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 ۵۰ درصد تصادفی ها در راه بیمارستان 
جان خود را از دست می دهند

رئی��س پلیس راهنمایی و رانندگ��ی ناجا گفت: ۵۰ درصد 
تصادفی ها در مس��یر بیمارس��تان و درمانگاه ها جان خود را از 
دست می دهند و ۶.۷ درصد تولید ناخالص ملی کشور به خاطر 

تصادفات جاده ای از بین می رود.

سردار تقی مهری گفت: موضوع حمل و نقل مهم است، بیش 
از 9۰ درص��د ت��ردد در جاده های کش��ور داری��م، از این رو باید بر 
حمل و نقل زمینی متمرکز شویم. وی با بیان اینکه اصل مشکل ما 
این است که در کشور برخی از آمارها صحیح و برخی از آمارها برای 

س��الیان قبل است، ادامه داد: در حوادث رانندگی سه عامل اصلی 
جاده، خودرو انسان تاثیر دارند؛ که 28 هزار نفر در سال 84 در اثر 
تصادفات رانندگی فوت کرده اند، و در س��ال گذشته تعداد مرگ و 

میرها در تصادفات به 1۶ هزار نفر کاهش پیدا کرده است.

وز درگذشت رضا مقدسی  یادبود چهلمین ر
عصر چهارشنبه برگزار می شود

ی��ادواره چهلمین روز درگذش��ت روزنامه نگار تراز 
انقاب اس��امی رضا مقدس��ی با عنوان »قلم مقدس« 

روز چهارشنبه هفته جاری برگزار می شود.
این مراس��م چهارش��نبه هفته جاری 23 اسفندماه 
از س��اعت 14 ت��ا 1۶ در نخلس��تان اوج، خیابان مظفر 

شمالی، شماره 98 برگزار می شود.
رضا مقدس��ی از فعاالن رس��انه ای بود که در س��ال 
134۶ در مشهد مقدس متولد شد و فعالیت رسانه ای را 
از دوران دانش آموزی و با نوشتن در نشریه دانش آموزی 
آغاز و س��ال ها به عنوان خبرن��گار فعالیت کرد. حضور 
در بخش ه��ای مختل��ف تحریریه  صدا و س��یما، دبیری 
س��رویس های جامعه و سیاس��ی روزنامه جام جم، قائم 
مقامی همشهری، مدیرمسئولی روزنامه خبر، مدیرعاملی 
خبرگزاری مهر و مدیرمسئولی روزنامه بین المللی تهران 

تایمز و... بخشی از سوابق زنده یاد مقدسی است.
رضا مقدسی 13 بهمن ماه امسال پس از تحمل یک 
دوره طوالنی بیماری گوارش��ی، در سن ۵۰ سالگی دار 

فانی را وداع گفت.

وی تهران پنجشنبه آخر سال ۹۶  خط یک متر
رایگان است

مدیرعامل ش��رکت بهره ب��رداری راه آهن ش��هری 
تهران و حومه گفت: خط یک متروی تهران پنجش��نبه 

آخر سال 9۶ رایگان است.
فرنوش نوبخت اعام کرد: طبق برنامه ریزی به عمل 
آمده برای برقراری سرویس به حرم مطهر )بهشت زهرا( 
در آخرین پنجشنبه سال از ابتدای صبح تا ساعت 19 همه 
قطارها به صورت رایگان از ایس��تگاه تجریش تا ایستگاه 
کهریزک و بالعکس تردد خواهند داشت و بعد از آن فاصله 
حرک��ت قطارها با توجه به تاریکی کامل هوا طبق برنامه 
زمان بندی حرکت قطارها اجرا می شود. وی تصریح کرد: 
روز جمعه 2۵ اسفند 9۶ نیز تمامی قطارها نیز به سمت 

حرم مطهر )بهشت زهرا( تردد خواهند داشت. 

نامگذاری خیابان نفت به نام "مصدق"
اعضای شورای شهر تهران با تغییر نام خیابان نفت 

به نام محمد مصدق موافقت کردند.
در پنجاه و دومین جلس��ه ش��ورای ش��هر موضوع 
تغییر نام خیابان نفت به نام محمد مصدق مطرح شد.

در این جلس��ه اعضای ش��ورای ش��هر به تغییر نام 
خیابان نفت رای مثبت دادند. این اقدام در آس��تانه 29 

اسفند، روز ملی شدن صنعت نفت محقق شد.
طی هفته های گذشته حاشیه های زیادی در راستای 
ای��ن تغییر نام مطرح ش��ده بود، ام��ا در نهایت اعضای 

شورای شهر تهران به این تغییر نام رای مثبت دادند.

وش موادمخدر از نوع گل انهدام باند فر
باند حرفه ای تبلیغ کنن��ده و فروش موادمخدر گل 

در فضای مجازی شناسایی و دستگیر شدند.
س��رهنگ محمد بخش��نده رئیس پلیس مبارزه با 
موادمخدر پایتخت گفت: مرکز رصد سایبری این پلیس 
با اقدامات مهندسی و همکاری پلیس فتای تهران موفق 
به شناس��ایی باند حرفه ای ش��دند که به تبلیغ و توزیع 

موادمخدر گل در فضای مجازی اقدام می کردند.
وی ادامه داد: پس از اقدامات خاص فنی، نفرات در 
س��ه محله پایتخت شناسایی و ماموران پایگاه های دوم 
و هش��تم این پلیس آنان را پ��س از هماهنگی با مقام 

قضایی دستگیر کردند و مقادیری گل کشف شد.

کشف جسد مرد جوان در پارک چیتگر
جسد مرد جوانی در پارک چیتگر پیدا شد تا پرونده 
فوت مشکوکی پیش روی بازپرس جنایی تهران باز شود.

روز دوش��نبه مأموران کانت��ری عوارضی از طریق 
مرکز فوریت های پلیسی 11۰ تهران از کشف یک جسد 
با خبر ش��دند. با حضور مأموران پلی��س در محل اعام 
شده مشخص شد جسد یک مرد جوان در حالی که براثر 

ضربات چاقو به قتل رسیده در محل رها شده است.
بازپرس جنایی تهران در محل حادثه حضور یافت 
و پس از بررس��ی های الزم مقرر شد جسد مرد جوان به 

پزشکی قانونی منتقل و اقدامات الزم صورت گیرد.
همچنین بررس��ی ها برای آنکه مشخص شود مرگ 
در محل کش��ف جسد رخ داده یا جسد بعد از مرگ به 

محل حادثه منتقل شده است انجام گرفت.

وز وخانه های هالل احمر در نور ساعت کاری دار
ساعت کاری داروخانه های هال احمر در نوروز اعام 

شد.
به گزارش گروه بهداشت و درمان خبرگزاری فارس، 
داروخانه ه��ای مرکزی، تخصص��ی و فوق تخصصی )تک 
نسخه ای(، تهرانپارس و جزیره کیش به علت انبارگردانی 
در روز سه شنبه 29 اسفند تعطیل است. همچنین ساعت 
کاری داروخانه مرکزی در روز دوش��نبه مورخ 28 اسفند 

بدلیل انبارگردانی از ساعت ۷:3۰ الی 13 خواهد بود.
در تعطیات ن��وروز، داروخانه مرکزی هال احمر از 
س��اعت 8 تا 13 ب��از و در روزهای غیرتعطی��ل در ایام 
نوروز از س��اعت 8 تا 1۶ در خدمت رسانی به هموطنان 
و بیم��اران عزیز آماده اس��ت. همچنی��ن داروهای تک 
نس��خه ای در روزهای تعطیل از طریق داروخانه مرکزی 

در اختیار هموطنان قرار خواهد گرفت.
داروخانه ه��ای تک نس��خه ای، تهرانپ��ارس و جزیره 
کیش نیز در روزهای تعطیل ایام نوروز بس��ته است و در 
روزهای غیرتعطیل از ساعت ۷:3۰ تا 13 فعال خواهد بود. 
نمایندگان سازمان های بیمه ای که نسخ پزشکی را تأئید 
می کنند، در ایام غیرتعطیل نوروز از ساعت 8 الی 13 در 
داروخانه ها حضور خواهند داش��ت و در ایام تعطیل نوروز 

تأئید نسخ از طریق شعب مربوطه انجام خواهد شد. 
 داروخان��ه مرک��زی و تک نس��خه ای )تخصصی و 
فوق تخصصی( هال احمر در خیابان طالقانی و داروخانه 
ش��ماره 2 در تهرانپارس واقع ش��ده اس��ت. هموطنان 
می توانند برای کس��ب اطاعات دارویی با شماره تلفن 

ویژه 41۶۵1-۰21 تماس بگیرند.

اعضایمحترمشورایشهرشمامیدانید؟
اعضای محترم شورای شهر شما می دانید چه کسانی از مترو 
استفاده می کنند؟ مردم عادی، دانش آموزان، دانشجویان، کارگران 
و کارمندان. اعضای محترم ش��ورای ش��هر ب��رای دانش آموزان و 
خانواده های آنان صد تومان هم رقم قابل توجهی است لذا افزایش 
قیمت بلیت مترو بی انصافی و ظلم به مردم اس��ت. جماعت مرفه 
پولدار که بچه اش با س��رویس به مدرس��ه می رود و خودش هم با 

خودرو مدل باالی شخصی اش تردد می کند.
خادمیراد

 
بهانهنیاورید

آق��ای رئیس جمهور؛ وزرای محترم دول��ت تدبیر و امید! اگر 
مملکت داری بلد نیس��تید، بهانه نیاورید مرد باش��ید و اس��تعفا 
دهید. این دولت تمام مش��کات کش��ور را یا گردن دهه شصتی 
و دولت های قبلی می اندازد یا می گوید نمی گذارند ما کار کنیم!!! 

چه کسی نمی گذارد؟!
نصیری

تجربهنشانداده
تجربه نش��ان داده با بگیر و ببند و اقتصاد دستوری و پلیسی 
مش��کل حل نمی ش��ود. همه می دانند ک��ه ارزش واقعی دالر آن 
چیزی نیس��ت که به اجب��ار در تابلوی صرافی ها درج ش��ده این 

فقط پاک کردن صورت مس��ئله است. تنها اتفاقی که با این بگیر 
و ببندها افتاده این اس��ت که اگر یک مس��افر یا فرد غیردالل که 
واقعا به دالر نیاز دارد و قبا به راحتی می توانس��ت هر چقدر که 
می خواس��ت از صرافی ه��ای معتبر تهیه کند االن باید س��اعت ۵ 
صبح برود توی صف صرافی بایس��تد با این امید که شاید حداکثر 

2۰۰۰ دالر با نرخ دستوری گیرش بیاید.
رفعتی 

منتکشیازاروپا
شش سال قبل وقتی س��فارت انگلیس در تهران تسخیر شد، 
انگلیس روابطش با ایران را قطع کرد. اکنون که عکس این اتفاق رخ 
داده و پلیس انگلیس به جای ممانعت، فقط نظاره گر تسخیر سفارت 
م��ا بوده آیا ای��ران هم رابطه اش را قطع می کن��د یا دولت محترم 

همچنان می خواهد با منت کشی از اروپا، برجام را ادامه دهد؟
اسدیان

 
هیچاقدامینمیکند

دولت برای بی حجابی و تهاجم فرهنگی هیچ اقدامی نمی کند.
اگ��ر اقدام می ک��رد پس این مانتوه��ای بدون دگم��ه که تو همه 
فروشگاه ها در حال فروش است یا مانتوهای تنگ و فوق العاده کوتاه 

یا مانتوهایی مثل لباس خواب بلند و بدون دگمه تولید نمی شد.
خادمی

دستچینکردناحکاممعنیندارد
اگر فردی با تحقیق و بررس��ی کافی، دین اسام را انتخاب کرده 
باشد قاعدتاً شرایط آن را هم پذیرفته است. یکی از ابتدایی ترین شرایط 
پذیرش یک دین، اجرای دستورات و احکام؛ پس دیگر اصطاحاً "دبه" 
کردن و یا دس��تچین کردن احکام و دستورات، معنی ندارد. تعریف 

حجاب در دین است کاما برای زن و مرد مشخص است.
کسمایی

 
اگررایمانبود

آقایان نماینده؛ اگر رای ما نبود شما االن در مجلس نبودید.
ناشناس

 
برادرانشیطانند

آن تس��ننی که آمریکا از آن حمایت کند و آن تش��یعی که از 
مرکز لندن به دنیا صادر بش��ود، این ها مثل هم هستند؛ هر دوی 

آن ها برادران شیطانند؛ هر دوی آن ها عوامل غرب و استکبارند.
محبی

زیرذرهبین
مقامات و مس��ئوالن موظف شوند صورت دارایی خود، همسر 
و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتی اعام 
نمایند. باید حساب بانکی تمام منصوبان دولتی و حکومتی دقیقا 

بررسی شود و گردش حس��اب آنها زیر ذره بین باشد و گزارش ها 
بدون ترس و طرفداری از یک قشر خاص به مردم گزارش شود.
مومنزاده

 
برخوردبافرقهجعلیشیعهشیرازی

نباید این فرقه مزدور شیرازی که درست شده توسط سرویس های 
جاسوس��ی انگلیس است احس��اس کند که کارهای غلط آنها بدون 
هزینه و عکس العمل اس��ت. اینها ب��ه امید تبلیغات انگلیس و غرب 
دست به چنین کارهایی می زنند. مرگ بر انگلیس خیانتکار... مرگ بر 

گروه گمراه شیرازی و مرگ بر منافقین و مرگ بر ضدوالیت فقیه.
قبادی

 
مردمتوهینکنندهنمیخواهند

ملت مجری برنامه های عمران��ی می خواهد نه توهین کننده 
و سفسطه گر.

ناشناس

بهآنهامشکوکباشیم
 باید به آنهایی مشکوک باشیم که دوست دارند کشور هر روز 
در بحران باش��د و انگار اگر یکروز در کش��ور بحران نباشد بدنبال 

علت و سپس بحران سازی می گردند.
خسروینژاد

هرگزبهسعادتوخوشبختینرسدملتیکهدرآنحقضعیفازقویباصراحتوبدونلکنتزبانگرفتهنشودبدون لكنت
نامه ۵3 نهج البالغه

88004349 ساعت تماس 9 صبح تا 2 بعداز ظهر

نگاه

دنایمقتدروسخاوتمند
ساکنینمظلومومحروم!

حسین علیپور

اقتدار دنا با خون فرزندان مظلومش تجدید ش��د ؛ اما این 
حادثه تلخ هواپیمایی ، ش��کوه دنای کهگیلوی��ه و بویراحمد و 

مظلومیت ساکنین این استان را توأما فریاد زد ! 
محرومی��ت و مظلومیت " دیرینه ای" که ناش��ی از غفلت و 

کم توجهی مس��ئولین کشوری و خاصه اس��تانی نسبت به این 
منطقه برخ��وردار از منابع و امکانات بالقوه )نفت زیاد ، طبیعت 
گس��ترده ، معادن متعدد و جمعیت قابل توجه نیروی انس��انی 
جوان( بوده اس��ت ؛ از ناحیه دولت های مرکزی ، عدم تخصیص 
واقعی و اجرایی س��هم 1 الی 2 درصد نفت به اس��تان ! از جانب 
مس��ئولین نظارتی و اجرایی استان ، عدم توزیع و اجرای جامع 
و عادالن��ه بودجه ها و امکانات در س��طح اس��تان ب��ه ویژه زیر 
س��اخت های مرکز اس��تان و مناطق تابعه ! نص��ب مدیران غیر 
بومی ! تحوی��ل هواپیماهای بدون تناس��ب با ش��رایط اقلیمی 
منطق��ه و بعضا عم��ر مفید گذران��ده ! خاء تجهی��زات رصد ، 
پیشگیری ، ایمنی و امداد و نجات تخصصی و ... تنها نمونه ای از 
مصادیق کم لطفی مس��ئولین باالدستی و مدیران و نمایندگان 

استان نس��بت به وامداران واقعی خود ! یعنی مردم این منطقه 
مغفول و مظلوم است !!

جای تأس��ف و تأمل اس��ت که در چنین ش��رایط و پیش 
آمدهایی ، وقتی پای گایه مردم ، فعالین اجتماعی و رسانه های 
دغدغه مند وسط می آید ، به جای پذیرش قصور و اعتماد سازی ، 
فورا یا سیاسی اش می کنند و به جناح مقابل نسبت می دهند ، 
و یا با توجیهات شبه تخصصی ساختگی ، شعور مردم را به بازی 
می گیرند ؛ هرگاه قطاری از ریل خارج می شود ، آن قطار مجهز 
ب��ه تجهیزات ایمنی اخطار دهنده به روز بوده و عامل انس��انی 

باعث حادثه بوده نه اشکال فنی ! 
هرجا هواپیمایی سقوط می کند ، آن هواپیما از پیشرفته ترین 
هواپیماهای اروپایی بوده و مش��کل از تشخیص خلبان بوده نه 

از هواپیما ! )به راستی در چنین حوادث و پیش آمدهایی ، اگر از 
قضا راننده و خلبانی زنده می ماند ، آن موقع چه دلیل یا عاملی 
را اع��ام می کردند( ؟!! فرودگاهی ظرفی��ت پذیرش هواپیمای 
پیش��رفته نیمه س��نگین را ندارد ، اما برخی مسئولین با چنان 
هواپیماهای��ی وارد آن فرودگاه می ش��وند ! وکای مردم بعضا 
ب��ه خاطر رفاقت یا روابط سیاس��ی  -  اقتص��ادی با برخی وزرا 
و مدی��ران اجرایی ، نمی توانند موضعی ش��فاف و قاطعانه برای 

احقاق حق موکلین خود داشته باشند ! ...
- آنان که با پایِ جس��م ، از پای کوه به دنا صعود می کنند 
افتخار آفرینند ؛ اما آنان که از فراز دنا با باِل جان به آسمان پر 

می کشند غرور و افتخاری دیگر دارند !
 نثار روح شان صلوات . . .

ابت�داخودتانرامعرفیکنیدتابرویمس�ر
سواالت.

بس��م اهلل الرحمن الرحی��م اللهم ای��اک نعبد 
و ای��اک نس��تعین بنده مجید جهانبخش هس��تم 

پابرهنه انقابی، آرمان گرا.
بااردوهایجهادیازچهزمانیآشناشدید؟

اردوهای جهادی را به لفظ کلی از سال 9۰ و 
با دغدغه خدمت از سال 82 شروع کردم. دغدغه ام 

خدمت به مردم بود. 
اردویجهادییعنیچه؟برایکس�انیکه
شایدنخستینباراستباایننامآشنامیشوند

توضیحمیدهید؟
در اردوهای جهادی ما دو حالت کلی داریم یک 
حالت هجرت داریم و یک حال سکنی، حالت هجرت 
آن است که گروه ها برای نیاز روستائیان به روستاها 
می روند و خدمت می کنند ولی حالت س��کنی این 
است که نیاز شهری را در نظر می گیریم و در شهر 
سکنی می کنیم و آن نیازها را برطرف می کنیم. من 
نی��از را در حالت س��کنی در نظر گرفتم مگر اینکه 
مصلحت نظام و نیاز روستاها باشد که حالت هجرت 

را انتخاب کنم و به روستا سفر کنیم.
یعنیاینکهش�مادرواقعخواستیداولدور
وبرخودتانراآبادکنیداگراطرافخودتاننیاز

نبودبهشهرهاوروستاهایدیگرسفرکنید؟
دقیقا همین اس��ت مثا دوس��تانی هس��تند 
از خود ش��هر و اطراف تهران که حدود 1۰ س��ال 
است که به نقاط محروم می روند. البته هزینه های 
جهادی در بخش هجرت بس��یار باالست شما اگر 
ماش��ین را بگیرید ببرید و بیاورید تنها در یک اردو 
3 میلیون تومان هزینه دارد در بحث س��کنی این 
هزینه ها را نداری��د، برای همین من با طرح کمک 
به اطرافیان بیش��تر موافق��م. دومین حالت در کار 
جهادی فرهنگی اس��ت ما قرارگاهی نداریم به اسم 
ق��رارگاه جهادی تمام قرارگاه ها فرهنگی و جهادی 
هس��تند. البته بح��ث فرهنگی اینج��ا مظلوم واقع 
ش��ده اس��ت کمتر به آن اهمیت می دهند ش��اید 
کار زیربنایی دارد انجام می ش��ود که مطمئنا انجام 
می ش��ود. ولی در صحبتها حرفی از بحث فرهنگی 
در می��ان نبود. در صورتی ک��ه مولفه کار جهادی 

فرهنگ است. تخصصم در کار فرهنگی است.
یعنیکاریدیکمترمیکنید؟

)می خن��دد( مگر اینکه ماش��ین های بچه های 
جه��ادی در گل گیر کند و من بروم آن را درآورم. 
در غیر این صورت کار من فرهنگی است. ببینید ما 

3 نفر هستیم فقط کار فرهنگی انجام می دهیم.
مفهومکارجهادیچیست؟

 یعن��ی اینکه کار و ش��غلتان را صرف کارهای 
مش��تقت آور کنید بدون مزد این کار جهادی است. 
ما طرحی ریختیم به نام مهر مادرانه، آمدیم بررسی 
کنیم خانم هایی که بدهی غیرعمد دارند یعنی ۵�1 
میلیون بدهکار هس��تند، مثا م��ادری که به دلیل 
بدهی به صاحبخانه در زندان اس��ت. افتادیم دنبال 
کار اما دیدیم که چنین موردی وجود ندارد، به نظرم 
این یکی از رویش های انقاب اس��ت که ما خانمی 

نداریم که به خاطر دیه در زندان افتاده باشد.
چ�راخانمفق�ط؟آقای�انبهخاط�راینکه
سرپرستخانوارهس�تندهممهماستکهدر
زنداننمانندالبتهبهدلیلجرایمغیرعمدی؟

ما آمدیم اولویت ها را درمناسبت های مختلف 
بررس��ی کردیم و به این فکر کردیم که مادر خانه 

را می سازد نه پدر.
اماپدرهمصاحبخرجاستومخارجخانه

رامیدهد.

ق��رار ما کار فرهنگی ب��ود و این کار باید روی 
یک ریتم و نظمی جلو برود. اولین مناسبت ما روز 
مادر بود اگر اولین مناس��بت روز پدر بود شاید ما 

آن کار را برای پدر انجام می دادیم.
یعنیاینکارش�مامقطعینیست،ادامهدار

است؟
بله، ولی با این تفکر که مادر خانه را می س��ازد 
و نقش آن خیلی مهم اس��ت کار را از آنجا ش��روع 
کردیم. کار فرهنگی به این صورت جواب می دهد. 
ما کار فرهنگی دیگری شروع کردیم به نام )جشن 
خوراکی ها( آن را از مناطق محروم ش��روع کردیم، 
آمدیم بچه هایی که کار می کردند ولی سررشته آنها 
در خوراکی ه��ا بود به قول خودمان ش��کمو بودند 
را انتخ��اب کردی��م و به هر کدام گفتیم ش��ما چه 
خوراکی دوست داری درست کنی؟ یکی گفت من 
فافل می زنم. دیگری گفت من سیب زمینی سرخ 
کرده درست می کنم، دیگری گفت من بال کبابی 
می زنم، وقتی ما این پتانسیل را داریم قیمت خرید 
وس��ایلمان را آمدیم در نظر گرفتیم دیدیم هزینه 
یک وعده فافل 8۰۰ تومان می شود ما در مناطق 
مح��روم آمدیم در مناس��بت هایی ش��اد مثل ماه 
رمضان ها یک جشن را برقرار کردیم. در کنار جشن 
برنامه خوراکی ها را گذاشتیم. بررسی کردیم که در 
نقاط محروم بعضی ها هستند که کباب نخورده اند، 
آمدی��م دیدیم قیمت کباب س��یخی 12۰۰ تومان 
می ش��ود. بس��اط را راه انداختی��م کباب س��یخی 
12۰۰ توم��ان و فافل پرس��ی 8۰۰ تومان قیمت 
تمام ش��ده برای خودمان بین مردم توزیع کردیم. 
آمدیم به فرماندار گفتیم، کاری را ش��روع کرده ایم 
به عنوان توزیع غذا با کارت به قیمت 2۰۰۰ تومان 
درح��دود1۰۰ پرس غذا، فرماندار گفت: 2۰۰ هزار 
تومان س��هم ما امام جمعه آمد گف��ت: 1۰۰ هزار 

توم��ان هم روی من حس��اب کنید و کارتها را بین 
مردم پخش کردیم. می دانید چه اتفاقی افتاد؟

نهشماتوضیحدهید؟
آمدیم میز خدمت چیدیم. بچه هایی که رشته 
حق��وق خوانده بودند در رش��ته خودش��ان فعالیت 
کردند، بچه هایی که مش��اوره خانواده خوانده بودند 
در رش��ته مش��اور فعالیت کردند اعتیاد درآن موقع 
در روس��تاها زیاد خودش را نش��ان می داد آمدیم با 
آنها و خانواده هایش��ان صحبت کردیم برای برطرف 
ک��ردن اعتیاد آنها چون ما در آن موقع بودجه برای 
این کارها داش��تیم آمدیم به صورت رایگان معرفی 
کردیم، افرادی که س��واالت دینی داشتند آمدیم به 
سواالتشان پاسخ دادیم. البته محور همه این فعالیت ها 
در مس��جد بود. وقتی که از این روستا آمدیم بیرون 
ب��ه روحانی محل صحبت کردیم. گفتیم چه اتفاقی 
افتاد. گفت: ۵۰ نمازگزار به جمعیت مس��جد اضافه 
شده ۵۰ جوان به مسجد راه پیدا کردند این اتفاقات 

در اردوهای جهادی می افتد.
یعنیاینکهبهصورتغیرمستقیممردمرا
بهسویهدفتانحضوردرنمازجماعتمسجد

دعوتمیکردید؟
البته هدف اردوهای جهادی همین است یعنی 
اینکه ما در روس��تاها از افراد نه دین پرس��یدیم، نه 
گرایش سیاسی را، اصا کاری به این چیزها نداریم 
ب��ه این مس��اله فکر کردی��م که بن��ی آدم اعضای 
یکدیگرن��د بحث آخرت و الهی را مطرح نکردیم به 

آنها می گفتیم که آمده ایم به شما کمک کنیم.
اردورامحدودنکردید.نگفتیدفقطبسیجیها

بیایندیافقطدانشجویانسیاسیبیایند؟
عقیده ما فکر انقابی است ما آنقدر پوشش ها 
دیده ایم تا این لحظه البته خود بنده خیلی با بچه ها 
راحت هستم. بعضی مواقع به من خورده می گیرند 

و به من می گویند تو خیلی باز هستی الاقل گاهی 
مواقع یک تذکر به بعضی از افراد بده. من می گویم 
آن ف��رد چون خ��ودش انقابی و آرمان گرا اس��ت 
این برای من مهم اس��ت. من یک خاطره از شهید 
شفیعی )شهید مدافع حرم( برای شما بگویم. یکی 
از حسرت های من این است که شهید شفیعی را در 
اردوهای جهادی درک نکردم. با هم دوست بودیم 

ولی هیچ موقع کامل آن را درک نکردم. 
»یکی از دوس��تانم تعری��ف می کرد زمانی که 
در سفری با شهید شفیعی همسفر بودم یک دفعه 
ضبط را روش��ن کرد و فان خواننده ش��روع کرد 
خواندن. من خجالت کشیدم شهید شفیعی به من 
گفت همین که ترانه با صدای زن گوش نمی دهی 
بس است. از آن موقع به بعد هرگاه خواننده صدای 
زن بود من خجالت می کشیدم و ضبط را خاموش 
می ک��ردم. ب��ا اینکه م��ن اهمیتی به این مس��ائل 
نمی دادم بعد از شهید شدن حاجی شفیعی سلیقه 
من عوض شد یعنی همان صدای مرد را هم گوش 
ندادم. بعدها به مناس��بت ها اهمیت می دادم یعنی 
پرچم های سیاه فاطمیه را که می دیدم دیگر ترانه 
گ��وش نمی کردم. نه اینکه نوحه می گذاش��تم، نه، 

یعنی اینکه ضبط را خاموش می کردم.«
 کار جه��ادی این اس��ت که همی��ن قدر که 
ص��دای زن دیگر گ��وش نکند کافی اس��ت یعنی 
کار راه افتاد یعنی کار ما همین اس��ت. یعنی تفکر 
اگر انقابی و آرمان گرا باش��د ما نه با پوش��ش آنها 
کار داری��م نه با چیز دیگ��ر. البته این را بگویم که 
خط قرمز ها باید رعایت شود مثا یعنی در شرایط 
کش��ور ما حجاب الزم است. اما اگر من بروم لبنان 
بخواهم جلو بی حجاب را بگیریم، موفق نمی شوم. 
در آنج��ا فقط همین که آن ج��وان لبنانی جلوی 

اسرائیل سینه سپر کرده برای ما بس است.
اردوهایشمادرکدامبخشانجاممیشود؟

این کاره��ا در روس��تاهای پیش��وای ورامین 
انجام می ش��ود. بحث من این است که اگر افرادی 
در منطقه خودش��ان وضعیت خوبی نداشته باشند 
ایدئولوژی را هم نمی پذیرند مثا روستایی که برق 
و آب ن��دارد وقتی یک ایدئولوژی به آن یاد بدهید 
ش��اید زیربار نرود و بگوید من بای��د امکانات اولیه 

داشته باشم بعد مسائل عقیدتی.
اماب�رایکارفرهنگیانجامدادنبایدابتدا
امکاناتاولیهرابرایروس�تاییانفراهمکنید؟
درواق�عمیخواهی�مبدانی�مکهدرروس�تای
محرومش�ماراباکاره�ایفرهنگیتانبهخاطر

نداشتنامکاناتاولیهچگونهمیپذیرند؟
البته کار ما ش��انه به ش��انه قرارگاه س��ازندگی 
اس��ت و قرارگاه امام حسن مجتبی)ع( از زمانی که 
وارد ش��ده کار سازندگی را شروع کرده از هفته دوم 
گروههای فرهنگی وارد می شوند، اینطور نیست که 
گروه های فرهنگی بی محابا وارد شوند و کار را شروع 
کنند این کار اصا جواب نمی دهد. این می ش��ود به 
مانند یک س��یرک بدون هی��چ خروجی ما کارها را 
نیازسنجی می کنیم و بومی سازی می کنیم مثا در 
گلس��تان قرارگاه تا کار اصلی خود را ش��روع نکند 
ما نمی توانیم وارد روس��تا شویم، ما نمی توانیم یک 
ب��اره برویم در آنجا کاس فوتبال راه بیندازیم. البته 
مردم آنجا یا والیبال بازی می کنند یا اسب س��واری 
در کرمانش��اه هم راه دیگری را پیش می گیریم آنها 
به کشتی عاقه مندند ما از آن راه وارد می شویم در 
بعضی مواقع در شهرها بحث مذاهب بوجود می آید 
ما نمی توانیم ایام شهات یا تولد برویم در منطقه سنی 
نشین برنامه اجرا کنیم. شاید هم فکر کنند آنها مورد 
تهاجم فرهنگی قرار گرفته اند ولی ما می آییم بررسی 

می کنیم، تحقیق می کنیم برای مناس��بت هایی که 
برای آنها عزیز است طبق آن برنامه ریزی می کنیم. 

طبق آن به آنها خوراک می دهیم.
آیااهلتسننهمدرپیشواوجوددارد؟

بومی آنجا اهل تس��نن نیس��تند، ولی خیلی 
محدود هستند در هر محلی از مذاهب دیگر وجود 

دارد در نماز جمعه مشاهده کرده ایم.
اگراش�تباهنکنمازخانوادهتیپفاطمیون

درآنجاسکنیدارند؟
م��ن همین امروز که با ش��ما صحبت می کنم 
ما دو ش��هید دوران جنگ را در منطقه مان تشییع 
می کردند و ما نمی خواستیم به مصاحبه بیاییم اما 
یاد وصیت نامه  ش��هید شفیعی افتادم که نوشته اند 
ش��هید ع��زادار نمی خواهد رهرو می خواهد؛ س��ر 

همین جریان ما دیگر عزاداری نکردیم.
حرفخاصیاگرماندهبفرمایید؟

من یک پیش��نهاد می دهم به خانواده هایی که 
جوان دوران بلوغ و سرکش دارند فقط و فقط چاره 
کاری که آن جوان را س��ر به راه کنند، ش��رکت در 
گروههای جهادی اس��ت. خدا رحمت کند ش��هید 
شفیعی را یکی از دوس��تان می گفت »من آشپزی 
می ک��ردم ما در اردوهای جهادی به جای گوش��ت 
سویا مصرف می کنیم و در مورد برنج هم ارزان ترین 
برنج اس��تفاده می ش��ود می گفت غذای خوش��مزه 
درس��ت می کردم. یک روز حاج محمود آمد پیش 
من و گفت آیا می شود آن دوز و خوشمزگی غذاها 
را پایین بیاورید. گفتم شما به ما چیزی نداده اید که 
برایتان غذا درس��ت کنم. آیا داری شوخی می کنی 
گف��ت: نه من جدی می گویم ما بچه هایی که اینجا 
آورده ایم برای کار جهادی آورده ایم هدف کار جهاد 
این اس��ت که یک خورده ای جسمت خسته شود تا 
نفست قوی شود. ما باید روی نفس بچه ها کار کنیم 
ما در گروههای جهادی اگر داریم سویا می خوریم در 
نقاط محروم حتی سویا هم ندارد. بچه های جهادی 
باید متوجه شوند که گوشت که پدرشان جلویشان 
می گذارد باید دس��ت پدر را ببوسند. باید بگذاریم 
طعم غذای مادرش��ان در دهانشان بماند. اگر 2 روز 
دیگر اینجا ماند عجیب دلش هوای خانه خودش را 

بکند تا خانه را با هیچ چیزی عوض نکند«
واقعیت هم همین اس��ت در اردوهای جهادی 
بچ��ه را نمی بری��م که از خانه بریده ش��ود ما آنها را 
می خواهیم پایبن��د خانواده کنی��م. عجیب پایبند 
محب��ت پدر و مادر ش��ود تا وقتی ک��ه فکر خانواده 
همیش��ه در ذهنش باش��د. ما افرادی را در س��وریه 
داریم که یک ماه یا 4۰ روز در آنجا می مانند به آنها 
می گوییم االن در چه فکری هستی؟ می گوید مادر 
من چه قیمه هایی درست می کرد. در حالی که شاید 
در آنجا غذای بهتری بخورد ولی اینکه خانه و خانواده 
تنها به عنوان پناه و مامن فرد شناخته می شود این 
خیلی مهم اس��ت. و این باعث می ش��ود که غرور و 
تکبر از آن جوان دیگر سر نزند. مطمئنا با یک وعده 
اردوی جهادی جوانان عوض می ش��وند و خودشان 
می بینند که جوانشان چگونه مطیع می شود و آرام 

می گیرد و این همزیستی را با همه دارد.
برنامههایآتیشماچههست؟

جشن خوراکی ها در بعضی از مناطق تهران هم 
اجرا می کنیم مثا در منطقه 3 تهران یک فافل را 
به کرمت می خری، مثا یک فافل 1۰۰ هزار تومان 
بفروش می رس��د و آن مبل��غ در مناطق محروم آن 
منطقه هزینه می ش��ود ما بانیان را دعوت می کنیم 
مثا می ش��ود ی��ک میلیون تومان ک��ه کل هزینه 
پرداختی بانیان درمناطق محروم هزینه می شود یا 

بحث سازندگی یا فرهنگی.

گفتوگویسیاستروزباجهادگریازپیشوا:

بچه ها با حضور در اردوهای جهادی پایبند خانواده می شوند

جنگ تمام ش��ده اس��ت اما جهاد هیچ وقت تمام نمی ش��ود، جهاد نه هم��راه با تجاوز 

صدام به جمهوری اس��امی ایران آغاز ش��ده بود و نه با قطعنامه 598 رفتنی ش��د، گفتوگ���و
جهاد س��ال ها قبل حتی قبل از تولد جمهوری اس��امی زاده شده و با انسانیت عجین 
ش��ده بود و س��ال ها بعد از ما هم ادامه خواهد داش��ت، جهاد فقط در تیر و ترکش و 
خمپاره و شیمیایی خاصه نمی شود جهاد حتی به جانبازی هم بسنده نمی کند، جهاد حتی نیاز به هجرت هم 
ندارد، جهاد می تواند در خود انس��ان هم رخ دهد و در مبارزه با نفس��ی که هر دم آدمی را به سمت دنیا و 
دل بس��تن به زرق و برق دنیا می کشاند شروع شود و توس��عه یابد. این روزها فرصتی مهیاست، فرصتی 
ب��رای جه��ادی حقیقی و کمک به ش��ادی محرومان حتی در چن��د صد متری محل س��کونت مان، با این پیش 
فرض به اس��تقبال از جهادگران رفتیم و با چند تن از آنها همکام ش��دیم، جهادگرانی که از فرصت بهار 
برای زندگی رس��اندن به مناطق محروم استفاده کرده و گاه برای شادی محرومان فقط چند صد متر جابه جا 

می شوند. بخوانید ماحصل گفت و گوی ما را با فردی که سال ها تجربه حضور در اردوهای جهادی را دارد:

نمای نزدیک


