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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در دیدار با نمایندگان ادیان توحیدی:

«سیدسر َور هاشمی»
گفت وگو با همسر شهید مدافع حرم
َ

دفاع مقدس تبلور حضور ادیان مختلف
کنار یکدیگر بود

زبان سرخ عشق

مهدی عسکری -همه پسران خانواده و فامیل
یکی یکی می مردند و زنده نمی ماندند .قصه پر
غصه ای شده بود؛ نداشتن فرزند پسر در فامیل...
نیمه شعبان که سید سرور به دنیا آمد ،مادر و پدر و
خواهران غرق در خوشحالی شدند« .سیدخداداد»
ـــرو ر» نــام گذاشت و بــرای ماندنش او را
او را َ
«س َ
نذر امام علی(ع) کرد و حلقه به گوشش زد ...و
سیدسرور ،شد غالمعلی ...
سیدسرور در همان «بامیان» به مدرسه رفت و شعر
گفتن را از پدر آموخت و همپای او در زمین های
کشاورزی به کار و کسب روزی پرداخت اما آرامش
خانواده با ورود ارتش سرخ روسیه به این کشور از
هم پاشید و شهرها یکی پس از دیگری به اشغال
درآمد .عده ای ماندند و عده زیادی کوچ کردند.
خانه ،زمین ،کار ،وسایل خانه پول و زندگی ،همه
ماند و سیدسرور و خانواده هم همراه دسته دوم،
راهی شدند و مشهد را انتخاب کردند .روزی که
او به همراه خانواده اش به ایران آمد تنها  14بهار
از عمرش گذشته بود که با آغاز جنگ ایران و عراق
عزم رفتن به جبهه کرد .آموزش نظامی دید و قصد
راهی شدن داشت اما خانواده اش که او را به سختی
حفظ کرده بودند با این رفتن مخالفت کردند و او
نتوانست به جبهه برود .به شغل خیاطی رو آورد و
در مدت کوتاهی خیاط چیره دستی شد .او آرزوی
حضور در جبهه و دلتنگی نرفتن را با کمک های
مادی اش به جبهه تا حدودی جبران کرد.
▪زندگی در تهران و جنگ در افغانستان

به  25سالگی که رسید با خانواده «سیده زهرا
حسینی» که اهل فریمان بودند آشنا شد و در آبان
سال  1370با دختر این خانواده ازدواج کرد و
به همراه همسرش راهی تهران شد .سیده زهرا

۹

درباره او می گوید :او افغانی بود و من ایرانی اما در
تمام این سال ها هیچ تفاوتی ندیدم .همه یک دین
و یک آیین و همه محب اهل بیت بودیم و هستیم .از
او چهار یادگار دارم .نسرین در سال  ،71پروین در
سال  ،73حامد در سال  78و معصومه نیز در سال
 81به دنیا آمد...
او ادامه می دهد :در تهران ،همسرم خیاط ماهری
بود و تولیدی داشــت .در میان کــار ،گاهی برای
کارهای شخصی و حتی جنگ به افغانستان می
رفت و من و پدر و مادر همسرم با هم در تهران می
ماندیم .پدر همسرم مرد متدینی بود و من در تمام
این سال ها ندیدم نماز شب اش ترک شود .با این
که بیشتر از  100سال داشت اما رجب و شعبان و
رمضان را روزه می گرفت .این اواخر قبل از فوتش
که ضعیف شده بود فقط رمضان را روزه می گرفت.
پــدر همسرم طبع شعر داشــت و شعر می گفت.
همسرم هم این طبع را از او به یادگار گرفت و حاال
به دخترانم رسیده؛ نسرین نویسنده است و پروین
شعر می گوید...
▪از کمک به هیئت هــای ع ــزاداری تا تشکیل
تیم فوتبال و خواندن دروس حوزوی

او دربــاره خصوصیات ویــژه همسرش ایــن گونه
مـیگــویــد :همسرم بیشتر در کــارگــاه خیاطی
اش بود و اواخــر هفته با هم به کوه و بهشت رضا
میرفتیم .در تهران تیم فوتبال تشکیل داده بود
و با بچه های کارگاهش بازی می کرد .همسرم به
هیئت های عزاداری امام حسین (ع) خیلی کمک
میکرد .عالقه بسیار شدیدی به امام زمان(عج)
داشت .بسیار اهل کتاب خواندن بود و حتی درباره
رشته خودش که خیاطی بود کتاب های زیادی
میخواند .سر پرشوری برای آموختن علوم دینی
داشت و به حوزه علمیه هم رفت .صبر بسیار زیاد
و عجیبی داشت و همیشه می گفت صبور باشید تا
کارهایتا ن درست شود.
او ادامه می دهد :بسیار با فرزندانش دوست بود و با
آن ها کونگ فو کار می کرد .بچه ها را از همان ابتدا
به آموختن زبان تشویق می کرد.
نوبت پروین اســت که دربــاره پــدر حــرف بزند .او
میگوید :هیچ وقت جلوی کسی ما را سرزنش
نمی کرد و اگر اشتباه می کردیم صبر می کرد تا

مهمان ها بروند و بعد با زبان خوش اشتباه ما را
یادآور می شد.
این بار مادر از اولین خاطره رفتن اش به سوریه این
گونه می گوید :اولین بار که قصد رفتن به سوریه را
داشت به ما گفت می خواهد به جمکران برود .من و
بچه ها اصرار کردیم که ما را هم ببرد .از ما اصرار برای
رفتن و از او اصرار برای تنها رفتن و دست آخر گفت
با عده ای از مردها هستیم ،نمیشود شما بیایید.
من گفتم خب لغو کنید و همسرم گفت اگر لغو کنم
میگویند آقای هاشمی خیلی زن ذلیل است.
او ادامـــه مــی دهــد :وقتی زنــگ زد دلتنگ اش
بــودم و گفتم چــرا نمی آیــی؟ خــوب هستی؟ و او
میگفت خوبم همین دور و بر هستم و هر چه اصرار
میکردم ،می گفت همین دور و بر هستم و زود
میآیم .مجروح که شد  25روز در دمشق بستری
بود و بعد هم به بیمارستان بقیة ا ...تهران منتقل
شد .زنگ زدنــد و به دیدنش رفتم اما اصال او را
نشناختم .فقط از روی اسم اش که باالی تختاش
نوشته بود شناختم اش .با سر اشاره کرد و نشستم.
روی کاغذ نوشت «گلوله به نوک زبانم خورده» .اما
فقط نوک زبان نبود ،فک پایین کامال از بین رفته
بود .یکی از دوستانش آمد و پاهایش را بوسید.
بیرون از اتاق از او درباره آشنایی اش با سیدسرور

پرسیدم و گفتم چطور گلوله خورده است؟ و دوست
اش گفت گلوله ای در کار نبود .در دام نفوذی ها
افتاده بود که با قنداق تفنگ زده بودند توی فک
اش و بعد هم زبانش را بریده بودند.
او در حالی که با یـــادآوری آن شنیده ها بــاز هم
منقلب می شود می گوید :وقتی نحوه جراحت اش
را میشنیدم افتادم روی زمین و دیگر یارای بلند
شدن نداشتم .همسرم آن قدر صبور بود که حتی
واقعیت را از بیم این که مبادا من ناراحت شوم،
نگفته بود .در تمام مدتی که پرستارش بودم اصال
ناله نکرد و صبور بود .سرور مثل یک شیر زخمی بود
که غرورش اجازه ناله به او نمی داد.
او می گوید :مدتی در کما بــود .من هم ساعاتی
را به حرم حضرت معصومه (س) می رفتم و دعا
م ـیکــردم .زنــگ مــی زدنــد و مــی گفتند بیایید
همسرتان از کما بیرون آمده است .خیلی خوشحال
شدم .گفتند می توانیم او را به بخش بیاوریم .نیمه
شعبان بود و من هم به مسجد جمکران رفتم .بعد
هم دکترها گفتند می توانید به مشهد بروید و به
فرزندان تان رسیدگی کنید .من هم برای دو سه
روز راهی مشهد شدم .به مشهد که رسیدم همان
شب خواب آقا سرور را دیدم که زودتر از من رسیده
بود .توی خواب گفتم شما زودتر از من رسیدی...
 .فردای آن روز ساعت  10دوباره از تهران تماس
گرفتند و گفتند حالش بد شده است و شوک دادیم
که برگشته اســت .ساعت  12زنگ بزنید و خبر
بگیرید .وقتی ساعت  12زنگ زدم و گفتم چه خبر؟
گفتند انا هلل و انا الیه راجعون!
او می افــزایــد :کل زمــان رفتن و مجروح شــدن و
شهادتش هشت ماه طول کشید .دو ماه سوریه بود
و شش ماه مجروح بود .سال های آخر مشهد بودیم.
در خیابان  17شهریور مغازه و کارگاه داشت .همه
را جمع کرد .گفتم چرا؟ گفت قرار است تجارتی را
شروع کنم که شرط و شروط خاصی دارد .من هم
شک نکردم اما هر چه سوال کردم گفت به موقع
متوجه می شوی .وقتی شهید شد تازه متوجه شدم
تجارتش از جنس شهادت بوده...
همسر ایــن شهید فاطمیون ادامــه می دهــد :با
ابوحامد (شهید توسلی) ارتباط خوبی داشت.
همسرم در  25خرداد سال  94در بیمارستان بقیة
ا ...دعوت حق را لبیک گفت و شهید شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به وجود
زندگی مسالمت آمیز پیروان ادیان توحیدی
در ایــران گفت :هشت ســال دفــاع مقدس
تبلوری از حضور پیروان ادیان مختلف دینی
در کنار یکدیگر بود.به گزارش ایرنا از وزارت
فرهنگوارشاداسالمی،سیدعباسصالحی
در نشستی با نمایندگان ادیان توحیدی که با
حضور شهیندخت مــوالوردی دستیار ویژه
رئیس جمهور در حقوق شهروندی برگزار
شد ،افــزود :این نشست نشان می دهد که
ایران دارای چه عمق و گستره ای است .وی
ادامه داد :ما ایرانیان با ادیان مختلف دینی
از جمله آشوری ،کلیمی ،زرتشتی ،مسلمان
و  ...آن قدر به یکدیگر وصل هستیم که از
سال های دور ایران را ساخته ایم و در کنار
هم زیسته ایم.
▪ایران معناست نه جغرافیا

صالحی با تاکید بر این که ایران معناست
نه جغرافیا ،ادامه داد :این معنا را در طول
هــزاران سال با یکدیگر ساخته ایم و با هم
به فارسی سخن گفته ایــم .وزیــر فرهنگ
و ارشـــاد اســامــی در عین حــال تصریح
کــرد :ما با یکدیگر زبــان مشترک داشته
ایــم و آنــان کــه زبــان مشترک دارنـــد فکر
مشترک نیز با یکدیگر دارنــد .ما ایرانیان
هـــــزاران ســـال اســـت کــه بــا زبـــان و فکر
مشترک با یکدیگر ارتباط برقرار کرده ایم.
وی افزود :سال های طوالنی در دردهای
مشترک ایرانی در کنار یکدیگر بوده ایم و
در طول دوره های مختلف تاریخی ،دفاع
های مشترک داشته ایم.
▪همه برای وطن

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی تاکید
کرد :هر زمان ایران در معرض تهدید قرار
گرفته ،جوامع مختلف دینی بدون توجه
به رنگ های مختلف در کنار یکدیگر به
دفــاع از این سرزمین پرداخته اند.عضو
کابینه دوازدهم افزود :در مقاطع حساس

و خــطــرنــاک ،جامعه و مفهوم ایــرانــی و
همچنین معنای ایرانی در کنار هم بوده
اند و این سرزمین دارای خاطرات مشترکی
بــا یکدیگر اســت.وزیــر فرهنگ و ارشــاد
اسالمی گفت :همان طور که مسلمانان
به مساجد گذشته و تاریخی خــود ریشه
می دوانند به همان اندازه هم مسیحیان
به کلیسا ،کلیمیان به معابد و زرتشتیان
به آتشکده های خود ریشه می دوانند و
همگی در تاریخ گذشته و حال به یکدیگر
وصل هستیم و در کنار یکدیگر قرار گرفته
ایــم.وی تاکید کــرد :این گونه نشست ها
فرصتی است که برداشت مشترکی را با
یکدیگر واگویه کنیم و آینده خود را چون
گذشته بسازیم و در کنار یکدیگر قــرار
بگیریم.صالحی افـــزود :امــروز در برابر
مسئله های مشترک قرار داریم و باید هم
اندیشی کنیم که چگونه با آن ها مواجه
شویم.وی تصریح کرد :از یکسو معنویت
و قدسیت زدایی از انسان و جهان به عنوان
یک مخاطره جدی نزد ادیان مطرح است.
انسان و جهانی که در کالبد بماند خالی از
روح و معنا می شود بنابراین مخاطره تهی
شدن جهان از معنا جدی است و جهان و
انسان را تهدید می کند .ما پیروان ادیان

باید بیش از پیش به این دغدغه فکر کنیم
که چگونه از این مخاطره فاصله بگیریم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ادامه داد:
از سوی دیگر توجه به حوزه و نهاد خانواده
و مسائل مربوط به آن اســت .خانواده به
عنوان عنصر بنیادی زندگی اجتماعی به
عللی در معرض تهدید است .جامعه دینی
و خــانــواده نسبتی عمیق و وثیق دارنــد و
نمی توان آن دو را منفک از هم دانست.
بنابراین به این نکته هم باید توجه داشت که
چگونه میتوانیم از بنیان خانواده محافظت
کنیم زیرا به دین داری و معناداری زندگی
اجتماعی کمک می کند.
▪ادیان آسمانی برای صلح آمده اند

صالحیافزود:نکتهدیگرگسترشخشونت
و کینه است .ادیان آسمانی آمده اند انسان
را با ساحت های مختلف به صلح برسانند.
فلسفه ادیان توحیدی کاهش تضادهاست.
عضو کابینه دولــت دوازدهــم اظهار کرد:
ایرانمیراثهزارسالهاجدادماستوخیلی
ها طمع دارند معنا و جغرافیای آن را در هم
بریزند بنابراین باید در کنار یکدیگر از آن
محافظت و امید دشمنان آن را چون گذشته
ناکام کنیم.

همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه(س)

ایران برای فرزندانش آغوش میگشاید
ایران دوباره عطر فکه و شلمچه و طالئیه به خود می گیرد.
همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا(س) و دهه فاطمیه
پیکرهای مطهر شهدای گمنام تازه تفحص شده دفاع
مقدس در نقاط مختلف کشور تشییع و خا کسپاری
خواهد شد.
▪خراسان رضوی میزبان پیکر مطهر 30شهید گمنام

پیکر مطهر  30شهید گمنام ام ــروز پنجشنبه26 ،
بهمنماه بــا استقبال نیروهای مسلح ،مسئوالن و
خانواد ههای معظم شهدا و ایثارگران وارد فرودگاه
شهید هاشمینژاد مشهد میشود.
با توجه به زیاد بودن تعداد پیکرها و تشییع و تدفین آنان
در  16مکان در این استان بهگونهای برنامهریزی شده
که بخشی از برنامههای تشییع ،تدفین و وداع با شهدا
قبل از شهادت حضرت زهرا(س) و بخشی هم پس از آن
انجام شود تا عملیات تشییع و تدفین به بهترین شکل
ممکن انجام شود.
جمعه  27بهمنماه پیکرهای مطهر شش شهید گمنام
به دانشگاه آزاد تایباد ،مشهدریزه و کاریز منتقل و روز بعد
در هر یک از مکانهای مذکور دو شهید تدفین میشوند،
همچنین روز شنبه ،پیکرهای مطهر پنج شهید واالمقام
به نیلشهر ،تیپ  38زرهی تربتجام و فرهادگرد منتقل
و روز یک شنبه ،عملیات تشییع و تدفین آنــان انجام
میشود.
پیکرمطهرشششهیدگمنامدرروزیکشنبهبهدانشگاه
آزاد قوچان ،چکنه و همتآباد انتقال می یابد و تشییع و
تدفین این شهدای گران قدر روز دوشنبه انجام میشود،
در همین روز ،پیکر پنج شهید گمنام به محورهای
یونسی ،کاخک و یکی از حوزههای علمیه مشهد منتقل
میشود که تشییع و تدفین آنان روز سهشنبه همزمان با
شهادت حضرت زهرا(س) صورت میگیرد.
در شب شهادت حضرت صدیقه طاهره(س) در مشهد
مقدس نیز مراسم وداع با  18شهید گمنام با حضور
زائران و مجاوران برگزار می شود و تشییع از میدان شهدا
به سمت حرم مطهر رضوی همراه با اجتماع فاطمیون
صورت میگیرد.
در روز شهادت حضرت فاطمه (س) پیکر مطهر دوشهید
دفــاع مقدس به دانشگاه آزاد بردسکن منتقل و دوم
اسفندماه عملیات تشییع و تدفین آنان برگزار میشود،
محورهای نوخندان ،چاپشلو و لطفآباد نیز در روز
چهارشنبه ،میزبان پیکرهای شش شهید گمنام هستند
که تشییع و تدفین این شهدای گمنام روز پنجشنبه
برگزار میشود.همچنین تشییع نمادین روح  49شهید
جاویداالثر مدافع حرم همراه با تشییع شهدای گمنام
انجام میشود.
▪اصفهانیها میزبان  30شهید گمنام

مردم اصفهان همزمان با دهه فاطمیه و ایام شهادت
حضرت زهرا(س) میزبان  30شهید گمنام تازه تفحص
شده است که در  15منطقه این استان تشییع و خاک
سپاری میشوند.
مرکز پدافند هوایی اصفهان در کوهپایه میزبان یک

شهید گمنام  38ساله ،شهر افوس شهرستان بوئین و
میاندشت میزبان دو شهید  24ساله و  18ساله ،شهر
اژیه میزبان دو شهید  20و  25ساله ،شهرستان نائین
میزبان سه شهید  20 ،27 ،17ساله ،شهر حسنآباد
اصفهان میزبان دو شهید  27و  19ساله ،شهر ونک
شهرستان سمیرم میزبان دو شهید  21و  27ساله ،
شهر کمه شهرستان سمیرم میزبان دو شهید  20و
 22ساله ،شهر تودشک کوهپایه میزبان دو شهید
 25و 21ساله  ،مسکن مهر فوالد شهر و برزن ایثار
میزبان دو شهید  23و  21ساله  ،مسکن مهر فوالد
شهر و برزن فرهنگ میزبان دو شهید  18و  22ساله،
شهر قهدریجان در فالورجان میزبان سه شهید ،19
 16و  23ساله ،دانشگاه فرهنگیان شعبه بــرادران
اصفهان میزبان دو شهید  25 ،22ساله  ،دانشگاه
فنی و حرفهای اصفهان میزبان دو شهید  22و 18
ساله ،پاالیشگاه صنعت نفت میزبان دو شهید  27و
 22ساله و صنایع زرین خودرو میزبان یک شهید 28
ساله خواهد بود.
روز شنبه  28بهمن ماه از ساعت  9صبح باغ موزه دفاع
مقدس اصفهان پیش از مراسم تشییع شهدا در مناطق
مختلف استان ،مراسم وداع با این شهدا را تدارک دیده
است که از عموم مردم شهید پرور اصفهان برای شرکت
در این مراسم دعوت میشود.
▪تدفین  2شهید گمنام در دانشگاه آزاد پیشوا

دانشگاه آزاد اسالمی واحد پیشوا پایان ماه جاری شاهد
تشییع پیکر پاک شهداست .مراسم استقبال از پیکر
دو شهید واالمقام در قرچک ،مراسم وداع در ورامین و
مراسم تشییع و تدفین در شهرستان پیشوا انجام خواهد
شد.
▪تشییع پیک ر مطهر  8شهید گمنام در قزوین

پیکرهایمطهرهشتشهیدگمنامدفاعمقدسهمزمان

با ایام فاطمیه در استان قزوین و شهرهای «معلمکالیه»
و «ضیاءآباد» و پایگاه هوانیروز و آمادگاه ارتش در شهر
«آبیک» و همچنین دانشگاه آزاد اسالمی «بویینزهرا»
تشییع و تدفین میشوند.
▪ 2شهید مهمان زاهدانیها

عصر روز دوشنبه پیکر مطهر دو شهید گمنام 30
ساله و  19ساله وارد زاهدان و در کنگره ملی شهدای
سیستان و بلوچستان شرکت داده شد و قرار است
همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)
در دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان در زاهدان
تدفین شوند.
▪دانشکدهعلومقرآنیمیبدمیزبانیکشهیدگمنام

دانشکده علوم قرآنی میبد نیز در این ایام از شهید 18
ساله میزبانی میکند .مراسم وداع با این شهید در
حسینیه انصار بفروئیه برگزار خواهد شد و قرار بر این
است که شهید گمنام از مکانسپاه قدیمتا دانشکده علوم
قرآنی تشییع شود.
▪تدفین  2شهید گمنام در دانشگاه آزاد گرگان

پیکر دو شهید گمنام روز شنبه وارد گرگان می شود
و مراسم استقبال از این دو شهید ظهر روز شنبه 28
بهمنماه جاری برگزار و  29بهمنماه از محل بهداری
سپاه گرگان تا چهار راه شهدا تشییع و سپس پیکر پاک
این دو شهید به سمت دانشگاه آزاد گرگان منتقل و
خاکسپاری میشود.
▪ورود  16شهید گمنام به استان کرمان

روز  28بهمن مــاه جــاری پیکر  16شهید گمنام در
فرودگاه کرمان مورد استقبال قرار میگیرد و تا معراج
شهدامشایعتودرچهارشهرستانشهربابک،سیرجان،
انار و رفسنجان تشییع و تدفین میشوند.
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