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نمونه ای را عرض می کنم ما در منطقه ای 
سنی نشین برای فعالیت رفته بودیم 

فردی آمد و گریه می کرد و می گفت ما 
25 سال است که شبکه های ماهواره ای 

و مجازی بحث اختالف شیعه و سنی 
را مطرح می کنند و از شما بدگویی 

می کردند حاال من فهمیده ام که اینها 
همه دروغ بوده است. وقتی من می بینم 
یک طلبه شیعه آمده نشسته در خانه و 
با بچه من با او دوست شده با بچه بازی 
می کند و آن را به این طرف و آن طرف 
برای گردش می برد. می گویم خدایا این 

چه حرف هایی بود که در شبکه می زدند. 
اینکه از برادر من به من مهربان تر است

حمیدرضا بوالی

عنوان نویسنده

یک شعرخوانی جالب در نماز  عید فطر امس��ال، نش��انه های ديـــــدگاه
فرامتنی جالبی داشته است: مطرح شدن تندترین 
انتقادات به قوای سه گانه و طرح مطالبات راه نیافته 

در رسانه های رسمی، در یک تریبون رسمی.
در  روس  نویس��نده  و  ش��اعر  آخمات��وا،  آن��ا 
خاطراتش بازگو می کند که وقتی در دورانی سخت 
در شوروی پش��ت در زندان منتظر بوده است تا از 
پس��رش خبری بگیرد؛ یک نفر نام او را می شنود و 
از رخوتی که همه آنها را گرفته بوده اس��ت بیرون 
می آید. زن به نزدی��ک او می آید و بدون مقدمه از 
او می پرسد آیا می توانی این وضع را توصیف کنی؟ 
آخماتوا پاس��خ می دهد: بله می توانم. او بقیه ماجرا 
را اینگون��ه توصیف می کن��د: در آنجا بود که روی 
چه��ره اش که دیگر ب��ه آدمی��زاد نمی رفت لبخند 

بی جان و زودگذری نقش بست.
××

روز ۳۰ فروردی��ن ۹۴ نام��ه سرگش��اده ای در 
رس��انه های اس��تان سیستان و بلوچس��تان منتشر 
می ش��ود. ۲۵ گروه جه��ادی با ن��گارش نامه ای به 
حسن روحانی، اعتراضات تندی را به مغفول ماندن 

موضوع »حق آبه هامون« ابراز می کنند.
این اتفاق س��اده اما بی س��ابقه ای است. جوانان 
حام��ی آرمان های نظ��ام جمهوری اس��امی ایران، 
انقابیون ح��اال یک بیانیه محیط زیس��تی را امضا 
کرده اند. در کنار همه امضاهای بیانیه های انتخاباتی، 
ضداستکباری، سیاسی و بیانیه هایی که توقیف فان 
فیل��م را تقاضا می کرد و تعطیلی یک کنس��رت را، 
حاال محیط زیست جزئی از دغدغه های حزب اللهی ها 
ش��ده بود. این روز در تاریخ سیستان و بلوچستان و 

شاید تاریخ جمهوری اسامی ایران ثبت می شود.
××

درست ۶ روز پیش، بعد از یک ماه رمضان گرم 
و س��خت، در صبح��گاه روز عیدفطر، میثم مطیعی 
مداح جوان تهرانی دوباره به پشت تریبون رفت و در 
مهمترین برنامه شعرخوانی سال ایران، در مراسمی 
که به صورت مس��تقیم از دو شبکه تلویزیون ایران 
پخش می ش��د؛ پیش از اقامه نماز عید فطر توس��ط 
رهبر معظم انقاب و در حضور تقریبا همه مسئولین 
لش��کری و کش��وری انتقادات تندی روانه وضعیت 
موجود اداره کش��ور کرد. اش��عار مطیعی اگرچه در 
بس��یاری از بخش ها به ایده ه��ای معنوی مربوط به 
م��اه رمضان مربوط می ش��د؛ اما ح��اوی ابیاتی بود 
که به صورت مس��تقیم و صریح عملکرد اقتصادی، 
اجتماع��ی و فرهنگی بخش های مهمی از حاکمیت 
را ب��ه نقد می کش��ید. در عین حال اش��عار مطیعی 
وجه مطالبه گرایانه بی سابقه ای داشت. او از وضعیت 
درمانده اقشار اجتماعی محروم جامعه با صریح ترین 
لحن ممکن س��خن گفت و خواس��تار رسیدگی به 

طبقات معموال محذوف در رسانه های ایرانی شد. 
این دومین باری بود که این تریبون رس��انه ای 

مه��م، ب��ه یک��ی از بی پرواتری��ن و صریح تری��ن 
تریبون های رس��انه ای درونی خ��ود نظام برای نقد 
عملکرد انحرافی از آرمان های انقاب تبدیل ش��ده 
بود. اشعار میثم مطیعی؛ محافظه کاری های معمول 
تریبون های رسمی را نداش��ت و عاوه بر اینکه به 
ش��کلی صریح، مجموعه ای از مطالب��ات فروخفته 
و غیررس��انه ای ش��دن مردمان محذوف از رسانه  و 
قدرت را فریاد می زند؛ نش��انه ای برای آغاز دورانی 

جدید در جامعه انقابیون و رسانه ها بود.
ای��ن یک طن��ز تاریخی جالب روزگار ماس��ت و 
شاید بهترین نش��انه برای نمایش آنچه در صبح ۲۵ 
خ��رداد س��ال ۹۶ رخ داد. در حالی ک��ه تلویزیون با 
فشار دستگاه های مرتبط از هر نوع خبررسانی درباره 
اعتصاب کامیون داران منع ش��ده بود؛ برای اولین بار 
ن��ام ماجرای آنها در یکی از پربیننده ترین باکس های 
تلویزی��ون و در عی��ن حال در یکی از رس��می ترین 
مراسم های جمهوری اسامی به زبان می آمد و رسانه 
شعرخوانی پیش از نماز عید فطر خواستار رسیدگی به 
وضع آنها و قشرهای بی رسانه و درمانده دیگر می شد.

ش��عرخوانی مطیعی بافاصله در ش��بکه های 
اجتماعی و رس��انه های مردمی مورداس��قبال قرار 
گرفت. ای��ن اتفاق عجیبی هم نب��ود. فاصله میان 
رس��انه های رس��می و رس��انه های مردمی در یکی 
از معدود موارد برداش��ته ب��ود. اما به فاصله دو روز 
متن این اش��عار در برخی از روزنامه ها و سایت های 
سیاسی به ش��کلی عجیب توس��ط برخی رسانه ها 
مورد انتقاد واقع شد و دومین نکته طنزآمیز ماجرا 
همین ج��ا رخ داد: رس��انه هایی ک��ه در تمام ادوار 
فعالیت به نبودن فضای باز برای نقد معترض بودند؛ 
حاال به منتقدانه ترین جلوه رسمی رسانه ای ممکن 
معترض شده بود. بازی البته جای دیگری و پشت 
پرده سیاس��ت بازی های این روزها جریان داشت و 
این از تمایل ناکام این رس��انه ها برای موضع گیری 

چهره های مطرح سیاسی مشخص بود.
دو روز پیش خبری منتشر شد از اعتراض یک 
جریان دانش��جویی به مصادره یک مکان مسکونی 
توس��ط چهره ای که به شدت به مواضع آنها نزدیک 
اس��ت و چند روز پیش جوانان انقابی در اعتصاب 
کارگران حاضر شدند و از آنها حمایت کردند آیا باید 
باور کنیم که دورانی جدید آغاز شده است؟دورانی 
که جریان ها و رس��انه های انقابی خود وارد میدان 
نق��د انح��راف از آرمان های انقاب ش��ده اند.دوران 

سکوت درباره مطالبات به پایان رسیده است؟
××

 میث��م مطیعی اما مخالفان زی��ادی هم دارد. 
نه تنها در عرصه سیاس��ی، بلکه س��لوک و ش��یوه 
خاص او در حوزه هیئت داری و مداحی نیز در این 
سال ها با مخالفت برخی از اهالی این حوزه روبه رو 
ش��ده اس��ت. فارغ از ارزیابی نوع ورود او به مسائل 
گفته شده به نظر می رسد که موقعیت امروز میثم 
مطیعی در فضای امروز رسانه ای ما، محل مناسبی 
ب��رای بحث درباره مقوله بس��یار اساس��ی »درگیر 
ش��دن و درگیر کردن« اس��ت. آنچ��ه در تمام این 
س��الها میثم مطیعی را به محلی ب��رای اختاف و 
بح��ث و جنجال تبدیل کرده اس��ت؛ تاش ویژه او 
برای کناره جس��تن از دامن بی نظری و بی طرفی و 

پیوستن به قافله کم تعداد کارکرد اجتماعی است.
مطیع��ی، یک��ی از پرطرفدارتری��ن هیئت های 
جوانانه تهرانی را تبدیل به یک پایگاه اجتماعی کرده 
اس��ت که به روضه و مداحی و اکتفا نمی کند؛ برای 
مصائ��ب اجتماعی دغدغه دارد و در مورد مهمترین 
مس��ائل اجتماعی و سیاس��ی روز ح��رف می زند و 
طرفی را می گیرد و معتقد است که هیئت؛ به اشک 
خاصه نمی ش��ود. هیئت پرطرفدار او در دانش��گاه 
ام��ام صادق)ع( در تمام این س��ال ها کاما معاصر و 
هماهنگ با اتفاقات جامعه ایرانی پیش رفته اس��ت 

و از ای��ن رو ب��ا تعریف معم��ول از هیئت و مداحی 
تعارضاتی پیدا کرده است. )هر چند که سابقه چند 
صدس��اله هیئت ها در ایران اتفاقا تعریفی نزدیک به 
همین تعریف مطیعی از هیئت را به ذهن می آورد(

این شاید، مشابه ماجرای مواجهه ما با اکثریت 
هن��ر و ادبیات ایرانی اس��ت. فیلم ها و س��ریال های 
زیادی در تمام این سال ها ساخته شده اند؛ شعرها و 
رمان های زیادی نوشته شده اند و همه با استراتژی 
دعوت به پذیرش و تاثیرپذیری از اصول اخاقی عام 
و س��اده که نیاز آن به شدت هم احساس می شود، 
بر موضع بی طرف��ی در آنچه امروز در بطن اجتماع 
ملتهب ایرانی درگذر است ایستاده اند. اما در شرایط 
به ش��دت پیچیده امروز اجتماع��ی در ایران، واقعا 
ایستادن بر این موضع چه کارکردی دارد؟ و باالخره 
چه زمانی قرار اس��ت هنر و ادبیات ایرانی در فضای 
ایزول��ه خوب و بد عام اخاقی قرار بگیرند و س��راغ 

واقعیت صرف و این روزها بی رحمانه ای که در حوزه 
عمومی نادیده رسانه های رسمی می گذرد بروند و با 
مس��ائل مبهم، هنوز مورد سوال و حساسیت برانگیز 
جامعه امروز ایرانی درگیر شوند؟ و این کاری است 
که مطیعی انجام می دهد و چه در شیوه هیئت داری 
و چه در این تریبون شعرخوانی خاص که به دست 
او آم��ده اس��ت به درس��تی همین نقط��ه  مبهم و 
حساس��یت برانگیز مواجه��ه با این حج��م عظیم از 

»سوال« در جامعه را متهورانه انتخاب کرده است.
مطیعی در ش��عرخوانی های رسمی اش معموال 
با حقایق، آدم ها و س��اختارهایی درگیر می شود که 
در سال های اخیر بیشترین تنش ها و اضطراب ها را 
در جامع��ه ایرانی به وجود آورده اس��ت و کمترین 
س��هم پرداخت در رسانه ها را داشته است. راه ساده 
پرداخت مس��ائل عام اخاق��ی را به کناری می نهد؛ 
مس��ائلش را از میان همه مس��اله های ریز و درشت 

ام��روز زندگی ایرانی ها با صراح��ت و دقت انتخاب 
می کند، به سمت آنها هجوم می برد، از کنارشان رد 
نمی ش��ود. مطیعی با مسائل کف جامعه امروز ایران 
درگیر می ش��ود و این درگیری در مقایسه با روحیه 
عافیت طلب معمول هنرمند ایرانی قابل توجه است.

اما درگیر ش��دن و تمایل به درگیر کردن مردم 
با ابزاری فرهنگی؛ هزینه ه��ای زیادی دارد.جدای از 
آنکه مطیعی حاال کدام طرف را انتخاب کرده است، 
اینک��ه او رنج و هزینه انتخاب کردن یک طرف را در 
جامعه ای که به سیاس��ی نب��ودن مداحی و هیئت و 
شعر افتخار می کنند برگزیده است؛ شایسته ستایش 
اس��ت. این سرنوش��ت جوانان انقابی جدید اس��ت. 
آنهایی که دیگر با گزاره های »حفظ مصلحت نظام« 
راضی به سکوت نمی شوند و اتفاقا به انقابی معتقدند 
که مدام بازتولید می ش��ود و آرمان هایش را دائم در 

معرض پرسش کارکرد قرار می دهد.  مهر

قبل از هر چیز خودتان را معرفی کنید؟
سیدابوالحسن حسینی هستم از گروه جهادی فاتحین قم.

اردوی جهـادی خارج از اسـتان قم هم می رويـد يا در همان 
شهر فعالیت می کنید؟

در خود قم هم فعالیت داریم ولی اکثر کارهای ما فرااستانی 
است. در حدود ۴۰۰�۳۰۰ نفر نیرو داریم در خود استان که اکثر 
آنها هم طلبه هس��تند. ما ابتدا رصد می کنیم مش��کات را و بعد 

در داخل و یا خارج استان وارد عمل می شویم.
بچه هـای شـما )طلبه  ها( کارهـای ايدئولوژی يعنـی کارهای 

معنوی انجام می دهند يا کارهای عملی هم انجام می دهند؟
طلبه ه��ا ه��م می جنگن��د و ه��م بی��ل برمی دارن��د و ه��م 
ساختمان س��ازی می کنند. ما شعاری داریم که می گویند طلبه ها 
عمامه را بر س��ر می گذارند و ب��االی منبر می روند و وقتی پایین 
می آیند آن را به کم��ر می بندند. به طور معمول طلبه های گروه 
جه��ادی در مناطق��ی که بودجه برای برگ��زاری مجالس ندارند، 
بعضی از حس��ینیه ها و بعضی از هیئت ها مجلس برگزار می کنند 
و البته بیش��تر در باب امور دینی مشاوره می دهند. مثا در زلزله 
بم و رودبار طلبه ها بیشتر کار روانشناسی و مشاوره داده و لحاظ 

روحی و روانی به مردم کمک می کنند.
چند وقت است که کار جهادی انجام می دهید. آيا دلیل خاصی 

داشته که وارد اين عرصه شديد و وارد منسب نشديد؟
کار جهادی یک کار فطری در وجود همه انسان هاست و چون یک 
آرامش خاصی را خداوند در این کار قرار داده است همه دوست دارند 
که این کار را انجام بدهند ولی برای بعضی ها بس��ترش آماده نیست. 
گروه ما آن طور نیست که کار و شغلش را رها کرده باشد و صرفا دنبال 
کار جهادی باشد مثا طرف مسئول بانک است یا فرد دیگری طلبه 
حوزه اس��ت، طرف دکتر است، فردی در مغازه اش صاحب کار است؛ 
اما در طول دو ماه یا س��ه ماه، 1۰ روز وقتش را آزاد می کند برای کار 
جهادی می آید. متن��اوب از این ۴۰۰ نفر افرادی را پیدا می کنیم که 
برون��د در مناطق کاری را انجام بدهند و برگردند. من خودم 1۵�1۴ 
سال است که در کارهای جهادی فعالیت می کنم ولی گروهی که ما در 
قم داریم ۴�۳ سال است که کار خودش را شروع کرده و کار عمده اش 

را هم ۲ سال است که به صورت متمرکز انجام می دهد.
اردوهايی که گفتید برون استانی است دارای برنامه بلندمدت 
هسـتند يا اينکه شما منطقه ای را انتخاب می کنید و حوزه ای 
برای آن تعريف می کنید مثال امسـال تا 5 سـال ديگر يا شما 
برحسـب نیاز چند روز در آنجـا حضور داريد و کاری را انجام 
می دهید و آن را به اتمام می رسـانید و ديگر آن منطقه را رها 

می کنید و می رويد به دنبال منطقه ای ديگر؟ 
کار ما در وجه س��ازندگی متوقف نمی شود این ور نیست که 
برویم در منطقه ای مستقر شویم و بگوییم بسازیم و برویم. ما هر 
کار عمران��ی و  آبادانی که باش��د انجام می دهیم یعنی هر جا نیاز 

باشد می رویم و آمادگی آن را داریم. 
هم کار فرهنگ��ی انجام می دهیم مثا در ایام تبلیغی بچه ها 
می روند در آنجا چادر می زنند. اگر کار سازندگی هم باشد کمک 
می کنند. یا دوستان رصد می کنند که در فان منطقه ای مشکلی 
ب��رای بعضی از خانواده ها بوجود آمده، به صورت پیامکی گروهی 

را جمع می کنیم و وسیله نقلیه ای فراهم می کنند و می روند کار 
آنجا را انجام می دهند

 مثا در مدت 1۰� ۵� ۴ روز آن کار را حل می کنند. ولی بعضی 
از کارها هست ۴�۳ ماه طول می کشد مثا همین کودکان کرمانی که 
دوستان از 1۵ روز پیش دو خانه را در نظر گرفته اند. 1۴ نفر از دوستان 
آنجا هستند و قرار بر این شده که هر دو هفته یکبار یا 1۰ روز یکبار 

دوستان عوض بشوند تا این کار ساخته شود و تحویل داده شود.
شـما اينگونه مناطق را از کجا پیدا می کنیـد. در مورد مناطق 
زلزله زده که مشخص است ولی پیدا کردن يک سری از مناطقی 
که در حوزه تخصص شما نیست يک اطالعات خاصی می خواهد 
اين اطالعات را چگونه به دست می آور يد؟ مثال در سیستان و 

بلوچستان يا جاهای ديگر مثال کردستان يا ايالم می رويد.
قم یک شهر مهاجرپذیر است و طلبه از استان های مختلفی 
می آین��د مثا ما ۲۵۰ طلبه داریم از ۳۰ اس��تان. ارتباط آنها هم 
خیلی باالست هم در روستای خودشان و هم در روستاهای دیگر 
به تبلیغ رفته اند لذا ما رصد می کنیم مش��کات روستاها را و اگر 
الزم باش��د و گروه جهادی نیاز باش��د کارها را شروع می کنیم. از 
طرف��ی کارهای فرهنگی را رصد می کنی��م در بعضی جاها البته 
حتما نیاز نیست که در روستاها باشد ما مثالی داریم همانند این 
جمله که می گوییم ما باید حافظ شرف و شخصیت و عزت افراد 

باشیم نه بحث مادیات یا صرفا مادیات یا بحث فقر مادی.
 مثا احتمال دارد یک فردی وضعش خوب باشد و در محلی 
نیاز به کمک دارد و از طریقی به آن کمک ش��ود که شخصیت او 
حفظ ش��ود. اصل اس��ام هم همین را می گوید و ائمه معصومین 
هم همین کار را می کردند تا عزت افراد در جامعه حفظ شود. هر 
کس��ی یک ش��انی در جامعه دارد. آن فقیر و محروم یک ساختار 
اجتماعی دارد که باید در همان حدش ش��ان و شخصیتش حفظ 
ش��ود. آن پولدار و متوس��ط جامعه هم وقتی با مش��کلی برخورد 
کرد، آن هم باید عزت و ش��خصیتش حفظ شود. صرفا کار ما در 

روستاهای فقیر و عقب افتاده و در حد خیلی فقیر نیست.
از اردوهـای جهادی و کارهايی که انجام داده ايد آيا خاطره ای 
داريد که به درد مخاطبان بخورد و نحوه برخورد مردم با شما 
که در لباس روحانی هسـتید اگر فردی با لباس عادی برود و 
فـردی که لباس طلبه دارد نحوه برخور مردم با شـما متفاوت 

اسـت و برداشـت های مختلف دارنـد راجع به ايـن موضوع 
مطلبی است بفرمايید.؟

این نگاه که کار طلبه ها فرهنگی اس��ت و کار راحتی دارند در 
فضای شهرها بیشتر است ولی در فضای روستاها که طلبه ها فعالیت 

فرهنگی بیشتر انجام می دادند نگاه مردم کمتر اینگونه است.
 نمونه ای را عرض می کنم ما در منطقه ای سنی نش��ین برای 
فعالیت رفت��ه بودیم فردی آمد و گریه می کرد و می گفت ما ۲۵ 
سال است که شبکه های ماهواره ای و مجازی بحث اختاف شیعه 
و س��نی را مطرح می کنند و از ش��ما بدگویی می کردند حاال من 
فهمیده ام که اینها همه دروغ بوده اس��ت. وقتی من می بینم یک 
طلبه ش��یعه آمده نشس��ته در خان��ه و با بچه من با او دوس��ت 
ش��ده با بچه بازی می کند و آن را به این طرف و آن طرف برای 
گ��ردش می ب��رد. می گویم خدایا این چ��ه حرف هایی بود که در 
شبکه می زدند. اینکه از برادر من به من مهربان تر است. یا بحثی 
که ش��ما بیان کردی��د در مورد کار ک��ردن می گفتید ما از طلبه 

بحث طلبگی سراغ داشتیم نه کار کردن.
می بینید طلبه آمده بی��ل می زند آجر پرتاب می کند، بنایی 

می کند، تعمیر ماش��ین انجام می ده��د. یا بعضی از آنها که وضع 
مالی آنها خوب نیست در ساختمان سازی خودش کار ساختمانی 
انجام می دهد. مثا برق کش��ی هست، بنا هست، البته متخصص 
نیس��ت ولی در جایی کار را انج��ام می دهد. آنها تعجب می کنند 

که یک طلبه دارد کار برق کشی انجام می دهد.
منطقه سنی نشـین که فرموديـد رفته ايد کـدام منطقه بود، 

سیستان و بلوچستان يا کردستان يا مناطق ديگر.
خدمت ش��ما عرض کنم در نزدیکی منطق��ه ما و اطراف ما 
گلستان است که سنی نشین هستند در کرمانشاه در همین زلزله 
اخیر حدود ۵۰ روز ۳۰۰ نفر از بچه های ما در آن منطقه فعالیت 
داش��تند و در فاصله زمانی 1۲�1۰ روز در آنجا مستقر شدند در 
مناطق دیگر مانند کردس��تان و سیستان و بلوچستان و جاهای 

دیگر نیز فعالیت داشته اند.
يعنی در خالل کار بحث های تقريب مذاهب را هم پیگیری می کنید؟

ما همیش��ه به بچه ها گفته ایم که خدمت رس��انی اولویت کار 
ماست. ما در آنجا نه بحث سیاسی می کنیم نه بحث تئوری تاریخ 
می کنی��م نه هیچ بحث��ی دیگر که در حد وظایف ما نیس��ت. ما 

می گوییم ما خدمت رسانی می کنیم حاال قضاوت با خودتان.
يعنـی بـرای خدمت رسـانی مهم نیسـت که آن افراد سـنی 

هستند يا زرتشتی يا اديان ديگر.
بله، برای ما این مساله مطرح نیست حتی اگر کافر هم باشد. 
می گویند هر کسی که در ضمه اسام است و در مقابل حق قرار 
نگرفته بر ش��ما الزم است کمکش کنید می خواهد شیعه باشد یا 

سنی باشد مسیحی باشد یا یهودی هیچ فرقی برای ما ندارد.
از خاطرات خودتان می گويید از برخورد اديان مختلف با شما 

از يهوديان، مسیحیان و اديان ديگر.
یک خاطره جالبی که در همین زلزله اخیر داشتیم. ۶۰ روستا 
را تحت پوش��ش قرار داده بودیم که بچه ها می رفتند از صبح و تا 
11 ش��ب آنجا بودند. بعضی هم شب ها کنار مردم می خوابیدند و 

بعضی از آنها چادر هم نداشتند کنار چادر می خوابیدند.
ش��ب ها که می آمدن��د گزارش می دادند مثا گروه ش��ماره 1 
چه کار کرد. یک روز یکی از دوس��تان آمد و گفت من می خواهم 
یک گزارش متفاوت بدهم بعضی می گفتند ما چند تا دستش��ویی 
درس��ت کردیم و کارهای عمرانی دیگر. او گفت ما امروز چند بار 

نشس��تیم گریه کردیم. گفتیم چگونه گری��ه کردی؟ گفت مردی 
آمده نشسته تعریف کرده که زنش چگونه کشته شد. پسر یا دختر 
بچه اش چگونه کش��ته ش��د. او تعریف می کرد و ما یک ربع گریه 
می کردیم. او برای ما گفت بزرگترین خدمتی که در این چند روز 
به من شد همین بود که دوستان نشستند با من گریه کردند. غم 
من خالی ش��د. سبک شدم، راحت ش��دم و اینکه چهار نفر با من 
هم درد ش��دند و نشس��تند برای من گریه کردن��د برای من نکته 
مهمی بود. به آنها گفتم »از این به بعد هر کسی می رود در خانه ها 
برود گریه راه بیندازد« البته خانم ها این کار را انجام می دادند وقتی 
که می رفتند مجلس عزا می گرفتند و گریه می کردند خیلی تاثیر 

مثبتی روی روحیه این افراد و خروج آنها از شوک داشت.
خیلی ممنون و متشکريم اگر نکته ای ديگر هم هست بفرمايید.

ما یکی از ش��عارها را برای ش��ما گفتیم که طلبه آن است که 
منبر بر س��ر و طناب بر کمر می بندد و شعار دیگر ما این است که 
در بند امکانات و امتیازات نیستیم کار را پیش می بریم هر جور شد 
خدا کمک کرده در قدیم می گفتند بس��یج مرد میدان های سخت 
اس��ت. ولی حاال ما می گوییم این نیروها مرد میدان های ناممکن 
هس��تند. یعنی قدم در میدان هایی می گذارند که همه می گویند 
غیرممکن اس��ت ولی م��ا می گوییم به لطف خ��دا و عنایت ائمه 
معصومی��ن این کار را ممکن می کنیم. با توجه به همه اداراتی که 
دخالتی در آن برنامه دارند ما وارد می ش��ویم. هماهنگی می کنیم. 
رایزن��ی می کنیم و ب��ا هماهنگی کار را انج��ام می دهیم این طور 
نیست که ما سرخود کاری را انجام دهیم و با تجربه ای که بچه ها 
دارند وارد عمل می ش��ویم و آن را انجام می دهیم. نکته آخری که 
می خواهم عرض کنم این اس��ت واقعا جهاد یک مقوله ای است که 
سرمنشاء همه تحوالت در جامعه است و از نعمت های الهی است. 
یعن��ی جهادی عمل کردن اس��ت که می توان��د جامعه ما را 
از مش��کات اقتصادی، سیاس��ی و فرهنگی نج��ات بدهد و هیچ 
کار دیگری فایده ندارد اگر می خواهیم ش��یعه باشیم و مسلمان 
باش��یم جه��اد می تواند در وظایف خانواده در مس��ائل اخاق در 
مس��ائل عش��ق و محبت تاثیرگذار باش��د اگر روحیه جهادی در 
یک ش��خصی باش��د در یک خانواده هیچ وقت اختاف به وجود 
نمی آید. زن و ش��وهر همیش��ه با هم خوب هس��تند. خانواده پر 
از صفا و صمیمیت اس��ت چون انس��ان همیشه گذشت می کند. 
وقت��ی روحیه جهادی دارد. از همه مهمتر ما وقتی در دانش��گاه 
مش��اوره می دادیم می گفتیم ش��ما االن اگر افسرده شدید بروید 
ی��ک خدمتی بکنید مثا یک س��یب زمینی پخته ی��ا نپخته را 
بروید بگذارید در کف دس��ت یک بچه فقیر که برود آن را بپزد و 
بخورد این به شما آرامش می دهد. انسان واقعا وقتی می بیند که 
یک فرد محرومی لبخند بر صورتش نشست با یک خدمتی حاال 
هر جور که می خواهد باش��د. این لبخند بهترین آرامش��ی است 
که خداوند متعال به انس��ان می دهد. انس��ان سبک می شود بال 
درمی آورد، پرواز می کند و تمام غم و غصه هایش را از یاد می برد. 
لذا در این دنیایی که پر از افسرادگی ها است و این همه مشکات 
وج��ود دارد. افراد ی��ک زمانی را بگذارند و بروند خدمت رس��انی 

بکنند تا در طول سال آرامش  کسب کنند و شاد باشند.
دست شما درد نکند ممنونم.

طلبه  جهادگر در گفت وگو با سیاست روز:

عمامه طلبه برای خدمت رسانی باید به کمرش بسته شود

قاسم غفوری - مائده شیرپور  گـــو در میان اخباری که از اقدامات شنیع، اختالس دزدی یا نوسانات بیش گفت و
از حد اقتصادی و ارزی مخابره می شود، خوب است که گاهی از این همه اتفاقات سیاه جدا 
شویم و به جایی برویم که عده ای از جوانان بی دغدغه، بدون اینکه برایشان مهم شود 
سکه چقدر باال رفته و چه آقازاده ای در کدام کشور مشغول خرج از جیب ملت و واردات 
مثال خاک گربه با دالر 4200 تومانی است، مشغول کمک رسانی به مردمی هستند که تنها 

جرمشان دوری از پایتخت است. 
حالمان خوب می شود وقتی می رسیم به گروه  هایی که برایشان رسیدگی به حال مردم 

و کمک به رفع نیازهای محرومین بیش از پاسخ به شایعات و تهمت زدن به جناح مقابل 
ارزش دارد. حالمان خوب می شود اگر پای حرف کسانی بنشینیم که خدمت گذاری به مردم 
را در عمل معنا کرده اند نه اینکه با این واژه کالهی بسازند برای گذاشتن بر سر مردم 

و رای گرفتن از آنها! 
با این مقدمه به سراغ یکی از جهادگران بسیج سازندگی می رویم کسی که اتفاقا طلبه 
است اما ترجیح داده متفاوت از طلبه های منسب گرا زندگیش را بر مبنای کمک به مردم 
و کارگری برای آنها بنا کند. بخوانید ماحصل این گفت وگو را با این توضیح که این طلبه نه 

قصد کاندیداتوری دارد و نه عکس می دهد که مشهور شود:

نمای نزدیک

»انقالبیون« پیشرو نقد ناکارآمدی های نظام

مردم رسانه پیدا می کنند؟

هر
م

فعاالن  از  و  روحانی  جمهور  رئیس  سابق  معاون  انصاری  مجید 
مداحی  به  اشاره  در  ایسنا  با  مصاحبه  یک  از  بخشی  در  اصالح طلب 
انتقادی میثم مطیعی در مراسم نماز عید فطر در تهران، گفته است: 
روزه داران  و  مسلمانان  همه  نماد  و  مظهر  که  فطری  عید  مساله  این 

است را به نوعی همایش جناحی و حزبی تبدیل می کند. 
او همچنین با اشاره به چند مطلب انتقادی در رسانه های انقالبی 
یک  از  فراتر  تفرقه افکنی  این  می گوید:  اصالح طلبان  پیرامون 
شعرخوانی است. اگر در یک سال گذشته مجموعه تیترهای خبری و 
شده  شناخته  و  معروف  سایت  و  خبرگزاری  چند  سیاسی  تحلیل های 
نگاه کنید، تفاوت چندانی با تیترهای رسانه های ضد انقالب و منافقین 

و اسرائیلی نداشته و ندارد.
این فعال چپ با بیان اینکه چنین اقداماتی را نشانه نفوذ عناصر 
دشمن در این نهادها و رسانه ها می دانم، ادامه داد: خیلی خوش باوری 
سلیقگی  کج   از  ناشی  تخریب ها  مدل  این  کنیم  فکر  که  بود  خواهد 
سیاسی است. نشانه های دیگر نفوذ سرویس های جاسوسی دشمنان 
را در نهادها طی چند سال گذشته دیدیم که بعضا فاجعه آمیز هم بوده 

و بعضی از آنها هم در زندان هستند. 
به  توصیه  و  تاکید  ضمن  می کنم  فکر  من  است:  گفته  انصاری 
مردم برای مراقبت از این نفوذها، دستگاه های امنیتی و اطالعاتی ما 
باید دقت مضاعفی برای شناسایی عوامل  و همچنین نیروهای مسلح 
انقالبی گری عمال فرمایشات مقام  با نقاب  نهادها و  نفوذی که در این 
لید  در  ایسنا همچنین  انجام دهند.  بی اثر می کنند،  را  معظم رهبری 
نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو  است:  نوشته  انصاری  مصاحبه 
با نقاب انقالبی گری  "عوامل نفوذی که در نهادهای انقالبی،  شناسایی 

عمال فرمایشات رهبری را بی اثر می کنند"، را مورد تاکید قرار داد. 
اظهارات انصاری در حالیست که اوال آقای مطیعی با هماهنگی دفتر 
رهبر مقام معظم رهبری، برای مداحی در مراسم نماز عید سعید فطر 
انتخاب شده و ثانیا اشعار وی نیز در پایگاه اطالع رسانی رسمی مقام 
شاخص،  رخدادهای  این  از  غیر  است.  یافته  نشر  باز  رهبری  معظم 
عقل هم قضاوت می کند که در اشعار قرائت شده از سوی این مداح 
شناخته شده اثری از تفرقه یا نفوذ یا وحدت شکنی نیست بلکه آنچه 
به  بایستی  مردم  دل  حرف  بعنوان  که  است  انتقاداتی  صرفا  هست 

گوش مسئوالن ارشد دولتی و سایر مسئوالن امر برسد.

دولت  عملکرد  که  نیست  مادحین  و  مردم  تقصیر  این  فی الواقع 
و اصالح طلبان طی ۵ سال گذشته دارای نقاط ضعف فاحشی من جمله 
شکست برجام، کم کاری و بی عملی بوده است و جالب آنکه آقایان به 
جای داشتن گوش شنوا و استقبال از فرایند نقد معقول در جامعه، بنای 

ناسازگاری گذاشته و حتی دو خط شعر را نیز نمی توانند تحمل کنند.
چهره های  بودن  نفوذی  مدعی  تازگی  به  که  انصاری  است،  گفتنی 
انقالبی و برخی رسانه های امین کشور شده است، چندی قبل نیز بحث 
نفوذ اسرائیل و منافقین در سپاه پاسداران را مطرح کرد که متأسفانه 
پیگیری های الزم در این زمینه انجام نشد و مشخص نیست نهاد سومی 

که از سوی انصاری متهم به نفوذی بودن شود، کدام نهاد است!؟ 
الزم به یادآوری است که اصالح طلبان و سران دولتی، در سال گذشته 
نیز پس از مداحی انتقادی میثم مطیعی در مراسم نماز عید فطر حمالت 
وسیعی را علیه وی صورت دادند. اما مقام معظم رهبری پس از حمالت 
وسیعی که علیه مطیعی صورت گرفت از این مداح انقالبی کشورمان و 

شعری که در نماز عید فطر سال گذشته خوانده بود تجلیل کردند.
معظم له خطاب به مطیعی فرموده بودند: »می دانم بعد از عید فطر 
خیلی شما را اذیت کردند و فشار آوردند، هم به شما و هم به شعرا؛ 
اما مطلقا اعتنا نکنید. شما یک حرف کامال درست و محکمی زدید. تردید 
نکنید. من نظرم را همان موقع به اطرافیان هم گفتم. کار شما کامال 
درست بود. اصال محل نگذارید به این حمله ها و بدانید کار شما مؤثر 
است. شما روی این جوان ها تاثیر دارید. این جمعیتی که امشب آمده 
بود تاثیر می پذیرد از شما. در آن شعر هم هیچ اهانت نبود. مسؤوالن 
رده باالی دولتی آمدند پیش من و گفتند توهین شده؛ من گفتم خیر، 
هیچ اهانتی نبوده. خود بنده هم صف اّولی هستم. صف اّول یک نفر 
نیست که؛ ما هم مدعی بودیم و هم صف اّولی. در آن شعر هم هست: 
"ما مدعیان صف اول بودیم"، ولی معلوم شد خبرها جای دیگری است؛ 
دیگرانی را بردند و ماها جا ماندیم. هیچ خسته نشوید. اگر بنای بر 
خسته شدن بود آنهایی که قبل از انقالب زندان رفتند و کتک خوردند 
و تبعید شدند باید خسته می شدند. سفت بایستید و خسته نشوید. 
اگر خسته نشوید خداوند به کارتان برکت می دهد، و برکت داده است. 
راه درست همین است که شما دارید می روید. من همیشه شما را دعا 
نبود؛ هم دعا می کردم، هم  اما سر قضیه عید فطر فقط دعا  می کنم، 

حمایت کردم و نکاتی را به آنهایی که باید می گفتم، گفتم.«  جهان

نمای نزدیک


