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توگو ،همچون روحی تازه
گف 

یادداشت

اندیشــمندان و دانشــگاهیان در برگــزاری نشســتها و جلســات متعدد و
منظــم علمی و ادبی داشــتند ،به شــکل گرفتن روح گفتوگــو در جامعه
کمک کرد.
«گفتوگــوی اجتماعــی» ،ژانــر تــازهای از گفتوگــو بــود کــه در آن ،نــه
تصمیمگیری که بیشــتر مشــارکت تک تک نفرات حاضر کــه از حوزهها و
زمینههای موضوعی متمرکز منتخب شــده باشند اهمیت داشت .اجرای
این نوع تازه که در میان اقشــار عالقهمند در برخی از اســتانها در نهایت
به خلق نهادهای مدنی توسط آنان انجامید.
رشــد این قبیل برنامهها به مدد راه انداختن و پشــتیبانی زیرســاختهای
ســخت افزاری گفتوگو دوچندان شــد ،وســایل ارتباطی دیدنی که اینک
موجب میشــود غالب مردم ایران بتوانند در هنگام حضور در خانههای
خــود ،بــا اقوام ،دوســتان و آشــنایان خود همراهی داشــته ،ســخن و حتی
لحظههای حضور هم را به اشتراک بگذارند و مأنوس شوند.
شــبکههای اجتماعــی ســهم عمــدهای در شــکل دادن بــه همبســتگی،
همافزایی و همراهی گروههای همفکر و مشــارکت آنها در شکل دادن به
نهادهــای اجتماعــی و برنامههــای فرهنگی دارند .اگرچه این اســباب گاه
موجب شــکلگیری چالشها و تضادهای عدیده در عرصه عمومی شــد،
اما با شــکیبایی و تحملی با آن مواجهه شــد تا بتواند در کنار دستاوردهای
ارزشــمند گفتوگو با این مسائل مدارا کند .در همین فرصتهای نوپدید
بود که گفتوگو برای موضوعهای مختلف سیاسی در شبکههای مختلف
فرهنگــی اجــرا شــد و برگــزاری مناظرههای متنــوع و انعکاس آن توســط
رســانههای جدید مورد اســتقبال مــردم قرار گرفــت .پررنگترین حالت،
گفتوگوهــا و تعامــات مدنی شــاخصی در همراهی عامه مــردم بود که
برای حمایت از آســیب دیدگان زلزله و ســیل در کشــور شــکل گرفت .این
مشــارکت فعال در شــبکههای اجتماعی موجب شد که سودمندی آن در
شکل دادن به گفتوگوی اجتماعی در عرصه عمومی مشهود باشد.
آنچه اینک روشــن اســت ،شــکل گرفتن نوع جدیدی از نــگاه به جامعه و
حضور و مشارکت مردم در مسائل است که به «انسان در حال گفتوگو»
انجامیــده اســت .تا جایی که بســیاری از مردم اینک بهدنبــال راهکارهای
روانشناختی برای گفتوگوهای سازنده هستند و پرسش عجیبشان این
اســت که چــرا این قدر جزئیات قهر کردن و گفتوگــو با دیگری برای آنها
مهم شده است! یکی از دستاوردهای نگاه تازه به انسان در حال گفتوگو
این بود که به جای مصرف شدن بودجههای حمایتی برای چاپ و انتشار
کتابهــای مــورد عالقه مدیران ،حمایت از کتابفروشــیهای زحمتکشــی
بود که پس از ســالها بیتوجهی کمر همتشــان در حال خم شــدن بود.
یقینــاً رونــق کتاب ،صــورت متنــی گفتوگو بود کــه توجه به آن ریشــه در
رسالت دینی ما هم دارد.
امــا ایــن راه گفتوگو و رونق نهادهای اجتماعی هنوز در ابتدای راه اســت
و نیاز هســت کــه بهعنوان یکی از اساســیترین راهکارهای حل مشــکالت
و مســائل جامعــه مــا همچــون همبســتگی ،وفــاق ،نهادســازی و کاهش
تضادهای فرهنگی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
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بســیاری فکر میکنند راهکارهــای اجتماعی،
اقتصــادی و سیاســی بــا جســتوجوی علل و
برهــان قابل حــل هســتند .از اینرو مــدام در
پــی یافتن کلیشــههای تکراری از فقــر ،کمبود
درآمد ،پایین بودن ســرانهها ،حاشیه نشینی،
محمدزینالیاُناری
ســوءمدیریت ،عقــب ماندگــی و ...و نوشــتن
پژوهشگر
فرهنگ عامه
بیانیههــا و تحقیقــات مکــرر در خصــوص
اهمیــت علتهــای اهریمنــی هســتند .غافل
از اینکــه در جهانــی کــه انســان در آن زندگــی
میکند ،ریشه بسیاری از مشکالت و مسائل را
به جای اشیا مادی و عناصر مفهومی میتوان در تفسیرها و سخنهای بر
زبان نیامده مردم جســت .ولی چه کنیم که برداشت ما ایرانیها از علوم
انســانی مدرن نیز مانند علوم طبیعی ،علت جویانه و دلیل تراشانه بوده
و تقریباً با آن نگاهی که به گیاه و مصنوعات داشتهایم برای مسائل آدمی
دلیل جستهایم.
کهنتریــن و معتبرتریــن تعریفــی کــه دربــاره انســان میدانیم–انســان
حیوانــی اســت ناطق -او را برای ما در حال ســخن گفتــن تداعی میکند.
یعنــی بهجــای مطالعــات علمــی اعــم از آزمایــش کــردن و تالشهــای
مفهومــی ،میتوانیــم اولویــت را در ســخن گفتــن انســان قرار دهیــم .اما
تاکنون بهجای اینکه به انســان در حال ســخن گفتن اعتباری قائل شویم،
او را در خانه خود حبس کرده و برای مشکالت و مسائل او ب ه دنبال دالیل
مادی و عناصر مفهومی بودهایم .آزمونها اگر اعتباری هم داشته باشند،
برای انسانی قادر به سخن گفتن معتبر است که الجرم تولد دیگری برای
او بیاغازیــم و نهادهای ســخن گفتن را بپروریم .بعد از ظهور «انســان در
حال گفتن» است که عناصر مفهومی چون دموکراسی و اقتصاد نیز معنا
پیدا میکنند.
وقتــی ما با هم ســخن میگوییم ،بــرای همدیگر بهعنوان انســان تعریف
میشــویم ولی پیش از آنکه ســخن گوییم ،برای دیگــران مبهم و گنگ و
نامشخص بهنظر خواهیم رسید .اگر در یک جامعه ،گفتوگو و نهادهای
گفتوگــو غایب باشــند ،در واقع ما با یک تعریف ماتریالیســتی از انســان
مواجــه هســتیم ،او انســانی در خود و ســاکت بوده و به اشــیا تبدیل شــده
اســت .اما وقتی نهادهای گفتوگو حاضر باشــند ،ما با تعریفی از انســان
همراهیــم که به همــراه دیگران دنیای درون ،عالم کبیــر و معنویت خود
را به اشتراک میگذارد.
در شرایطی که گفتوگو غایب باشد ،اگر عدالت آرمانی را هم در جامعه
پیــاده کنیــم ،در نهایــت چیــزی در حــد آرمانهای مــادی گرایانــه را رقم
خواهیــم زد و چیزی را شــاهد خواهیم بــود که امــروز آن را مصرفگرایی
مینامیــم .توزیــع پــول و امکانات ،بــدون نهادینهســازی حضــور فعال و
گفتوگــوی انســانها در جامعه که چنــدی پیش صــورت گرفت و چنین
سرنوشــت ظلمانــیای را رقــم زد؛ جامعهای که پیشــتر ســالها بــا پیکان
یخچالی ســازگار و همبســته میماند ،ناگهان به شاسی بلند و پورشه روی
آورد و در تنوع مصرف و اشیا اسیر گشته است.
در اوج این شــرایط بود که ســخن از ضرورت زنگ انشــا و ساعت گفتوگو
توســط رئیس جمهوری دولــت حاضر به میان آمد ،اگرچــه چندان مورد
اهتمــام مدیــران آموزشــی قــرار نگرفت .بــا این حــال ،توجه ویــژهای که

توگو با «ایران» مطرح کرد
سید محمدعلی شهیدی ،معاون رئیس جمهوری و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در گف 

ایجاد  100هزار شغل ظرف  6سال برای ایثارگران
زهرا نوری

بنیادشهیدوامورایثارگرانپیشازآنکهنهادیخدمترسانبهجامعهایثارباشد،نمادفداکاری
وایســتادگی در راه آرمانهای بلند تا پای جان است .نهاد ونمادی که نشان ونشانی انسانهای
وارستهوخودساختهرابرپیشانیداردوآستانهورودبهدنیاییسرشارازصفا،صمیمیت،مروت
و اخالص اســت.آحاد جامعه هــدف این نهاد ملی ومعنوی به مثابه شــهروندان آرمانشــهر،
نســبتیوثیقباایثاروازخودگذشــتگیدارندوهریکرایتدرحالاهتزازعزتوشرفاینمرز
وبوم انــد .از منظر دولتیان نیز ،مجموعه بنیاد شــهید فراتر ازیک نهاد رســمی ،متولی ذخایر و
پشتوانههای معنوی بسیاری اســت که الهام بخش مدیران جامعه بوده و ضمن تأمین انرژی
الزم برای خدمت به مردم به انگیزهها رنگ الهی میبخشد .به مناسبت هفته دولت که با یاد
شــهیدانرجاییوباهنرهمراهاســت،بهسراغحجتاالســاموالمسلمینسیدمحمدعلی
شهیدینمایندهولیفقیه،معاونرئیسجمهوریورئیسبنیادشهیدوامورایثارگرانرفتیمتا
پاسخگوی برخی از سؤاالت مان درارتباط با مناسبات دولت با جامعه ایثار باشد .ایشان دراین
توگوضمنتشــریحعملکردبنیادشــهیددرزمینههایمختلفبهاهتمــامدولتدررفع
گف 
مشــکالتخانوادهبزرگایثاربهنحــویجدیخبردادوگفت:دولتدرصدداســتتاازطرق
مختلف،مشکلاشتغالودرمانایثارگرانوخانوادههایشانراکاهشدهد.

دیدار رئیس جمهوری با خانواده یکی از شهدای ارمنی

 ëëجامعــهایثارگــرانچهمیــزانازدغدغههای
دولتمردانراشکلمیدهندونقشبنیادشهید
دراینارتباطچیست؟
تکریــم ایثارگــران و خانوادههای معــزز آنان و
ترویــج فرهنــگ ایثار و شــهادت ،یــک وظیفه
دینــی ،ملی و فرا دســتگاهی اســت که متوجه
همــه نهادهای ملی اعم از دولتی وغیر دولتی
میباشد .آحاد جامعه و مسئوالن وظیفه دارند
به اشــکال مختلف برای پاسداشــت مقام این
عزیزان اقدام کنند .طبعاً دیدار با خانوادههای
شــهدا ،جانبــازان و آزادگان بــه نوعــی یــادآور
جایگاه رفیع آنان در جامعه ،زنده نگه داشتن
فرهنــگ ایثــار و جانفشــانی در راه ارزشهــای
اسالمی و انقالبی است .بهخاطر دارم در اولین
جلسهایکهبهعنواننمایندهولیفقیهدربنیاد
شــهید و امور ایثارگــران با رهبر معظم انقالب
داشتم ،ایشان تأکید خاصی بر دیدار با خانواده
معظــم شــهدا و ایثارگــران داشــتند .در ایــن
جلسه ،ایشان متذکر شدند که دیدار با جانبازان
در اولویت بیشــتری قرار گیرد به این جهت که
معظملهبهصورتمستمردیدارهایبیشتری
بــا خانوادههــای معظــم شــهدا داشــتهاند .بر
همین اســاس طرح ســپاس که در واقع همان
مراجعــه خادم به مخدوم اســت را به مرحله
اجرا درآوردیم.
ëëطرح سپاس صرفاًبرای مدیران بنیاد شهید و
امورایثارگرانطراحیشــدهیاسایرمسئوالنرا
همدربرمیگیرد؟
طــرح ســپاس از ابتــدای شــکلگیری تاکنــون،
بهصــورت مســتمر در حــال انجــام اســت .در
ایــن طــرح عــاوه بــر مدیــران بنیــاد شــهید و
امــور ایثارگــران ،وزرا ،اســتانداران ،فرمانــداران
و مســئوالن ســایر دســتگاههای اجرایــی نیــز
مشــارکت و همراهــی دارند .این طرح توســط
رئیسمحترمجمهورنیزبهشکلجدی دنبال
میشــود و برخــی از دیدارهــا با حضور ایشــان
انجام میشــود .رئیــس جمهــوری محترم به
تأســی از ســلوک رهبر معظم انقالب از اولین
روزهایمسئولیتخویشدیدارباخانوادههای
شهدا و جانبازان عزیز را در برنامههای خویش
گنجانــده ،بهطوری که بعد از شــش ســال این

حرکــت بهصــورت یک ســنت حســنه و پایدار
درآمــده اســت .مــا معتقدیــم مجالســت و
همنشینی با خانواده شهدا ،جانبازان و آزادگان
بر روحیه و اندیشه مدیران جامعه تأثیر بسیار
دارد .در این راســتا ،سال گذشته  220هزار مورد
دیدار حضوری توســط مســئوالن بنیــاد اعم از
معاونین و مدیران ستاد استان و شهرستانها
با ایثارگران انجام شــده اســت .در اجــرای این
طرح از همکاری مســئوالن در همه دستگاهها
و ســازمانهای اداری و اجرایــی نیــز بهــره
گرفته میشــود .مســئوالن کشــوری ،اســتانی و
شهرستانی در سایر دستگاههای اجرایی بیش
از  200هــزار دیــدار بــا خانــواده معظم شــهدا
داشتهاند که تاکنون در مجموع  420هزار دیدار
با خانواده شــهدا ،جانبــازان و آزادگان در قالب
طرح سپاس انجام گرفته است.
ëëدر ســالهای اخیرمســائل اقتصادی و تأمین
معیشــت برایهمهقشــرهای جامعهاولویت
پیــدا کرده اســت ،بــدون شــک ایثارگــران هم
درچنینشــرایطینیازمندحمایتهایبیشتر
اقتصــادی و رفاهــی انــد .بنیــاد شــهید و امــور
ایثارگــراندرســالهایاخیربرایرفــعایننوع
دغدغههایایثارگرانچــهاقداماتیانجامداده
است؟
وقتــی از سیاســتهای دولــت در قبال جامعه
ایثارگران ســخن میگوییم در وهلــه اول ،نگاه
شــخص رئیــس دولــت ،مهــم اســت .رئیس
جمهور ،به تأسی از مشی مقام معظم رهبری،
با وجود مشغلههای کاری زیاد ،بهطور مستمر
پیگیر وضعیت عزیزان جانباز و خانواده شهدا
هســتند .در همیــن روزهــای تحریــم و تنگنــا،
بخشهــای مختلــف دولــت ،در حد بضاعت
مالــی خویــش از کمــک بــرای رفع مشــکالت
و نیازهــای عزیــزان ایثارگــر دریــغ نمیکننــد.
چنانکه قبالً نیز عنوان کردیم بنیاد شهید و امور
ایثارگران با برنامهریزی و تالشی مستمر و البته
مساعدت دولت توانســت معوقات سالهای
 1376تا  1394و همچنین بخشی از مطالبات
سال  1395خانوادههای معظم شهدا را که در
دولتهای مختلف به علت بار سنگین مالی،
زمین مانده بود  ،پرداخت کند .بر این اســاس

معوقــات و مطالبات پرداخت شــده بالغ بر
 5700میلیاردتومانبودهاست.البتهدغدغه
مسائلمعیشتیورفاهیجامعهایثارگریبه
دریافت مطالبات معوقه محدود نمیشــود
بلکــه باید برای اشــتغال ،درمــان ،آموزش و
سایر موضوعات آنها نیز چاره اندیشی شود.
ëëبرایرفعمشکلاشتغالخانوادههایشهدا
وایثارگــرانتاکنونچهاقداماتیانجامگرفته
است؟
چنــان کــه واقــف هســتید بحــث اشــتغال،
مأموریت اول دولت اســت؛ در این خصوص
بنیادشهیددرزمینهایجادشغلبرایجامعه
هدفبادادنتسهیالتبهمنظورفراهمآوری
اشتغال و کارآفرینی ،توانمندسازی و هدایت
شغلی ایثارگران وخانواده هایشان ،گامهای
مؤثری برداشــته اســت .ســهم بنیــاد دراین
حوزه از سال  1392تاکنون (در دولت یازدهم
و دوازدهــم) ،ایجاد شــغل برای بیــش از 100
هزار نفر از ایثارگــران ،در بخشهای دولتی و
غیردولتی بوده اســت که تنها در ســال 1397
حــدود  25هزار نفر از ایثارگران یا افراد تحت
پوشــش آنهــا دارای شــغل شــدهاند کــه 14
هــزار و  71نفــر از ایــن افــراد در دســتگاههای
دولتــی وبخش خصوصی بهکار گرفته شــده
و  10هــزار و  871نفــر نیــز از طریق طرحهای
خوداشتغالی مشغول به کار شدهاند .در این
راستا صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران
تاکنــون مبالــغ قابــل توجهــی تســهیالت از
اعتبــارات صنــدوق و منابــع بانکهــا بــرای
اشــتغال و کارآفرینــی پرداخت کرده اســت.
البته در این حوزه برای توانمندسازی شغلی
ایثارگــران اقدامــات دیگــری نیز مــورد توجه
بنیاد قرارداشته که مشاورههای شغلی ،فنی
و تخصصی و برگزاری دورههای آموزش فنی
– مهارتی ،آمــوزش کارورزی و....از آن جمله
است .درهمین زمینه باید بگویم با توجه به
نرخ بیکاری که در کشــور  12.2درصد است ما
در جامعــه ایثارگران نرخ بیــکاری را به چهار
درصدرساند هایم.
ëëیکــی دیگــر از مشــکالت جامعــه ایثارگری
بخصوصجانبازانامدادرسانیوتوانبخشی
اســت در این زمینه بنیاد شهید چه اقداماتی
انجامدادهاست؟
توانبخشــی مقولــه بســیار مهمــی در حــوزه
بهداشــت و درمان است و بنیاد شهید و امور
ایثارگرانعالوهبرخدماتدرمانی،بهصورت
مســتمر و گســترده خدمــات توانبخشــی و
تجهیزات پزشــکی الزم برای عزیزان ایثارگر
که نیازمنــد این نوع خدمات هســتند را ارائه
میکند .در سال  1397تعداد  37850مورد
لوازموتجهیزاتپزشکیوتوانبخشیوکمک
حرکتــی در ســطح ســتادی و اســتانی تهیه و
توزیع شــده اســت .همچنین خدمــات ما به

والدین عزیز شــهدا و جانبــازان در موضوع حق
پرســتاری افزایش داشــته اســت به این صورت
که هماکنون برای بیش از40هزار نفر از والدین،
همســر و فرزند شــهدا و  49هزار نفر از جانبازان
عزیز حق پرستاری پرداخت میشود .همچنین
بیــش از  150هزار نفر از ایثارگــران و افراد تحت
پوشــش آنهــا از خدمــات مــددکاری فــردی
بهرهمندمیباشند.
ëëعالوهبراشــتغالآیاخدماتمعیشتیدیگری
همبرایایثارگرانپیشبینیشدهاست؟
بلــه ،در حد مقدورات تالش شــده تــا خدمات
مکمــل دیگــری هــم صــورت گیــرد ،از جملــه
اینکه در راســتای اهداف بنیــاد در زمینه تأمین
معیشــت و رفــاه ایثارگــران ودر قالــب کمــک
بــه تأمین مســکن بــرای ایــن عزیــزان ،بیش از
 41هــزار نفــر در ســال  97تســهیالت مســکن
دریافــت کردهانــد .اقــدام دیگر بنیــاد درهمین
جهــت ،ارائه خدمــات بیمه اجتماعی شــامل؛
بیمهعمروحادثهوحوادثغیرمترقبهاستکه
بویژه در حوادث طبیعی ســالهای اخیر بسیار
مؤثر بوده و در ســال  1397تعــداد 1/428/567
نفر از ایثارگران از این خدمات بهرهمند شدهاند.
 ëëازجملــه نیازهــای جامعــه ایثارگــری ،ارائــه
خدمات بهداشتی و درمانی است ،در این زمینه
چهخدماتیبهایثارگرانارائهمیشود؟
در این خصوص خدمات مختلفی به ایثارگران
عزیــز ارائه شــده و میشــود .بهعنوان مثــال در
زمینه بیمه ،ســال گذشــته حدود یک میلیون و
 700هــزار نفر از ایثارگران و افراد تحت پوشــش
آنها از بیمه تکمیلی و حدود  883هزار نفر نیز
از بیمه پایه درمانی بهرهمند شدهاند .همچنین
بنیــاد شــهید و امــور ایثارگران بهمنظــور فراهم
آوردن خدمــات بهینــه درمانی بــرای ایثارگران
گروههــای پزشــکی زیــادی را بــا هــدف درمــان
مناسب و انتقال تجارب به پزشکان داخل کشور
بــه ایران دعوت میکنــد .با ایــن روش عالوه بر
افزایــش کیفیت درمــان ،در هزینههای درمانی
این عزیزان نیز صرفهجویی میشــود .با همین
هــدف در ســال گذشــته 18 ،تیم خارجــی برای
ویزیت تعداد 1183نفر از ایثارگران عزیز و انجام
 325عمــل جراحی به ایران دعوت شــدند .در
همین راســتا توجه به اســتانهای کم برخوردار
در زمینــه درمــان و ارائــه خدمــات درمانــی نیز
فراموش نشده اســت و طی سال  ،1397تعداد
 10تیم متخصص به اســتانهای کــم برخوردار
جهت درمــان و جراحی ایثارگــران معزز اعزام
شدند .عالوه بر این ،مبلغ  2/2میلیارد تومان از
طریقصندوقسالمتبرایهزینههایدرمانی
افرادی که تحت پوشــش بیمــه پایه و تکمیلی
نمیباشــند پرداخــت شــده اســت .همچنیــن
تعــداد 165هــزار و  492نفــر از ایثارگــران معزز
تحــت پایش ســامت قــرار گرفتهانــد؛ البته در
حوزه درمــان در چند ماه اخیر بــا توجه بهعدم

تأمین اعتبــارات مورد نیــاز ،در ارائه خدمات
بیمــه تکمیلــی درمان بــا مشــکالتی مواجه
بودیم که در حال پیگیری هســتیم تا بتوانیم
مسائل را با همکاری دولت و مجلس شورای
اسالمی حل و فصل کنیم.
 ëëجنابعالــیهمــوارهتأکیــدداریدکــهترویج
فرهنــگ ایثــار و شــهادت تنهــا از طریــق
فعالیتهــای فرهنگــی امــکان پذیر اســت،
ممکــن اســت بفرماییــد کــه فعالیتهــای
فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران از جهت
اولویتبندیدرچهوضعیتیقراردارند؟
ازمأموریتهایاساسیبنیادشهیدکهبزرگان
نظــام از امام راحل تا رهبر معظم انقالب بر
آن تأکید دارند ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
در جامعــه اســت .فرهنــگ ایثــار و شــهادت
پشــتوانه نظــام مقــدس جمهوری اســامی
اســت و اقتــدار و امنیــت بیبدیلی کــه اکنون
ملت و کشــور بــدان دســت یافتــه ،حاصل و
محصــول این فرهنگ اســت .تــاش ما این
است تا به موازات خدمات معیشتی عزیزان
ایثارگر از این بخش از رسالت خویش ،یعنی
زنــده نگــه داشــتن میــراث گرانقــدر شــهدا و
ایثارگران و ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت در
ســطح جامعه غفلــت نکنیم .خوشــبختانه
در ایــن عرصــه گامهــای امیدوارکننــدهای
برداشته شده است .ما اکنون  79کانون فعال
فرهنگــی و  1089حســینیه شــهید و  21مــوزه
اســتانی داریم .خاطرات شفاهی 30هزار نفر
از والدین معظم شــهدا ضبط و ثبت شــده و
حدود 9میلیون سند مکتوب از شهدای معزز
جمــعآوری شــده اســت .همچنیــن 40هــزار
ســاعت فیلم بــا موضوعات دفــاع مقدس و
انقالب در آرشــیو دیجیتال ما موجود اســت.
در راســتای فرهنگســازی در این حوزه یکی
از برنامههــای خــاص بنیــاد شــهید و امــور
ایثارگــران اجــرای برنامههــای مرتبط بــا روز
بزرگداشــت شهدا بوده ،که طبق برآوردهایی
که صورت گرفته اســت ،اقدامات انجام شده
طی این چند ســال نقش مؤثری در آشــنایی
مــردم با ایــن روز و شناســاندن آن به جامعه
داشته است .چنانکه مالحظه میکنید ،حوزه
فرهنگی فعالیتهای بنیاد دامنه گستردهای
دارد.
البتــه بایــد در نظــر داشــت کــه در قبــال این
فرهنــگ و ایــن ســرمایههای جــاودان ملی و
معنویهمهمسئولهستندولذاهمهنهادها
و ســازمانها الزم است برای حفظ بزرگترین
ســرمایه معنــوی این جامعه یعنی اندیشــه
ایثــار و مقاومت تالش کنند .در واقع خدمت
به این قشــر معــزز و ترویج ایــن فرهنگ واال
امری فرادستگاهی اســت و باید مسأله همه
مسئوالنماباشد.
 ëëیکیازبحثهایمطــرحدرزمینهآموزش
ایثارگران میزان موفقیتهای آنان درمیدان
رقابت و تأثیر ســهمیه ایثارگــری براین میزان
اســت این موضوع تــا چه حد بــا واقعیتها
قابلانطباقاست؟
مســائل آموزشــی یکی از دغدغههای جدی
ما در بنیاد اســت ،ســال تحصیلی گذشته به
بیــش از 39هزار دانشآموز و بیش از 110هزار
دانشجو شــاهد و ایثارگر خدمات و تسهیالت
آموزشیارائهشدهاست.معنایایناقدامات
ایــن اســت که تالش مــا معطوف بــه ارتقای
سطح علمی افراد شاغل به تحصیل جامعه
ایثارگــران وفرزندانشــان اســت وســهمیه به
معنــای پذیــرش این افــراد با ســطح علمی
پاییــن نیســت .مــا در میــان جامعــه معــزز
ایثارگری در زمینه آموزشی ،شاهد درخشش
فرزندان ایثارگر در رقابتهای علمی داخلی
و حتــی خارجــی هســتیم .وجــود بیــش از
 34هــزار دانشــجوی ممتاز و حــدود  23هزار
دانشآمــوز ممتــاز از جامعه شــاهد و ایثارگر
یعنــی حــدود 62درصــد از موفقیتهــای
علمــی ،همچنین کســب رتبه زیر 100کشــور
در کنکور سراســری در سه سال گذشته توسط
57نفــر از ایــن عزیــزان که بــدون اســتفاده از
ســهمیه بــه دســت آوردهاند بیانگــر تالش و
پشــتکار و از ســویی توانایــی و اســتعداد ایــن
عزیزاناست.
ëëاگر نکتــه دیگری هســت کــه الزم میدانید
متذکرشویدبفرمایید؟
الزم میدانــم از تــاش رســانهها از جملــه
روزنامه ایران برای کمک به انجام مأموریت
ترویــج فرهنگ ایثار و شــهادت بنیادشــهید
تقدیر و قدردانی کنم.

ëëمجموعه بنیاد شــهید فراتر ازیک نهاد رسمی ،متولی ذخایر و پشتوانههای معنوی بسیاری است که الهام بخش مدیران
جامعه بوده و ضمن تأمین انرژی الزم برای خدمت به مردم به انگیزهها رنگ الهی میبخشد
ëëرئیس جمهوری محترم به تأســی از سلوک رهبر معظم انقالب از اولین روزهای مسئولیت خویش دیدار با خانوادههای
شــهدا و جانبازان عزیز را در برنامههای خویش گنجانده ،بهطوری که بعد از شــش ســال این حرکت بهصورت یک ســنت
حسنه و پایدار درآمده است
ëëما معتقدیم مجالســت و همنشــینی با خانواده شهدا ،جانبازان و آزادگان بر روحیه و اندیشــه مدیران جامعه تأثیر بسیار دارد .در
این راســتا ،سال گذشته  220هزار مورد دیدار حضوری توسط مســئوالن بنیاد اعم از معاونین و مدیران ستاد استان و شهرستانها با
ایثارگران انجام شده است
ëëایجاد اشتغال ،مأموریت اول دولت است؛ در این خصوص بنیاد شهید در زمینه ایجاد شغل برای جامعه هدف با دادن تسهیالت
به منظور فراهمآوری اشــتغال و کارآفرینی ،توانمندســازی و هدایت شــغلی ایثارگران وخانواده هایشــان ،گامهای مؤثری برداشــته
است .سهم بنیاد دراین حوزه از سال  1392تاکنون (در دولت یازدهم و دوازدهم) ،ایجاد شغل برای بیش از  100هزار نفر از ایثارگران،
در بخشهای دولتی و غیردولتی بوده است

