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هالل

نمایندهولیفقیهدرجمعیتهاللاحمر
درسخنرانیپیشازخطبهنمازجمعه:

مشارکت آحاد مردم در فعالیت  های     
هالل احمر ضروری است

نماینده رهبر معظم انقــالب در جمعیت هالل احمر در ســخنرانی 
پیــش از خطبه نمــاز جمعه 2۳ اردیبهشــت ماه ضمــن تبریک هفته 
هالل احمر و صدمین سال تاسیس جمعیت هالل احمر از آحاد مردم 
مومن ایران اسالمی دعوت کرد تا با حضور در جمعیت هالل احمر در 

فعالیت های داوطلبانه و خیرخواهانه مشارکت کنند . 
حجت االسالم والمســلمین معزی در بخش نخست سخنان خود 
با اشــاره به مســأله اجتماعی محوربودن انســان تصریح کرد: »انسان 
نیازمند بــه همکاری، خدمت رســانی بــه دیگــران و تعــاون در  زندگی 
اســت. بدون همراهــی و با هم زیســتن زندگی انســان شــکل نخواهد 
گرفــت.« او پیشــرفت زندگــی انســان را منــوط بــه رشــد فعالیت هــای 
اجتماعی دانســت و خاطرنشــان کــرد: »انگیزه ایــن همراهی و کمک 
بــه دیگــران می توانــد شــهرت طلبی، کســب ثــروت از راه خدمــت یــا 
عالقه مندی شخصی باشد، اما خدمتی ارزشمند است که انگیزه آن 

بشردوستی و نوعدوستی انسانی باشد.« 
  او با بیان اینکه زندگی انسان ها بدون کمک به یکدیگر پا نمی گیرد، 
اضافــه کرد: »در اســالم این نوعدوســتی بــا قصد تقرب به خدا شــکل 
می گیرد و باید انسان را به خاطر اینکه خلق خداست، دوست داشت. 
خدمت رســاندن بــه مخلوقــات خــدا به قصــد تقــرب یکــی از فرایض 
 الهــی محســوب می شــود و خدمــت بــه انســان، خدمــت به اســالم و 

مسلمین است.« 
  معــزی در بخش دوم ســخنان خود بــا بیان اینکــه هالل احمر یک 
سازمان غیرانتفاعی و سازمانی مردمی اســت که درصدد مال اندوزی 
و کسب نیست، عنوان کرد: »هدف این ســازمان خدمتگزاری است و 
برای خدمت به خلق خدا تشکیل شــده و انگیزه این سازمان همان 
انگیــزه بشردوســتی و نوعدوســتی اســت و هدفــش هــم کاهــش رنج 
و درد نیازمنــدان اســت. در جهان تعــداد بســیار زیادی زلزله، ســیل، 
آتش سوزی و سایر بالیا پدید می آید که هدف هالل احمر کاهش این 
دردهاست تا با کاهش رنج انسان ها، آرامش در جامعه با حفظ کرامت 

انسانی برقرار شود.« 
  بنــا به گفتــه نماینــده رهبــر معظــم انقــالب، جمعیــت هالل احمر 
درصدد حفظ ســالمت و صحت افــراد جامعه برآمــده و در همه ابعاد 
مختلف فردی و اجتماعی، هالل احمر به دنبال حفظ سالمت جامعه 
اســت و از ســوی دیگر هالل احمــر به دنبال گســترش صلــح، اخوت و 

دوستی و برادری بیشتر در جامعه است. 
کات اهداف  نماینده ولی فقیه در بخش سوم سخنان خود به اشترا
کید  جمعیت  هــالل احمر و تعالیــم دینــی پرداخت. او با اشــاره بــه تا
اســالم بر احســان و خیرخواهی گفت: »خداوند متعــال می فرماید با 
یکدیگر تعاون داشته باشید و بر پایه نیکی و تقوای الهی به هم کمک 
کنید، نه براســاس اهــداف شــیطانی. در جهان بعضی ها هســتند که 
کمــک می کننــد، اما ایــن کمک براســاس اهداف شــیطانی اســت. در 
 نگاه دینی انســان ها مکرم هســتند و احترام مومــن از احترام به کعبه

 باالتر است.«
او بــا اشــاره به فرمایــش امیرالمومنین)ع( بــه فرزنــدش تصریح کرد: 
گــر جامعــه بشــری درک کنــد آنچــه را بــرای خــود نیــک می خواهد  »ا
 بــرای دیگران هــم نیــک بخواهد، شــرایط بهتــری را در جهان شــاهد

 خواهیم بود.«
حجت االسالم والمســلمین معزی با بیان اینکه مومنان خدمتگزار 
یکدیگر هســتند، اظهار کــرد: »در جامعه ای که انســان  ســودی برای 
جامعه ندارد و مــدام به فکر خود و زندگی خود اســت و رنــج دیگران را 
فرامــوش کرده و به تعبیر غربی ها فکر می کند  مشــکل دیگــران به آنها 

ربطی ندارد، مشکالت آن جامعه بیشتر خواهد شد.«
نماینده رهبر معظم انقــالب در بخش پایانی ســخنان خود با بیان 
اینکه هالل احمــر فضایی را برای خدمتگزاری به دیگــران فراهم کرده 
اســت، گفت: »این جمعیت خدمت داوطلبانــه را در دســتور کار قرار 
گر ثروتی دارد، ثروتش را به میدان  داده و یک جمع داوطلبانه است و ا
مــی آورد تا بتواند خدمت کنــد. حدود یک میلیون جــوان داوطلب از 
طلبه ها گرفته تا دانشجو و کارمند و روستایی عضو داوطلب سازمان 
جوانان این جمعیت هستند و در اینجا از مردم عزیز می خواهم که در 
جمعیت هالل احمر نام نویسی کنند تا در مشکالت و بحران ها یاریگر 

همنوعان گرفتار خود شوند.«
او هالل احمــر را طلیعه دار خدمــت در جامعه برشــمرد و گفت: »در 
این جمعیت افراد با تخصص های متعدد به فعالیت های داوطلبانه 

می پردازند.«
نماینده ولی فقیــه در جمعیت هالل احمــر بیان کــرد: »هالل احمر 
گرفتــار را بگیــرد و دســتان آن را بــه  کــه دســت مــردم   آمــاده اســت 

برادری می فشارد.«

در پایــان هفتــه هــالل، یــادواره 490 شــهید 
امدادگر جمعیت هالل احمر در جنگ تحمیلی 
عراق علیه ایران، در سراسر کشــور برگزار شد. در 
تهــران این مراســم با حضــور خانواده شــهدای 
امدادگر جنگ تحمیلــی، مدیــران و داوطلبان 
جمعیــت هالل احمــر ایــران در بــاغ مــوزه دفاع 
مقدس برگزار شــد تا در صدســالگی هالل احمر 
یــاد و خاطــره شــهدای امدادگــر   گرامی داشــته 
شــود. در این مراســم عالوه بر تقدیر ویــژه از 25 
خانواده شــهید امدادگــر تهرانی  با اهــدای لوح 
تقدیــر،  از خانــواده دکتــر ســید ناصر حســینی 
کز  و موســی فخرآبــادی پزشــکان شــاغل در مرا
درمانی هالل احمر کــه در ایام همه گیــری کرونا 
به مقام شهید سالمت رســیده بودند، خانواده 
6 شــهید امدادگر سازمان پزشــکی حج  و زیارت 
جمعیــت هالل احمر که در فاجعــه منا به مقام 
کارکنــان  شــهادت نائــل آمدنــد و از دو نفــر از 
بازنشسته اداره جست وجوی اسرا و مفقودین 
جنــگ  ســال های  در  هالل احمــر  جمعیــت 
تحمیلی نیز تقدیر شد. در این مراسم   جانبازان 
هشت سال جنگ تحمیلی نیز حضور داشتند. 
مصطفی پرکره، محسن برزگر محمدی، حسین 
اســرافیلی و جــواد اســتوار از جملــه یــادگاران 
دوران جنگ حاضر بودند که با پوشیدن لباس 
داوطلبــی هالل احمــر  بــه عضویــت  جمعیــت 

درآمدند.

تــداوم  هالل احمــر  داوطلبــان  فعالیــت 
ایثارگری رزمندگان دفاع مقدس است

در ایــن یــادواره  دبیرکل 
جمعیت هالل  احمر در 
فعالیــت  ســخنانی 
جوانــان  و  داوطلبــان 
را  هــالل  احمــر  عضــو 
استمرار ایثارگری شهدا 
گفــت:  و جانبــازان دفــاع مقــدس دانســت و 
»فعالیت داوطلبان هالل احمر تداوم ایثارگری 

کــه امــروز در  رزمنــدگان دفــاع مقــدس اســت 
ســنگری دیگر برای نجات جان همنوع از جان 

خود دست می کشند.«
یعقوب ســلیمانی افــزود: »امــروز داوطلبان و 
جوانان هالل احمر در روزهای ســخت ســانحه 
نــوروز،  و بحــران، همچنیــن تعطیــالت عیــد 
خانــواده خــود را رهــا می کننــد و بــرای کمــک 
بــه همنــوع بی مــزد و منــت بــه خدمت رســانی 
مشــغول می شــوند. او بــا بیــان اینکــه آیــا ایــن 
مجاهــدات  تداعی کننــده  ازخودگذشــتگی ها 
دفــاع  ســال های  در  ســرزمین  ایــن  جوانــان 
مقدس نیســت، بر ضــرورت توجه بــه وضعیت 

کید کرد. معیشت داوطلبان تا

ضــرورت اسوه ســازی از شــهیدان و ترویــج 
فرهنگ ایثار در جامعه

در  ولی فقیــه  نماینــده 
جمعیــت  هــالل  احمــر  
نیز در این مراسم ضمن 
و  یــاد  گرامیداشــت 
خاطــره  شــهیدان   بــر 
فرهنــگ  ترویــج  لــزوم 
بخــش  دو  در  »ایثــار« 
گفتمان ســازی عقالنــی  و پرداخــت بــه ابعــاد 
احساســی این موضوع در جامعه و نســل امروز 

کید کرد. تا
معــزی  المســلمین  حجت االســالم  و 
ترویــج فرهنــگ شــهادت را شــامل دو بخــش 
گفتمان ســازی عقالنی  و ابعاد احساسی مسأله 
»گفتمان ســازی  گفــت:  و  دانســت  شــهادت 
عقالنــی در پرتــوی معــارف واالی دینی حاصل 

می شود.«
او تصریح کرد: »این فرهنگ شهید و شهادت 
بوده که اســالم را در طــول تاریخ زنــده و ماندگار 

نگه داشته است.«
نماینــده ولی فقیــه در جمعیــت هالل احمــر 
در ادامــه ســخنان خــود بــا اشــاره بــه آیــات و 

روایاتــی درخصــوص جایــگاه و مقــام شــهیدان 
افــزود: »مومــن از نــگاه معــارف دینی کیســت؟ 
افرادی که در ایمان به خدا و رســول خدا تردید 
نداشــته باشــند و با مال و جان خود در راه خدا 
مجاهدت می کنند. شهیدان در این مسیر گام 

برداشتند.«
حجت االسالم والمســلمین معــزی در بخش 
دیگــر ســخنان خــود بــه تبییــن اهمیــت ابعاد 
احساسی در فرهنگ شهادت پرداخت و گفت: 
»الگوسازی فرهنگ شــهادت در ایران اسالمی 

یک امر ضروری است.«
او ادامــه داد: »حــوزه نمایندگــی ولی فقیــه بــا 
انتشار مقاالت و کتاب های متعدد و برنامه های 
فرهنگــی در طــول  ســال  های گذشــته در ایــن 
زمینه گام برداشــته اســت.« نماینــده ولی فقیه 
در جمعیــت هالل احمــر ابــراز امیــدواری کــرد 
کــه فعالیــت در ایــن مســأله مهــم بــا همراهــی 
دیگــر بخش هــای هالل احمر در آینده  گســتره 
بیشــتری یابد. معزی الگوســازی از شــهیدان را 
یکــی از مصادیق جهاد تبیین برشــمرد و افزود: 
شــهیدان  خاطــره  و  یــاد  نگه داشــتن  »زنــده 
مســأله ای اساســی اســت که باید همــواره مورد 
توجه قرار گرفته  شود.  بنابر فرموده مقام معظم 
رهبــری امــروز زنده نگه داشــتن نام و یاد شــهدا 
کمتر از شــهادت نیســت و همه بایــد بدانیم که 
امنیــت و آرامــش امــروز مــا مدیــون ایســتادگی 
و رشــادت شــهدا و صبــر و اســتقامت بی بدیــل 

خانواده این عزیزان است.«

تــالش می کنیــم فعالیت هــای داوطلبانــه 
مشمول ایثارگری شود

معاون  رئیس  جمهوری 
و رئیــس  بنیاد شــهید و 
در  ایثارگــران  امــور 
بزرگداشــت  490 شــهید 
امدادگر جمعیت هالل 
 احمر در سال های دفاع 

مقــدس گفــت: »افــرادی کــه در زمــان بحــران 
فعالیــت داوطلبانه بــرای عامه مردم داشــتند، 
باید نام و خدمات شــان ثبــت شــود و از مزایای 

ایثارگری استفاده کنند.«
هاشــمی،  قاضــی زاده   امیرحســین  ســید 
رئیــس بنیاد شــهید و امــور ایثارگران کشــور با 
حضــور در جمــع امدادگــران و خانواده هــای 
شــهدای امدادگر جمعیت هالل احمر افزود: 
»در گذشــته بــرای ثبــت و ارایــه خدمــت بــه 
کــه داوطلبانــه  مجروحــان و فوت شــدگانی 
بــرای نجــات جــان مــردم، جــان خــود را در 
و  شــده   تالش هایــی  داده انــد؛  قــرار  خطــر 
کار خدمــت« تعریف  عناوینی همچــون »فدا
شده است. اما متاسفانه این تدابیر کاربردی 
نــدارد، چــون منابــع آن، صنــدوق مالــی آن 
بــه درســتی مشــخص نشــده و مهم تــر اینکه 
پایــه حقوقی محکم و اســتواری دیده نشــده 

است.«
کید کرد: »افرادی که  قاضی زاده هاشــمی تا
در زمان بحران فعالیت داوطلبانه برای عامه 
مردم داشــتند، باید نام و خدمات شان ثبت 
شــود و از مزایــای ایثارگــری اســتفاده کنند.« 
او ادامــه داد: »بایــد بــا همــکاری هالل احمــر 
و  قانونــی  بســته ای  مســئول  نهادهــای  و 
حقوقی بــرای حمایت از اقدامــات جهادی و 
داوطلبانه تهیه شــود و خدمات بنیاد شهید 

و امور ایثارگران به آسیب دیدگان تعلق گیرد.
گر امدادگران  گفتنی اســت؛ در حال حاضر ا
و نجاتگــران جمعیــت هالل احمــر در هنــگام 
دائــم  مصدومیــت  دچــار  عملیــات  انجــام 
یــا فــوت شــوند؛ جانبــاز و شــهید شــناخته 

نمی شوند.«
رئیــس بنیادشــهید و امــور ایثارگــران گفت: 
کــه جمعیــت هالل احمــر در دفــاع  »نقشــی 
مقدس با فعالیت اداره جســت وجوی اسرا و 
مفقودین انجام داد، از حافظه خانواده های 
نخواهــد  ک  پــا ایثارگــران  و  آزادگان  شــهدا، 
کــه هالل احمــر در  شــد.« او افــزود: »نقشــی 
ثبــت و جســت وجوی مفقودین انجــام داد؛ 
ارتباطــی کــه بیــن اســرا و خانواده هایشــان از 
طریق پیام برقرار کرد و درنهایت نقش بســیار 
مهمی کــه در تبادل اســرای جنگــی تحمیلی 
کــرد؛ در تاریــخ دفــاع مقــدس ایــران  بــازی 

ماندگار است.«

خبر3

به بهانه صد سالگی جمعیت هالل احمر صورت گرفت

بزرگداشت 490 شهید امدادگر 


