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بسيج و حمايت هاي دلگرم كننده از محققان و پژوهشگران

 توجه به توان علمي كشور
نزديك ترين راه براي پيشرفت 

  آرمان شريف
40س�ال زمان مناس�بي براي بالندگي و 
بلوغ يك مجموعه است. سازمان بسيج 
مستضعفين از زمان تأسيس در آذر 1358 
تا آذر 1398 پله پله به سمت بلوغ پيش 
رفته است. بس�يج در طول اين سال ها از 
مأموريت هاي زيادي ب�ا موفقيت بيرون 
آمده و توانسته است در عرصه هاي مهمي 
با سربلندي مشغول خدمت رساني باشد. 
امروز دامنه فعاليت هاي بس�يج بس�يار 
وسيع تر و گس�ترده تر از گذشته است و 
اين مجموع�ه در حوزه هاي مختلفي كار 
مي كند. بس�يج در زمينه ه�اي علمي و 
پژوهشي در سال هاي اخير فعاليت هاي 
خوبي انجام داده كه حماي�ت از نخبه ها 

يكي از اين فعاليت هاست. 
يكي از موضوع��ات مورد توجه مق��ام معظم 
رهبري توسعه فعاليت هاي علمي و دانش بنيان 
بوده اس��ت. از نظر ايشان پيشرفت هاي علمي 
جوانان مي تواند مسير توسعه كشور را هموارتر 
كند. براي دس��تيابي به اين اهداف س��ازمان 
بسيج علمي و فناوري در س��ال 1387 شروع 
به كار كرد و اكنون در عمر 10ساله اش توانسته 

است پژوهشگران و محققان زيادي را جذب و 
حمايت كند. 

در طول سال هاي اخير فرماندهان بسيج همواره 
از توجه به عل��م و دانش در مجموعه بس��يج 
حمايت كرده  و به دنبال باال بردن توان و ظرفيت 
علمي كش��ور بوده اند. آنها به نيكي دريافته اند 
براي گذر از روزهاي سخت و رسيدن به آينده اي 
بهتر بايد بر توان علمي دانشمندان جوان تكيه 
كرد و در طول اين يك دهه حمايت هاي خوبي 

از بسيج علمي كشور انجام داده اند. 
جذب نخبگان و محقق��ان و جلوگيري از فرار 
مغزها يكي از كارهاي اساسي جهت پيشرفت 

علمي كش��ور محسوب مي ش��ود كه سازمان 
بس��يج به دنبال تحقق اين مس��ئله در تالش 
است. حمايت هاي مادي و معنوي از مخترعان 
و پژوهشگران يكي از كارهاي مهمي بوده كه 
در س��ال هاي اخير موجب دلگرمي آنها شده 
است. مخترعان براي رسيدن به اهداف علمي 
و پژوهشي ش��ان در كنار حمايت هاي مالي به 
حمايت هاي معن��وي س��ازمان ها و نهادهاي 
مرتبط نياز دارند تا حقي از آنها اجحاف نشود. 
آرامش رواني مخترعان نكته مهمي در كارهاي 
علمي به شمار مي رود كه بايد به آن توجه كرد. 
همچنين اس��تقرار ش��ركت هاي دانش بنيان 
در اس��تان هاي مختل��ف از كاره��اي اصولي 
سازمان بس��يج در چند س��ال اخير است كه 
زمينه هاي مس��اعد و عادالنه اي را براي رشد 
علمي در سراس��ر كش��ور مهيا كرده است. در 
اين ش��ركت هاي دانش بنيان نخبگان تراز هر 
اس��تان فعاليت ش��ان را در حوزه مرتبط شان 
انجام مي دهند و خروجي اقداماتشان را در قالب 

پروژه هاي ملي به سرانجام مي رسانند. 
به گفته مخترعان و پژوهشگراني كه با سازمان 
بس��يج كار مي كنند،  مجموعه بس��يج جهت 
حمايت از نخبگان درگير بوروكراس��ي اداري 

و پيچ و خم هاي س��ازماني نيس��ت و انرژي و 
زمان محقق را در اين مس��ير تل��ف نمي كند. 
بسيج با پرهيز از حاش��يه ها تمام تمركزش را 
بر حمايت هاي علمي معطوف مي كند و بيراهه 
نمي رود. مخترعاني كه طرح هاي مناس��ب و 
كارآمد علمي داش��ته باش��ند مي توانند چتر 
حمايتي بسيج را باالي سرشان داشته باشند. 
بنا بر تأكيد پژوهشگراني كه تجربه همكاري با 
سازمان بسيج را داشته اند اين مجموعه بچه ها 
را بدهكار نمي كند و با كمك هاي بالعوض فقط 
به دنبال حمايت است. حتي سازمان بسيج از 
پايان نامه هاي كاربردي دانشگاهي حمايت هاي 
الزم را به عمل مي آورد كه اين فرصتي مغتنم 

براي دانشجويان و پژوهشگران است. 
سازمان بسيج مستضعفين چشم اندازهاي روشني 
را پي��ش روي مخترعان جوان گذاش��ته اس��ت. 
قطعاً ب��ا حمايت ه��اي الزم در حوزه هاي علمي، 
وابستگي هاي كشور به خارج كمتر خواهد شد و 
موجب تحول در سيستم اقتصادي مي شود. ايران 
ظرفيت هاي زيادي در بحث هاي علمي و پژوهشي 
دارد و سرمايه گذاري بيشتر در اين حوزه به سود 
كشور است. در شرايط جنگ اقتصادي كه دشمن 
ترس��يم كرده، توجه به توان علمي دانش��مندان 
داخلي بهترين راه مقابله براي خنثي كردن نقشه 
دشمنان است. مسئوالن بسيج با توجه به اهميت 
اين مس��ائل تمام تمركزش��ان را روي حمايت از 
نيروهاي علمي كشور گذاشته اند؛ حمايتي كه نتايج 

خوب و روشني براي آينده ايران خواهد داشت. 
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جوان تكي�ه ك�رد و در ط�ول اين 
يك ده�ه حمايت ه�اي خوب�ي از 
بسيج علمي كش�ور انجام داده اند
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بسيج با واليتمداري و ايستادگي 40 ساله شد
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جدول سودوكو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.

جدول كلمات متقاطع

  صغري خيل فرهنگ
ش�هيد محمدحس�ين حداديان متولد 
1374، دانشجوي رشته علوم سياسي در 
دانشگاه تهران و از اعضاي فعال بسيج 
بود. محمدحسين در تاريخ 30 بهمن ماه 
1396 با شنيدن خبر اغتشاش دراويش 
گنابادي در خياب�ان پاس�داران تهران 
براي مقابل�ه با آش�وب هاي پيش آمده 
رفت كه نهايتًا همراه سه نفر از مأموران 
نيروي انتظامي به شهادت رسيد. شهيد 
حداديان تربيت يافته مكتب بس�يج و 
مسجد بود. او را بايد نمونه اي از بسيجيان 
دهه هفتادي دانست كه واليتمداري، او را 
به مقام شهادت رساند. شهيدي كه امام 
خامنه اي او را »نور« خواند. در 40 سالگي 
بسيج، سراغ فرهاد حداديان پدر شهيد 
رفتيم كه خود ني�ز از جواني به عضويت 
بسيج درآمده و فرزندان بسيجي چون 

محمدحسين تربيت كرده است. 

دو سال از شهادت فرزندتان مي گذرد 
اين مدت بر شما چگونه گذشت؟

حدوداً 20 ماه از شهادت پسرم مي گذرد. اين 
مدت تلخي ها و شيريني هاي خاص خودش را 
داشت. تلخي ها به نبود ظاهري محمدحسين  
برمي گردد. كم��ي هم بي تفاوت��ي بعضي ها 
نسبت به شهدا. اما در كنار اين تلخي، بصيرت 
مردمي كه در كنارمان ماندند كام مان را شيرين 

مي كند. 
به نظر ش�ما چه ديدگاهي باعث شد 
محمدحسين اينطور داوطلبانه براي 
مقابله با اغتشاش يك عده آشوبگر 

به دل خطر برود؟
تك تك ما نس��بت به نظام، رهبري و ش��هدا 
مسئول هستيم. محمدحسين هم قطعا آخرين 
شهيد بسيجي اين نظام نبوده و نخواهد بود. در 
اين انقالب جوانان غيوري جانش��ان را فداي 
اسالم و نظام كردند تا ما در امنيت بمانيم. افراد 
زيادي در شكنجه گاه هاي ساواك به شهادت 
رس��يدند. مرداني كه در هش��ت سال جنگ 
دالورانه ايستادند و شهيد شدند. افراد غيوري 
كه نتوانستند تعدي و بي حرمتي به حرم آل  اهلل 
را ببينند و رفتند و شدند شهيد مدافع حرم. 
در اين ميان كساني همچون فرزند من شهيد 
محمدحس��ين حداديان بودند ك��ه آتش به 
اختيار وارد ميدان شدند و در معركه فرقه ضاله 
دراويش درقلب تهران به ش��هادت رسيدند. 
پس بايد فكر كنيم ببينيم اگر اينها نبودند و 
به اين درجه از معرفت و تعالي نرسيده بودند، 
اسالم و انقالب و كشورمان در حال حاضر در 

چه وضعيتي قرار داشت؟ 
فرزند ش�ما يك بس�يجي بود. كدام 
ويژگي و خصوصيت اخالقي ايش�ان 

بيش از همه مورد توجه شما بود؟
بصيرت، بصيرت و بصيرت. اين خصيصه بيش 
از هر شاخصه  ديگر در وجود محمدحسين بروز 
پيدا كرده بود. ساده و يكرنگ بود. در جامعه 
هماني بود كه در خلوت خود بود. هميشه در 
امور زندگي اش خدا را مدنظر داشت. حالل خدا 
را حالل و حرام خدا را حرام مي دانست. خدمت 
به مردم از ديگر ويژگي هاي محمد حسين بود. 
هنگامي كه زلزله آمد ب��ه هالل احمر رفت و 
براي زلزله زدگان كمك هايي را جمع آوري و 

ساماندهي  كرد. 
محمدحس��ين من در س��ن 22س��الگي به 
شهادت رس��يد، اما وصيتنامه اش را در سن 
20 سالگي نوشته بود. ايشان هم جواني بودند 

مانند جوانان امروزي كشورمان. جواناني كه 
گاه��ي در تصميم گيري ها دچ��ار دوگانگي 
مي ش��وند و خوب و بد يا حق و باطل را ازهم 
تش��خيص نمي دهند، اما محمدحس��ين به 
ريسمان واليت چنگ زده بود و از اين رو امام 
خامنه اي را ولي فقيه و راهبر خود مي دانست. 
اين نكته را با مراجعه به وصيتنامه اش مي توان 
به خوبي درك كرد. محمدحس��ين هميشه 
س��خنان رهبر را با دل و جان گوش مي كرد 
و از آنه��ا نكته برداري و س��عي مي كرد به آن 
جامه عمل بپوش��اند. حدود پنج سال پيش 
يك مالقات خصوصي با مقام معظم رهبري 
داشت كه آقا در اين مالقات او را نصيحت كرده 
و به وي گفته بود با توجه به اينكه خادم هيئت 
هس��تيد علم و معرفت خود را باال ببريد. بعد 
از شهادت محمدحسين، در ديداري كه امام 
خامنه اي با خانواده ما داشتند محمدحسين 

را  نور خطاب كردند. 
امس�ال مصادف ب�ا چهلمين س�ال 
مس�تضعفين  بس�يج  تش�كيل 
اس�ت؛ نهادي كه براي حفظ كش�ور 
و انق�الب تش�كيل ش�د. نظر ش�ما 

درباره كاركرده�اي اين نهاد مردمي 
چيست؟

جا دارد از آنهايي كه باعث ش��دند ما شاهد قد 
كشيدن اين شجره طيبه و بلوغ 40سالگي اش 
باشيم، تشكر كنيم. ما هرچه داريم از تفكر بسيج 
و حضور بس��يجيان در همه عرصه هاي مهم و 
حساس است. بسيج يك نهاد انقالبي است كه 
از توده مردم و آحاد جامعه تشكيل شده است. 
بس��يج براي انقالب به وجود آمد، يعني توده 
مردم بسيج شدند تا انقالبي را به نتيجه برسانند 
و در هر عرصه اي كه ظهور كردند، آن عرصه با 
موفقيت روبه رو شد. با كمترين هزينه توانستند 
بزرگ ترين نقش ها را خلق كنند. آن چيزي كه 
باعث ش��د ما امروز به 40سالگي بسيج بباليم 
واليتمداري است. بحق بايد گفت كه بسيج با 

واليتمداري و ايستادگي 40 ساله شد. 
به عنوان يك فرد انقالبي و پدر شهيد 
چه توقعي از بسيج و بسيجيان در اين 

دوره و زمانه داريد؟
ان ش��اءاهلل كه انقالبي باش��يم، اما به عنوان 
پدر ش��هيد از همه دوس��تان محمدحسين 
ش��هيدم و همه بس��يجيان مي خواهم كه به 
وصيتنامه فرزندم عمل كنند. محمدحسين در 
وصيتنامه اش به تبعيت و پيروي از خط رهبري 
تأكيد داش��ت. خطي كه قطعاً مسير حقيقي 
نيل به امام زمان )عج( را نشان مي دهد. از آنها 

مي خواهم ادامه دهنده راه شهدا باشند. 
براي امني��ت و حفظ نظ��ام و انق��الب پدر و 
مادرهاي زيادي داغ ديدند، همس��ران زيادي 
عزيز از دس��ت دادند و فرزن��دان زيادي يتيم 
شدند. خانواده هاي زيادي همچنان در انتظار 
بازگشت پيكر شهيد يا نش��اني از شهيدشان 
چشم در راه مانده اند. همه اينها از تمامي تعلقات 
دنيايي خانه و خانواده با همه علقه اي كه داشتند 
دل بريدند و رفتند. رفتند چون پايبند به واليت 
و انقالب بودند پس برماس��ت كه ادامه دهنده 
راه شان باشيم. بسيجي خود را مسئول مي داند و 
كنار نمي نشيند. بسيجيان ستارگان راه شدند تا 
راه و صراط منير را به ما نشان دهند. براي اينكه 
راهمان را گم نكنيم، بايد به نوري گره بخوريم و 
چراغ راه زندگي مان قرار دهيم تا راه را گم نكنيم 

و مثل شهدا عاقبت بخير شويم. 
 ي�ك بس�يجي از نظر ش�ما بايد چه 
ويژگي ه�ا و خصوصيات�ي داش�ته 

باشد؟
اولين خصوصيت يك بسيجي بصيرت اوست. 

بس��يجي بايد هوشيار باش��د تا قادر باشد در 
تمامي بزنگاه ها حساب شده و دقيق تصميم 
بگيرد. بس��يجي بايد آتش به اختي��ار و اهل 
حضور در صحنه ها باش��د. به فرموده رهبري 
يكي از مهم ترين شاخصه هاي نگرش بسيجي، 
مس��ئله حضور در صحنه اس��ت. بس��يجي 
عارفي عزلت نشين نيس��ت كه تنها به ذكر و 
خودس��ازي فارغ از اجتماع زيست كند، بلكه 
عارفي اس��ت مجاهد كه با تيزبيني و بصيرت 
همواره در صحنه حاضر اس��ت. او در صحنه 
است تا حافظ ارزش ها باشد و به تعبير رهبر 
عزيزمان »بسيجي بايد در وسط ميدان باشد تا 

فضيلت هاي اصلي انقالب زنده بماند.«
ويژگي ديگر بسيجي اخالص است. بدين معنا 
كه عمل جهادي و حضور بسيجيان در صحنه 
نه براي كسب قدرت يا منافع شخصي و مادي 
يا رضايت ديگ��ران، بلكه تنها مبتني بر انجام 
وظيفه و كسب رضاي الهي صورت مي گيرد. 
امام خميني در اين خصوص فرمودند: »بسيج 
لش��كر مخلص خداست.« ش��ادابي و نشاط، 
معرفت و نظم و انضباط را هم مي توان از ديگر 

شاخص هاي بسيج و بسيجيان برشمرد. 
به نظر شما مسئوالن نظام اسالمي تا 
چه مقدار به آرمان هاي انقالب و امام 

وفادار ماندند؟ 
متأسفانه برخي مسئوالن آنطور كه بايد عمل 
نكردند. البته برخي ديگر ب��ه آرمان ها وفادار 
ماندند. مسئوالني كه از مسئوليت و خدمت به 
مردم شانه خالي مي كنند بايد در خلوت خود 
به اين فكر كنند كه چقدر در مسير انقالب و 
تعالي نظام و راه شهدا گام برداشتند؟! مردم 
ما مردمي بصير هس��تند خوب مي دانند كه 
چه كساني در بحران ها آگاهانه يا ناآگاهانه با 
دشمن همراه شدند و هزينه هاي سنگيني از 
قبل انقالب پرداخت كردند. اينها منفور مردم 
هستند و به اسالم و ش��هدا خيانت كرده اند. 
به عن��وان يك پدر ش��هيد ك��ه فرزندش در 
قلب تهران داعش��ي وار به ش��هادت رسيد از 
مسئوالن مي خواهم تاريخ 40ساله انقالب و 
حضور بسيجي وار مردم را در اذهان خود مرور 
كنند كه اگر نبود راهبري امام خميني )ره( و 
درايت مقام معظم رهبري كشتي انقالب در 
ساحل امن و آرام پهلو نمي گرفت. به مسئوالن 
مي گويم آگاه باش��ند و خوب بدانند در كدام 
ميدان بازي مي كنند و مراقب كيد دشمنان 

قسم خورده انقالب باشند. 

بصي�رت.  و  بصي�رت  بصي�رت، 
اين خصيص�ه بيش از هر ش�اخصه  
ديگر در وجود محمدحس�ين بروز 
پيدا ك�رده ب�ود. س�اده و يكرنگ 
ب�ود. در جامع�ه هماني ب�ود كه در 
خلوت خود ب�ود. هميش�ه در امور 
زندگي اش خ�دا را مدنظر داش�ت

يادكرد

تفكر بسيجي رزمندگان 
 پاكستاني از دفاع مقدس

تا دفاع از حرم 
  اين نوش�تار ماحصل گفت وگوي ما با 
عباس رسولي، رزمنده لشكر زينبيون و  
فرزند شهيد عبدالحسين رسولي است. 
شهيدي كه اهل پاكستان بود اما در سال 

67 در عمليات مرصاد به شهادت رسيد.
 شهيد عبدالحس��ين رس��ولي اهل پاكستان 
بود كه با اوج گيري قيام مردم ايران در س��ال 
1357عاشق و دلباخته امام خميني )ره( شد 
و با پيروزي انقالب اسالمي به ايران مهاجرت 
كرد. با آغاز جنگ تحميلي از آنجايي كه دل در 
گرو امام و واليت فقيه داش��ت بر خود واجب 
دانس��ت تا در جنگ تحميلي ش��ركت كند. 
عبدالحس��ين رس��ولي كمي بعد از حضور در 
جبهه هاي نبرد در عمليات مرصاد به شهادت 
رسيد. سال ها بعد فرزندش اس��لحه پدر را به 
دس��ت گرفت و در قامت لشكر زينبيون راهي 
جبهه مقاومت شد. عباس امروز رزمنده غيور 

لشكر زينبيون است.
خانواده عبدالحس��ين در پاكس��تان مذهبي 
و مقيد بودند. ش��هيد روحيه انقالبي داش��ت.  
عش��ق و عالقه پدر به ام��ام خمين��ي )ره( و 
انقالب اسالمي او را راهي ايران كرد. پدر همه 
دارايي اش را در پاكستان رها كرد و به ايران آمد 
و راهي قم شد و براي امرار معاش در كوره هاي 

آجرپزي اطراف قم مشغول كار شد. 
كمي بعد از آن م��ادر راهي ايران ش��د تا پدر 
را براي بازگش��ت به پاكس��تان راضي كند اما 
آغاز جنگ تحميلي باعث ش��د پ��در در ايران 
بمان��د و براي حض��ور در جبهه ه��اي نبرد به 
جبهه برود. مادر هم در كنار پدر ماند و شاهد 
مجاهدت هاي پدر ش��د. بارها و باره��ا او را به 
جبهه راه��ي كرد و ش��اهد مجروحيت هايش 
بود. هر چند برخي اطرافيان پدر را از حضور در 
جبهه منع مي كردند و مي گفتند تو وظيفه اي 
نداري در جنگي ش��ركت كني ك��ه ارتباطي 
به كش��ور تو ندارد، اما پدر مصمم و با اراده در 
پاسخش��ان مي گفت: »من گوش ب��ه فرمان 
امام خميني)ره( هس��تم و اوامر ايشان برايم 

حجت است.«
سال 67 پدر براي آخرين بار از مادر خداحافظي 
مي كند و راهي جبهه مي ش��ود. حض��ور او در 
جبهه همزم��ان با آغ��از عملي��ات مرصاد در 
منطقه اس��الم آباد ب��ود. پدر در نهاي��ت ايثار و 
حماسه آفريني هايش در اين عمليات به شهادت 
مي رسد. بعد از شهادتش مادر مرا كه يك سال 
داش��تم برمي دارد و به پاكس��تان بازمي گردد. 
سال ها گذشت تا متوجه معنا و مفهوم وصيتنامه 
پدر كه خطاب به من نوش��ته بود، شوم. پدر در 
وصيتنامه اش نوش��ته بود: »وقتي پسرم بزرگ 
شد بايد راه من را ادامه بدهد.« روحيه بسيجي 
من را بر آن داش��ت تا امروز با تنها دارايي پدرم 
كه لباس جهادش در دوران دفاع مقدس است 
راهي جبهه مقاومت اسالمي شوم و با تكفير و 

تروريست مبارزه كنم. 
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