المللی 

عمل کنند. به چه قواعدی اینها عمل می کنند؟ 

اسالم اجازه نمی دهد که ما مردم بی گناه را برای 
خاطر گناه دیگری آزار بدهیم

آنهایی که این همه فریاد می زنند از حقوق بشر، 
وقتی که می رس��ند به اینکه حزب بعث صدامی این 
قدر از انس��ان ها را در اینجا کشته است و آن قدر از 

انس��ان ها را در اینجا بی خانمان کرده و علیل کرده، 
عالوه بر اینکه از آن همین طوری می گذرند، توجیه 
هم می کنند. توجیه می کنند به اینکه خوب، ش��ما 
در عراق فالن ج��ا را منفجر کردید، اینها هم عوض 
دادن��د! یک دروغ عراق می گوید برای اینکه تصحیح 
کند کار خودش را، هر روز می گوید که بصره را زدند! 
این بصره ای که زدند، کجاس��ت؟ این جمعیت بصره 
کجایند که زدندشان یا س��ایر شهرها؟ اسالم اجازه 
نمی ده��د که ما م��ردم بی گناه را ب��رای خاطر گناه 
دیگری آزار بدهیم. منتها آنها می گویند این مسائل 
را؛ برای اینکه وقتی یک بمب یا چند بمب می اندازند 
و یک جمعیت کثیری را، زن و بچۀ بی گناه را، پیر و 
جوان بی گناه را می کشند، بگویند که ما در ازای آن، 

این کار را کردیم.
ش��ما متوقع نباش��ید از اینهایی ک��ه ادعای این 
مس��ائل را می کنند و می گویند ه��الل احمر در هر 
جا یا صلیب سرخ در هر جا افرادش مصون اند. توقع 
نداش��ته باش��ید که در عمل هم همین طور باشند؛ 
در عمل این طور نیس��تند. ارزشها پیش آنها ارزش 

انسانی نیست. 
مس��ئله دو راه اس��ت: یک راه انبیاست و یک راه 
ش��یاطین؛ راه انبیا ارزش ها را طور دیگری می داند. 
انسان را صاحب ارزش می داند و ارزشش را به حیوان 
نمی دانند، به جماد نمی دانند، به دارایی نمی دانند؛ به 
آن چیزهایی که در باطن خودش هس��ت می دانند، 
به علم می دانند، به تق��وا می دانند، به مکارم اخالق 
می دانند و این قشر از جمعیت بشر تمام ارزش ها را 

به غیر آن چیزی که انبیا می دانند، می دانند.
خداوند ان ش��اء اهللّ ، ما و شما را موفق کند که به 
ارزش های انبیا توجه کنیم؛ و ما دنبال انبیا و در خط 
آنها باشیم؛ و از ارزش های دنیایی که بر خالف سیره 
انبیاست، پرهیز کنیم؛ دنیایی را بخواهیم که ارزشش 
را انبیا دادند؛ خدمتی را بخواهیم که ارزشش را تقوا 

و علم داده است ان شاء اهللّ ، همه موفق بشوید.

ارزش خدمت در هالل احمر  
از نگاه امام خمینی
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چه بس��ا که این اس��یران و پناهندگان به 
اجبار و تهدید به مرگ خود و خانواده هایشان 
به جبهه فرس��تاه شده باشند. چنانچه بعضی 
از آنه��ا این ادع��ا را دارند. گمان نکنید که آن 
خوی جنایتکاری و س��بوعیتی ک��ه در امثال 
صدام اس��ت، در اینها باشد. چه نیکوست که 
جوانان عزیز و نگهبانان این بازی خوردگان از 
یک موجود صدامی یا در خدمت جنایت، یک 
انسان اسالمی و در خدمت مکتب مقدس قرآن 
بسازند و بدانند که »من احیا نفسا فکانما احیا 
الناس جمیعا« و »هدایت از بزرگترین مظاهر 

احیا است.«
  بعد از پایان ماموریتم در فرماندهی نیروی 
زمینی ارتش، به ریاس��ت کمیس��یون اسرا و 
مفقودان منصوب شدم. به لحاظ اهمیت مسئله 
اسرا و مفقودان الزم است تاریخچه مختصری 
از وضعیت اسیران تا زمان شروع مسئولیت من 
در این سمت مطرح کنم. قبل از شروع حمله 
سراس��ری عراق به ایران، رزمندگان جمهوری 

اس��المی ایران تعداد 3٧ اسیر عراقی در شش 
ماهه نخست سال ۵۹ گرفتند. این نشان دهنده 
تجاوزات عراقی ها قبل از شروع جنگ تحمیلی 
بود. این مسئله، مفهوم زیادی دارد و می تواند 
مبنایی برای تجزیه و تحلیل های آینده باشد؛ 
زیرا مش��خص می ش��ود تجاوزات مرزی عراق 
حداقل شش ماه قبل از حمله سراسری در 3۱ 
ش��هریور ۱3۵۹ آغاز شده بود. در روزهای اول 
پس از شروع جنگ تحمیلی نیز اسیران زیادی 
را گرفتیم. فقط در مدت شانزده روز اول جنگ 

تعداد اسرا به 2٧۹ نفر می رسید.
حفاظت و نگهداری اسیران جنگی

درابتدای جنگ، اسرای عراقی در وهله اول 
در همان یگانه های خط مقدم که اس��یر شده 
بودن��د، بازجویی می ش��دند. در آنج��ا اخبار و 
اطالعاتی را که به درد آن یگان می خورد از آنها 
می گرفتند. بعد به واحدهای بعدی که لشگر یا 
قرارگاه بود منتقل می شدند. در آنجا نیز مورد 
بازجویی مجدد قرار می گرفتند. زمانی که دیگر 

اطالعات جدید قابل بهره برداری نداشتند، به 
شهرها و استان های مرکزی فرستاده می شدند 
تا از آنها نگهداری شود. مسئولیت نگهداری و 
اداره این اس��یران به یگان دژبان ارتش واگذار 

شد.
دو اردوگاه حش��متیه و پرندک صرفاً برای 
نگهداری اسیران در نظر گرفته شد. به تدریج 
به دلیل افزایش تعداد اسیران عراقی، مکان های 
دیگ��ری نیز برای نگهداری آنها در نظر گرفته 
ش��د. ارتش جمهوری اس��المی در سال های 
۱3۵۹ و ۱3۶0 عم��الً کلیه مس��ئولیت های 
اسکان، نگهداری و پشتیبانی اسیران جنگی را 
ب��ر عهده گرفته بود و در م��وارد الزم با وزارت 
امور خارجه، وزارت کشور، هالل احمر، نخست 
وزیری، صلیب سرخ و س��ازمان های ذی ربط 

دیگر، هماهنگی کامل داشت.
پیام امام)ره(، منشور نگهداری از اسیران

اولین پیام امام در دوازده فروردین سال ۶۱ 
راجع به منشور نگهداری از اسرا در جمهوری 

تبلور بشردوستی در نگاه امام به اسرای جنگی

چو اسیر توست دشمن
به اسیر كن مدارا
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اسالمی ایران صادر شد. این پیام در شرایطی 
صادر شد که در عملیات های موفقی چون ثامن 
االئمه، فتح المبین، طریق القدس و.. . نیروهای 
زیادی از ارتش عراق به دست رزمندگان اسیر 
ش��ده که در حدود پانزده تا بیست هزار اسیر 
عراقی بودند. در چنین ش��رایطی طبیعی بود 
که بحث نگهداری اسیر در جمهوری اسالمی 
به صورت اساس��ی و زیربنایی مطرح ش��د؛ تا 
اقداماتی که انجام می شود در راستای اهدافی 

باشد که حکومت اسالمی دنبال می کند.
امام خمینی )ره( در دوازده فروردین س��ال 
۶۱ پیامی به این ش��رح در م��ورد نگهداری از 
اسرا صادر فرمودند: »... گرچه می دانم مکتبی 
بودن و متعهد به اس��الم راستین بودن، اقتضا 
می کند تا رزمندگان اس��الم با اسیران جنگی 
و پناهن��دگان با عطوفت و فتوت و به گونه ای 
اس��المی رفتار کنند؛ ک��ه بحمداهلل می کنند، 
هرچن��د ص��دام و صدامیان برخ��الف اینان 
رفتارش��ان غیر اسالمی و س��بوعانه می باشد. 

لیکن تذکر و تاکید سودمند است و باید جوانان 
ما و کسانی که عهده دار اسیران و پناهندگان 
هستند طعم شیرین رحمت و یزرگواری اسالم 
را به آنان بچشانند و با آنان، آن گونه رفتار کنند 
که موالی آنها و پیش��وای عظیم الشان آنها با 
بدترین خلق خدا و جنایتکارترین انسان ها، ابن 
ملجم لعنه اهلل علیه، رفتار فرمود؛ تا اسیرانی که 
ضربه روحی خورده اند احساس جبران و آرامش 
در حکومت اسالمی نمایند و پس از آزادی در 
مسلک مبلغین اسالم و احیاناً فداکاران آن در 
آیند که این خود خدمت پر ارزش به اس��الم و 
جمهوری اسالمی است. چه بسا که این اسیران 
و پناهندگان ب��ه اجبار و تهدید به مرگ خود 
و خانواده هایشان به جبهه فرستاه شده باشند. 
چنانچه بعض��ی از آنها این ادعا را دارند. گمان 
نکنید که آن خوی جنایتکاری و س��بوعیتی 
که در امثال صدام اس��ت، در اینها باش��د. چه 
نیکوست که جوانان عزیز و نگهبانان این بازی 
خوردگان از یک موجود صدامی یا در خدمت 

جنایت، یک انسان اسالمی و در خدمت مکتب 
مقدس قرآن بس��ازند و بدانن��د که »من احیا 
نفسا فکانما احیا الناس جمیعا« و »هدایت از 

بزرگترین مظاهر احیا است«.
این پیام بعداً در بین نیروهای مس��لح که 
نگهداری اس��را را بر عهده داش��تند، به عنوان 
»منشور نگهداری اسیر« مطرح شد و سر زبان 
ها افتاد. هر دستورالعملی که می خواست تهیه 
شود در قالب این منشور تهیه می شد. در این 
پی��ام حضرت امام اوالً بح��ث پناهندگان را با 
اسرا جدا نمودند؛ ثانیاً ضمن پیش بینی رفتار 
بس��یار بد رژیم بعث با اسیران ایرانی با تعیین 
الگوی رفتار علی)ع( به برخورد خوب و اسالمی 
با اسیران عراقی تاکید داشتند. ایشان توصیه 
نمودند که زن��ده نمودن روح و فکر اس��یران 
عراقی باعث هدایت آنها می ش��ود واین باعث 

تبلیغ اسالم خواهد بود.
سرتیپ عبداهلل نجفی، رئیس کمیسیون 
تبادل اسرا و مفقودین
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 نظر امام خمینی 
درباره حقوق و جایگاه اقلیت های دینی 

 اقلیت ها جزیی 
از ملت ما هستند

همـه اقلیت هـا مطمئن باشـند که اسـالم بـا اقلیت ها 
همیشـه به طور انسـانی، به طور عدالت، رفتار کرده است 
و همـه در رفاه هسـتند. و این ها هم مثل سـایر اقلیت ها 
جزئی از ملت ما هسـتند و مـا و آنها با هم در این مملکت 
. شما هم که زرتشتی ها هستید  زندگی می کنیم ان شاء الَلهّ
و همیشه خدمتگزار این ملت و این مملکت بودید، باید به 
کار خودتان ادامه بدهیـد و وحدت کلمه را حفظ کنید. از 

خداوند تعالی توفیق همه ملت ایران را خواهانم.

ام��ام خمینی چندی��ن ماه پیش از پی��روزی انقالب، در 
موارد ف��راوان از جمله در مصاحبه ای با خبرنگاران در تاریخ 
۵٧/٨/۱٨ پیرام��ون حقوق اقلیت های مذهبی در جمهوری 
اسالمی فرموده بود: »دولت اسالمی یک دولت دموکراتیک 
به معنای واقعی است و برای همه اقلیت های مذهبی آزادی 
به طور کامل هست و هر کس می تواند اظهار عقیده خودش 
را بکند و اس��الم جواب همه عقاید را به عهده دارد و دولت 

اسالمی تمام منطق ها را با منطق جواب خواهد داد.«
ایشان در مصاحبه با نماینده مجله عربی زبان القوم العربی 
در تاری��خ ۵٧/٨/20 نیز تأکید ک��رده بود: »تمام اقلیت های 
مذهب��ی در ایران برای اج��رای آداب دینی و اجتماعی خود 
آزادند و حکومت اسالمی، خود را موظف می داند تا از حقوق 
و امنیت آنان دفاع کند و آنان هم مثل س��ایر مردم مسلمان 

ایران، ایرانی و محترم هستند.«
امام خمینی تمامی وعده هایی که قبالً داده بود عمل کرد 
و تا پایان عمر بر مواضع خود در این رابطه استوار ماند. عالوه 
بر درج حقوق اقلیت های دینی ایرانی در اصل سیزدهم قانون 
اساسی جمهوری اسالمی و مواد دیگری از آن، نظام اسالمی 
در همه زمینه ها حقوق دینی و اجتماعی اقلیت ها را محترم 
ش��مرده و این در حالی بود که در رژیم شاه حتی زرتشتیان 
که می بایست بر اثر سیاست های باستان گرایی افراطی رژیم، 
از موقعیت بهتری برخوردار باش��ند، همراه با دیگر قشرهای 
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س��تمدیده ایرانی حقوق خود را پایمال ش��ده 
می یافتند و باستان پرس��تی ش��اه فقط شامل 
نمادهای تبلیغاتی می ش��د ک��ه موقعیت او و 

سلطنتش را تحکین بخشد.
دش��منان انق��الب ک��ه از ماه ه��ا قب��ل از 
پیروزی، سخن از برخورد خشن نظام اسالمی 
ب��ا اقلیت ه��ای دین��ی می راندند اکن��ون که 
همراهی اکثریت پی��روان اقلیت های مذهبی 
را ب��ا هموطنان خ��ود در جریان��ات انقالب و 
مالقات های متعدد آنان با امام خمینی )از آن 
جمله دیدار اعضای انجمن زرتش��تیان در روز 
2۹ /۱۱ /۵٧ با حضرت امام( می دیدند سخت 

مأیوس شده بودند.
در ای��ن دیدار ابتدا آق��ای دکتر بوذرجمهر 
به نمایندگی از س��وی انجمن زرتشتیان ایران 
اظهار داشت: »با کمال احترام به پیشگاه زعیم 
عالیقدر حضرت امام خمینی، معروض می دارد: 
ایرانیان زرتشتی پیروزی انقالب مردمی کشور 
ای��ران را تحت هدایت و رهب��ری عالیه زعیم 
عالیقدر حضرت آیت اهلّل  العظمی امام خمینی 
به پیش��گاه مبارکتان تبریک و تهنیت عرض 
می نماین��د. رجاء واث��ق دارد که 
در پرتو عدل اس��المی 
و تح��ت هدای��ت و 
قائ��د  آن  راهب��ری 
مق��دس روحانی که 
را  براب��ری  و  آزادی 

برای همه افراد بشر امر می فرمایند، روز به روز 
درهای سعادت و خوشبختی به روی کلیه افراد 
ملت نجیب ایران گشوده خواهد شد. زرتشتیان 
ایران با کم��ال احترام به عرض آن پیش��وای 
مقدس و بزرگ روحانی می رسانند که در همه 
ح��ال در کنار ملت نجیب و بزرگوار ایران بوده 
و آمادگ��ی کامل دارند که در تحت هدایت آن 
زعیم عالیقدر برای ساختن ایرانی آزاد و آباد از 
بذل هر گونه کوشش و فداکاری دریغ ننمایند.«  

)کوثر، ج3، ص ۴۶3-۴۶0(

زرتشتیها خدمتگزاران ایران
من از آقایان تش��کر می کن��م. آقایان همه 
اقلیت ها مطمئن باش��ند که اسالم با اقلیت ها 
همیشه به طور انس��انی، به طور عدالت، رفتار 
کرده اس��ت و همه در رفاه هستند. و اینها هم 
مثل سایر اقلیت ها جزئی از ملت ما هستند، و 
ما و آنها با هم در این مملکت زندگی می کنیم 
؛ و رفاه همه حاصل خواهد ش��د. و  ان ش��اء اهلَلّ
رم��ز این پیروزی که وحدت کلمه اس��ت باید 
حفظ بشود. ما در محل خودمان، شما در محل 
خودتان، سایر طبقات همین طور، همه کوشا 
باش��یم که این ایرانی که اآلن دست ما داده اند 

و خرابه ای است، همه با هم و با فعالیت، همه 
دس��ت به هم بدهیم و این ایران خراب را از 

سر بنا بکنیم.
اینها تمام ذخایر ما را بردند. جواهرات 

ما را یک مقداری اش را آن پدر برد، و بیشترش را 
این پسر و اتباعش بردند. و همین طور پول های 
اینجا را به بانک های خارج ... که میلیاردها پول 
از اینجا به بانک های خارج منتقل کردند، که ان 
شاء اهلَلّ از آنها پس گرفته خواهد شد. و شاه را 
خواهیم خواند به ایران، یا محاکمه خواهیم کرد 
او را غیاباً و اموالش را ضبط خواهیم کرد. برای 
اینکه آنها اموال نداشتند. این اموال امواِل ملت 
است. شما هم که زرتشتی ها هستید و همیشه 
خدمتگزار این ملت و این مملکت بودید، باید 
به کار خودت��ان ادامه بدهید و وحدت کلمه را 
حفظ کنید. از خداوند تعالی توفیق همه ملت 

ایران را خواهانم.
)صحیفه امام، ج ۶، ص: ۱۹2(
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جوان از نگاه امام خمینی رحمه اهلل

جوانی؛ فصلی پر طراوت
 عبداللطیف نظری
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می رسد مژده گل بلبل خوش الحان را رونق عهد شباب است دگر بستان را 
خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان را ای صبا گر به جوانان چمن بازرسی 
حافظ

جوانی، آغازی پرجوش و خروش در گذر زندگانی است. جوانی، بهاری 
لبریز از زیبایی، هیجان و نش��اط اس��ت که پس از نوروز »نوجوانی« فرا 
می رس��د. جوانی، آغاز فراز و نش��یب های روحی، جسمی، اجتماعی و 
فرهنگی است. جوانی، فصلی پر شکوه، با طراوت و همراه با امید، شادمانی 

و پرسشگری است.

جوانان و دام منافقان
تفس��یرهای شیطانی و تحمیل خواسته های خود بر مفاهیم نورانی 
مانند قرآن و نهج البالغه، یکی از شیوه های گمراه سازِی منافقان بوده 
و هست. بر این اس��اس حضرت امام خمینی رحمه اهلل پس از پیروزی 
انق��الب، به تمامی جوانان هش��دار دادند: »جوانان عزیز دبیرس��تانی و 
دانشگاهی توجه کنند که سران و سردمداران گروه ها که می خواهند به 
اس��م اسالم پایه های آن را سست کنند و جوانان را به دام اندازند، هیچ 
اطالعی از اسالم و اهداف قوانین آن ندارند، و با خواندن چند آیه از قرآن 
و چند جمله از نهج البالغه و تفسیرهای جاهالنه و غلط، نمی شود اسالم 
شناس شد. در حقیقت تمسک به قرآن و نهج البالغه، برای کوبیدن اسالم 
و قرآن اس��ت تا راه را برای رهبران غربی و ش��رقی خود باز کنند و شما 
جوانان عزیز و سرمایه های کشور را بر ضد مصالح کشور خودتان بسیج 
نمایند. ای جوانان عزیز! هوشیار باشید ]و[ با تفکر و تعقل، فعالیت این 

منافقیِن بلندگوی غرب و منحرفین... را بررسی نمایید«.

وظیفه جوانان مسلمان
راهزنی فرهنگی و انحراف فکری انس��ان ها، جنایتی بزرگ و جبران 
ناپذیر است. این عمل ناجوانمردانه، با هجوم اندیشه های شوم و هجوم 
سپاه نامرئی دشمن، به صورت ویروس های فکری و شبهه های ویرانگر 
عقیدتی پدید می آید؛ شبیخونی که تنها راه رهایی از آن، فراگیری دانش 
های دینی و قوی ساختن بنیان های اعتقادی است. حضرت امام رحمه 
اهلل در این باره فرموده است: »توجه نسل جوان به شناسایی و شناساندن 
چهره واقعی اسالم، موجب تقدیر است. ما امروز قبل از هر چیز وظیفه 
داریم تبلیغات اجانب و عمال استعمار را خنثی کنیم. شما نسل جوان 
موظف هستید غرب زده ها را از خواب بیدار کنید و فجایع حکومت های 
ضد انسانی آن ها و عمال آن ها را برمال نمایید«. ایشان در جای دیگری 
می فرماید: »در شناسایی اسالم بیشتر جدیت کنید. تعالیم مقدسه قرآن 
را بیاموزید و به کار بندید. با کمال اخالص در نشر و تبلیغ و معرفی اسالم 

به ملل دیگر و پیشبرد آرمان های بزرگ اسالم بکوشید«.

جوانان و خطر اندیشه های وارداتی
هدف دشمنان اسالم و استقالل ما آن است که افق نگاه جوانان را به 
سوی خواسته های شیطانی خویش تنظیم کنند و با عناوین فریبنده، 

جوانان را منحرف س��ازند. حضرت امام خمینی رحمه اهلل با اش��اره به 
این نکته مهم فرموده اس��ت: »عوامل و ایادی اس��تعمار که می دانند با 
آش��نایی ملت ها، به خصوص نسل جوان تحصیلکرده به اصول مقدسه 
اسالمی، سقوط و نابودی استعمارگران وقطع دست آنان از منافع ملت ها 
و کشورهای استعمار شده قطعی خواهد بود، به کارشکنی پرداخته و می 
کوشند که با سمپاشی و آلوده ساختن اذهان و افکار جوانان، از جلوه گر 
شدن چهره تابناک اسالم جلوگیری نمایند و با عناوین فریبنده و مکتب 

های رنگارنگ، جوانان ما را منحرف سازند«.

جوانان؛ نقطه امید
جوانان متعهد و دین باور ایران اس��المی، نقشی اساسی در پیروزی 
انقالب اس��المی و حفظ اس��تقالل و آزادی ملت رشید ایران داشته، در 
صحنه های مختلف از کیان اس��الم و انقالب دفاع و پاسداری کرده اند. 
بر همین اس��اس، امام خمینی رحمه اهلل جوانان را نقطه امید و پاسدار 
مکتب معرفی کرده، چنین فرموده است: »این جانب در این نفس های 
آخر عمرم، امیدم به طبقه جوان، عموما دانشجویان خارج و داخل، اعم از 
روحانی و غیره می باشد. امید است دانشمندان و متفکران روشن ضمیر، 
مزایای مکتب نجات بخش اس��الم که کفیل سعادت همه جانبه بشر و 
هادی ُس��ُبل خیر در دنیا و آخرت، و حافظ استقالل و آزادی ملت ها، و 
مربی نفوس و مکمل نقیصه های نفسانی و روحانی و راهنمای زندگی 

انسانی است، برای عموم بیان کنند«.

امام خمینی رحمه اهلل و چشم امید به جوانان
امام خمینی رحمه اهلل حکیم��ی ژرف اندیش بود که از آغاز نهضت 
اسالمی، با نگاه اندیشمندانه خود، موجب بیداری دینِی قشر عظیم جوانان 
این مرز و بوم شد. ایشان در آغاز حرکت الهی خود در نجف اشرف، تمامی 
جوانان روحانی و دانشجو را با نگاهی نو، همه سویه، ژرف و جامع به دین 
فراخوانْد و فرمود: »حس مسئولیت نسل جوان و کوشش های بی شائبه 
آنان در راه دفاع از اسالم و نوامیس قرآن مجید، در خور تقدیر و امیدواری 
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است. این جانب در این تبعیدگاه ثانوی، چشم 
امیدم به جوانان روحانی و دانشگاهی مسلمان 
بوده و انتظار دارم که با تهذیب نفس و اخالص، 
مطالعات و تحقیقات وسیع و دامنه داری را در 
زمینه شناخت احکام اسالمی و مبانی نورانی 
قرآن آغاز نمایند؛ اس��الم واقعی را بشناسید و 

بشناسانید«.

جوانان و مقوله آزادی
در نگاه اس��الم، آزادی، مایه کمال و رش��د 
جامعه است. البته اسالم، استفاده های خیانت 
آلود از واژه آزادی را مجاز نمی داند؛ زیرا در این 
صورت، جامعه دچار انحطاط و انحراف شده، به 
سقوط کشیده می شود. بر همین اساس است 
که امام راحل رحمه اهلل با هوش��یاری، جوانان 
را از آزادی غرب��ی که به بی بند و باری و لجام 
گس��یختگی می انجامد، منع فرموده اس��ت: 
»این ها که آزادی می خواهند، این ها که می 
خواهند جوان های ما آزادباشند، قلم فرسایی 
می کنند ب��رای آزادی جوان های ما، چه نحو 
آزادی را م��ی خواهند؟ می خواهند جوانان ما 
آزاد بش��وند، قمارخانه ها باز باشد، به طور آزاد 
مشروب خانه ها باز باشد، به طور آزاد عشرت 
خانه ها باز باش��د. این چیزی است که از غرب 
دیکته ش��ده است.... باید همه بدانیم آزادی به 
ش��کل غربی آن که موجب تباه��ی جوانان و 
دختران و پسران می شود، از نظر اسالم و عقل 
محکوم است و تبلیغات و مقاالت و سخنرانی 
ه��ا و کتب و مجالِت بر خالف اس��الم و عفت 
عمومی و مصالح کش��ور، حرام است و بر همه 
ما و همه مسلمانان جلوگیری از آن ها واجب 
اس��ت و از آزادی های مخرب باید جلوگیری 

شود«.

جوانان و اصالح نفس
تربیت و تهذیب جوانان، یکی از موضوعات 
کلیدی در بهبود جامعه اس��المی است. توجه 
به اصالح نف��س جوانان، برگرفت��ه از معارف 
وحیانی و آموزه های عقالنی است که همواره 
در آسمان ذهن پیشوایان دینی ما می درخشد؛ 
از جمله امام صادق علیه السالم فرموده است: 
»جوانان را دریابید؛ زیرا آنان سریع تر از دیگران 

به کارهای خیر روی می آورند«. حضرت امام 
خمینی رحمه اهلل ه��م باتوجه به این ویژگی 
جوانان چنین فرمود: »شما جوان ها بهتر می 
توانی��د تحصیل نفس کنید، ش��ما به ملکوت 
نزدیک تر هس��تید از پیرمردها، در ش��ما آن 
ریشه های فساد کمتر است.... یک پیر بخواهد 
اصالح بشود، بسیار مشکل است؛ جوان زودتر 
اصالح می شود.... نگذارید برای ایام پیری، حاال 
که جوان هستید سیر خودتان را بکنید، شروع 

کنید االن«.

تهذیب نفس جوانان در نگاه امام رحمه اهلل
امام راحل و روش��ن اندیش که خود پیروز 
میدان مبارزه با هوای نف��س بود، به خوبی از 
آم��وزه های آس��مانی مکتب اس��الم در مورد 

تهذی��ب نفس آگاهی داش��ت و بهترین دوره 
چنین مب��ارزه پی گی��ری را »ای��ام جوانی« 
می دانس��ت و می فرمود: »اس��الم آن قدر که 
ب��ه تهذیب این بچه های م��ا و جوان های ما 
کوشش دارد، به هیچ چیز کوشش ندارد. اسالم 
اصالً برای آدم ساختن آمده است و این مکتب 
ه��ای انحراف��ی، آدم را از آدمیتش بیرون می 
کند.... مهم تر چیزی که برای کش��ور ما الزم 

است، تعهد اسالمی و تهذیب اسالمی است«.

جوانان و شناخت حقیقت قرآن
ق��رآن، عهدنام��ه الهی برخلق خداس��ت. 
ش��ناخت، معرفت و عش��ق به ای��ن صحیفه 
همیشه سبز و سترگ الهی، روشنی اندیشه و 
نورانیت دل و دیده به آدمی می بخشد و او را به 
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اوج دانایی و بینایی دیده ها ونادیده ها پرواز می 
دهد، به گونه ای که همچون روح خدا حضرت 
ام��ام خمینی رحمه اهلل ، ق��رآن را آنگونه که 
بایسته و شایسته است می شناسد و همگان، 
به ویژه جوانان آرم��ان گرا، حقیقت طلب، پُر 
احس��اس و عدالت خواه را به شناخت، بینش، 
انس و هوشیاری در این عرصه دعوت می کند. 
رهبر فقید انق��الب در این باره چنین فرموده 
اس��ت: »مجاهدات و کوش��ش های خستگی 
ناپذیر شما جوانان روشن ضمیِر مسلمان در راه 
درک صحیح اسالم و شناسایی حقیقت قرآن 
کریم، موجب امیدواری وخرسندی مسلمانان 
بیدار است. بر شما جوانان مسلمان الزم است 
که... اصالت های اسالمی را در نظر گرفته، مبادا 
قرآن مقدس و آیین نجات بخش اس��الم را با 

مکتب های غلط و منحرف کننده ای که از فکر 
بشر تراوش کرده است خلط نمایید«.

جوانان و رابطه با روحانیان متعهد
امروزه یکی از توطئه های استکبار جهانی، 
ایجاد فاصله و شکاف میان جوانان و روحانیان 
اس��ت که می طلبدجوانان تیزهوش ما در اثر 
هوشیاری فرهنگی � سیاس��ی، این توطئه را 
خنثی ساخته و ارتباط خویش را با روحانیان 
متعهد بیش از پیش مس��تحکم سازند؛ چنان 
که حضرت امام خمینی رحمه اهلل نیز جوانان 
را ب��ه این مهم توصیه فرموده اس��ت: »من در 
این جا به جوانان عزیز کشورمان... سفارش می 
کنم که قدر و قیمت لحظات ش��یرین زندگی 
خ��ود را بدانید و خودت��ان را برای یک مبارزه 
علمی و عملی بزرگ، تا رسیدن به اهداف عالی 
انقالب اسالمی آماده کنید... و نکته دیگری که 
از باب نهایت ارادت و عالقه ام به جوانان عرض 
می کنم، این اس��ت که در مس��یر ارزش ها و 
معنوی��ات، از وجود روحانیت و علمای متعهد 
اسالم اس��تفاده کنید و هیچ گاه و تحت هیچ 
ش��رایطی خود را بی نیاز از هدایت و همکاری 

آنان ندانید«.

وظیفه مسئوالن در مورد جوانان حزب اللهی
ب��دون تردید پی��روزی انقالب اس��المی و 
پاسداری ازنظام و دستاوردهای انقالب، مرهون 

تالش خس��تگی ناپذیر جوان��ان حزب اللهی 
بوده و خواهد بود. جوانان حزب اللهی همواره 
حافظ ارزش ها و مقدسات بوده و با تمام توان 
خویش از کیان انقالب دف��اع کرده اند. از این 
رو اینان همواره س��زاوار تکری��م و احترام اند؛ 
چن��ان که حضرت امام خمینی رحمه اهلل نیز 
وظیفه مسئوالن نظام را درمورد جوانان حزب 
اللهی به خوبی تبیین فرموده اس��ت: »دفاع از 
اسالم و حزب اهلّل ، اصل خدشه ناپذیر سیاست 
جمهوری اس��المی اس��ت«. ایش��ان در جای 
دیگری راجع به این گروه مخلص می فرماید: 
»اینک به تمام متصدیان امور و دست اندرکاران 
کش��ور هش��دار می دهم که قدر این جوانان 
حزب اللهی را بدانید و از آنان قدردانی کنید و 
آنان را تشویق نمایید و در آغوش محبت خود 
حفظ کنید. اینان بودند که ایران را نجات دادند 
و از این پس همین ها هس��تند که انقالب را 
پاس��داری می کنند و همین ها هستند که با 
صرف هزینه های کم، در ظرف مدت کوتاهی 
با روشن بینی خاص خویش، کارهای تعجب 
آوری نمودند که گمان نمی شد در ایران بتوان 
انجام داد. این مغزهای متعهد باید تشویق شوند 

تا شکوفا گردند«.

جوانان و توجه به ورزش
در پرتو س��الم س��ازی جس��م، شکوفایی 
جان به دس��ت م��ی آید و به برک��ت ورزش، 
بس��یاری از ناهنجاری های اجتماعی، روانی و 
حتی اقتصادی برطرف می گ��ردد. ورزش در 
برخورده��ای نظامی و دفاع از مرز و بوم و نبرد 
قهرمانانه با دشمنان متجاوز نیز اهمیت بسیاری 
دارد. نکته مهم دیگر آن که ورزشکاران ایرانی، 
در واقع س��فیران انقالب به شمار می آیند. بر 
همین اساس است که امام خمینی رحمه اهلل 
فرموده اس��ت: »من وقتی که شما جوان ها را 
می بینم، ما شاءاهلّل جوان های برومند و پهلوان، 
خیلی خوشم می آید و افتخار می کنم.... شما 
نمونه باش��ید در کشورهای دیگر که شماها از 
جمهوری اسالمی هستید.... کردارتان طوری 
باشد که نمونه باشید برای جمهوری اسالمی 
و جمهوری اسالمی با شما به جاهای دیگر هم 

ان شاءاهلّل برود«.
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 ویژه نامه گرامیداشت سالگرد ارتحال 
حضرت امام خمینی )ره( و هفته جوان

اگر ج�وان ایرانی بخواه�د مأموریت خود 
را دریاب�د، باید ببیند در مح�ور مختصاتی با 
دو مح�ور عمودی و افقی »ایم�ان« و »انقالب 
اس�المی«، در کج�ا ایس�تاده اس�ت؟ آن چه 
روشن است، این که »وظیفه شناسی« و »عمل 

مبتنی بر آن« بیش از آن که مسأله ای انتزاعی 
و نوعی باش�د، یک واقعیت عینی و مصداقی 
است. یعنی مأموریت و وظایف هر کسی و هر 
جوانی با جوان دیگر به فراخور زندگی و حیات 
آن ها تفاوت دارد. اما این نکته که رهبر معظم 

انقالب اس�المی همزمان با وضعیت و ش�رایط 
امروز از جوانان کشورش توقع افزون تری دارد، 
به هیچ استدالل و دلیلی نیاز ندارد. کافی است 
میزان مخاطب قرار دادن، دفاع  کردن، حمایت 
 کردن و مطالبات ایش�ان از جوانان را از این جا 

ببینید.
با ای�ن همه، در ای�ن نوش�تار و صرف  نظر 
از هم�ه ی مصادیق و نمونه ه�ای متعددی که 
در ط�ول چند دهه ی گذش�ته و خصوصاً چند 
ماهه ی اخیر در بیانات و پیام های رهبر انقالب 
وجود دارد، کوشیده ایم برخی از برجسته ترین 
و مغفول ترین »وظایف ج�وان مؤمن انقالبی« 

بیان شود.

ب�ا »تقویت ارتباط با خدا« ب�ر محیط خود اثر 
بگذارید نه با »سیاسی کاری«

پرنکته تری�ن  و  جذاب تری�ن  از  یک�ی 
بیانات رهبر معظم انق�الب  همواره در جمع 
دانش�جویان رق�م می خ�ورد. اردیبهش�ت 
ماه س�ال 1377 در پایان دی�دار معظم له با 
دانش�جویان دانش�گاه تهران و در جلسه ی 
پرسش و پاسخ دانشجویی، ایشان این سؤال 
را که: ش�ما چه توقعی از م�ا دارید و جوانان 
دانش�جوی مؤمن به اسالم و انقالب اسالمی 
چه وظیف�ه ای دارند؟ این طور پاس�خ دادند: 
»ش�خصیت معنوی خ�ود را ارتق�ا بدهید و 
بکوش�ید که با ایمان خود ب�ر مجموعه های 

پیرامون خود اثر مثبت بگذارید.«
»وظیفه شناس�ی« و »عم�ل مبتنی بر آن« 
بیش از آن که مسأله ای انتزاعی و نوعی باشد، 
ی�ک واقعیت عین�ی و مصداقی اس�ت. یعنی 
مأموری�ت و وظایف هر کس�ی و ه�ر جوانی با 
ج�وان دیگر به فراخور زندگ�ی و حیات آن ها 
تف�اوت دارد. اما رهبر معظ�م انقالب همزمان 
با وضعیت و ش�رایط امروز از جوانان کشورش 

توقع افزون تری دارد
»ب�ه نظر من، جوانان انقالبی دانش�گاه - 
چون بحث دانش�جو را داریم- س�عی کنند 
خوب درس بخوانند. خوب فکر و معرفتشان 
را باال ببرند. س�عی کنند در محیط خودشان 
اث�ر بگذارند. فعال باش�ند، ن�ه منفعل. روی 
محیط خودش�ان اثر فکری و روانی بگذارند. 
این ش�دنی اس�ت. یک جوان گاه�ی اوقات 
می توان�د مجموع�ه ی پیرامونی خ�ودش را 
-کالس را، اس�تاد را و حتی دانشگاه را- زیر 
تأثیر ش�خصیت معنوی خودش ق�رار دهد. 
البت�ه ای�ن کار ب�ا سیاس�ی کاری به  دس�ت 

مأموریت جوان مؤمن انقالبی برای پیشرفت 
کشور از دیدگاه مقام معظم رهبري

 شخصیت معنوی 
خود را ارتقا دهید
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نمی آی�د؛ با معنویت به دس�ت می آید، با صفا 
به  دس�ت می آی�د، با اس�تحکام رابطه با خدا 
به  دس�ت می آید. عزیزان م�ن! رابطه با خدا 
را جدی بگیرید. ش�ما جوانید؛ به آن اهمیت 
بدهید. با خدا حرف بزنی�د. از خدا بخواهید. 
مناجات، نماز -نماز با ح�ال و با توجه- برای 
ش�ما خیل�ی الزم اس�ت. مب�ادا این ه�ا را به 

حاشیه برانید.«

تاریخ معاصر را بخوانید
مهم تری�ن راه رس�یدن به فهم درس�تی 
از »جای�ی که ایس�تاده ایم«، مطالع�ه تاریخ 
اس�ت. مرور تحلیلی تاریخ و ش�ناخت افراد 
و جریان ه�ای تاریخ�ی بی�ش از آن که برای 
حس�رت خوردن  از دست داده ها  یا تحسین 
پیروزی ه�ای آن باش�د، ب�رای فه�م رفتار و 
تصمیم درست وضعیت امروز ماست. آیت اهلل 
خامن�ه ای باره�ا و در نوبه ه�ای مختل�ف به 
این گونه  خوان�دن و مطالعه ی تاریخ توصیه و 
سفارش کرده اند و خود نیز در خطبه های نماز 
جمعه و دیگر بیاناتش�ان و ب�ه فراخور بحث، 
به مواردی از این دس�ت اش�اره داش�ته اند: 
»نمی دانم آیا جوانان نس�ل ما و نسل انقالبی، 
تاریخچه این صدوپنجاه، دویس�ت س�ال را 
درست خوانده اند یا نه؟ من همه ی دغدغه ام 
این اس�ت که ج�وان انقالبی ام�روز، نداند ما 
بع�د از چ�ه دورانی، امروز در ایران مش�غول 
چنین حرکت عظیمی هس�تیم. تاریخچه ی 
این صدوپنجاه، دویس�ت سال اخیر از دوران 
اواسط قاجار به این طرف؛ از دوران جنگ های 
ایران و روس به این طرف را بخوانید و ببینید 

چه حوادثی بر این کشور گذشته است.«

کار فرهنگی را گسترش بدهید
بیان�ات رهبر انقالب در ح�رم مطهر رضوی  
همیش�ه راهب�ردی و کالن اس�ت. در دی�دار 
یکم فروردین س�ال جاری  یک�ی از تازه ترین 
دستورهای ایش�ان این بود که کار فرهنگی را 
جدی بگیرید و آن را محکم ادامه بدهید: »من 
می خواهم بگوی�م آن جوان هایی که در تهران، 
در ش�هرهای گوناگون، در استان های مختلف، 
در خود مشهد، در بس�یاری از شهرهای دیگر 
کار فرهنگ�ی می کنند با اراده ی خودش�ان، با 
انگیزه خودش�ان -کارهای بسیار خوبی هم از 
آن ها ناشی شده اس�ت که از بعضی از آن ها را 
ما بحمداهلل اط�الع پیدا کرده ایم- کار را هرچه 
می توانن�د به طور ج�دی دنبال کنن�د و ادامه 

بدهند. بدانند که همین گسترش کار فرهنگی 
در بین جوان های مؤمن و انقالبی، نقش بس�یار 
زیادی را در پیشرفت این کشور و در ایستادگی 
ما در مقابل دشمنان این ملت ایفا کرده است.«

نظام سلطه را تحلیل کنید
پیام ه�ای رهب�ر انق�الب به تش�کل های 
دانش�جویی  دو مش�خصه ی جالب دارد؛ اول 
این که معموالً خیلی طوالنی نیس�ت و دیگر 
آن که بسیار کاربردی است. ایشان در پیامی 
شفاهی به تش�کل های دانش�جویی انقالبی 
فرموده ان�د: »نظام س�لطه را با تم�ام ابعاد و 
الیه هایش بشناس�ید و اهداف و راهبردهای 
واقع�ی آن را تحلیل کنید و برای رویارویی با 
آن، تمام ظرفیت های خودتان را به کار گیرید 
و در این مسیر به وعده های خداوند اطمینان 

داشته باشید.«
 

با مشکالت بسازید
بعضی ها کار به سنگ که می خورد، مأیوس 
می شوند. در تاریخ این انقالب مؤمنان انقالبی ای 
بوده اند که از جایی به بعد دلس�رد ش�ده اند و 
مشکالت راه  شعله ی شور انقالبی را در دلشان 
فروکاسته اس�ت. مأیوس ش�ده اند و صحنه را 
ترک کرده اند. رهبر معظم انقالب در سال 1389 
و در جریان سفر مهم ش�ان به قم، موارد کوتاه 
و کارب�ردی را بیان کردن�د: »انقالبی باید بصیر 
باشد، باید بینا باشد، باید پیچیدگی های شرایط 
زمانه را درک کند. مسأله این جور ساده نیست 
که یک�ی را رد کنیم، یکی را اثبات کنیم، یکی 
را قبول کنیم. این جوری نمی  ش�ود. باید دقیق 
باشید. باید ش�ور انقالبی را حفظ کنید. باید با 
مشکالت هم بسازید. باید از طعن و دّق دیگران 
هم روگردان نش�وید، اما باید خامی هم نکنید. 
مراقب باشید. مأیوس نشوید. در صحنه بمانید، 
اما دقت کنید و مواظب باش�ید رفتار بعضی از 
کسانی که به نظر شما جای اعتراض دارد، شما 
را عصبانی نکند، شما را از کوره در نبرد. رفتار 
منطقی و عقالیی یک چیز الزمی اس�ت. البته 
ای�ن را هم به هم�ه توصیه کنیم ک�ه نیروهای 
انقالبی را متهم ب�ه افراطی گری نکنند. بعضی 
هم این جوری دوس�ت می  دارند عنصر انقالبی، 
جوان  انقالبی، طلب�ه ی انقالبی، فاضل انقالبی، 
مدرس انقالبی در هر سطحی از سطوح را متهم 
کنند به افراطی گری؛ نه، این هم انحرافی است 
که به دست دشمن انجام می گیرد. واضح است. 

پس نه از آن طرف، نه از این طرف.«

زودرنجی ممنوع!
یکی از فرق های جوانان مؤمن انقالبی با پیران 
طریق�ت انقالب در بی صبری و زودرنجی اس�ت. 
آیت اهلل خامنه ای در جمع دانش�جویان ش�یراز 
مثل پدری مهربان فرمودند: »وفا کنیم و مالمت 
کش�یم و خوش باشیم  / که در طریقت ما کافری 
است رنجیدن ... نرنجید؛ دنبال کار بروید. همین 
مطلب را عیناً خطاب ب�ه آن برادر عزیزی که به  
عنوان نماینده ی جامعه  اس�المی، بسیار متین و 
ش�یوا مطالبی را بیان کردند، عرض می کنم. این 
حرف ها، حرف های دل ماست، منتها فرق ما و شما 
این است که ما بر اثر تجربه روزگار فهمیده ایم که 
یک مقداری باید انس�ان تحمل و صبر کند، شما 
جوانید و تازه از راه رس�یده و پرش�ور و بی صبر! 
همه اش خوب اس�ت، غیر از این بی صبری. البته 
ای�ن هم عالج ن�دارد. نه این ک�ه بخواهم بگویم 
خیلی ع�الج دارد؛ نه، ما خودم�ان هم این دوره 
ش�ما را گذرانده ایم، می دانیم چه جوری اس�ت؛ 
ولی باالخره این را من می خواهم به ش�ما بگویم 
که همه این چیزهایی که ش�ما گفتید و شعارش 
در این کش�ور داده شده، به حول و قوه ی الهی و 

بإذن اهلَلّ تحقق پیدا خواهد کرد.«

با هم دوست و رفیق باشید
َعَل�ی  »أِش�ّداُء  در  فق�ط  انقالبی ب�ودن 
الُکّف�ار« بودن نیس�ت؛ »ُرَحم�اُء بَیَنُهم« هم 
می خواه�د. موت�ور محرکه انقالب اس�المی 
در س�ومین دهه حیات خود ک�ه نه، بلکه در 
همه طول عم�ر خود صمیمیت هم می طلبد؛ 
بای�د مراقب ب�ود. باید بین خ�ود و دیگران، 
بین دوس�ت و دش�من فرق گذاش�ت. نباید 
نیروی ای�ن موتور محرکه خ�ودش را خنثی 
کند: »من توصیه می کنم برادران مس�لمان، 
برادران انقالبی ، برادران معتقد به ارزش های 
انقالب، هرچه می توانند فاصله بین خودشان 
 را ک�م کنند؛ با هم دوس�ت و رفیق باش�ند. 
با هم همکار باش�ند. علیه یکدیگر جوسازی 
و فعالیت نکنند، اما فاصله را با دشمن ها زیاد 
کنند. این ها توصیه هایی اس�ت که علی رغم 
دش�منان این ملت، در دل جوانان جا گرفته 
اس�ت. هر جا م�ا ای�ن توصیه ه�ا را کردیم، 
احس�اس کردیم و دیدیم و تجربه کردیم که 
این نسل جوان  مؤمن، با دل های  روشن و پاک 
و صافشان و با روح های صمیمی شان، آن لُّب 
مطلب را فهمیدند و به کار گرفتند و فوایدش 
برای کشور آشکار شد. این جا نیز همین طور 

خواهد بود.«
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سازمان جوانان 
هالل احمر در یک نگاه
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س��ازمان جوانان جمعیت هالل احمر، در راستای اجرای 
بن��د ٧ از ماده 3 اساس��نامه جمعی��ت هالل احمر، مصوب 
۱3۶٧.02.0٨ مجلس ش��ورای اس��المی ب��رای اداره امور 
جوانان جمعیت تشکیل ش��ده است. این سازمان از طریق 
فعالیت   های بشردوس��تانه، آموزش��ی، ام��دادی و فرهنگی 
ب��ه عن��وان درگاه ورودی اف��راد به جمعی��ت هالل احمر، 
توانمندی   های امدادی و ش��اخص   های س��المت جس��می، 
معن��وی و اجتماع��ی اعضای خود را ب��رای تربیت جوانانی 
توانمند با روحیه بشردوستی و نوع دوستی به کار می گیرد.
س��ازمان جوانان جمعیت هالل احمر س��ازمانی اس��ت 
ک��ه فعالیت   های خود را براس��اس اص��ول هفتگانه نهضت 
بین المللی صلیب س��رخ و هالل احمر که ش��امل: انسانیت، 
بی طرفی، بی غرضی، اس��تقالل، خدمات داوطلبانه، یگانگی 
و ج هان ش��مولی برنامه ریزی کرده است و بر همین اساس 
برای رس��یدن به اهداف نهایی نهض��ت بین المللی صلیب 
س��رخ و هالل احمر جهانی که ش��امل: تالش برای تسکین 
آالم بشری، تامین احترام انسان  ها، برقراری دوستی، تفاهم 
متقاب��ل و صلح پایدار میان ملت  ه��ا و حمایت از زندگی و 

سالمت انسان  ها تالش خود به کار می گیرد. 
ساختار

ای��ن س��ازمان از چهار معاون��ت دانش��جویی و جوانان، 
دانش آموزی، آموزش و پژوهش و پشتیبانی و منابع انسانی 
تش��کیل شده اس��ت. اعضای س��ازمان نیز برحسب سن و 

تحصیالت در تشکیالت »کانونی« سازماندهی می شوند.

معاونت دانشجویی و جوانان
معاونت دانش��جویی و جوانان از اداره   های »دانشجویی و 
طالب«، »جوانان و روس��تایی«، »تربیت بدنی« و »اردو  ها 
و مس��ابقات« تش��کیل شده اس��ت. همچنین اعضا در این 
معاونت در کانون   های »جوانان«، »دانش��جویی«، »طالب و 
علوم دینی«، »روستایی« و »عشایری« فعالیت می کنند. از 
جمله مهمترین طرح  ها و برنامه   های این معاونت می توان به 
»طرح ملی ایمنی و سالمت مسافرین نوروزی«، »مسابقات 
سراس��ری ق��رآن«، »رفاقت مه��ر«، »المپی��اد فرهنگی – 
ورزش��ی«، »اردو  های تابس��تانی نش��اط و امید«، »سامانه 
حرکت   ه��ای ام��دادی و بشروستانه)س��حاب(«، »حی��ات 
دوب��اره«، »حمایت   ه��ای اجتماعی و روانی پ��س از بالیا«، 
»کاروان   های نیکوکاری« و »کنگره   های علمی – امدادی« 

اشاره کرد.

معاونت دانش آموزی
معاون��ت دانش آموزی س��ازمان جوان��ان هالل احمر از 

اداره   ه��ای »جذب و س��ازماندهی«، »پیش دبس��تانی« و 
»دانش آموزی« تشکیل شده است.

در این معاونت که سیاس��ت گذاری ب��ر روی فعالیت  ها 
در رده س��نی دانش آموزان مدارس و پیش دبس��تانی  ها را 
برعه��ده دارد، اعض��ا در قالب کانون   ه��ای »دانش آموزی« 
و کان��ون »غنچه   های ه��الل« فعالیت می کنن��د. از جمله 
مهمترین طرح  ها و برنامه   های این معاونت می توان به طرح 
»دانش آموز آماده در روز  های س��خت)دادرس(«، »المپیاد 
فرهنگی، آموزش��ی، امدادی آماده«، »اردو  های تابس��تانی 
دوس��تی« و انتش��ار ماهنامه »ماه مهربان« برای رده سنی 

کودکان اشاره کرد.

معاونت آموزش و پژوهش
معاون��ت آموزش و پژوهش س��ازمان جوانان هالل احمر 
نیز که در یک سال گذشته احیا شده است. در این معاونت 
س��اختار کانونی وجود ندارد اما برنامه ریزی   های آموزش��ی 
کانون   های سازمان و همچنین طرح   های آموزشی متنوعی 
به صورت مرحل  های و متوالی در این حوزه انجام می شود. 
در سال گذشته بیشترین و مهم ترین هدف سازمان جوانان 
آموزش اعضا و رویکرد آموزش��ی در اجرای تمام برنامه   های 

سازمان جوانان هالل احمر مدنظر قرار گرفت.

معاونت منابع انسانی و پشتیبانی
این معاون��ت عهده دار امور نیروی انس��انی س��ازمان و 
پشتیبانی از برنامه   های متعدد سازمان می باشد. اداره   های 
»منابع انس��انی«، »پش��تیبانی« و » فناوری اطالعات« از 
ادارات زیر مجموعه این معاونت است. از دیگر فعالیت   های 
این معاونت می توان به مدیریت اردوگاه   های سازمان اشاره 
کرد. در حال حاضر دو اردوگاه مهر بندرانزلی و شاخه زیتون 
منجیل مستقیما توسط این معاونت مدیریت می شود و یک 
اردوگاه خارج از کش��ور )تاجیکس��تان( و ٨ اردوگاه داخل 
کشور سازمان تحت نظارت غیر مستقیم این معاونت است.

اداره روابط عمومی
اداره روابط عمومی س��ازمان جوان��ان هالل احمر نیز 
وظیفه انتش��ار و انع��کاس اخبار و فعالیت   های س��ازمان 
را از طریق وب س��ایت س��ازمان، »ش��بکه اجتماعی ماه 
نو«، ماهنامه فرهنگی، امدادی و بشردوس��تانه »ماه نو« 
بر عهده دارد. انتش��ار بروشور، کتاب، فیلم، کلیپ و سایر 
محص��والت و همچنین اس��تفاده از فناوری   ه��ای نوین 
ارتباطی و اطالعاتی در جهت ترویج فعالیت   های سازمان 

از دیگر برنامه   های این اداره اس��ت. 
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روي موج جوانيبرنامه  هایي براي جوانان

از نخس�تین س�ال تش�کیل س�ازمان جوانان برنامه  هاي متنوع�ي در این حوزه ب�راي جوانان چیده ش�د. با 
پیروزي ش�کوهمند انقالب اس�المي این برنامه  ها جهت  هاي تاز ه اي پیدا کرد و با رویکرد هاي انسان دوستانه و 
محرومیت زدایي و همچنین انجام فعالیت بشردوستانه در جهت تسکین آالم بشري و آباداني پیش گرفته شد. 
در اینجا به تعدادي از مهمترین برنامه  هاي انجام ش�ده در طول سال  هاي بعد از انقالب و همچنین افتخارات و 

درخشش  هاي انسان دوستان هاي که در این سال ها کسب کرد ه اند پرداخته ایم.

طرح سحاب
س�حاب مخفف »سامانه حرکت  هاي 
امدادي و بشردوستانه« است. در این 
طرح اعضا س�وار ب�ر دوچرخه یا هر 
وس�یله نقلیه اي که دارند با توجه به 
ابتکاراتشان در طرح نوروزي سازمان 
جوان�ان به مس�افران کمک رس�اني 
مي کنند. هدف طرح پیش�گیري از 
حادثه و ایمن س�ازي و ارائه خدمات 

امدادي و بشردوستانه است.

كانون  هاي بشردوستانه
این طرح در مراکز اصالح و تربیت آغاز 
و با گسترش آن در بند جوانان و نسوان 
زندان  ه�ا ادام�ه پیدا کرد ک�ه در حال 
حاضر 100 کانون راه اندازي ش�ده. سال 
92 فدراسیون بین المللي صلیب سرخ 
و هالل احمر این طرح را به عنوان طرح 
برتر انتخاب کرد و همچنی�ن از طرف 
صندون ملکه شوکن جایزه نقدي براي 

این طرح در نظر گرفته شد.

طرح ملي دادرس
دادرس مخفف »دانش آموزان آماده در 
روز هاي سخت« است. با این رویکرد در 
مدارس ب�ه دانش آموزان آموزش  هایي 
توس�ط مربي  ه�ا ارائه مي ش�ود تا در 
شرایط سخت و در مواقع بحران بتوانند 
در فعالیت  هاي بشردوستانه و امدادي 
همکاري داشته باشند. معلمان در این 
ط�رح آموزش مي بینن�د و مفاهیم را 

انتقال مي دهند.
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كانون غنچه  هاي هالل
آموزش  هاي امدادي و بشردوستانه 
در هر س�ني قابل ارائه هستند. اما 
اگ�ر ای�ن آموزش  ها از س�ن پایین 
ش�روع ش�ود ماندگاري و تأثیر آن 
بیشتر مي شود. برای همین یکي از 
بزرگترین و تأثیرگذارترین طرح  ها 
جوان�ان  س�ازمان  فعالیت  ه�اي  و 
جمعیت هالل احم�ر در مهرماه 87 
رسما آغاز شد و کانون غنچه  ها در 

مهد کودک  ها راه اندازي شدند.
طرح ملي ایمني و سالمت 

مسافران نوروزي
این طرح از س�ال 1379 در دس�ت 
اج�را بوده اس�ت امس�ال ط�رح با 
رویکرد ایمني و س�المت مسافران 
ن�وروزي اجرا ش�د و ب�ا کاهش 30 

درصدي تصادفات نوروزي 
ای�ن  در  بودی�م.  روب�ه رو 

ط�رح اعض�ا در ای�ام نوروز 
در پس�ت  هاي نوروزي ثابت و 

س�یار در مبادي ورودي و خروجي 
ش�هر ها، پارک  ها و اماکن تفریحي 
و مذهب�ي به مس�افران خدمات و 

آگاهي  هاي الزم را مي دهند.

مسابقات رقابت مهر
مسابقات در سه مرحله شهرستاني، 
استاني و کش�وري برگزار مي شود 
که در س�ال  هاي اخیر با گس�ترش 
و توس�عه مس�ابقات در رشته  هاي 
مختل�ف در س�ال ج�اري قری�ب 
100هزار عضو عالقه مند توانس�تند 
در آن ش�رکت کنند. رقابت مهر با 
هدف کمک به ارتقاي توانمندي  هاي 
علمي، ام�دادي و فرهنگي اعضا و 
بهره مندي از خدم�ات آنان برگزار 

مي شود.

مجتمع  هاي دانش آموزي
مجتمع  ه�اي دانش آموزي از س�ال 
1369 به طور غیررسمي فعالیت هاي 
خود را با پذیرش نخستین گروه از 
دانش آم�وزان مح�روم و مس�تعد 
روستایي در شهرس�تان پاوه آغاز 
ک�رد. س�رانجام در مهرم�اه س�ال 
1374 ب�ا تصوی�ب هی�ات محترم 
اجرایي جمعیت هالل احمر فعالیت 
مجتمع  هاي دانش آموزي هالل احمر 
به صورت رسمي با 60 مجتمع آغاز 

شد.

طرح حیات دوباره
ب�ه  معروف ان�د  هالل احمري  ه�ا 
انسان دوس�تي و فع�االن حوزه  هاي 
بشردوس�تانه و خیرخواهان�ه، طرح 
حی�ات دوباره و اه�داي عضو هم به 
نوعي در همین راس�تا در س�ازمان 
جوان�ان نهادینه ش�د. ای�ن طرح به 
عنوان بزرگترین فعالیت بشردوستانه 
فدراس�یون  در  جوان�ان  س�ازمان 
بین المللي جمعیت  هاي صلیب سرخ 

و هالل احمر شناخته شده است.

طرح كاروان  هاي 
نیکوكاري

اج�را  از س�ال 1380  ای�ن ط�رح 
ش�د و در س�ال 1386 رتب�ه دوم 
شانزدهمین اجالس مجمع عمومي 
فدراسیون بین المللي را کسب کرد. 
در سال 90 با رویکرد اجتماع محور 
توس�عه پی�دا کرد. به ای�ن معنا که 
دیگ�ر تن ها اعض�ا فعالی�ت انجام 
نمي دهن�د و فعالیت  ها ب�ه گونه اي 
انجام مي شود که مردم روستا ها در 

فعالیت  ها دخالت داشته باشند.
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روش  هاي ارتباطي سازمان جوانان با اعضا و مخاطبان

كنار شمـا با شمـا
در جهان�ي قرار داری�م که ارتباط نقش مهم�ي دارد. با توجه به 
گسترش روش  هاي ارتباطي سازمان جوانان هم در ایجاد ارتباط 
بین اعضاي خود فعالیت  هاي ویژ هاي داش�ته است. این سازمان 
در گام ابتدایي با ایجاد س�ایتي منطبق با نیاز کاربران جوان آن 
در ای�ن راس�تا فعالیت خود را آغاز ک�رد. در ادامه در یک اقدام 
متناس�ب با شرایط روز جامعه ش�بکه اجتماعي ماه نو به عنوان 
اولي ش�بکه اجتماعي بشردوس�تي در ایران ایجاد شد. جوانان 
حاال عالوه بر این که مي توانس�تند نظرات خود را در جایي ثبت 
کنند، با اس�تفاده از این شبکه اجتماعي گفته  هاي خود را ثبت 
مي کنند و درباره آن به بحث و گفتگو مي پردازند. این در حالي 
است که این روز ها شبکه  هاي اجتماعي جهاني سلط هاي بزرگ 
بر دنیاي اینترنت برقرار کرده اند و با توجه به نداشتن یک نظام 

واحد فرهنگي جوانان را س�ردرگم کرده اند. در این ش�رایط ماه 
نو توانس�ت با یک نظام منطبق بر اصول هفتگانه هالل احمر و با 
هدف بشر دوستي به نوعي در جامعه اعضاي هالل احمر فرهنگ 
نوع دوستي را ترویج دهد. در کنار این دو سایت شبکه اینترنتي 
دیگري با عنوان س�فر سالم در ایام نوروز سال 93 ایجاد شد که 
در آن به مباحث مختلفي درباره گردش�گري، ایمني و س�المت 
در س�فر پرداخته مي ش�ود. س�ازمان جوانان همچنین با ایجاد 
ماهنا مه اي جوان پس�ند با عنوان ماه نو توانس�ته است مخاطب 
جوان خود را تغذیه کند و از این طریق هم با اعضا ارتباط برقرار 
کند. نش�ریه ماه مهربان هم براي غنچه  هاي هالل تهیه و هر ماه 
به مهد هاي همیار ارسال مي ش�ود. در ادامه با امکانات ارتباطي 

بیشتر آشنا مي شوید.

ماهنامه ماه نو
عالوه بر س��ایت  هایي که براي کاربران سازمان جوانان طراحي 
شد هاند، نشریه اي کاغذي هم به نوعي وسیله ارتباطي براي جوانان 
هالل احمر است. در این نشریه که به صورت ما هانه چاپ مي شود 
اخب��ار و اطالع��ات حوزه  ه��اي مختلف و همچنی��ن گزارش  هاي 
متنوعي منتشر مي شود. نشریه ماه نو از آبان سال ۹۱ براي جامعه 
هدف جوان این س��ازمان که در کانون  هاي دانش��جویي، جوانان، 
طالب و روستایي مشغول به فعالیت  هاي بشردوستانه هستند چاپ 
و منتش��ر و در سراسر کشور توزیع مي ش��ود. از آنجا که مخاطب 
خاص ماهنامه جوانان هستند سعي مي شود مطالبي جذاب براي 
این گروه سني از داخل و خارج از هالل احمر تهیه شود. تحریریه 
این ماهنامه متشکل از روزنامه نگاران حرف هاي است که با فعالیت 
در ماهنامه مانند کارشناسان جوانان هالل احمر با این حوزه آشنا 
ش��ده اند. ما نو با تیراژي بالغ بر 20 هزار نس��خه چاپ مي ش��ود و 
به دس��ت مخاطبانش مي رسد. سعي ش��ده در چاپ و انتشار آن 
اس��تاندارد هاي مطبوعاتي رعایت ش��ود. تاکنون ۴2 شماره از این 

نشریه منتشر شده است.
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چطور عضو ماه نو شوید؟
عضویت در ش��بکه ماه نو کار سختي نیس��ت و شبیه عضویت در 
سایر شبکه  هاست. وقتي وارد س��ایت maheno.net مي شوید تنها 
کافي اس��ت روي گزینه عضویت یا ثبت ن��ام کلیک کنید. این گزینه 
دقیقا روبروي ش��ما در وسط صفحه قرار گرفته است. پس از آن وارد 
صفح��ه ورود اطالعات خود مي ش��وید که این بخش ه��م تفاوتي با 
عضویت در س��ایر ش��بکه  ها ندارد. مرحله بعد ورد اطالعات شخصي 
است، اطالعات درخواستي را وارود کنید، با کلیک روي لینک انتخاب 
کانون در پایان فرم پنجره اي باز مي شود که استان، شهر محل کانون 
و س��پس نوع کانون خود را مي توانی��د در آن انتخاب کنید و بر روي 

دکمه جس��تجو کلیک کنید نتایج جس��تجو در سمت راست صفحه 
نمایش داده مي شود. توجه داشته باشید نوع کانون و اطالعات کانون 
را زماني مي توانید انتخاب کنید که عضو س��ازمان جوانان باشید و با 
دبیر کانون در ارتباط باش��ید. در انتها اطالعات نهایي از شما خواسته 
مي شود و بعد از آن تصویرتان را باید در صفحه ذخیره کنید. در نهایت 
یک پیامک حاوي اطالعات عضو وارد مي ش��ود. کد فعال سازي که در 
پیامک فرستاده شده را باید در قسمت تأیید عضویت وارد کنید سپس 
مراحل به پایان رس��یده است و شما عضو شبکه شده اید. البته توجه 
داشته باش��ید که در ماه نو باید تأیید عضویت بشوید و براي این کار 
هم راهنمایي کامل در سایت قرار دارد و با ورود به راهنماي عضویت 

به راحتي مي توانید با روش  هاي مختلف تأیید عضویت آشنا شوید.

پایگاه اطالع رساني سازمان جوانان
س��ایت جوانان هالل به عنوان پایگاه خبررس��اني و اطالع رس��اني 
س��ازمان جان��ان به حس��اب مي آی��د. در این س��ایت که ب��ا آدرس 
javanahelal.ir قابل دسترس��ي اس��ت، آخرین اخب��ار و اطالعات 
مرب��وط به فعالیت  ه��اي جوانان در موضوعات بشردوس��تي و امدادي 
قرار مي گیرد. اعضاي تحریریه این س��ایت از افراد تواندمند حوزه خبر 
هس��تند و در دس��ته بندي موضوعات آن سعي ش��ده در کنار خبري 
بودن مطالب آموزش��ي و مورد نی��از کاربران هم قرار بگیرد این پایگاه 
اطالع رس��اني عالوه بر انعکاس اخبار سازماني و ستادي، فعالیت  هاي 
شاخص جوانان هالل احمر در استان  ها را هم پوشش مي دهد و با این 
کار عالوه بر تش��ویق اعضا به انجام فعالیت  ه��اي خالقانه و مبتکرانه، 
آن ها را با برنامه  هاي اعضاي دیگر در سراس��ر کش��ور آشنا مي کند تا 
از ایده  ها و تجربیات هم بهره ببرند. س��اید سازمان جوانان هالل احمر 
همچنین آخرین اطالعیه  ها براي عضوگیري و برنامه  هاي تابستاني و... 
را منتش��ر مي کند و منبع خبري جامعي براي اعضاي سازمان و همه 
افراد و سازمان  هایي است که مي خواهند از فعالیت  هاي سازمان جوانان 
هالل احمر اطالع داش��ته باشند. پایگاه اطالع رس��اني سازمان جوانان 
هالل احمر امکان ثبت نظرات را هم براي کاربران فراهم کرده تا جوانان 
و همه مخاطبان بتوانند در مورد هر یک از اخبار و مطالب نظرشان را 
بیان کنند و سازمان را در تقویت فعالیت  هایش یاري رسانند. همچنین 
در طراحي این س��ایت از رنگ  هاي جوان پسند و به خصوص رنگ آبي 
که نماد معرفي س��ازمان جوانان است استفاده شده تا مخاطب جوان 

بتواند ارتباط بهتري با آن برقرار کند.

شبکه اجتماعي ماه نو
این روز ها خیلي بیش��تر وقتش��ان را پاي شبکه  هاي اجتماعي 
مي گذراند اما ش��بکه  هایي که خیلي هدف مش��خصي ندارند. در 
ای��ن وضعیت و آش��فته بازار اینترنت جاي یک ش��بکه اجتماعي 
بشردوس��تي کام��ال ایراني خالي ب��ود و با هدف ایج��اد فرهنگ 
نوع دوس��تي در بین اعضاي س��ازمان جوانان و همچنین بیش��تر 
ش��دن ارتباطات اعضا و ساده شدن این ارتباط شبک هاجتماعي و 
ارتباطي ماه نو در دي ماه سال ٨۹ ایجاد شد. شبکه اجتماعي ماه 
نو محلي اس��ت براي ارتباط اعضاي جمعیت هالل احمر با یکدیگر 
و خدمات مختلفي مثل س��ایر ش��بکه  هاي اجتماعي جهان در آن 
عرضه مي ش��ود. اطالعات اعضاي سمازمان جوانان هالل احمر در 
ای��ن ش��بکه به ثبت رس��یده و بین اعضاي هالل احمر ش��هر ها و 
روستا هاي سراسر کشور ارتباط برقرار مي کند این شبکه در مرحله 
اول از دبی��ران کانون  هاي دانش��جویي ثبت نام ب��ه عمل مي آورد 
و در مراح��ل بعدي از س��ایر اعضا و در مراحل پیش��رفته تر همه 
مردم مي توانند عضو این ش��بکه اجتماعي شوند. این شبکه شامل 
امکاناتي از جمله امکان ایجاد نظرسنجي، ایجاد وبالگ، قراردادن 

عکس و ویدیو و... است.



34

 ویژه نامه گرامیداشت سالگرد ارتحال 
حضرت امام خمینی )ره( و هفته جوان

با پیش��رفت فناوري  هاي ارتباطي مس��افران این روز ها حتي 
در جاده  هاي کش��ور هم گاهي آنالین اند و به اینترنت دسترسي 
دارند. س��ازمان جوانان براي این عده هم امس��ال برنامه داشت. 
مسافران نوروزي امسال با سایت safaresalem.ir آشنا شدند 
که در این س��ایت به اشکال مختلف در قالب  هاي متنوع نسبت 
به موضوعات مختلف در س��فر آگاه شدند. نکته مهم درباره این 
س��ایت به روز بودن آن حتي بعد از تعطیالت نوروز اس��ت. این 
س��ایت بخش  هاي مختلفي دارد. مثل بخش معرفي پایگاه  هاي 
نوروزي س��ازمان جوانان که مسافران را با محل استقرار اعضاي 
جوان سازمان آشنا مي کند و همچنین وضعیت ترافیک و آب و 
هوا و فواصل بین شهري. اخبار و گزارش  هاي استاني که زحمت 
به روز ش��دن این قسمت بر عهده اعضا بود. گردشگري استان  ها 
که ش��اید براي اولین بار مس��افران عالوه بر دریافت بروشور هاي 
معرفي مراکز تفریحي مي توانستند از اینترنت و سایتي جامع و 
کامل براي شناخت مناطق مختلف کشور استفاده کنن. بخش 
ایمني در سفر بخش دیگر سایت است که کمک مي کند مسافران 
بي گدار به جاده نزنند و بخش سالمت در سفر هم به همین منوال 
کمک مي کند از حوادث پیشگیري کنیم. بخش ظریف برانیم هم 
به مسافران کمک مي کند ظرافت  هاي رانندگي را در نظر بگیرند 
و مشکلي در طول س��فر براي آن ها پیش نیاید. بخش فرهنگ 
س��فر، محیط زیست و جشنواره فیلم و عکس سایر قسمت  هاي 
این سایت هستند که هرکدام به نوعي به مسافران کمک مي کنند 
تا آدام و مرام  هاي ش��هروندي و مس��افرتي را یاد بگیرند و زمین 
ش��هر و کشورشان و بخصوص هم میهنان خود را بیشتر دوست 
داشته باشند. قسمتي هم در این سایت براي تصاویر گردشگران و 

همچنین مناظر گردشگري قرار داده شده است.

سایتي براي سالم 
ماندن در سفر هایتان

نشریه ماه مهربان
مجله ماه مهربان نخستین نشریه تخصصي با رویکرد آموزشي براي خردساالن کشور بوده و پل ارتباطي میان هالل احمر، 
اولیا و مربیان و غنچه  هاي هالل احمر است. این نشریه که به صورت ماهنامه براي کودکان داوطلب ارسال مي شود شامل 
شعر و داستن  هاي کودکانه با موضوع  هاي بشردوستانه و امدادي در قابل شخصیت  هاي مدد و مهربان و عالوه بر آن آموزش 
کاردستي  هاي مفید و بازي و سرگرمي  هاي جذاب براي کودکان است. به جهت کاربردي بودن مطالب نشري هم مسئوالن 
سازمان جوانان هالل احمر سعي کرده اند تا با مشورت از متخصصان در زمینه روانشناسي و تربیت کودکان مطالبي را تهیه 
کنند که در تمامي زمینه  ها براي کودکان مفید باشند که در همین راستا یک تیم حرفه اي در زمینه نشریات کودک و نوجوان 
تهیه مطالب آن را بر عهده گرفته است. بد نیست بدانید که افشین عال از چهره  هاي سرشناس نشریات کودک و نوجوان 

سرپرستي تیم تحریریه ماه مهربان را بر عهده دارد.
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در دوره جدید س�ازمان جوانان هالل احمر اساس فعالیت   های این ساز

سازمان بر مبنای اصول و اهداف دو مجموعه پایه گذاری شد. مجموعه 
اول جمعی�ت هالل احمر ایران بود که همواره اص�ول و اهداف آن در 
برنامه  ها مدنظر قرار می گرفت و مجموعه دوم فدراس�یون بین المللی 
جمعیت   های صلیب سرخ و هالل احمر است. جمعیت هالل احمر ایران 
عضوی از مجموعه 189 کش�ور فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و 
هالل احمر است که این فدراسیون هر ده سال یک بار یک استراتژی 
را برای ده سال آینده تعیین می کند. در سال 2011 استراتژی جدیدی 
تعیین شد که از آن به عنوان استراتژی 2020 یاد می شود. برنامه   های 
ای�ن س�ازمان نیز بر مبنای همین اس�تراتژی و همچنین اس�تراتژی 
جوانان YES به عنوان مداخله گر که در دل 2020 قرار گرفته اس�ت، 

پایه گذاری می شود.
ب�اال رفتن س�نین اعضای جمعیت ه�ای ملی در سراس�ر دنیا این 
نگرانی را به وجود آورد که اگر می خواهیم جمعیت   های ملی را تقویت 
کنی�م باید جمعیت ج�وان را تقویت کرد. بنابرای�ن به منظور تقویت 
جوانان استراتژی   های آینده بر این مبنا مشخص شد و در نظر گرفته 
ش�د از جوانان به عنوان عامالن تغییر رفتار اس�تفاده ش�ود و تغییر 
رفتار به گونه ای شکل بگیرد که نگرش جوانان از فعالیت   های امدادی 

به سمت فعالیت   های بشردوستانه سوق پیدا کند.
در س�ال 2011 سیاس�ت   های مرب�وط ب�ه جوانان در فدراس�یون 
تصویب ش�د. در این سیاست  ها نقش جوانان با سه عنوان جوانان به 
عن�وان رهبران آینده، جوانان به عنوان داوطلبان و جوانان به عنوان 
بهرمندان مش�خص ش�د. در برنامه   های س�ازمان جوانان هالل احمر 
نیز بیش�ترین تالش در مورد انطباق فعالیت  ها با این سه نقش انجام 
می شود. نخست سعی می شود از جوانان رهبرانی برای آینده تربیت 
شود و بعد از آن روحیه داوطلبی جوانان تقویت می شود و در   نهایت با 
ارائه آموزش و آماده کردن جوانان سعی می شود در بهره مندی آن  ها 

از امکانات جمعیت هالل احمر تالش شود.
شعار استراتژی 2020 و YES نجات جان انسان و تغییر ذهنیت  ها 
اس�ت و برای دس�تیابی به این موضوع که چطور نگرش  ها را می توان 
تغییر داد، عنوان دیپلماسی بشردوستی تببین شد. به این صورت که 
بیایی�د با گفتگو کردن با دیگر انس�ان  ها و افراد جوامع خود ذهنیت 

آن  ها را نسبت به کار  های بشردوستانه تغییر دهید.
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می توانند  كسانی   چه 
عضو سازمان جوانان شوند؟

س��ازمان جوانان براي همه گروه  هاي سني 
تا س��ن 2۹ س��ال برنامه  ه��اي متنوع��ي دارد. 
نخس��تین دروازه ورود به مهد کودک  ها هستند 
که با هدف ترغیب بچه  ها به یادگیري مس��ائل 
امدادي و اهداف بشردوس��تانه هالل احمر ایجاد 
شده اند. در این دوره اعضا غنچه نام مي گیرند و 
از پنج تا هفت سالگي در این قسمت قرار دارند. 
ام��ا بعد از این دوره ب��ا ورود بچه  ها به مدارس، 
هالل احمر هنوز در قالب کانون  هاي دانش آموزي 
در کنار بچه  ها باقي مي ماند و دانش آموزان عضو 
هالل احمر مي ش��وند. بعد از دوران دانش آموزي 
در دوران دانش��جویي کانون  ها گس��ترش پیدا 
مي کنن��د و هر یک از اعض��ا مي توانند با توجه 
ب��ه ح��وزه کاري و عالیق خ��ود در کانون  هاي 
س��ازمان فعالیت کنن��د. البته اعض��اي جوانان 
هالل احمر حتما الزم نیس��ت دانشجو باشند و 
همه عالقه مندان مي توانند قبل از 2۹ س��الگي 

عضو سازمان جوانان شوند.

کودکان امروز جوانان فردا
در ای��ن قس��مت مخاطب ما بیش��تر پدر و 
مادر ها هس��تند. آن هایي ک��ه بچه مهدکودکي 
دارند و مي دانند که عضویت فرزند دلبندش��ان 
از سنین پایین در هالل احمر چه فوایدي خواهد 
داش��ت. البته اگ��ر هم هنوز به فواید آن آش��نا 
نیستید نگران نباشید در این قسمت قصد داریم 
فعالیت  هاي غنچه  هاي هالل که همان فرزندان 
عزیز شما هس��تند را معرفي کنیم. غنچه  هاي 
هالل در اصل ورودي سازمان جوانان هالل احمر 
هس��تند که مهمترین شرط ورود به آن داشتن 
سن ۵ الي ٧ س��ال است. شاید ارتباط بین این 
رده س��ني و س��ازمان جوانان براي شما ایجاد 
س��وال کند اما مهمترین مرحل��ه زندگکي هر 
فرد با توجه به ش��کل گیري شخصیت او، دوران 
کودکي و قبل از س��نین هفت سالگي است. به 
همین دلیل یکي از بزرگترین و تأثیرگذارترین 

طرح  ه��ا و فعالیت  هاي س��ازمان 
جوانان جمعی��ت هالل احمر طرح 

تأسیس کانون غنچه  هاي هالل است. 
این که کانون غنچه  هاي هالل چیست 
و چه کار های��ي انجام مي ده��د را در 
ادامه توضیح مي دهیم. شما هم بعد از 
مطالعه این مطلب مي توانید کودکتان 
را در غنچه  هاي هالل احمر عضو کنید.

در پایان سال ۱3٨۹ تفاهم نامه اي 
بی��ن جمعی��ت هالل احمر و س��ازمان 

بهزیس��تي کشور منعقد ش��د که آموزش 
فعالیت  هاي امدادي به کودکان در مهد هاي 

کشور، تالش براي آموزش نهادینه سازي فرهنگ 
نوع دوستي و نیکوکاري و خدمات بشردوستانه 

در بین کودکان و افزایش آگاهي عمومي و 
آموزش همگاني اولیا، مربیان و کودکان 

در زمین��ه فعالیت  ه��اي ام��دادي و 
عام المنفع��ه را ب��ه عن��وان وظایف 
جمعیت هالل احمر نام برده است. 
حاصل این تفاهم نام��ه هم ایجاد 

کودک  هاي  مهد 
ب��راي  همی��ار 

ای��ن  آم��وزش 
غنچه  ها بوده اس��ت. 
 3 حاض��ر  ح��ال  در 
هزار مهدکودک همیار 

و ۹0 ه��زار عض��و غنچه 
هالل احمر در سراسر کشور 

داریم.

مهد کودک همیار چیست؟
مه��د ک��ودک همی��ار مانن��د بقی��ه مهد 
کودک  هاس��ت با ای��ن تفاوت که مدی��ر آن به 
فعالیت  ه��اي هالل احمر عالقه مند ش��ده و در 
مهد کودک خ��ود کانون غنچه  هاي هالل احمر 
راه اندازي کرده اس��ت. در این مهدکودک  ها در 
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س��اعات مش��خصي از روز و یا هفت��ه به عنوان 
روز هالل احم��ر آموزش  ه��اي مختلفي در قابل 
فعالیت  ه��اي کودکانه انجام مي ش��ود که همه 
این آموزش  ه��ا با هدف تقوی��ت روحیه ایثار و 
بشردوس��تي و آموزش نکات اولی��ه امدادي در 
بچه  ها از سنین پایین صورت مي گیرد. خواندن 
س��رود هاي دسته جمعي با موضوع بشردوستي، 
بازي  هاي کودکانه با محوریت خدمات عام المنفعه 
و آموزش  هاي امدادي و مانور هاي ایمني در برابر 
زلزله از جمله برنامه  هایي است که این مهد هاي 
همیار در طول سات هالل احمر انجام مي دهند. 
در اینجا نکته خیلي مهم این است که سازمان 
جوان��ان هالل احم��ر مهد هاي همی��ار را براي 
آموزش بچه  ها به حال خود ر ها نکرده اس��ت و 
با مطالعات دقیقي که توس��ط متخصصان این 
امر و روانشناس��ان انجام داده 2 بسته آموزشي 
با رویکرد هاي امدادي و مفاهیم نوع دوس��تي را 
آم��اده کرده و براي آم��وزش در طول ۵2 هفته 
س��ال در اختیار مهد هاي همی��ار قرار مي دهد. 
عالوه بر این ارائه بس��ته  هاي آموزش��ي سازمان 
جوانان هالل احم��ر و تجهیز این مهد کودک  ها 
به وسایل مورد نیاز براي کودکان عضو در کانون 
غنچه  ه��اي هالل را نیز در برنامه کار خود دارد. 
این اقالم عبارتند از: لباس متحد الش��کل براي 
غنچه  ها، کیف  هاي امدادي متناسب با سن آن ها 
براي آموزش بهتر مفاهیم امدادي، برچس��ب با 
آرم غنچه  هاي هالل و دفترچه یادداشت کار هاي 
خ��وب من، ب��راي ایج��اد ارتباط بی��ن والدین 

کودکان و مربیان.

چگون�ه یک مه�د ک�ودک، همیار 
مي شود؟

در اینجا فرض مي کنیم شما مدیر یک 
مهد کودک هستید که تاکنون با کانون غنچه  ها 
آشنایي نداش��تید و االن با خواندن این قسمت 
تصمی��م گرفتید تا مهد کودک خ��ود را همیار 
کنید. راه حل بسیار ساده است. شرط اول اینکه 
باید مهد کودک شما حداقل ۱۵ عضو بین  ۵ تا ٧ 
سال داشته باشد که متقاضي عضویت در کانون 
غنچه  ها باشند و در مرحله بعد با یک نامه نگاري 
س��اده با معاونت دانش آموزي و پیش دبس��تاني 
سازمان جوانان هالل احمر و گرفتن معرفي نامه 
از س��ازمان بهزیس��تي به جمع مهد هاي همیار 
هالل احمر اضافه ش��وید. البته بع��د از این کار 
یک نفر از مربیان مهد باید به س��ازمان جوانان 

معرفي شود تا دوره آموزشي الزم براي آموزش 
غنچه  هاي هالل را پشت سر بگذارد.

مدد و مهربان
از هم��ان روز ه��اي اول راه ان��دازي کان��ون 
غنچه  هاي هالل احمر نیاز به الگوسازي براي این 
بچه  ها احساس مي ش��د تا این که ایده ساختن 
یه نماد دختر به نام »مهربان« و یک نماد پس��ر 
به نام »مدد« توسط جمعیت هالل احمر استان 
خوزس��تان ارایه شد. بحث طراحي شخصیت و 
چهره مدد و مهربان موض��وع بعدي پیش روي 
س��ازمان ب��ود ک��ه ط��ي مراحل مختل��ف و با 
طرح  هاي مختلفي که در مهد کودک  ها آزمایش 
شد باالخره طرح فعلي به تصویب رسید و حاال 
دیگر »مدد و مهربان« شکل واحدي براي خود 
دارند و دوس��ت و محبوب کودکان مهد کودکي 
شد هاند. خواهر برادري که با چهره فانتزي خود 
محبوبیت خاصي میان ک��ودکان پیدا کرد هاند 
و در تمامي محصوالت س��ازمان به کمک هم، 
درس  ه��اي ام��دادي و بشردوس��تانه جالبي را 
به غنچه  ه��اي هالل یاد مي دهن��د. از این پس 
کودکان شما هم در کانون غنچه  هاي هالل اگر 
دختر باشند با نام »مهربان« شناخته مي شوند 
اگر پسر باشند به او »مدد« مي گویند. بد نیست 
بدانید که سازمان جوانان هالل احمر با استفاده 
از شخصیت و محبوبیت همین کاراکتر ها با چند 
گروه انیمیشن سازان خبره کشور نیز مذاکراتي 
انج��ام داد تا س��رانجام کارتون  هاي انیمیش��ن 
ب��ا محوریت دو ش��خصیت م��دد و مهربان و با 
موضوع فعالیت  هاي عام المنفع��ه براي آموزش 
کودکان س��اخته شد و هم اکنون از این ابزار نیز 

در مهد هاي همیار استفاده مي کند.

ارتباط با غنچه  ها
س��ازمان جوانان هالل احم��ر فقط به کتب 
آموزش��ي که براي غنچه  ها تهیه مي کند اکتفا 
نک��رده و تمام س��عي خود را ک��رده تا به طرق 
مختلف این آموزش  ها را به کودکان منتقل کند 
و در این راه از دو ابزار مهم ارتباطي یعني تلفن 
و مجله مکتوب اس��تفاده کرده است که نشریه 
ماه مهربان و شبکه مهرگویان حاصل این سعي 
و تالش بوده اس��ت. با نش��ریه م��اه مهربان در 
آخر ویژه نامه آش��نا خواهید شد ولي حاال قصد 
داریم ش��ما را با شبکه مهرگویان که یک شبکه 

قصه گوي تلفني است آشنا کنیم.

 شبکه مهرگویان
یکي دیگر از ابزار هاي آموزش��ي براي این 
سنین قصه گویي اس��ت. حاال چطور مي شود 
ب��ر این همه کودک خردس��ال قصه گفت آن 
هم به صورت جذاب و داستان  هاي آموزشي؟ 
راه حل در ش��بکه تلفني مهرگویان اس��ت که 
توسط س��ازمان جوانان هالل احمر راه اندازی 
ش��ده تا در هر ساعت از ش��بانه روز بتوانید با 
ش��ماره گیري 02۱۶۴2٧ جدیدترین قصه  ها 
را با موضوعات امدادي و بشردوس��تانه آن هم 
با صداي هنرمندان محبوب کش��ورمان براي 
فرزندت��ان بخش کنید. البته نگران هزینه این 
تم��اس و مدت زمان پخش قصه هم نباش��ید 
این تماس کامال رایگان است و در طول مدت 
قصه هزین هاي براي ش��ما محاس��به نخواهد 
ش��د. ب��ه عنوان مث��ال پس از پخ��ش کردن 
قص��ه زلزل��ه در النه مورچه ب��ا کد ۹۱3۶3٧ 
کودکان مي توانند داس��تان »س��فر« را نیز با 
کد ۹۱3۶۴2 و در نهایت داس��تان »رودخانه 
بداخ��الق« را نیز با ک��د ۹۱3۶۴۱ به صورت 
رایگان گ��وش دهند. این کد ها را مي توانید از 

سایت javananhelal.ir دریافت کنید.

آموزش از راه دور براي غنچه  هاي هالل
حق با شما است، حرف شما هم کامال درست 
است. شما عالق هاي به اینکه فرزند شما به مهد 
کودک برود نداریدد و دس��ت دارید خودتان او 
را تربیت کنید، اما از طرف دیگر دوس��ت دارید 
که فرزندتان با مفاهیم بشردوستانه هالل احمر 
آشنا شود و این آموزش  ها را دریافت کند. حرف 
دل شما به مسئوالن سازمان جوانان هالل احمر 
رس��یده اس��ت و آن ها راه چاره اي براي آن پیدا 
کرد هاند. تا امسال این خدمات فقط در مهد هاي 
همیار داده مي ش��د ولي با تصمیمي که جدیدا 
اتخاذ ش��ده قرار است سیستم جذب به صورت 
مستقل از مهد ها شروع به کار کند که در این 
سیستم افراد با تماس با معاونت دانش آموزي 
و پیش دبس��تاني س��ازمان جوانان هالل احمر 
فرزن��د خود را در این ط��رح ثبت نام مي کنند 
و پ��س از آن آم��وزش غیرمس��تقیم از طریق 
س��ي دي و نرم اف��زاري که براي آن ها ارس��ال 
مي ش��ود به صورت غیرحض��وري و در منزل 
انجام مي ش��ود که در نهایت ب��راي اطمینان 
از آموزش صحیح به آن ه��ا یک آزمون نیز از 

آن ها گرفته مي شود.
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اعضا یک��ي از مهم ترین ارکان هالل احمر 
هس��تند و به همین دلیل س��ازمان جوانان 
س��عي کرده هرچ��ه بیش��تر از توانایي  ها و 
ایده  هاي آن ها کم��ک بگیرد. در کانون  هاي 
هالل احمري دیگر ریش و قیچي دست خود 
جوان  ها اس��ت و مي توانند در راستاي اصول 
هفت گانه و اهداف هالل احمر خالقیت ش��ان 
را به کار بگیرن��د و برنامه  هاي مبتکران هاي 
برگزار کنن��د. کانون  هاي هالل احمري براي 
جوانان فضایي دوس��تانه فراهم مي کنند که 
مي توانند ایده  هایش��ان را به اجرا درآورند و 
کار گروهي، ارتباطات اجتماعي، همکاري و 
مدیریت را تجربه کنند، خودش��ان را محک 
بزنند، نقاط قوت و ضعفش��ان را بشناس��ند 
و توانایي  ه��اي اجتماعي  هایش��ان را ارتق��ا 
بدهند. در کنار هم��ه این ها کانون  ها با نگاه 
بشردوس��تانه و کار داوطلبان��ه نقش مهمي 
در حل مش��کالت دانش��جویي، روستایي و 
گروه  هاي دیگر دارند. در حال حاضر اعضاي 
سازمان جوانان هالل احمر مي توانند با توجه 
به ش��رایط و ضوابط و نیاز هاي موجود شش 
نوع کانون تشکیل دهند که به اختصار آن ها 

را معرفي مي کنیم.

کانون دانشجویي
دانش��جویاني ک��ه ب��ه انج��ام داوطلبانه 
خدمات ام��دادي و عام المنفع��ه عالقه مند 
هس��تند، مي توانن��د در کان��ون هالل احمر 
دانشگاه ش��ان عض��و ش��وند و در ص��ورت 
داشتن ش��رایط الزم یک کانون دانشجویي 
هالل احمر تأس��یس کنند. ای��ن کانون  ها بر 
اس��اس توافق نامه س��ازمان با وزارتخانه  هاي 
عل��وم، بهداش��ت و دانش��گاه آزاد اس��المي 

در دانش��گاه  ها و مؤسس��ات آموزشي تحت 
پوشش سازمان تشکیل مي شود. کانون  هاي 
دانش��جویي براي عضو گیري از دانشجویان 
و اس��تفاده بهین��ه از ت��وان و ظرفیت آن ها 
برنامه ریزي مي کنند و دانشجویان عالقمند 
پس از ثبت نام و گذراندن دوره  هاي آموزشي 
الزم، بر حسب عالقه شان به تیم  هاي امدادي 

و بشردوستانه وارد مي شوند.
انجام تحقیقات علمي، طرح  هاي مشترک 
علم��ي و پژوهش��ي و پروژه  ه��اي مرتبط با 
اه��داف و وظای��ف جمعی��ت هالل احمر از 
مهمتری��ن کارکرد هاي این کانون  ها اس��ت. 
آموزش  ه��ا و فعالیت  هاي ف��وق برنامه، ارائه 
خدمات بهداش��تي و درماني به دانشجویان، 
در  ش��رکت  ب��راي  اعض��ا  ک��ردن  آم��اده 
فعالیت  ه��اي اجتماعي فرهنگ��ي، خدمات 
عام المنفع��ه و س��ایر برنامه  هاي س��ازمان، 
انتخاب و آموزش مربیان از بین دانشجویان 
عالقه من��د هم وظای��ف دیگري اس��ت که 
کانون  هاي دانشجویي بر عهده دارند. اکنون 
بیش از ٨٧٧ کانون دانشجویي در مؤسسات 

آموزش عالي کشور فعالیت مي کنند.

کانون طالب
این کانون  ها براي جذب، آماده س��ازي و 
به کارگی��ري طلبه  هاي مدارس و حوزه  هاي 
علمیه تشکیل ش��د هاند. اعضاي کانون  هاي 
طالب مثل اعضاي دیگر سازمان در طرح  هاي 
مختل��ف مانن��د کاروان  هاي نیک��وکاري و 
اردو هاي آموزشي و امدادي شرکت مي کنند. 
اعتماد و اقبال عمومي مردم نسبت به طالب 
باعث مي ش��ود این اعضا بتوانند در دورترین 
نقطه کشور و روس��تا ها اندیشه نوع دوستي 

و خدم��ات بشردوس��تانه را تروی��ج دهند. 
اعضاي کانون  هاي طالب بعد از 2۹ س��الگي 
مي توانند بر اس��اس نیاز با س��ازمان امداد و 
نجات همکاري کنند و مهارت و آمادگي الزم 
براي حضور در حوادث را به دست آورند. در 
حوادثي مثل سیل و زلزله حضور روحانیون 
در منطق��ه باع��ث ق��وت قل��ب بازمانگان و 
اطمینان خاطر آن ها نس��بت به خاکسپاري 
صحیح عزیزانشان مي شود. امدادگران طلبه 
ع��الوه بر انجام احکام ش��رعي مورد نیاز در 
زمان بحران، مي توانند در ارائه خدمات امداد 
و نجات با س��ازمان ام��داد و نجات همکاري 
کنن��د. در حال حاضر بی��ش از 200 کانون 
طالب در مدارس و حوزه  هاي علمیه کش��ور 

تأسیس شده است.

کانون عشایري
س��ال ۹2 همزمان با ده��ه مبارک فجر 
نخس��تین کانون عشایري س��ازمان جوانان 
هالل احمر افتتاح شد. عشایر به دلیل شیوه 
زندگي کوچ نشیني در برابر حوادث و بالیاي 
طبیعي آس��یب پذیرتر از اقشار دیگر جامعه 
هستند. به عالوه در مواقع بحران دسترسي 
کمتري به خدمات ام��داد و نجات دارند. به 
همین دلیل آموزش و توانمندس��ازي آن ها 
یک��ي از برنامه  ه��اي مهم س��ازمان جوانان 
اس��ت تا بتوانند در مواق��ع بحراني پیش از 
رس��یدن نیرو هاي امدادي به یکدیگر کمک 
کنند. هدف از تأس��یس کانون  هاي عشایري 
ارائه آموزش  هاي امدادي و بشردوس��تانه به 
جوانان عشایري اس��ت تا در برابر حوادث و 
سوانح طبیعي و غیرطبیعي تواندمند شوند. 
نخس��تین کانون عشایري س��ازمان جوانان 

نگاهی به فعالیت کانون های جوانان

 اعضاي سازمان جوانان 
مدیران فعالیت های بشردوستانه
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جمعی��ت هالل احم��ر در بخش چل��و واقع 
در اس��تان خوزستان افتتاح ش��د و تاکنون 
دو کان��ون دیگر هم در خراس��ان جنوبي و 

چهارمحال و بختیاري راه اندازی شده اند.

کانون روستایي
براي تامین ایمني و س��المت روستاییان 
ش��اید هیچ ک��س ب��ه ان��دازه خ��ود ا هالي 
نقش آفرین نباش��د. مردم یک روستا بیشتر 
از هرک��س دیگر ب��ه نیاز ها و نق��اط قوت و 
ضعف محل زندگي ش��ان آگاهند و مي دانند 
که چطور مي ش��ود بدون آسیب رس��انده به 
فرهن��گ و آداب  و رس��وم بوم��ي، امکانات 
مورد نیاز روستا را فراهم کرد. هدف از ایجاد 
کانون  هاي روس��تایي که تعداد آن ها از مرز 
۱000 عب��ور کرده اس��ت. جلب مش��ارکت 
جوانان روس��تایي و بهره مندي از اس��تعداد 
بکر و خالقیت  هاي آن ها اس��ت. کانون  هاي 
هالل احمر عمدتا در مساجد و حسیني  هاي 
روستا هاي کشور برپا مي ش��وند و با ارتقاي 
آگاهي و مهارت جوانان روس��تایي، آن ها را 
براي توس��عه و عمران منطقه زندگي ش��ان 
توانمند مي کنند. اجراي برنامه  هاي فرهنگي، 
بشردوس��تانه و عام المنفع��ه و ارائه خدمات 
هالل احمر در دورترین نقاط کشور از اهداف 
دیگر کانون  هاي روس��تائي اس��ت. به عالوه 
هر س��ال تابستان طرح س��ایبان امید براي 

توانمندسازي دبیران کانون  هاي روستایي و 
ط��رح اوقات فراغت براي جوانان روس��تایي 
روس��تایي  کانون  ه��اي  مي ش��ود.  برگ��زار 
هالل احمر تاکنون موفقیت  هاي چشمگیري 
داشته اند و با فرهنگسازي و آموزش ا هالي از 
حوادث بسیاري پیشگیري کرده اند در بعضي 
موارد روس��تاییاني ک��ه دوره  ه��اي امداد و 
کمک  هاي اولیه را گذرانده راند، در تصادفات 
جاده  ه��اي اط��راف ب��ه کم��ک مصدومان 
رفت هان��د و م��ردم را راهنمایي کر ده اند که 
مص��دوم را ت��ا حد امکان جابه ج��ا نکنند تا 

دچار قطع نخاع نشود.

کانون آزاد
جوانان��ي که امکان حض��ور در کانون  هاي 
دانش��جویي، روس��تایي، طالب و عش��ایر را 
ندارند، ولي عالقه مند به عضویت و فعالیت در 
س��ازمان هستند، مي توانند در کانون  هاي آزاد 
عضو شوند. این کانون  ها در مراکز امور جوانان 
جمعیت هالل احم��ر در همه شهرس��تان  ها 
و ش��عب تشکیل ش��د هاند به خاطر موقعیت 
مکاني ش��ان از ارتب��اط و حمایت مس��تقیم 
جمعیت هال ل احمر برخورداند. کانون  هاي آزاد 
با داشتن این مزیت مي توانند برنامه ریزي دقیق 
و منسجمي براي اطالع رساني، جذب، آموزش، 
آماده سازي و به کارگیري جوانان در فعالیت  هاي 
امدادي و عام المنفعه انجام دهند. تاکنون بیش 

از ۶00 کانون آزاد جوانان در کش��ور راه اندازی 
شده است.

کانون بشردوستانه
از سال ۱3۹0 سازمان جوانان هالل احمر 
ط��رح مبتکران هاي را آغ��از کرد که جزو ۵ 
ط��رح برتر فدراس��یون بین الملل��ي جوامع 
صلیب سرخ و هالل احمر قرار گرفت. سازمان 
جوانان تصمیم گرفت براي کاهش جرم از در 
مجازات وارد نشود و در عوض با تغییر نگرش 
جوانان و نوجوانان زمینه وقوع جرم را از بین 
بب��رد. برای همین کانون  هاي بشردوس��تان 
هالل احمر در مراکز اص��الح و تربیت و بند 
جوانان و نس��وان ندامتگاه  ه��ا و زندان  هاي 

مرکزي کشور راه اندازی شدند.
این کانون  ها با برگزاري دوره  هاي آموزشي، 
نوجوان��ان و جوانان را از یک س��و با امداد و 
کمک  هاي اولیه آش��نا مي کنند ت��ا در برابر 
حوادث و سوانح آماده باشند و از سوي دیگر 
با آموزش  ها و برنامه  هاي بشردوستانه روحیه 
کمک و نوع دوستي را در آن ها بیدار مي کنند. 
یکي از این طرح  ها تش��ویق مددجویان براي 
کمک به یکدیگر است؛ افرادي که با دوستان 
خ��ود در کانون اصالح و تربی��ت با مهرباني 
و نوع دوس��تي رفت��ار کنن��د م��ورد حمایت 
هالل احمر قرار مي گیرند. برگزاري اردو هاي 
آموزشي، تفریحي و فرهنگي با فضاي معنوي 
و همراه با آموزه  هاي دیني از برنامه  هاي دیگر 
کانون  هاي بشر دوستانه سازمان جوانان است. 
با اجراي ای��ن برنامه  ها نوجوان��ان و جوانان 
این مراکز که ش��اید در محیط خانواده مهر 
و محب��ت را تجربه نکرده باش��ند، با عواطف 
انساني  آشنا مي ش��وند و روحیه بشر دوستي 
به تدریج ب��ه درون آن ها را پی��دا مي کند و 
زمین هاي براي پیش��گیري از جرم به وجود 
مي آید. به عالوه س��ازمان جوانان هالل احمر 
س��عي مي کند در حد بضاعت به مددجویان 
کم��ک کند ت��ا پ��س از آزادي فعالیت  هاي 
درآم��دزا انجام دهند و دوباره به انجام اعمال 
خ��الف قان��ون روي نیاورند. تاکن��ون ۱00 
کانون بشردوستانه در مراکز اصالح و تربیت 
و بند جوانان و نسوان زندان  ها راه اندازی شده 

و ۱0 هزار عضو جذب کرده است.
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 ویژه نامه گرامیداشت سالگرد ارتحال 
حضرت امام خمینی )ره( و هفته جوان

غنچه  ه��ا بزرگ مي ش��وند و به مدرس��ه 
مي روند. ح��اال دیگر مهد ک��ودک همیاري 
نیس��ت تا آموزش  ه��اي تکمیل��ي را به این 
کودکان بده��د. غنچه  هاي س��ابق که حاال 
دانش آموز شد هاند احتیاج به فضایي دارند تا 
آموزش  هاي جدید را متناسب با سن و سال 
خودشان دریافت و کنند و اداره دانش آموزي 
پیش دبس��تاني  و  دانش آم��وزي  معاون��ت 
س��ازمان جوانان هالل احمر همان جا است. 
دانش آموزان به دلیل سن و سالشان همواره 
مورد توج��ه جمعیت هالل احمر بوده زیرا با 
توجه به اهداف خود باید نوجوانان را از ابتدا 
افرادي مس��ئول و متعه��د تربیت کند تا در 
مواقع لزوم از خدمات داوطلبانه آنان بهره مند 
ش��ود. سازمان توجه ویژ هاي نیز به متنوع و 
جذاب بودن فعالیت  ه��اي این گروه دارد به 
طوري که هر س��اله اردو ه��اي منطق هاي و 
کشوري مختلفي را براي آن ها برگزار مي کند. 
سازماندهي و آموزش اعضاي توانمند شاخه 
دانش آموزي  هالل احمر در مدارس به منظور 
آمادگ��ي در انجام عملی��ات امداد و نجاد در 
مواق��ع لزوم زی��ر نظر مربی��ان آموزش دیده 
هالل احم��ر از دیگ��ر فعالیت  ه��اي ش��اخه 
دانش آموزي هالل احمر اس��ت. فعالیت  هایي 
که گفته ش��د ب��ه اضافه چن��د برنامه دیگر 
در کانون  ه��اي دانش آم��وزي و مجتمع  هاي 
اداره  دانش آم��وزي ک��ه زیرمجموعه  ه��اي 
دانش آموزي س��ازمان جوانان هستند انجام 
مي شود که در ادامه با آن ها و برنامه  هایي که 
اجرا مي کنند بیش��تر آشنا مي شوید. اگر به 
این برنامه  ها عالقه مند هستید مي توانید در 

کانون دانش آموزي مدرسه تان عضو شوید.

مجتمع  هاي دانش آموزي
ما تا اینجا فقط از فعالیت  هاي فوق برنامه اي 

گفتیم ک��ه در کنار درس خوان��د مي توان به 
بچه  ه��ا داد اما مناطقي در ای��را که به دالیل 
مختلف از جمله پراکندگي و دوري روستا ها از 
یکدیگر، عدم وجود راه  هاي ارتباطي مناسب، 
کمبود مراکز آموزشي، خدماتي، درماني، فقر 
فرهنگ��ي و وجود تعصبات قومي و قبیل هاي 
کودکان آن حتي از ادامه تحصیل هم محروم 
هس��تند. خب هالل احمر به عنوان یک نهاد 
اجتماعي که شعار اصلي آن بشردوستي است 
به این حوزه هم وارد ش��ده اس��ت و با افتتاح 
مجتمع  هاي آموزشي اقدام به آموزش مفاهیم 
هالل احمر همراه با ادامه تحصیل در آن ها براي 

این کودکان کرده است.
در این س��ال  ها مجتمع  هاي دانش آموزي 
توانس��ت هاند ب��ا تربیت امدادگ��ران جوان، 
با انگی��زه و تحصیل کرده کم��ک زیادي به 
پیش��برد اهداف و سیاس��ت  هاي س��ازمان 
جوان��ان کنن��د و عالوه بر تغییر سرنوش��ت 
افراد محروم روستایي، این افراد آسیب پذیر 
را به افراد مولد روستایي تبدیل کرده است. 
وجود مجتمع  هاي دانش آموزي س��بب شده 
روس��تاییاني تحصی��ل کرده و رش��نفکر در 
مراکز و جایگاه  هاي تصمیم گیري کش��وري 
حض��ور یابند و با توجه به آش��نایي کامل با 
مش��کالت و معضالت روس��تا هاي محروم، 
با دلس��وزي، از برنامه  هاي رش��د و توس��عه 
روس��تا ها دفاع نموده و گام  هاي اساسي تري 
در این راه بردارند. از آثار وجود مجتمع  هاي 
دانش آموزي در مناط��ق محروم مي توان به 
کاهش اثرات بالیا، حوادث و سوانح طبیعي 

در این مناطق اشاره کرد.
از دیگر افتخارات مجتمع  هاي دانش آموزي 
مي ت��وان به س��طح ب��االي آموزش��ي در این 
مجتمع  ها اش��اره کرد به طوري که هر س��اله 
تع��داد زی��ادي از اعضاي ای��ن مجتمع  ها در 

دانش��گاه  هاي معتبر دولتي قب��ول و به ادامه 
تحصیل مي پردازن��د که جدیدترین نمونه آن 
مجتمع دانش آموزي قائنات بوده است که در 
سال گذشته با قبولي صددرصدي اعضاي آن 
در کنکور سراسري برگ زریني از افتخارات این 
مجتمع  ه��ا و به طبع آن هالل احمر جمهوري 

اسالمي ایران را رقم زد هاند.
بد نیست بدانید که هم اکنون ۱۵ مجتمع 
دانش آموزي هالل احمر در ۵ اس��تان گیالن، 
سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبي، کرمان 
و چهارمحال و بختیاري به فعالیت خود ادامه 

مي دهند و حدود ۵00 عضو دارند.

کانون  هاي دانش آموزي
کانون  ه��اي دانش آم��وزي هم��ان ادام��ه 
دهندگان مهد هاي همیار هستند با این تفاوت 
که ای��ن آموزش  ها دیگر به ش��کل بازي  هاي 
کودکانه و ش��عر و داستان نیست و با توجه به 
شرایط سني دانش آموزان شکل جدي تري به 
خود گرفته است. هدف از تشکیل کانون  هاي 
دانش آم��وزي هالل احم��ر ج��ذب و تربی��ت 
دانش آموزان براي خدمات امدادي و اجتماعي 
است. این کانون  ها فضایي را ایجاد مي کنند که 
یک نوجوان با تقویت روحیه نوع دوستي و کمک 
به همنوعان و ایثار و فداکاري و ازخودگذشتگي 
و با آموزش تخصص  هاي علمي امدادرساني و 
کمک  هاي اولیه در زمان حوادث به کمک مردم 
آسیب دیده بشتابد. مسئوالن اداره دانش آموزي 
هالل احم��ر همواره تالش ک��رده که با انعقاد 
تفاهم نامه  ه��اي مختلف ب��ا وزارت آموزش و 
پرورش زمین��ه الزم براي برنامه  هاي مختلفي 
براي اعضاي کانون  هاي دانش آموزي را فراهم 
آورند که طرح ملي دادرس یا همان دانش آموز 
آماده در روز هاي س��خت، مانور هاي ایمني در 
برابر زلزله و مراسم روز ۱3 آبان گوشه اي از این 
فعالیت  ها اس��ت. در ادامه با جزییات این چند 
نمونه از فعالیت  ه��اي کانون  هاي دانش آموزي 
آش��نا خواهید ش��د اما اگر ش��ما مدیر یک 
مدرس��ه هستید و عالقه مندید تا در مدرسه 
خود کانون دانش آموزي هالل احمر داش��ته 
باشید مي توانید با مراجعه به سازمان جوانان 
هالل احمر از آئین نامه و ش��رایط ایجاد این 

کانون باخبر شوید.

نگاهی به فعالیت کانون های جوانان

 دانش آموزان در كالس 
ایثار و فداكاري


