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یادداشت

از درون

 حجت االسالم والمسلمین 
سید طه  موسوی

 مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه 
در موسسه علمی-کاربردی هالل

انقاب اســامي ايــران بي ترديــد در نگاه 
موشكافانه با رهبري امام خميني)ره( و مجاهدت 
مردم ايران و با بهره گيري از قدرت مرجعيت ديني 
و انقابي به پيروزي رسيد. نهالي بود كه با خون 
هزاران شهيد آبياري شد تا با طي روزهاي سخت 
و گردنه هاي دشوار امروز كشور را در مقطعي قرار 
داد كه با نجات كشور از دست استكبار توانستيم 
در كره زمين نــام ايران را در تمــام عرصه هاي 

علمي، فرهنگي و سياسي بر كرسي بنشانيم.
بي ترديد آنچه امروز دشــمنان اســام عليه 
كشــور عزيزمان انجام می دهند ريشه در خشم 
آنها از هويت خواهي مردم است. اجانب به خوبي 
مي دانند مردم متمدن و واليتمدار ايران هيچ گاه 
خوي جنگ طلبي و قدرت طلبي ندارند و اقدامي 
جز در سايه برقراري عدل و قانون و استقال طلبي 
نخواهند كرد. آنان از امنيت و رشد علمي و سريع 
دانش و خودكفايي ناراحتنــد، چه اينكه ديگر 
ايران اجازه نمي دهد منابعش چپاول و فرهنگ 
كشورش دســتخوش بازار فروش غربي ها شود 
و حياط خلوت كساني بشــود كه يك روز قانون 

منحوس كاپيتوالسيون را به تصويب رساندند.
ما به پاس اين پيروزي خواهيم آمد تا به نسل 
سوم جامعه ثابت كنيم كه فريب ظواهر و رنگ و 

لعاب سخنان بيگانگان را نخواهيم خورد.

مــا مي آييم تا بــه فرزندان مــان ثابت كنيم 
كــه ديگر حاضــر نيســتيم تمام مقــدرات و 
 سرنوشت كشور را در ســفارتخانه هاي خارجي

 تعيين كنند.
همه در روز بيست ودوم بهمن خواهيم آمد تا 
به دنيا بفهمانيم اگر در خانواده بزرگ ايران حتي 
اختاف سليقه هم وجود دارد يك مسأله داخلي 
محسوب شده و در سايه قانون و رهبري و اتحاد 

ملي خودمان راه حل آن را پيدا مي كنيم.
همه خواهيم آمد تا بــه دنيا ثابت كنيم ايراني 
در مرحله اي از شــعور و درك قرار دارد كه براي 
مسائل اصلي و مهم كشــورش خودش تصميم 
مي گيرد. همــه مي آييم تا به دنيــا ثابت كنيم 
با وجود ســليقه ها و گرايش هــاي گوناگون به 
مرحله اي از هويت رســيديم كــه مي توانيم با 
خرد جمعي خودمان را به ســعادت برســانيم. 
همه مي آييم تا دنيا بداند امنيتي كه در كشــور 
وجود دارد حاصل ثبات در تصميم ســازي هايي 
 اســت كه در ســايه انتخاب مردم و ملت شكل

 گرفته است.
همه مي آييم تا با صداي بلند فرياد بزنيم ما مثل 
بعضي از كشورهاي دست و پا بسته اي نيستيم 
كه در خارج از مرزها براي سياســت و اقتصاد و 
امنيت ما تصميم بگيرند و خانواده بزرگ جمعيت 
هال احمر هم خواهد آمد كه ثابت كند اگر امروز 
توفيق خدمت رساني دارد از بركت همين انقاب 
است و مردم كشــورمان شايســته بهترين ها 

هستند.

شهروند|  به مناسبت گراميداشت ايام ا... دهه 
فجر  برنامه های مختلفی در اســتان های كشور 
ازجمله آذربايجان  غربی در حال برگزاری اســت 
كه می توان به اهدای خون توسط جوانان، تجديد 
ميثاق با آرمان های شــهدا، برپايی ايستگاه های 
ســامت، حضور جوانان در نماز جمعه، برگزاری 
جشــن انقاب در كانون های غنچه های هال و 
مراكز پيش دبستانی، تجليل از پرستاران و مسابقه 

پياده روی اشاره كرد.
اهدای خون توسط جوانان خوی و تکاب

معاون امور جوانان استان آذربايجان  غربی گفت 
كه اعضای جوانان شهرستان های خوی و تكاب با 
حضور در مراكز انتقال خــون، خون خود را به ياد 
شهدای انقاب اهدا كردند. محمدرضا حاجی زاده 
اين عمل خداپسندانه را يك كار نيك عنوان كرد 
و افزود:  هــدف از اجرای اين طرح ترويج فرهنگ 
ايثار و گذشت در بين آحاد مردم، تشويق جوانان به 
اهدای خون به نيازمندان و گسترش فرهنگ ياری 
و كمك است. وی تصريح كرد: اهدای خون، فقط 
اهدای خون نيست بلكه اهدای احساس و عواطف 
انســانی به افراد نيازمند اســت؛ بنابراين كسانی 
كه بدون چشمداشــت مادی و تنها برای رضای 
خداوند اقدام به اين كار می كنند در حقيقت نوعی 
ايثارگری است كه باعث نجات جان افراد نيازمند به 
خون می شوند. وی در پايان يادآور شد: اين طرح 
با مشاركت جمعيت هال احمر و سازمان انتقال 
خون آذربايجان  غربی صورت گرفت و طی آن ۲۰ 

نفر از جوانان اين استان در آن مشاركت داشتند.
تجدید میثاق با آرمان های شهدا

به مناسبت ايام ا... دهه فجر و گراميداشت شهدای 
هشت سال دفاع مقدس اعضاي جوانان در سراسر 
استان با حضور در مزار شــهدا، با آرمان های امام و 
انقاب تجديد ميثاق كردنــد. معاون امور جوانان 
آذربايجان  غربی با اشاره به ويژه برنامه جوانان اين 
استان به منظور تجديد ميثاق با شهدا گفت:  اعضاي 

جوانان شهرستان ها به همراه مسئوالن با حضور 
در مزار پاك شهداي اين خطه از خاك پاك ايران 
اسامی بر مقام شامخ آن كبوتران سفركرده ادای 
احترام كردند و با عطرافشانی، اهدای شاخه گل و 
قرائت فاتحه ياد و خاطره شهدای انقاب اسامی 
و هشت ســال دفاع مقدس را گرامی داشتند و با 
آرمان های شهدا و امام راحل تجديد ميثاق كردند. 
محمدرضا حاجی زاده تصريح كرد: همگی مديون 
شهدا هستيم و شــهدا با نثار خون پاك خويش و 
از خودگذشتگی از وجب به وجب اين خاك پاك 
دفاع كردند. وی افزود: زنده نگهداشتن ياد و خاطره 

شهدا  از اصالت های دفاع مقدس است.
 برپایی ایستگاه های سالمت

 در شهرستان های بوکان و خوی
معاون امــور جوانان اســتان آذربايجان  غربی 
از برپايی ايســتگاه ســامت به مناســبت دهه 
فجر در اين اســتان خبر داد و افــزود:   به منظور 
آگاهی بخشــی عمومی و پيشگيری از گسترش 
روزافزون بيماری های قلبی و عروقی و همچنين 
ارتقای ســطح آگاهی مردم و ايجاد حساســيت 
در خصوص خطــرات ابتای به بيماری فشــار 
خون، شهرســتان های بوكان و خوی با مشاركت 
اعضای جوانــان  خود به مدت يــك روز اقدام به 
برپايی چادر های سامت در سطح معابر مركزی 
شــهر كردند. محمدرضا حاجی زاده تصريح كرد: 
در ايستگاه ســامت كنترل و اندازه گيری فشار 
خون و قند خون به همراه مشــاوره های الزم در 
اين زمينه انجام می شــد. وی در ادامــه افزود: در 
ايستگاه سامت بروشورهای آموزشی با موضوعات 
ايمنی غذا و فشار خون در بين مردم توزيع شد. از 
شهرستان های  فعال در اين طرح می توان بوكان 
و خوی را نام برد. در اين ايستگاه ها به ۲۰۰ نفر از 
عموم مردم خدمات ارايه شد. ۳۰ عضو جوان نيز 
در اجرای اين طرح در ۲ شهرستان مشاركت فعال 

داشته اند.

توفیق خدمت رسانی از برکت انقالب است

همهمیآییم

از برپایی ایستگاه های سالمت تا اهدای زندگی

جوانانهالل؛همپاباانقالب
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ســيدعلی  آيــت اهلل  حضــرت  شــهروند| 
غيوری)رحمت اهلل عليــه( بعــد از عمــری بندگی 
خالصانه، خدمت به اســام و مســلمين و كارهای 
ماندگار در بشردوستی، سرانجام روز بيست و پنجم 
صفر مصادف با بيست و هفتم آذر  سال 9۳ سبك بال 
و بی پيرايه رخت از جهان خاكی بربست و عاشقانه 
به ديــار باقی عروج كــرد. پس از درگذشــت اين 
عالم وارســته، با بهره گرفتن از بخش هايی از كتاب 
آيينه دار مهر- از انتشــارات مركز اســناد انقاب 
اســامی - نگاهی داريم به فرازهايــی از زندگی و 
خدمات ايشان كه حاوی نكته های آموزنده ای برای 

حق جويان است.
خانواده و طلبگی

آيت اهلل سيدعلی غيوری در سال 1۳۰9 شمسی 
در خانــواده ای متدين در شــهر نجف آباد اصفهان 
متولد شــد. پدر ايشان كاسبی شــريف بود كه در 
كاســبی طريق صداقت، درستكاری و امانتداری را 
در پيش گرفته بود. مادر نيــز زنی متدين و كدبانو 

بود و به تقوا و پاكدامنی اشتهار داشت. 
آيت اهلل ســيدعلی غيوری در دوران نوجوانی به 
طلبگی عاقه مند شد. در  سال 1۳۲5 وارد مدرسه 
علميه نيماورد در اصفهان شــد. پــس از مدتی به 
مدرسه عربان رفت. مقدمات را نزد آقايان ايران نژاد، 
صالحی و فرقدانی و مقداری از ســيوطی و حاشيه 
را نزد آقای توســلی در اصفهــان خواند و از محضر 
اساتيد ديگری چون شــيخ محمدی - از استادان 
معروف اصفهان - و حاج شــيخ محمد نجف آبادی 
نيز بهره برد. آيــت اهلل غيــوری در خاطرات خود 
گفته بودند: »زندگی طلبگی همراه با مشــكات و 
تنگدســتی بود. به طوری كه روزگار بسيار سخت 
می گذشت ولی روزهای سخت و تنگدستی درواقع 

روزهای پربار معنوی و دوران خودسازی بود.«
در  سال 1۳۲7 برای ادامه تحصيل به قم هجرت 
كرد. در مدرســه های حاج ما صــادق، حجتيه و 
حاجــی تحصيات خود را ادامــه داد. درس خارج 
را ابتــدا در محضر آيت اهلل بروجــردی و پس از آن 
نزد آيت اهلل عباسعلی شاهرودی، امام خمينی)س(، 
آيت اهلل داماد و شيخ مرتضی حائری فرا گرفت. در  
سال 1۳۲8 با فداييان اســام آشنا شد و در برخی 
جلسات آنان شــركت می كرد. در  سال 1۳۲9 در 

مدرسه حجتيه با شهيد دكتر بهشتی آشنا شد.
آيت اهلل غيوری در  ســال 1۳۳۰ با دختر شــيخ 
محمود سليمانی از خانواده ای روحانی ازدواج كرد. 

حاصــل اين ازدواج ۲ پســر و 6 
دختر بود. 

مبارزه علیه بهائیت
پيــش از انقــاب اســامی، 
بــا دســتور حضــرت آيت اهلل 
بروجــردی بــه روســتای چم 
گردان از توابع نجف آباد اصفهان 
اعزام شدند و درحالی كه بهائيان 
با تأسيس مدرسه در اين روستا 
فرقــه ضالــه بهائيــت را تبليغ 
می كردند، آيت اهلل غيوری در بدو 
حضور در روستا مدرسه ای برای 
بچه های روستا تأسيس كردند. 
تاش هــای آيــت اهلل غيــوری 
برای مقابله با عقايــد بهائيان و 
سخنرانی های او در روستا باعث 

تعطيلی مدرسه بهائيان و اخراج آنان از روستا شد.
آشنایی با امام خمینی)س(

حضــرت  بــا  غيــوری  آيــت اهلل  آشــنايی 
امام خمينی)س( در  سال 1۳۲7 در قم اتفاق افتاد. 
ايشــان در جايی از خاطرات خود گفته اســت: »از 
همان ابتدا مجــذوب روحانيت و نورانيت ايشــان 
شــدم.« و در جای ديگر گفته اســت: »شخصيت 
علمی و اخاقی حضرت امام در درجه اول و شــم 
قوی سياسی ايشــان در درجه دوم، ما را شيفته و 

مجذوب امام كرد.«
اقامت در شهرری

آيت اهلل غيوری در  سال 1۳4۰ زمانی كه طلبه ای 
جوان بــود با كمك خيرين مســجد امام حســن 
عسكری)ع( را در شــهرری بنا نهاد. در همان زمان 
تعدادی از مردم شهرری خدمت امام خمينی)س( 
رســيده و تقاضا كرده بودند ايشــان در شــهرری 
بماننــد و امــام موافقت كــرده بودند. تأســيس 
صندوق قرض الحســنه امام حسن عســكری)ع( 
در جنب همان مســجد يكی ديگر از فعاليت های 
ايشان در شــهرری بود كه تاكنون كمك بسياری 
به رفع مشــكات مردم كم بضاعت كرده است. در 
همان ســال با حضرت آيت اهلل خامنــه ای - رهبر 

انقاب - آشنا شدند.

اعالمیه تاجگذاری و زندانی شدن
يك بار ســاواك اعاميه های حضرت امام درباره 
جشــن تاجگــذاری را از برخی دوســتان آيت اهلل 
غيوری گرفته بود و آنها در زير فشار شكنجه اظهار 
كرده بودند كه از غيوری گرفته اند. نيمه های شب 
مأموران ســاواك از باالی ديوار پشت بام به داخل 
منزل ايشان آمدند و با شكستن در وی را دستگير 
و به زندان قزل قلعه منتقل كردند. آيت اهلل غيوری 
در خاطرات خود گفته اســت: »همسرم با شجاعت 
تمام مقابل آنها ايســتاد و حتی بدون هيچ ترسی با 
آنها تندی كرد كه چرا اين گونه وارد خانه شــده ايد 

زيرا درون خانه زن نامحرم و بچه است.«
دوران زندان ايشــان در يك ســلول با شــرايط 
بسيار ســخت، اوضاع بد و شكنجه ساواك گذشت 
اما با مقاومت همراه بود. آزادی ايشــان از زندان با 
استقبال گسترده مردم مواجه شد. آيت اهلل غيوری 
غير از زندان قزل قلعه چندين بار 
دســتگير و در زندان شهربانی 
حبس شــده بودنــد. تبعيد به 
سيرجان در  سال 1۳5۲ و مبارزه 
در ايــام تبعيد نيــز در كارنامه 
مبارزاتی پيش از انقاب آيت اهلل 

غيوری ديده می شود.
استقبال از 

امام خمینی)س(
در 1۲ بهمن 1۳57 قرار شــد 
عده ای برای استقبال از حضرت 
امام انتخاب شــوند و به فرودگاه 
مهرآبــاد بروند كه از شــهرری 
ايشان انتخاب شــدند و همراه 
شهيدبهشتی و مرحوم طالقانی 
برای استقبال به فرودگاه رفتند.

فعالیت های پس از انقالب
پس از پيروزی انقاب اســامی شهيد مطهری 
ايشان را به عنوان مســئول كميته انقاب اسامی 
شــهرری معرفی كرد. تشــكيل جمعيــت تعاون 
اسامی در سيستان و بلوچســتان، كمك به مردم 

محروم و ايجــاد كارگاه های قالی بافــی، اعزام به 
آفريقا از ســوی امام خمينی)س( و كمك به مردم 
محروم كشــورهای مالی، كنيــا، غنــا و تانزانيا، 
مســئول وجوهات شــرعی حجاج در بعثه ازجمله 

فعاليت های ايشان پس از پيروزی انقاب بود.
موسسه خیریه باقیات و صالحات

تأســيس موسســه خيريه باقيــات  و  صالحات 
يكی ديگــر از خدمات آيت اهلل غيوری اســت. اين 
موسســه در 14 ارديبهشــت 1۳7۰ با مساعدت 
و همراهی بانيــان خير، با عنوان موسســه خيريه 
باقيات الصالحات ساماندهی شــد. در همان تاريخ 
آيت اهلل غيوری، طی نامه ای به مقام معظم رهبری، 
ضمن طلب هدايت و راهنمايی، خواســتار معرفی 
نماينده ويژه معظم له در موسســه شدند كه رهبر 
معظم انقاب ضمــن تأييد اين حركت ســازنده، 
ايشــان را به عنوان نماينده خود در موسسه تعيين 

كردنــد و از آن زمان موسســه 
خيريــه باقيات الصالحات به طور 
منســجم به انجام فعاليت های 

خود مشغول است.
مهم ترين فعاليت های موسسه 
شــامل كمــك بــه حوزه های 
علميــه مناطق محروم كشــور، 
ياری رســاندن به خانواده های 
روحانيون وارســته كه در تنگنا 
قرار دارند، رســيدگی به ايتام و 
خانواده های آنان و اداره مدارس 

ويژه ايتام است.
پابه پای رهبر

آيت اهلل غيــوری در جلســه 
جامعــه روحانيت كــه آيت اهلل 
خامنه ای بــه مرجعيــت اعضا 

انتخاب شــدند، حاضر بودند. ايشــان در خاطرات 
خود از رهبری گفته اند: »بــا لطف خدا اين توفيق 
را داشــته ام كه در اكثر سفرهای داخلی در خدمت 
مقام معظم رهبری باشــم، مخصوصا در ســفر به 
مناطق محروم مازم ايشان باشم. ضمنا اين افتخار 

را نيز دارم كه به عنوان نماينده معظم له به شــهرها 
و مناطق ديگر می روم و از نزديك مشكات و وضع 
مردم را می بينــم و اگر كاری را خــودم بتوانم، در 
محل انجــام می دهم و اگر در توان من نباشــد، به 
ايشــان منتقل می كنم. جاهايی كه می بينم واقعا 
ضرورت دارد كه كاری ســريع انجام شود، موضوع 

را به محضر ايشان اطاع می دهم.«
همراه با سفیران صلح

آيــت اهلل غيوری درخصــوص حضــور خود در 
جمعيت هال احمر گفته اند: »بــا توجه به اين كه 
حضرت امــام از خدمات من بــه نيازمندان اطاع 
داشتند، وقتی از ســوی دكتر فيروزآبادی، سومين 
رئيس جمعيــت هال احمر پــس از انقاب، بنده 
به عنوان نماينده ولی فقيه در جمعيت هال احمر 
به ايشان پيشــنهاد شــدم، قبول فرمودند و حكم 

صادر كردند.
زمین لرزه گیالن و زنجان

ايشان درباره زمين لرزه گيان 
و زنجان گفته اســت: »در زلزله 
گيــان و زنجان، رهبــر معظم 
انقاب بــه بنــده فرمودند كه 
شــما عهــده دار رســيدگی به 
مشــكات زلزله گيان باشيد و 
آقای شبستری عهده دار زنجان. 
در زلزلــه رودبــار كمك هايی 
از طــرف مقام معظــم رهبری 
هم به هال احمر شــده بود و با 
كمك های ايشــان و كمك های 
مردمی ما شروع به ساخت وساز 
كرديــم و حدود 6۰۰ مدرســه 
و مســجد در گيان ســاختيم. 
عاوه بر آن برای عده كثيری نيز 
خانه سازی كرديم. همچنين حمام های زيادی در 

رودبار احداث كرديم.«
زمین لرزه بم

آيــت اهلل غيــوری در زمين لــرزه بم پيشــنهاد 
كردند عاوه بــر كمك های غذايــی و دارويی كه 
از ســوی جمعيــت هال احمر صــورت می گيرد 
از ســوی رهبری مقــداری پول نقد بــه هر يك از 
آســيب ديدگان اهدا شــود كه بافاصله از تهران 
بيش از ۲۰۰ ميليون تومان پول برای ايشان حواله 
شد و توانســتند كمك های نقدی را در حد نفری 
۲۰ هزار تومان به زلزله زدگان تحويل دهند. ايشان 
در اين خصوص گفته اند: »حتی به كسانی كه روی 

تخت بيمارستان بودند نيز پول داديم.«
سایر مسئولیت ها و خدمات

مشاركت در تأسيس ســازمان اقتصاد اسامی، 
مسئوليت امور مالی دانشگاه آزاد از سوی رهبری، 
نماينده رهبری در انجمن اسامی فارغ التحصيان 
اروپا و آمريكا، كمك به مردم بوســنی، امام جمعه 
شهرری، نمايندگی مردم تهران در مجلس شورای 
اســامی چهارم، همــكاری با بنيادهــای خيريه 
المهدی)عج(، حضرت خديجه)س(، نور و هدايت و 
حمايت اسامی ازجمله ديگر فعاليت های آيت اهلل 

غيوری در عمر پرخير و بركت ايشان است.

مروری بر زندگی و خدمات آیت اهلل سیدعلی غیوری، نماینده پیشین ولی فقیه در هالل احمر

انقالبِیخستگیناپذیر

آشنایی آیت اهلل غیوری با 
حضرت امام خمینی)س( در  
سال 1327 در قم اتفاق افتاد. 
ایشان در جایی از خاطرات 

خود گفته است: »از همان ابتدا 
مجذوب روحانیت و نورانیت 
ایشان شدم.« و در جای دیگر 
گفته است: »شخصیت علمی و 
اخالقی حضرت امام در درجه 
اول و شم قوی سیاسی ایشان 
در درجه دوم، ما را شیفته و 

مجذوب امام نمود.«

دوران زندان ایشان در یک 
سلول با شرایط بسیار سخت، 
اوضاع بد و شکنجه ساواک 
گذشت؛ اما با مقاومت همراه 
بود. آزادی ایشان از زندان با 

استقبال گسترده مردم مواجه 
شد. آیت اهلل غیوری غیر از 
زندان در تبعید به سیرجان 

در سال 1352 و مبارزه در ایام 
تبعید نیز در کارنامه مبارزاتی 
پیش از انقالب آیت اهلل غیوری 

دیده می شود
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