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نجفی دوباره تذکر گرفت
عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران گفت:  به شهردار تهران 
بابت عدم آغاز جشن های استقبال از بهار تذکر می دهیم چراکه 

در آستانه سال نو شهر در انتظار بروز تحوالت بصری است.
زهرا نژادبهرام در پنجاه و دومین جلسه علنی شورای شهر 
ضمن تذکر به شهردار تهران گفت:  در آستانه سال نو قرار داریم 

ولی جشن استقبال از بهار در شهر تهران آغاز نشده است. 

وی ادامه داد: ش��هر در انتظار بروز تحوالت بصری اس��ت 
و باید بهار را جش��ن بگیریم و در حال حاضر ش��هر خس��ته و 
دلشکسته ای که در سال 96 که چهره آن را رقابت های سیاسی 
زخ��م زده بودند در آس��تانه بهار باید این چه��ره را نو کنیم و 

جشن های استقبال از بهار برپا شود.
وی اف��زود: در س��ال 96 مردم در صف های چندس��اعته 
انتخاب��ات بودن��د و چگونه اس��ت که اکنون ب��ه عید کم توجه 

شده ایم و باید گل آرایی را در سطح شهر داشته باشیم.

االن دانشجویی فعالیت می کنید یا خارج از دانشگاه؟
اکن��ون فارغ التحصی��ل ش��ده ام ولی به صورت دانش��جویی 

فعالیت داریم.
از آغ�از فعالیتت�ان بگویی�د ک�ه چگون�ه وارد جه�اد 
دانش�گاهی شدید و چگونه شد که به این حرفه آشنا شدید 

و طریقه آشناییت شما چگونه بود؟
از سال 86 که وارد دانشگاه شدم مجموعه بسیج دانشجویی 
یک قسمت تبلیغی دانشجویی داشتند برای اردوهای جهادی و 
نمایشگاهی زده شد و از طریق این نمایشگاه با این فعالیت های 
جهادی آشنا شدم و از سال 87 وارد اردوهای جهادی شدم در 
استان خوزستان شهرستان هویزه با مسئولین جهاد دانشگاهی 

آشنا شدم و فعالیت خود را شروع کردم.
تاکنون چند تا اردوی جهادی رفته اید؟

از س��ال 87 تاکنون در حدود س��الی 24 ال��ی 30 اردوی 
جهادی شرکت کرده ام.

منطقه خاصی تعریف کردید که در آنجا فعالیت کنید تا 
اینکه بر مبنای نیاز فعالیت می کرده اید؟

س��ال اول از اس��تان خوزستان شهرس��تان هویزه و سپس 
از لرس��تان ش��روع کردیم یعنی مقطعی می رفتیم چون استان 
خوزس��تان هوای گرمی داشت تابس��تان ها به استان های دیگر 
می رفتیم. اولین سال در شهرستان ازنای )لرستان( شروع کردیم 
و از آنجا به این نتیجه رس��یدیم که کار مقطعی مفید نیس��ت 
آمدیم برنامه پنج ساله شروع کردیم و از 8 استان محروم کشور 
مانند ایالم، کرمانشاه، آذربایجان شرقی و غربی خراسان رضوی 
و ش��مالی، لرستان این چند استان بود که مسائل محرومیت را 
در آنها مش��اهده کردیم و نهایتا تصمیم بر آن گرفتیم که وارد 
استان لرستان ش��ویم و نورآباد دلفام را به عنوان منطقه هدف 

انتخاب کردیم و فعالیت را از آنجا شروع کردیم.
این منطقه چه ویژگی هایی داشت که از آنجا شروع کردید؟

چند دلیل وجود داشت که از این شهرستان ها شروع کردیم 
و ای��ن نکاتی بود که ما را مجاب کرد که در آنجا طرح 5 س��اله 
داش��ته باشیم اول از آن محرومیت های زیرساختی بود که ده ها 
روستا در این شهرستان داش��ت که از امکانات اولیه آب، جاده، 
مدرسه، مسجد محروم بودند و نکته دوم گروه های انحرافی بودند 
که در این روس��تاها فعالیت می کردند و این روستاها را داشتند 
تس��خیر می کردند و مردم را اغف��ال می کردند و با فعالیت هایی 
که مس��ئول جهاد سازندگی خود شهرستان انجام می دادند این 
مسائل بود که ما طرح را از آنجا شروع کردیم. چیزهایی هم که 
ما را مجاب کرد که بیش��تر مسر باشیم بخش مهاجرت بود این 

سه دلیل باعث شد که ما وارد آن شهرستان ها شویم.
از داوطلب�ان انتخ�اب کردید ی�ا از متخصصین و آنها را 

طبق تخصص مشغول به کار کردید؟
سال اول که ما وارد این روستا شدیم مشکل اصلی آنها این 
بود که یک محل تجمع در این روستا وجود ندارد مانند مسجد یا 
مدرسه و با بچه ها صحبت کردیم که یک پایگاه تجمعی در آنجا 
داشته باشیم. به این هدف رسیدیم و در روستای گچ بندی نورآباد 
لرستان یک پایگاه فرهنگی به نام مسجد صاحب الزمان ساختیم. 
مسجد که تکمیل شد وارد برنامه های دیگر شدیم مانند مبحث 
آب رس��انی، جاده و اقتصادی خودش��ان قطعا م��ا با این ظرفیت 
کار زیاد نمی توانس��تیم فقط از دانش��جو استفاده کنیم ما باید با 
متخصصی��ن کار تماس می گرفتیم ت��ا اینکه بتوانیم این طرح 5 
س��اله را به مرحله ای که مدنظرمان بود برسانیم به همین دلیل 
وارد جذب متخصص ش��دیم در حوزه های پزش��کی، آب رسانی، 
طرح های زیرساختی، جاده سازی، برق رسانی، که برنامه اصلی ما 
بعد از مسجد حوزه آب رسانی روستا بود، این بود که ما متخصصین 
را جذب کردیم برای کارهای جهادی دعوت نامه هایی برای جذب 
می دادیم یا کارگروه های تخصصی مانند بهداش��ت و درمان، آب، 

اقتصاد، دامداری، کشاورزی، جاده سازی، فرهنگی و... .
پذیرش شما از طریق مردم چگونه بود آیا مشکالتی داشتید؟

اولین باری که وارد روستا شدیم 3 تا روستای سادات بودند 
از ذری��ه حضرت زه��را)س( از کمترین امکان��ات هم برخوردار 
نبودن��د در ه��ر خان��ه ای را که می زدی��م م��ا را راه نمی دادند 
می گفتی��م که می خواهیم کار جه��ادی انجام بدهیم می گفتند 
ما رای نمی دهیم هیچ کدام از امکانات اولیه مانند آب، مدرسه، 
مس��جد و جاده در آنجا وجود نداش��ت روس��تاها از 35 خانوار 

شروع می شدند تا 11 خانوار که هیچ کدام برق هم نداشتند.
دو روس��تا که 11-10 خانوار داشتند در انتهای کوه بودند 
که هیچگونه امکانات نداش��تند و م��ا را هیچ کدام نپذیرفتند و 
می گفتن��د م��ا رای نمی دهیم برگردید هر چه ب��ا آنها صحبت 

کردیم که ما می خواهیم جاده، برق، آب، برای ش��ما تهیه کنیم 
نپذیرفتن��د. وقتی که فهمیدیم آنها س��ید هس��تند گفتیم اگر 

بگوییم از طرف یک سید آمده ایم شاید قبول کنند. 
رفتیم در خانه یکی از آنها و گفتیم از طرف سیدعلی آمده ایم 
آن وقت ما را پذیرفتند که مشکالتشان را برطرف کنیم. یک عده 
از روستاییان وقتی که ما به آنجا رفتیم دیدیم اسلحه های خودشان 
را پش��ت کوه پنهان کرده بودند. فرض آنها این بود که ما آمده ایم 
اسلحه های آنها را جمع کنیم. چون تا به حال هیچ نماینده ای بعد 
از انقالب از طرف نظام برای سرکشی به آنجا نرفته بود خیال کردند 
ما از طرف دولت آمده ایم که اسلحه هایش��ان را جمع کنیم. و بعد 
از یک سال که ما با آنها آشنا شدیم این مسئله را برای ما تعریف 

کردند. البته پذیرش ما از طرف مردم به این سختی بود. 
به دلیل اینکه روس��تای دورافتاده ای بود و کمتر مسئولی به 
آنجا س��رزده بود حتی مسئولین اداره شهرستان های آنجا هم به 
آنها سر نزده بودند یکبار که ما می خواستیم از طرف اداره ای یک 
ماشین بگیریم برای سرکشی روستا جلسه ما تا ساعت 11 طول 
کشید مسئولین اداره ناراحت شده بودند و چندبار به ما زنگ زدند 
که تو را خدا برگردید. وقتی که ما می خواستیم بلند شویم گفتند 

باید شام بخورید اگر شام نخورید نمی گذاریم شما بلند شوید.
با اصرار بلند شدیم دیدیم که چند نفر مسلح با آن مسئول 
س��رجاده ایس��تاده اند و به ما می گفتند آن روس��تایی که شما 
رفته اید خطرناک اس��ت شما را می کشند به شما تیر می زنند از 
کوه پرتاب می شوید پایین و داد و فریاد زیاد، به او گفتم که اگر 
همه مواردی که گفتید، کشتن و زدن و رفتن ته دره برای من 
اتفاق می افتاد تازه شهید می شدم. گفتم تکلیف شماست که به 
عنوان مسئول به آنها س��ربزنید حاال که من آمده ام که مشکل 

آنها را برطرف کنم اینگونه برخورد می کنید.
آیا برخورد فیزیکی با شما داشتند؟

ما در حدود 6-5 سال که آنجا بودیم غیر از صفا و صمیمیت 
و محب��ت چیزی از آنها ندیدیم. در حالی که تصور مس��ئولین 
تص��ور بدی بود من باید تالش می کردم که با آنها رابطه خوبی 
داشته باشم که بتوانم برادران و خواهران هم گروهی را به روستا 
بیاورم. آنها به ما می گفتند ش��ما مس��لح بروی��د، ما می گفتیم 
همین مسلح رفتن یکبار منفی دارد که اینها هم مسلح آمده اند. 
وقتی که ما سختی ها را کش��یدیم و توانستیم به روستاها وارد 
شویم پذیرش مردم هم این بود که چرا تا به حال کسی از نظام 

به این روستا نرفته که مشکالت آنها را برطرف کند.

االن بعد از حضور شما چه اتفاقی برای آن روستاها افتاد؟
اولین کاری که کردیم پایگاه فرهنگی را به نام مسجد بنا کردیم 
بعد رفتیم مشکل اصلی را برطرف کنیم که آب روستا بود هر چه 
با مسئولین صحبت کردیم که کمکی کنید تا به این روستاها آب 
برسانیم می گفتند این روستاها نباید در آنجا ساکن باشند باید کوچ 

کنند و به روستاهای بزرگ مهاجرت کنند و از این حرف ها. 
آخر روس��تاییان باید ب��رای تهیه آب خ��وردن 6 کیلومتر 
پی��اده راه می رفتن��د تا برای خ��ود آب خ��وردن بیاورند و اگر 
مسئولین شهری به ما کمک می کردند تا این مسیر 6 کیلومتر 
را لوله گذاری کنیم 3 روس��تا را می توانستیم آب رسانی کنیم به 
ما می گفتند ما نتوانس��تیم این کار بکنیم ش��ما هم نمی توانید. 
ما با بچه های جهاد صحبت کردیم که این کار باید انجام ش��ود 
از دوس��تان متخصص اس��تفاده کردیم و برنامه ریزی کردیم با 
روس��تاییان صحبت کردیم که می خواهیم برای شما آب رسانی 
کنیم ب��ا آنها صحبت کردیم که خودتان باید کمک کنید برای 
کن��دن زمی��ن تا م��ا بتوانیم لوله گ��ذاری کنیم تا 3 روس��تا را 
آب رسانی کنیم. وقتی که موافقت کردند ما با حیوان هایی مانند 
قاطر و اس��ب مصالح را به باالی کوه طرف چش��مه می بردیم و 
لوله ها را هم بار کردیم به باالی کوه بردیم چش��مه را بهسازی 

کردیم و توانستیم مشکل آب 3 روستا را برطرف کنیم. 
2 روستا کامال آب دارند و درصدد پمپاژ آب به روستای سوم 
هس��تیم. روس��تاهای دیگر را هم که چشمه نزدیک روستا بود و 
برداشت آب از آنها به صورت غیراصولی بود ولی چون می خواستیم 
آب سالم و بهداشتی به آنها برسد برای همه روستاهای هدف این 
کار آب رس��انی را انجام دادیم. یکی از مشکالت دیگر خودکشی 
دخترها و پسرها در روستا بود چون چند کیلومتر راه را با دبه پر 
از آب باید طی می کرد تا آب را به محل برساند جنبه ناامیدی در 
آن روستا در اوایل کار زیاد بود. بعد از آن که فضای امید از طریق 
آب رس��انی انجام شد این مشکل ناامیدی بویژه در میان دختران 

روستا که مسئول آوردن آب بودند کم کم برطرف شد.
بح��ث بعدی ما بحث مدارس بود که مدارس خیلی مخروبه ای 
داشتند ما با کمک خیرین مدرسه ساز و بنیاد برکت و حساب 100 
امام توانستیم کمک هایی را جذب کنیم و در روستاهای هدف مدارس 
را احیا و بازسازی یا بنا کردیم و بقیه روستاها را هم تالش کردیم که 

مدارس در آنجا پایه گذاری شود و تقریبا در حد اتمام هستند.
 برای همه مقاطع مدرسه ساخته شد.

نه فقط چون جمعیت روس��تاها کم اس��ت فقط مدرس��ه 

ابتدایی ساخته شد. ولی برای مقطع متوسطه هر چند روستا با 
هم در مرکز بخش جمع می شوند. حتی روستای آخری که 10 
خانوار داشت و مس��ئولین بخش اطالعی از آن روستا نداشتند 

مشکل برق رسانی را به آن روستا انجام دادیم.
مش��کل دیگر روس��تاییان بحث جاده بود که زمستان ها به 
هیچ عنوان نمی توانستند به مرکز بخش با شهر رفت و آمد کنند 
حتی تراکتور هم در زمستان نمی توانست در جاده روستایی آنها 
حرکت کند و اتفاقات مرگ و میر زنان باردار که بچه های خود را 
در آن جاده از دست داده بودند، شکایت زیاد بود حتی خود مادر 
هم تلف شده بود یک مورد که خودم در جریان آن بودم فردی 
وسط راه آمد جلو ماشین و گفت نگه دار مادری وضع حمل دارد 
و باید آن را به بیمارستان برسانیم و آن را به شهر رساندیم بعد 

از 12-10 روز به آن سر زدیم دختری متولد شده بود.
در زمس��تان ک��ه ماش��ین ها در ای��ن جاده ه��ا در گل گیر 
می کردند من از یکی دو روس��تا حرف نمی زنم از 13-12 روستا 
بحث می کنم که کمترین آنها 10 خانوار و بیشترین آن 20-30 
خانوار داش��ت کل این جاده 15 کیلومتر است حتی معاون وزیر 
را بردیم که از جاده بازدید کند ایش��ان را با تراکتور بردیم حتی 
بچه های جهادی خودمان که س��وار بر تراکتور بودیم تراکتور در 
گل گی��ر کرد ما مجبور ش��دیم از تراکتور پیاده ش��ویم و پیاده 
شلوارها را باال بزنیم و در گل حرکت کنیم تا به آسفالت برسیم ما 
در گل گیر کردیم و بعد رفتیم به سراغ دفتر ریاست جمهوری به 
او گفتیم که بیا ماشین ما را ببین که چگونه در گل گیر می کند 

به ما گفت حیف از این ماشین که به آن جاده ها می رود.
ب��ه او گفتم ما در این جاده کش��ته های زیادی می دهیم افراد 
بزرگ مادرانی هستند که خودشان و بچه هایشان تلف می شوند. در 
سال 94، 2 نفر به علت نداشتن قرص فشار نتوانسته به بیمارستان 
برس��د و فوت کردند. حاال 3 تا بچه یتی��م دارند. آنقدر رفت و آمد 
کردیم مسئولین سازندگی و فشاری که ما آوردیم به نتیجه نرسید.

با این فشار و با این حجم کاری این وزیر و آن وزیر را بردن 
و تحص��ن کردن آنقدر به مس��ئولین گفتیم ج��اده بابابزرگ به 
گچسر خالصه از پارسال کار را شروع کردند و االن زیرسازی ها 
انجام ش��ده همه مسئولین محلی که می گفتند نمی شود آب را 
به سه روستا رس��اندیم و جاده را شروع کردیم باالی سر منبع 
آب تابلو زدیم )ما می توانیم(. همه مسئولین را دعوت کردیم و 

با تابلو ما می توانیم پروژه آب رسانی را افتتاح کردیم.
از کاره�ای ایدئولوژی هم برای م�ا بگویید که فرمودید 

یک سری فرقه ها در آنجا فعالیت دارد.
قطعا م��ا در این مورد فعالیت های زی��ادی کردیم تعدادی از 
بچه ه��ا را در گروه فرهنگی وارد روس��تا کردیم و روس��تاهایی را 
داش��تیم که از کل جمعیت فقط یک نفر می توانست نماز بخواند. 
بقیه هم وارد مسائل انحرافی و از این قبیل کارها می شدند ما اولین 
پایگاه یعنی مسجد را که بنا کردیم و جلو فرقه های غیرمذهبی را 
گرفتیم در هر روستا مسجد که بنا می شود و بیرق یازهرا باالی سر 
مسجد نصب می ش��ود بعضی از فرقه ها راهشان را کج می کنند و 
اسباب و اثاثیه خود را جمع می کنند و می روند. ما در کوچکترین 
روستا در آن منطقه مسجد داریم و نماز در آنجا برگزار می شود. و 

ادبیات از آنجا برگشته و مردم در آنجا مدرسه و مسجد دارند.
بعضی ه�ا فکر می کنند وقتی کس�ی در کار جهادی وارد 

می شود دیگر زندگی برای آنها مطرح نیست.
من همه زندگیم و همه داشته هایم از این تالش جهادی است. 
من هیچ تالشی برای جمع کردن مال و اعتبار انجام نداده ام ولی به 
واسطه اینکه در این راه بودم و تالش کردم خدا همه را برایم فراهم 
کرد. یعنی من نه مش��کل مسکن دارم، نه مشکل ماشین، دارم با 
27 هزار تومان ازدواج کردم در سال 92، 27 هزار تومان در جیبم 
پول بود رفتم خواس��تگاری، در آن زم��ان در یک مرکز مطالعات 
جهادی 6 ماه کار کرده بودم اصال بحث مالی نداشتم شب 15 ماه 
رمضان خواستگاری رفتم شب 16 رمضان از آن مرکز به من زنگ 
زدند و گفتند ش��ماره کارتت را بده تا مبلغی برای شما واریز کنم. 
االن هم زندگی خوبی داریم خدا را شکر قطعا دعای آن آدم هایی 
که از روس��تا بیرون نیامده بودند به کمک بچه های جهادی رفتند 
مشهد، قطعا آنها برای ما دعا کردند که وقتی فردی زندگیشان را 

برما گذاشته اند خدا هم به آنها کمک می کند.
ممنون که وقت گذاشتید و جواب سواالت ما را دادید

من هم از شما تشکر می کنم.
* الزم به ذکر است مخاطبین محترم جهت کسب اطالعات 
بیش��تر از اردوهای جهادی می توانند شماره 09102770519 
در ش��بکه های اجتماع��ی جس��ت وجو ک��رده و یا ب��ه آدرس 

sazandegi313@ مراجعه نمایند.

برای آیت الله علم الهدی
احسان گل محمدی

حض��رت آیت اهلل علم الهدی جس��ارتا بی س��لیقگی 
کردید!| جای تذکر مراسم »تکان تکان« تهران در نماز 

جمعه مشهد نبود.
اینجا مقام ندارد مس��ئول منم! ای��ن بخش از فیلم 
دوئل حقیقتا به یادماندنی اس��ت و محال اس��ت ایرانی 
باشید و با دیدن سکانسی که این دیالوگ مطرح می شود 
مو به تنتان سیخ نشود! منظور از این دیالوگ این بود که 
در زمان جنگ »دکون  دستگاه« و »دُم  دستک« و رئیس 
دفتر نبود؛ اما تا دلتان بخواهد مسئول داشت یعنی فردی 
که پاسخگو باشد؛ نکته ای که عجیب هم اکنون برعکس 
شده است همه و در همه چیز مقام هستند؛ پیش  از این 
یکی از نماینده های مجلس می گفت در به در دنبال یک 
مس��ئول اس��ت که به خاطر حادثه کشته شدن بیش از 
60 نفر در حادثه س��قوط هواپیما فقط عذرخواهی کند؛ 
»منظور او اس��تعفا نبود؛ فقط یک عذرخواهی خشک و 

خالی!« می گفت گشتم نبود نگرد نیست!
ب��ه قول م��ا ژورنالیس��ت ها خب��ر کوتاه ب��ود: روز 
جمعه، آیت اهلل احمد علم الهدی در نماز جمعه مش��هد 
گف��ت برگزارکنندگان جش��ن روز زن در ب��رج میالد 
می خواس��تند نشان دهند »الگوی جامعه، حضرت زهرا 
نیس��ت بلکه سوفیا لورن است.« خیلی وقت است که از 
حوزه اجتماعی فاصله گرفتم و دقیق نمی دانم در کدام 
ش��هر وضعیت مردم چطور است؛ اما امیدوارم مشکالت 
متعدد شهر مشهد و حاشیه آن حل شده باشد که امام 
جمعه این شهر به رقصی که در فاصله 900 کیلومتری 

این شهر برگزار شده واکنش نشان می دهد.
اگ��ر چنین ش��ده باش��د و مش��کلی در این ش��هر 
وجود نداشته باش��د هم در نماز جمعه این هفته مشهد 
بی س��لیقگی صورت گرف��ت؛ جز موضوع��ات ملی، امام 
جمعه ها نباید مسائل دیگر شهرها را در خطبه های خود 
مطرح کنند )این نظر ش��خصی بنده اس��ت و موضوعی 
علمی و یا بخشنامه ای نیست(؛ با توجه به پوشش عظیم 
رس��انه ای رسانه های ملی و اصلی و همچنین نگاه دقیق 
مسئولین کشوری )نه صرفاً محلی(، نماز جمعه هر شهر 
فرصتی اس��ت برای بهتر شنیده ش��دن مشکالت مردم؛ 
ب��ه عنوان مث��ال: چندی پیش ش��مار قاب��ل  توجهی از 
کارگ��ران گروه ملی صنعتی فوالد اهواز برای اعتراض به 
مع��وق ماندن حقوق  های خود به نماز جمعه اهواز آمدند 
و حجت االس��الم والمسلمین میراحمدرضا حاجتی، امام 
جمعه موقت اهواز، صدای آنها ش��د و موجب شد تا این 

موضوع به صورت ملی پیگیری شود.
اینکه چند نفر در مراس��می در تهران، خود را تکان 
داده اند دغدغه ای نیس��ت که نیاز باش��د در نماز جمعه 
شهری در 900 کیلومتری این شهر پیگیری شود؛ جناب 
علم الهدی باید بگذارند دغدغه هر ش��هر در نماز جمعه 
همان شهر مطرح ش��ود و ایشان هم دغدغه های مشهد 
را مطرح کنند تا خدای ناکرده دینی از مردم مش��هد در 
آخرت بر گردن ایشان نماند؛ وقتی در نماز جمعه استانی 
می توان دغدغه های مردم را مطرح کرد و تا حدود زیادی 
آن ه��ا را رفع کرد چرا این وقت را غنیمت نش��ماریم و 
درب��اره حرکات ناموزونی که در یکی از ش��هرهای دیگر 

اتفاق افتاده صحبت کنیم؟
ش��اید این نکته را مطرح کنید که موضوعات تهران 
ب��ا توجه به پایتخ��ت بودن آن تنها مربوط به آن ش��هر 
نمی ش��ود؛ این حرف در صورتی درس��ت اس��ت که در 
موضوع مورد نظر یک ش��خصیت ملی حضور پیدا کرده 
باش��د؛ به عنوان مثال مراس��می که عالی رتبه ترین مقام 
حاضر در آن شهردار شهر بوده، ملی تلقی نمی شود؛ )اگر 
در این مراسم به عنوان مثال آقای جهانگیری معاون اول 

رئیس جمهور شرکت کرده بود بحث متفاوت بود.(

محاکمه راننده اتوبوس آشوب های پاسداران
 جلس��ه محاکمه راننده اتوبوس آشوب های خیابان 
پاسداران در شعبه نهم دادگاه کیفری شماره یک استان 

تهران برگزار شد.
این دادگاه به ریاس��ت قاضی محمدی کشکولی به 
صورت علنی برگزار ش��د. در آغاز جلس��ه رس��یدگی به 
پرون��ده محمدرضا ث��الث عضو فرق��ه دراویش محمد 
ش��هریاری سرپرس��ت دادس��رای امور جنای��ی تهران 
کیفرخواست صادره برای متهم را قرائت کرد. وی ادامه 
داد: در پرون��ده حاضر محمدرضا ثالث متولد 46 متهم 

به سه فقره قتل عمدی است که مرتکب شده است.
متهم در پاس��خ به اینکه چرا در خیابان پاس��داران 
حضور داشتی گفته است من در حمایت از برادر دینی 

خودم در خیابان پاسداران حضور داشتم.
در پاس��خ به اینکه چرا حمله کردید گفته است من 
عصبانی شده بودم. وی در پاسخ به این سوال که آیا شما 
متهمان را می ش��ناختید گفته است نه به هیچ عنوان از 
قبل متوفیان را نمی شناختم. وی درباره اخالل در نظم و 

زخمی کردن متوفیان هم موضوع را پذیرفته است.
ش��هریاری گفت: ثالث گفته اس��ت که ش��ب های 
قبل از 30 بهم��ن یعنی قبل از آنکه درگیری های آغاز 
ش��ود به همراه 30 نفر دیگر از اعض��ای فرقه دراویش 
در اتوبوس مذکور می خوابیده اس��ت. وی گفت: مرحوم 
امام��ی به لحاظ ضربات وارده فوت کرده اس��ت و علت 
فوت وی توسط پزشکی قانونی صدمات متعدد به دلیل 

اصابت جسم سخت بوده است.
در ادام��ه محم��د ث��الث در جایگاه حاضر ش��د و به 
س��واالت مختلف قاضی از قبیل چگونگی انجام این کار و 
حضور در محل حادثه و علت  کشتن 3 مامور ناجا و... پاسخ 
داد و در آخر پس از پایان دفاعیات متهم رحیم ایزدیاری 
وکیل تسخیری وی برای دفاع از موکل خود پشت تریبون 
قرار گرفت و گفت: ضمن تس��لیت به اولیای دم و با توجه 
به پشیمانی متهم باید بگویم که موکل در حالی که شدیداً 
مورد ضرب و جرح قرار گرفته عنان اختیار را از کف داده 
و بدون توجه س��وار اتوبوس ش��ده و صرفاً برای تهدید و 
پراکنده کردن مأموران اتوبوس را هدایت کرده است و فکر 
نمی کرده که به مأموران آسیب برسد. موکل قصد مجرمانه 
نداشته و وقوع افسردگی پس از وقوع جرم حاکی از قصد 

نداشتن متهم است و از اولیای دم تقاضای بخشش دارم.
در پایان قاضی محمدی کش��کولی رئیس شعبه نهم 
دادگاه کیفری یک تهران ضمن اعالم ختم جلسه اول گفت 

که جلسه بعدی امروز مورخ 21 اسفند برگزار می شود.

mohsenrajabi.mr2@gmail.com

محسن رجبی

نشست خبری رئیس کمیته 
امداد ام��ام خمینی)ره( روز گزارش رسانه

گذش��ته در محل ساختمان 
این کمیته برگزار شد. 

به جهت تاخیر در برنامه و اش��کاالت به وجود 
آمده در این نشس��ت، فرصت طرح سوال از سوی 
ما فراهم نش��د. اما پرویز فتاح در انتهای نشس��ت 

خبری پاسخگوی سواالت به جا مانده بود.
»به نظر شما متولی رفع فقر در کشور کیست؟ 
قطعا پاس��خ ش��ما چند نهاد مختلف هس��تند. اما 
کدام دستگاه قرار است وظیفه راهبری و به نحوی 
کاپیتانی را برعهده داشته باشد؟ و چرا با این همه 
دس��تگاه و نهاد مسئول همچنان عقب مانده ایم؟« 
این س��وال ما از رئیس کمیته ام��داد بود که فتاح 
در پاس��خ به آن گفت: اس��اس رفع فق��ر به مبانی 
اقتصادی کش��ور برمی گردد، یعنی هر ایرانی سرانه 
درآمد ماهانه اش چه میزان است. این در همه دنیا 
یک نُرم است و خب این را ما باال و پایین نمی کنیم. 
اگر آن باال برود یعنی هر ایرانی درآمدش در س��ال 
باال رفته و قطعا در کاهش فقر موثر می باشد. همه 

عوامل اقتصادی آنجا دخیل هستند.
فت��اح اضافه کرد: ما بارها گفتیم کمیته امداد 
با معلول ها طرف اس��ت و این در همه دنیا اینگونه 
است، یعنی آن س��ازمان های حمایتی متولی رفع 
فقر نیستند آنها حمایت می کنند و ما هم سازمان 
حمایتی هس��تیم. زمانی به ما رجوع می ش��ود که 
فرد در دامان فقر گرفتار ش��ده و ما داریم برای آن 

کاری می کنیم که فرد روی پای خود بایستد. 
وی با بیان اینکه عواملی که افراد را به س��مت 
ام��داد س��وق می دهند؛ عوام��ل اجتماعی اس��ت 
اف��زود: اعتیاد، طالق، حاشیه نش��ینی، بیماری های 

صعب الع��الج و مس��ائل دیگر از جمل��ه این عوامل 
هس��تند و باید در ریش��ه ها کنترل بشود و امیدوار 
هستیم با سیاست هایی که در مجموعه نظام صورت 
می گیرد و مصوب ش��ده است از بار این مراجعات با 

سازمان کمیته امداد کاهش پیدا کند.
اما س��یدپرویز فتاح در نشست خبری با بیان 
اینک��ه تا امروز 92 درص��د از بودجه دولتی کمیته 
امداد در س��ال 96 تخصیص یافته اس��ت، افزود: با 
توج��ه به محدودیت منابع دولت، این تخصیص در 
بین دس��تگاه ها تخصیص خوبی است و از حمایت 
باالت��ری در دولت و مجلس برخورداریم. وی ادامه 
داد: مس��تمری بهمن ماه به ط��ور کامل برای تمام 
افراد تحت پوشش کمیته امداد پرداخت شده است 
و همچنی��ن عیدی افراد تحت پوش��ش را دغدغه 

داشتیم که پنج شنبه گذشته پرداخت شد.
رئی��س کمیته ام��داد اضافه کرد: مس��تمری 
اس��فندماه برای مددجویان با هماهنگی با سازمان 

هدفمندی یارانه ها 26 اسفندماه پرداخت می شود.
فتاح در پاس��خ به س��والی در مورد خدمات ارایه 
ش��ده به مددجویان زلزله زده در اس��تان کرمانش��اه 
گفت: در روزهای نخس��ت زلزله حدود 100 میلیارد 
توم��ان از محل کمک های مردمی کمیته امداد تهیه 
و بین تمامی زلزله زدگان توریع ش��د. در مرحله بعد 
تقس��یم وظیفه ش��د و کمیته امداد فقط مسئولیت 
خدمات رسانی به مددجویان خود را برعهده گرفت. وی 
خاطرنشان کرد: تمامی مددجویان کمیته امداد چادر 
تحوی��ل گرفتند و در ادامه ه��ر مددجویی که نیاز به 
کانکس داشت تحویل گرفت. البته منکر نیستم و شاید 
افرادی خارج از پوشش امداد کانکس نگرفته باشند. اما 

24 هزار کانکس میان مددجویان امداد توزیع شد.
رئی��س کمیته امداد ادام��ه داد: 6 هزار واحد 
مسکن مددجویان در زلزله آسیب دیده است که از 
این تعداد 2500 واحد باید از صفر بازسازی شود و 

3500 واحد نیازمند تعمیر و بازسازی است. 
وی گف��ت: ب��ه مددجویان اع��الم کردیم که 
هم��ه وام دولت و کمک بالعوض را دریافت کنند. 
توافق ما این است که دولت 35 میلیون تومان در 
مناطق روس��تایی و 40 میلیون تومان در ش��هرها 
وام پرداخت کند. همچنین حدود 7 میلیون کمک 

بالعوض برای امور مختلف پرداخت می شود. 
فت��اح خاطرنش��ان کرد: با وج��ود وام و کمک 
بالع��وض، ای��ن مق��دار ب��رای تکمی��ل واحدهای 
مسکونی کافی نیست و با احتساب ما تا 90 درصد 
کار ساخت و س��از را پیش می برد. بنابراین مشکل 
مددجویان ب��رای 10 درصد باقی مانده اس��ت که 
طبق برنامه ریزی ها از محل کمکهای مردمی امداد 
پرداخت خواهد شد. کار احداث واحدهای مسکونی 
آغاز شده و در حال انجام است تا زمانی که واحدها 
کامل نش��ود بازپرداخت اقساط ش��روع نمی شود و 
پس از آن هم 6 ماه تنفس در نظر گرفته شده است 

و احتماال بازپرداخت اقساط به سال 98 می رسد.

 واگذاری ۵۰ هزار واحد مسکونی
بدون متقاضی به مددجویان امداد

رئیس کمیته امداد امام خمینی در مورد پرداخت 
یارانه به مددجویان کمیته امداد تصریح کرد: در سال 
96، 247 میلیارد توم��ان یارانه نقدی به مددجویان 
پرداخت شد که امسال نیز 400 تا 500 میلیون تومان 

برای مسکن مددجویان هزینه خواهیم کرد.
فتاح گفت: یک میلیون و 600 هزار مددجو یارانه 
به حسابش��ان واریز می ش��ود و عالوه بر یارانه 500 
میلیارد تومان نیز برای بهداشت و درمان مددجویان 
تحت پوشش هزینه شده است. وی با اشاره به اینکه 
35 هزار بیمارسرطانی و صعب العالج تحت پوشش 
این نهاد هس��تند، اظهار داشت: همچنین 30 تا 35 
هزار خانواده سرپرست زندانی نیز تحت پوشش اند و 

از خدمات این نهاد بهره مند می شوند.
رئیس کمیته امداد تأکید کرد: در سال جاری 
دوهزار و 100 میلیارد تومان وام اشتغال پرداخت 
ش��ده که تا 20 اس��فندماه 85 درص��د این اعتبار 
محقق ش��ده و پیش بینی می کنیم در ابتدای سال 

آینده مابقی نیز محقق شود.
فتاح خاطرنشان کرد: 140 هزار نفر از مددجویان 
توانس��تند با استفاده از وام های خودکفایی، توانمند 
ش��ده و از چرخه های حمایتی کمیت��ه امداد خارج 
ش��وند. وی همچنین در م��ورد طرح های حمایتی 
کمیته امداد برای مددجویان تحت پوشش تصریح 
کرد: طرح محسنین و اکرام 26 درصد، زکات 40 تا 
50 درصد، صدقات 14 درصد نسبت به سال گذشته 
رشد داشته ودر مجموع تمامی طرح های ما به نسبت 

سال قبل 30 درصد با افزایش مواجه بوده اند.
رئیس کمیته امداد در مورد طرح های حمایتی 
و فقرزدایی نیز یادآور ش��د: براس��اس تبصره 14 در 
س��ال آینده 7 هزار میلیارد تومان برای مددجویان 
امداد و بهزیس��تی در مجلس مصوب شده است که 
باالترین رشد خود را طی سالهای قبل داشته است.

فتاح عنوان کرد: در بودجه سال آینده همچنین 
دو ه��زار میلیارد تومان برای اش��تغال مددجویان 
تحت پوش��ش نهاده��ای حمایت��ی در نظر گرفته 
ش��ده و همچنین با تخصیص اعتبارات تعدادی از 
افراد پش��ت نوبتی را می توانیم تحت پوش��ش قرار 
دهی��م. وی به طرح ش��هید رجایی اش��اره کرد و 
گفت: براس��اس این طرح، زنان و مردان روستایی 
که به 60 سال سن رسیده و نیازمند هستند، تحت 
پوش��ش قرار می گیرند که البته در ش��هرها، نحوه 

پوشش متفاوت از طرح شهید رجایی است.
رئی��س کمیت��ه ام��داد از واگ��ذاری 50 هزار 
واح��د مس��کونی نیمه تم��ام و ب��دون متقاضی به 
کمیته امداد خبر داد و اظهار داش��ت: این توافق با 

وزارت مس��کن انجام شده و در راستای حمایت از 
خانوارهایی است که مسکن ندارند که درسال 97 
اجرایی خواهد شد. به گفته وی همچنین در سال 
آین��ده 230 میلیارد تومان ب��رای بیمه اجتماعی 

زنان سرپرست خانوار اختصاص پیدا می کند.
وی اف��زود: بیش از 100 میلیارد تومان کمک 
مردم��ی برای زلزله زدگان کرمانش��اه جمع آوری و 
توزیع شد و در حال حاضر تمامی مددجویان این 
نهاد در مناطق زلزله زده که 24 هزار نفر هس��تند، 
کانکس دریافت کردند و برای سال جدید آنها نیز 

سه برابر مستمری عیدی دریافت کرده اند.
فتاح با اش��اره به اینکه از 6 هزار واحد مسکونی 
آس��یب دیده زلزله زدگان، 2500 واحد باید از صفر 
ساخته شود و سه هزار و 500 واحد نیز نیاز به تعمیر 
و بازسازی دارد، خاطرنشان کرد: 35 میلیون تومان 
وام روستایی و 40 میلیون تومان وام به شهرنشینان 
پرداخت می شود و در صورت نیاز کمیته امداد برای 

تکمیل واحدهای مسکونی به آنها کمک می کند.
رئیس کمیته امداد در مورد تعدادی از واحدهای 
مس��کونی که مددجویان وام مس��کن را نتوانستند 
پرداخ��ت کنن��د، گف��ت: این مش��کل فق��ط برای 
مددجویان نیست و در کش��ور فراگیر است و بر این 
اساس خانه های روستایی و مسکن مهر که نتوانسته اند 
وام های خود را پرداخت کنند، بانک مسکن، خانه را 

مطالبه کرده است که تعداد آنها نیز باالست.
وی اظهار داش��ت: 450 میلیارد تومان هزینه 
وام ه��ا بوده که در حال حاضر نیز بیش��تر ش��ده و 
پرداخ��ت آن ها از عهده ما خارج اس��ت و بارها به 
نمایندگان مجلس گفته ایم که رس��یدگی به این 
موضوع نیازمند قانون اس��ت که امیدواریم ردیفی 
ب��رای آن اختصاص دهند اما در مجموع در بودجه 
امس��ال، 15 میلیارد تومان ب��رای مددجویانی که 
نمی توانن��د وام خود را پرداخ��ت کنند اختصاص 

یافته که در موارد ضروری پرداخت می شود.
فتاح با اش��اره به اینک��ه 9 درصد از افراد تحت 
پوش��ش کمیته امداد زنان مطلقه هس��تند، تأکید 
کرد: همچنین 20 تا 30 درصد صدقات جمع آوری 
شده درخصوص اشتغال مددجویان هزینه می شود 

که این موضوع نیز کاماًل شرعی است.

رئیس کمیته امداد در پاسخ به سیاست روز:

سازمان های حمایتی متولی رفع فقر نیستند

ای��ن روزه��ا که ب��ه روزهای پایانی س��ال 

گفت وگ���و
گروه جامعه

نزدیک می شویم هرکس به نوعی مشغول 
اس��ت. خانه تکانی از یک طرف، خرید عید 
از سوی دیگر، آماده شدن برای سفر و هر 
آنچه که به طور معمول برای اس��تقبال از سال نو انجام می شود 
هم��ه و همه خالصه ش��ده در این روزه��ا. اما ای��ن روزها برای 
عده ای رنگ و بوی دیگری دارد. چمدان های خود را بسته اند در 
حالی که جنس محتویات چمدان هاش��ان کمی متفاوت تر از سایر 
مس��افران نوروزی اس��ت. وقتی می پرسیم قصد سفر به کجا را 
داری��د می گویند هر جا که بدترین آب و ه��وا را دارد، هر جا که 
کمترین امکانات رفاه��ی را دارد، جایی که مردمانش فقیرند اما 
مهربانترین و توکلش��ان به خدا باالترین، آنجایی که نه از زندگی 

پرزرق و برق شهری خبری است و نه رقابت های مادی. 
وقتی پرس��یدیم آنجا کجاس��ت می گوین��د اردوی جهادی. 
می روی��م ب��رای آنج��ا ک��ه بهترین جای ای��ران زمین اس��ت تا 
بیاموزی��م آنچه را که ه��م برای دنیایمان منفید اس��ت و هم 
ب��رای آخرتمان. کنجکاو ش��دیم که بدانی��م چگونه می توان با 
اردوی جهانی که همیش��ه از س��ختی هایش شنیده بودیم هم 

دنیا را ساخت و هم آخرت را. 
برای رس��یدن به پاسخ این پرسش بخوانید گفت و گوی ما 
را با بهزاد ش��یرعلی از جهادگرانی که در قالب بسیج سازندگی 
و با مس��ئولیت هدایت گروه جه��ادی مهاجر نزدیک به یک دهه 
است که برای محرومیت زدایی در مناطق محروم گام برداشته و 
تلخی ها و شیرینی های بسیاری را از نزدیک لمس کرده است. 

نمای نزدیک

مسئول گروه جهادی مهاجر در گفت وگو با سیاست روز:

مدیون دعای آنهایی هستیم که از روستایشان بیرون نیامدند


