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هرکس باید از خودش شروع کند تا 
مملکت ما گلستان شود. من می گویم 
واقعا کسی اگر انگشت اشاره اش را به 
طرف کسی می گیرد دقت کند به آن 

انگشت اشاره که 4 تای آن سمت خودش 
است و یکی هم طرف دیگری . پس 

من باید اول خودم را بسازم من باید به 
عنوان یک همسر بدانم که با همسرم 

چگونه رفتار کنم. من باید بدانم با 
فرزندانم و با جامعه ام چگونه برخورد کنم

»روایت م��ردم« قطعاً یکی از  نظام است که ديـــــدگاه دس��تاوردهای 
مردم می توانند به راحتی با مسئولین ش��ان صحبت 
کنند و کس��ی با آن ها کاری نداش��ته باشد؛ یعنی 
آزادی بیان نظام امروز هر ش��ب در ش��بکه س��وم 

سیما به تصویر کشیده می شود.
»روای��ت م��ردم« در حقیقت روایتی اس��ت از 
ناگفته های مردم و مشکالت اقتصادی و معیشتی شان 
به همراه نقد و درددل هایی که مردم از مجموعه نظام 
دارند. راوی این قصه هم حسین یکتا رزمنده دیروز 
و امروز جبهه انقالب اسالمی است که در این مستند 
15دقیقه ای ش��بانه به کوچه و بازار می رود و میان 
قش��رها و اصناف مختلف حرف هایشان را می شنود. 
سیدمهدی امیری تهیه کننده مستند »روایت مردم« 
می گوید: احساس کردیم االن باید این مستند ساخته 
شود تا مردم حرف هایشان را بزنند؛ چراکه مردم در 
این ش��رایط مش��کالت اقتصادی و معیشتی شان را 
بازگو می کنند و آرام تر می ش��وند، اصاًل خودشان از 
ما تشکر می کنند که حداقل غصه ها و غم هایشان را 

می گویند و آرام  می شوند.

دیگر حرف از سانسور نیست!
او با اشاره به اینکه رسانه ملی اجازه داده قدری 
جدی تر به مشکالت مردم رس��یدگی شود، تأکید 
کرد: احتماالً در راه س��اخت و تولید این مس��تند 
ق��دری از خطوط قرمز عبور می کنیم و برای اولین 
بار حرف های بی پرده مردم از رس��انه ملی ش��نیده 
می ش��ود. تا جایی که هتک حرم��ت به اصول نظام 
نشود، حرف های مردم روی آنتن شبکه سوم سیما 
می روند. چرا رسانه ضدانقالب آن قدر در بوق و کرنا 
کند ت��ا جامعه را مأیوس نماید ام��ا ما در »روایت 
مردم« خودمان درددل ها و انتقادات را می ش��نویم 
و انتقال می دهیم تا مس��ئولین هم بدانند انتقادات 
جدی اس��ت و دیگر حرف از سانس��ور نیست؛ این 
تلنگرها ش��اید تأثیری داشته باشند که امروز دیگر 

حرف از مطالبه و شفاف سازی است.

گوش هایش را برای این ملت فدا خواهد کرد
تهیه کننده »روایت مردم« با بیان اینکه مردم 
به حس��ین یکتا اعتماد دارند که دنبال سیاه نمایی 

نیس��ت،  افزود: حسین یکتا را انتخاب کردیم چون 
به عنوان یک راوی دفاع مقدس چند س��الی اس��ت 
در بحران ه��ای مختلف به می��دان آمده مخصوصاً 
در زلزل��ه کرمانش��اه ک��ه از ابتدا تا انته��ا پای کار 
بودند. مردم ام��روز او را در کوچه و بازار می بینند 
بابت آن تالش ه��ا تقدیر می کنند، به همین خاطر 
اعتماد دارند و حرف هایشان را می زنند؛ می دانند او 
برای س��یاه نمایی و کارهای انتخاباتی نیامده؛ آمده 
تا حرف های مردم را بش��نود، به ق��ول خودش که 
می گوید "چش��مم را زمان جنگ در طبق اخالص 
گذاشتم و حاال نوبت به گوش هایم رسیده که برای 

این ملت فدا خواهم کرد".

مردم با اصل انقالب مشکلی ندارند
وی با اش��اره ب��ه اینکه م��ردم اص��اًل با اصل 
انقالب مشکلی ندارند، تصریح کرد: مردم به خالف 
آن چی��زی ک��ه ضدانقالب منتش��ر می کند با اصل 
انقالب مشکلی ندارند و در این مستندها می گویند 
وضعیت موجود اصاًل براساس تحریم ها نیست بلکه 
ب��ه بی تدبیری، عدم مدیری��ت پویا و کارآمد برخی 
از مس��ئولین برمی گردد. مردم احس��اس می کنند 
مسئولین ش��ان با آن ه��ا به لحاظ طبقات��ی، فاصله 

زیادی دارند. این مستند 20 قسمتی هر روز در 
کوچه و بازار سراس��ر کشور تولید می شود و 

امشب هم پس از تجربه بازار طالفروشان، 
پارچ��ه، الله زار، کوچه برل��ن، گلوبندک، 
به س��راغ بازار الس��تیک و تایر در کوچه 
زغالی ه��ا می رویم. در فازه��ای بعدی 
»روایت م��ردم« به س��راغ مطالبه های 

مردم از مسئولین می رود.
حسین یکتا راوی مستند »روایت 
مردم« در پاس��خ به ای��ن گفته که 
"ب��ا توج��ه ب��ه برخ��ی از جریانات 

سیاس��ی فکر می کنند این کار ش��ما جناحی است 
و می خواهید به ضرر دولت کار کنید"، خاطرنش��ان 
ک��رد: اوالً ما ه��م در برنامه زلزله کرمانش��اه و هم 
در ای��ن مس��تند که درددل ه��ای م��ردم را بازگو 
می کنیم هیچ اس��می را از هی��چ بخش حاکمیتی، 
دولتی، نهادی، ارگانی و اجرایی کشور نیاوردیم که 
بخواهی��م بحث را روی فردی ببریم. این نظام را از 
خودم��ان می دانیم و پای این نظ��ام خون داده ایم. 
امروز هم حاضر نیس��تیم به آن خدشه و لطمه ای 
وارد ش��ود و لحظ��ه به لحظه وق��ت و وجودمان را 
برای تحکیم این نظ��ام می گذاریم، چه آن موقعی 
ک��ه جبهه های حق علیه باطل به ما نیاز داش��تند 
و چ��ه در زلزل��ه و راهیان نور و چ��ه االن که پای 
اقتص��اد مقاومتی بایس��تیم و درددل های مردم را 

بیان کنیم.

مردم صدایشان را از رسانه ملی می شنوند
وی با اش��اره به اینکه ش��اید به واس��طه »روایت 
مردم« بخشی از مشکالت مردم رفع شود، تأکید کرد: 
م��ا هدفمان از این برنامه این اس��ت که در وهله اول 
مردم به جای اینکه صدایش��ان از رسانه های خارجی 
پخش ش��ود آن چیزی که دوس��ت دارند بدون هیچ 
سانسوری، از رسانه ملی پخش بشود. مردم ببینند که 
دنبال این هستیم این صدا احیاناً به مسئولین نمی رسد 
از طریق رسانه به آن هایی که دست اندرکارند بتوانند با 
تغییر قانونی و حرکتی یک مقداری از این مشکالت را 

رفع کنند، اقدامی تأثیرگذار انجام دهند.

دنبال کار تظاهری و ژورنالیستی نبوده ایم 
و نیستیم

یکتا با ابراز "ما برای دردها هم درمان پیشنهاد 
می کنی��م"، اضافه کرد: یک��ی دیگر از اهداف ما در 
»روایت مردم« این است که اول دردها را می شنویم 
ولی در فازهای بعدی، دنبال راهکار هستیم، یعنی 
بعد از شنیدن دردهای مردم در کف بازار و اصناف، 
باید به دنبال این باش��یم برای درمان شان هم وجه 
ترمیمی پیش��نهاد کنیم. ما نمی خواهیم فقط یک 
برنامه انتق��ادی روی آنتن برود و برای مردم این 
طور تلقی ش��ود فقط یک س��وپاپی است که 
مثاًل اینجا یک مق��دار غصه ها و غم های مردم 
التیام موقت پیدا کند. قطعاً برای حل مس��ائل 
مردم ط��رح و ایده و راهکار ارائه خواهیم داد. 
ما نیامدیم امروز در خیابان یک کار تظاهری، 
شعاری و اصطالحاً ژورنالیستی برای مطرح 
کردن خودمان انجام دهیم. این کار بایستی 
شروع یک حرکت جنبشی اجتماعی باشد 
که مردم خودشان در راستای اهداف نظام 
و حل کردن مس��ائل م��ردم و یاری نظام 

حرکت کنند.

االن سخت تر شده اما دنبال بزرگنمایی نیستیم
وی در ادام��ه اضافه کرد: یک جایی امکان دارد 
در این نظام یک عضوی خراب شده باشد قطعاً باید 
جراحی بش��ود. قطعاً در جایی که یک مسئله مالی 
سنگین داریم که مردم را بدبین می کند یا از وجود 
ی��ک مدیر ضعیفی رنج می برند؛ این اتفاق برای من 
از اول انقالب فرقی نداشته این دولت و آن دولت یا 
جناح های مختلفی باشد، فقط االن سخت تر شده اما 
ما نیامدیم این سختی ها را بزرگنمایی کنیم، آمدیم 
این سختی ها را تجزیه، تحلیل و آنالیز کنیم؛ با مردم 
صحبت کنیم و به گوش مسئولین برسانیم، حتماً در 
ادامه کار به دنبال ایده، طرح و حل مسئله می رویم.

نگاه مان االن به تخریب دولت نیست
راوی مس��تند »روایت مردم« در پاسخ به این 
س��ؤال که "فکر نکردید ام��کان دارد بازگویی این 
انتقادات در رسانه ملی، باعث ناراحتی دولت شود؟"، 
خاطرنش��ان کرد: من فکر می کن��م دولت نباید از 
انتقادات مردم که نس��بت به خودش است ناراحت 
ش��ود چون قطعاً مردم اش��تباه نمی گویند، از یک 
غم وغصه حقیقی پ��رده برمی دارند. ما نمی خواهیم 
در بیان این غصه ه��ا و غم ها، غصه دولتی ها را هم 
که برخی دغدغه مند و دلسوزند بیشتر کنیم، بلکه 
می خواهیم از این طرف مس��تقیماً نیاز مردم را به 
مس��ئولین برس��انیم که حتماً بخش هایی از دولت 
برای حل این مسائل حرکت می کنند اما آن بخشی 
که تأخیر دارند خودش��ان را برس��انند، الزم به کار 
جهادی اس��ت، باید جهادی عمل کنند، به همین 
خاط��ر ما نگاه م��ان االن به تخریب دولت نیس��ت 
ما می خواهی��م از این تهدید یک فرصت بس��ازیم 
و از این ضعف یک قوت به منصه ظهور برس��انیم، 
بنابراین نظرات مردم برای تحکیم، تثبیت و تقویت 
جایگاه دولت در این شرایط حتماً به درد می خورد.

این حرف های مردم مخلصانه و نیازمندانه 
است نه اغتشاش گرایانه!

وی در پاس��خ به این سؤال که آیا این برنامه با 
رویکرد سلبی و انتقادی کار خودش را ادامه می دهد 
ی��ا وجوه ایجابی به خودش می گیرد، تأکید کرد: ما 
قطعاً معتقدیم این برنامه از دستاوردهای نظام است 
ک��ه مردم می توانن��د به راحتی با مس��ئولین حرف 
بزنند و کس��ی با آن ها کاری نداش��ته باش��د، چون 
این حرف ه��ای مخلصانه و نیازمندان��ه مردم با آن 
حرف های اغتشاش گرایانه و مریض غیرخدایی، فرق 
دارد، یعنی آزادی بیان نظام را به تصویر می کش��د و 
حتماً در مسیر دستاوردهایی که در این چهل سال 

به دست آوردیم این هم وجه متمایزی است.

دشمنان از اصل مأموریت انقالب در هراسند
یکتا در خاتمه با اشاره به اینکه اصل مأموریت 
انقالب اس��المی در بعثتی که به تازگی در آن ورود 
کرده، آغاز ش��ده اس��ت افزود: امس��ال در آستانه 
جش��ن چهلمین س��ال انق��الب اس��المی، اعتقاد 
داری��م اینکه انق��الب می خواهد بعث��ت خودش را 
ش��روع کند؛ به خاطر این اس��ت که هرچه در این 
چهل سال س��نگش می زنند به خاطر همین طلوع 
بعث��ت و آغاز اص��ل مأموریت انقالب اس��المی در 
تولد چهل س��الگی است. ان شاءاهلل در دوران بعثت، 
رسالت اصلی انقالب اس��المی آغاز می شود که در 
امتداد تمدن نوین اسالمی حرکت می کند؛ پیش از 
این امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری نوید این 

روزهای بزرگ را داده بودند.  پويا

پیش از هر چیز خود را معرفی کنید؟
خدیجه محمودی هس��تم از اس��تان البرز پایگاه امام سجاد 
ح��وزه 214 حضرت رقیه که کار اصلی م��ن در پایگاه های کوثر 

یا زینبیه است.
دقیقا چه کاری در گروه های جهادی انجام می دهید ؟

یک��ی از مس��ئولیت های اصلی من امداد و نجات اس��ت که 
ب��ا گروه ه��ای جهادی که همراه می ش��ویم مس��ئولیت درمان و 

امدادگری با من و دوستان من است.
بعنـی منتظر می مانید تـا حادثه ای روی دهد و امدادرسـانی 
کنید و يا اينکه کار شما جنبه آموزش و پیشگیری هم دارد؟ 
در هم��ه موارد مراقب هس��تیم هم پیش��گیری داریم و هم 
درم��ان. مثال اگر یک اردوی مش��هد راه بیندازی��م یا به جنوب 
برای راهیان نور و بازدید از مناطق جنگ زده و یا اردوی جهادی 
که س��فر می کنیم. در محل خودمان آمده ایم گروه های 22 نفره 
تربی��ت کرده ایم و آموزش داده ای��م. در هر برنامه ای یک گروه را 
با نیروهایمان می فرس��تیم تا مراقب باشند. وقتی همراه هستند 
یک آرامشی به گروه وارد می کند و می دانند که اگر اتفاقی بیفتد 

بچه ها در کنارشان هستند.
وقتـی خانواده ها بخواهند فرزند دلبندشـان را بسـپارند به 
گروه های جهادی حتما بايد يک اطمینان خاطری دچار باشند 
چه کارهای بـرای اطمینان خاطر والديـن و جهادگران انجام 

می دهید؟
م��ا در گروه هایمان رده های س��نی مختلفی داریم. به عنوان 
مثال اردوهای مش��هدی که می بریم افرادی را شامل می شود که 
از بدو تولد تا هر س��نی که االن هس��تند تا به حال مشهد نرفته 
باشند. به عنوان مثال در این اردو ها افراد مسنی اگر باشد بچه ها 
مراقب��ت می کنند که داروهایش را س��ر وقت اس��تفاده کنند. ما 
همیشه جعبه کمک های اولیه مان شارژ است و سعی می کنیم بر 

مبنای مشکالت این عزیزان بتوانیم کمک آنها کنیم.
در اردوهای عمرانی مثل سـاخت مسـجد يا مدرسه در کنار 

جهادگران هستید. آيا تا به حال اتفاقی افتاده يا خیر؟ 
ب��ه هر حال امکان حادثه همیش��ه وج��ود دارد و ما نیز باید 
همیش��ه آماده باش��یم. مثال ما االن برای همی��ن زینبیه که در 
آن فعالی��ت داریم، این م��کان را از ابتدا خودمان س��اختیم. در 
کارهای بنایی اش نصب در و پیکر و نقاشی آن این اتفاق می افتد. 
مثال یکی از خانم ها افتاد و دس��تش شکس��ت ما آمدیم بالفاصله 
کمک های اولیه را انج��ام دادیم و اعزام کردیم به مراکز درمانی. 
ای��ن را هم بگویم همه این کارها را خانم ها انجام می دهند یعنی 
از نیروی آقایان خیلی کم اس��تفاده کرده ایم. بیشتر سعی کردیم 
خودمان باش��یم حت��ی االن هم که منبع درآم��د اصلی مرکز ما 

سمنوپزی است و خانم ها انجام می دهند.
خیلی جالب اسـت سـمنوپزی حالت درآمدزايـی پیدا کرده 

است. اين را بیشتر توضیح می دهید؟
ما در کارهای بسیج سعی می کنیم وابستگی نداشته باشیم. 
چ��ون هزینه هایی از س��مت دولت برای ما واریز نمی ش��ود تمام 
اف��رادی که در این پایگاه ها مش��غول فعالیت هس��تند به صورت 
داوطلبان��ه و افتخ��اری کار می کنند. به خاط��ر همین مجبوریم 
ک��ه یک کار درآمدزایی را ش��روع کنی��م. االن پایگاه ما یک کار 
س��منوپزی را به نام عمه س��ادات حضرت زینب)س( راه اندازی 
ک��رده که چه��ار تا گروه 6�5 نف��ره داریم که مس��ئولیت کار را 
قبول کرده اند از کاش��ت گندم تا تولید خود س��منو زحمتش را 
می کشند و سمنو را به ثمر می رسانند و در نهایت می فروشیم به 
تمام محله ها، مدارس و حتی توس��عه پیدا کرده و تا سطح کرج 

را پوشش می دهیم. 
 قیمت مناس��بی هم دارد و اطمینان خاطر می دهیم به همه 
مردم و این اطمینان برای آنها حاصل ش��ده که در س��فارش باال 
هم از ذره و دانه ای ش��کر اس��تفاده نمی کنیم و تمام آن از شهد 
گندم است. در کنار مراحل تولید سمنو، آمده ایم از بروشورهایی 
اس��تفاده کرده ایم از خواص س��منو، اینکه چه طبعی دارد و چه 

بیماری هایی را می تواند درمان کند. 
از اولش چطور شد که شما با گروه های جهادی گره خورديد و 

وارد اين عرصه شديد؟
م��ن اولش برای گروه امداد و نجات برای آموزش کمک های 
اولیه که ابتدا 35 س��اعته بود و االن شده 22 ساعته دعوت شدم 
ب��ه پایگاه چون من آموزش کمک های اولیه را هم در هالل احمر 
و هم در فوریت های پزش��کی دیده ام. چون عالقه زیادی داشتم 
فق��ط ب��ه آن دوره ها اکتفا نکردم و توانس��تم تجربه خودم را باال 

ببرم.
 االن در ح��د یک بهیار می توانم کار کنم. متاس��فانه مادری 
دارم که االن بس��تری است و چهار س��ال است که سکته مغزی 
کرده. در خانه نگهداری آن را انجام می دهم، لوله گذاری می کنم 
و تمام مراحل نگهداری وی را انجام می دهم. خدا را شکر می کنم 
که ذره ای زخم ایجاد نش��ده در کل اعضای بدنش و متاسفم که 
بیش��تر از این نمی توانم برایش کار کنم. چون سکته مغزی کرده 

است. 
من از آموزش امداد ش��روع کردم بعد که آمدم در کار دیدم 
که کار ما خیلی هم جهادی هست. همین که می رویم شناسایی 
می کنیم مناطق محروم را که پزش��ک برای آنها بفرستیم تست 
قند و فش��ار خون برای آنها می گذاریم یا سالمندان را شناسایی 
بکنیم که اگر نیاز به کمک دارند همراهشان باشیم یا اگر هم نیاز 
باشد که به کهریزک س��پرده شوند، معلولین را شناسایی بکنیم 

که به بهزیستی سپرده شوند. 
چگونه شد که وارد عرصه بسیج سازندگی شديد؟

سال 75 بود که دعوت شدم برای همکاری با جهاد سازندگی 
و بسیج سازندگی که مرا به عنوان مسئول ایستگاه سالمت اینجا 

قرار دادند و از آن سال مشغول به این کار هستم.
اين کارهای جهادی در حالی که درآمدی هم برای شـما ندارد 

آيا روی زندگیتان تاثیر گذاشته است؟ 
همس��ر من جانباز است و درآمد زیادی ندارد من در کنارش 
که این کاره��ا را دارم انجام می دهم. در کنار آن در حوزه کاری 

خودم، فعالیت هایی دارم که درآمد هم برایم دارد.
مشکلی برای زندگی خودتان ايجاد نکرده؟ فرزند هم داريد؟

من تالش کردم که از خوابم بیش��تر بزنم چون عشق به این 
کار دارم فعالی��ت در این کار را دوس��ت دارم. من اغلب ش��ب ها 
1�12 می خواب��م و صبح ه��ا نمازصب��ح که بیدار می ش��وم دیگر 
نمی خواب��م. من 3 فرزند دارم دو پس��ر یک دخت��ر. در کنار آنها 
نوه ام هم با من زندگی می کند. چون مادرش ش��اغل اس��ت و از 

بچگی با من بوده االن هم با ما زندگی می کند.
بچه هايتـان اگر بخواهند بروند کارهـای جهادی انجام بدهند 
يـا بخواهند به مناطق مرزی بروند آيـا مخالفتی با آنها داريد 

يا خیر؟
اگر بخواهند بروند تشویق ش��ان هم می کنم. نوه ام که با من 
همراه اس��ت ما یک فنی را به کار برده ای��م که مناطق محروم و 
محله های خودمان )نه در مناطق دورافتاده( چون در استان البرز 
هم مناط��ق محروم زیاد وجود دارد. ما در این اس��تان مردمانی 
ک��ه در محله های محروم زندگ��ی می کنند و نیاز به کمک دارند 
زی��اد داریم. برای اینکه آنها را به س��طح آگاهی در باب مس��ائل 
بهداشتی و تغذیه سالم برسانیم از نمایشنامه برای آموزش بویژه 
برای کودکان اس��تفاده می کنیم و نوه ام در این راه خیلی کمک 

می کند.
خودم س��عی می کنم کارگردانی آنه��ا را انجام دهم. مطلب 
نمایش��نامه را می نویسم و بچه هایی را برای اجرا انتخاب می کنم. 
یک نمایش��نامه داری��م ک��ه روزه داری را برای آنه��ا به نمایش 
می گذاری��م که چندین مورد در پایگاه ها و مدارس اجرا کرده ایم 
کارمان بد نیست مردم محلی خیلی راضی هستند االن در سطح 

شهر با ما تماس می گیرند که بتوانیم برای آنها اجرا کنیم.
انگیزه شما در سال 75 چه بود که وارد جهاد شديد؟

من س��ال 75 وقتی که دعوت ش��دم ب��رای آموزش کم کم 
احساس کردم که روی خلق و خوی من خیلی خیلی تاثیر مثبت 
داش��ته است. من سال 74 وارد هالل احمر شدم و انگیزه من این 
ب��ود که بتوانم یک نف��ر را درمان بکنم و به آرامش و س��المتی 

برسانم روز به روز درون من بیشتر شوق این کار ایجاد شد.
در حقیق��ت نمی خواه��م غلو کنم وقتی که باالی س��ر یک 
س��المندی می روم و می توانم به او کمک کنم خیلی خوش��حال 

می شوم. 
معموال چه کارهايی انجام می دهید؟ 

 اس��تحمام حرفه ای س��المندان، درمان پانس��مان زخم های 
بستر سالمندان را در سطح منطقه و محله به عهده دارم.

در همی��ن حال به دیدار خانواده ش��هدا م��ی روم. مخصوصا 
عزیزان س��المند خانواده ش��هدا پدران و مادران شهید را پوشش 
می دهم. وقتی می بینم کاری برایش��ان می کنم و آنها به آرامش 
می رسند و دردی از آنها کم می شود روز به روز انگیزه من بیشتر 
می شود شاید برخی از دوستان بگویند تو که درآمد نداری؟ چرا 
می روی؟ می گویم من آن عشقی که دارم درآمد من است. و واقعا 

می گویم کارم را دوست دارم.

بـا توجه به کارهايی که انجام می دهید آيا دعای خیر مردم را 
در زندگی تان ديده ايد و برکتی را حس کرده ايد؟

بله، حتما من اصال خودم نمی دانم که س��ر برج که می ش��ود 
و با درآمدی که همس��رم دارد که جانبازی اس��ت که در حدود 1 
میلیون و دویس��ت درآمد ایش��ان اس��ت خودتان می دانید با این 
خرج ها درآمد نمی رس��د. خودم ه��م در کنارش می دوم ولی این 
خداوند اس��ت که کمک می کند و من لطف خداوند را می بینم و 
لطف خداوند این اس��ت که من خانم 52 ساله فرد سالمی هستم، 
احس��اس می کنم سالمتی من را خداوند هدیه می دهد که بتوانم 

به مردم برسم.
يک سـری تصورات در عموم مردم وجـود دارد که می گويند 
ما نمی توانیم اطمینان داشـته باشیم که يک هفته مان را برای 
کار جهـادی بگذاريم و از کار خودمان دسـت بکشـیم با اين 

خرج های عجیب و غريب و آن وقت گره در زندگی مان نیفتد. 
آيا گره سـنگین در زندگی شـما افتاده که شما فکر کنید اگر 

من آنجا نمی رفتم می توانستم درآمدم بهتر باشد؟
ببینی��د من هم مثل همه آدمها انس��ان هس��تم و می تواند 
برای من هم مشکالت باشد من نمی توانم بگویم محمودی بدون 
مش��کل است مثال یک بار بگویم این مشکل برای بچه من افتاده 
چرا؟ یا برگردم بگویم همس��رم بر اثر مش��کالت جانبازی بدنش 
ش��روع کرده به غده سازی و هر 3�2 ماه باید مورد عمل جراحی 
قرار گیرد که االن خیلی ترس��یده مثال یک زمانی برگردم بگویم 
م��ن از او غافل ش��ده ام اگر نمی رفتم آنجا این طوری نمی ش��د 
نکند من باعث ش��ده ام ولی م��ن این را اثرات جنگ می دانم که 
خودشان رفتند جبهه و جنگ روی او تاثیر گذاشته و خوشحالم 
از اینکه اگر من این کار را ش��روع کردم باعث ش��دم که همسرم 

هم مثل خودم طراح شده و به من کمک می کند.
 پس��رم در همین راه رفته و یک آتش نش��ان ش��د. من فکر 
می کن��م اص��ال در ذه��ن من هی��چ موقع چنین چی��زی خطور 
نمی کند. چون همیشه به وجود خدا خیلی ایمان دارم که هر کار 
خ��دا را یک حکمتی می دانم حتی دعوت ش��دنم به اینجا خیلی 
ناگهانی بود که به دوس��تم می گفتم نمی دانم خدا مرا با خودش 
به کجاه��ا می برد. فقط این را می دانم ک��ه مرا به جاهای خوبی 
می برد. جاهای خوب از دید بعضی ها ش��اید ثروت و پول باش��د 
ولی جاهای خوب من جایی اس��ت ک��ه می توانم دردی از مردم 

درمان کنم.
يک سـری از اتفاقات ناگـوار که می افتد قلـب آدم را بعضی 
مواقـع ناراحت می کند مثل اختالس هايی که اتفاق می افتد يا 
آقازاده هايی که خودشـان را برتر می داننـد. اينگونه اخبار را 
که می شـنويد چگونه روحیه تان را حفظ می کنید که حالتان 

خراب نشود و کار جهادی را رها نکنید ؟
جوان��ان ما االن به خاط��ر تجمالت زیادی که دوروبرش��ان 
هس��ت توقعاتشان هم به نسبت زیاد شده است. بچه های من هم 
بعضی مواقع این سوال برایشان پیش می آید که مادر چرا اینطور 
زندگی می کنی و آنها اینچنین؟ ولی من خدا را ش��کر می کنم از 
وقتی که زینبیه رفتم و مس��ئولیت درمان و بهداشت را گرفته ام 
و مس��ئول تهیه و تنظیم مش��اوره تمام س��طح پایگاه های بسیج 

محله ها هستم خیلی تاثیر مثبت گرفته ام. 
من بهترین کالس��ی که ش��رکت کردم کالسی است که در 
ارتباطات موثر اس��ت. م��ن در این ارتباطات ی��اد گرفتم که هر 
کس��ی باید خودش باش��د و به دو چیز هم خیلی ایمان داردم به 

این کلمه که به من چه، و به تو چه؟
اين به من چه و به تو چه را با چه منطقی می گويید؟

 ای��ن به من چ��ه، به تو چه به من ی��اد داده اگر فالن آقا یا 
فالن خانم یا هر کس��ی دیگر که دارد اختالس می کند اختالس 
آن به من چه. این که من بخواهم مثل او شوم تحت تاثیر حرف 

دیگران می شود به تو چه.
در امدادرسـانی به زلزله کرمانشـاه نیز پايگاه شـما نقشـی 

داشت؟
 در زلزله کرمانش��اه خیلی مش��کالت به وجود آمد که واقعا 
متاس��ف ش��دیم. من در این فکر بودم که چه کمکی از کانال و از 

طرف من به آن بندگان خدا ارسال بشود. به من خبر داده شد در 
بیمارستان شهید مدنی و شهید باهنر یک سری عزیزان را آورده اند 
که جراحات زیادی برداش��تند برای درمان ما چکار می توانستیم 
بکنیم بالفاصله با مش��اورین مان تماس گرفتیم و گفتیم کمک ما 
چه می تواند باش��د؟ در پایگاهمان اطالع رسانی کردیم. از آذوقه و 
لباس تا کاالی اساسی مورد نیازشان را فهرست بندی کردیم تا در 

حد توان پایگاه بتوانیم برای آنها ارسال کنیم. 
يعنـی منتظـر کمک های دولتی نشـديد و در محـل و پايگاه 

دست به کار شديد؟ 
 ببینی��د، من اگر بخواه��م فکر این را بکنم ک��ه چرا دولت 
نمی رسد، دولت مش��کالت خودش را دارد در بحرانها حاال کم و 

کاستی هست که آنها بماند.
 چ��ون من زیاد به این چیزه��ا فکر نمی کنم دیدم کاری که 
ما می توانیم انجام بدهیم این اس��ت که اگ��ر ما بخواهیم منتظر 
دیگران باش��یم ای��ن عزیزان ج��ا می مانند و اذیت می ش��وند و 
احتمال تلف شدنشان نیز هست پس کار خودمان را کردیم حتی 
شماره کارت هایشان را گرفتیم و در حد توانمان از خیرین کمک 
گرفتی��م و مبلغی ه��م به کارتها واریز کردیم و همین احس��اس 

رضایت خاطر ما بود که توانستیم سهم خوبی داشته باشیم.
پس شـما از اين دسـت افراد هسـتید که می گويید ما بايد از 

خودمان شروع کنیم.
آری هرکس باید از خودش شروع کند تا مملکت ما گلستان 
ش��ود. من می گویم واقعا کس��ی اگر انگشت اشاره اش را به طرف 
کسی می گیرد دقت کند به آن انگشت اشاره که 4 تای آن سمت 
خودش اس��ت و یکی هم طرف دیگری . پس من باید اول خودم 
را بسازم من باید به عنوان یک همسر بدانم که با همسرم چگونه 
رفتار کنم. من باید بدانم با فرزندانم و با جامعه ام چگونه برخورد 
کنم. من خدا را ش��کر می کنم که توانس��ته ام بیان خوبی را یاد 

بگیرم و با آن بیانم می توانم با روحیه همه آشنا شوم.
 بتوانم با بچه کوچک، کوچک باشم و با سالمند سالمند باشم 
با طرح های خوبی که داشتیم در سال 96 موفقیت مان روی این 
مس��اله زیاد بود که آمدیم از اول سال برنامه ریزی کردیم، دیدار 
با خانواده های ش��هدا که االن اکثرا سالمند و سالخورده هستند 

و کم حوصله هستند.
نیاز آنها که کارت هدیه 200�100 هزار تومان نیس��ت هدیه 
مردم به آنها نیاز درمانی اس��ت ما گروهی را که می خواهستند به 
دیدار خانواده شهدا بروند یک امدادگر همراه آنها می فرستادیم یک 
تست قند، فشار خون داروهایشان را شناسایی می کردیم که چقدر 

مصرف کنند و چه موقع و چه زمانی آن دارو را مصرف کنند.
 مثال آن مادر ش��هید نمی دانست که چه موقع قرص کلسیم 
را مصرف کند. مثال ش��ب همه داروها را با همدیگر تمام می کرد. 
مث��ال آمدی��م برای آنه��ا ظرف هایی را تهیه کردی��م با رنگ های 
مختلف مثال با رنگ قرمز را صبح باید مصرف کند، رنگ مش��کی 

را مثال بعد از ظهر مصرف کند .
برخورد خانواده شهدا با شما چگونه بوده است؟ 

 برخی ه��ا در ابت��دا ب��ا م��ا برخ��ورد احتیاطی داش��تند و 
نمی خواس��تند ما را به خانه خود راه دهند. خانواده ش��هیدی که 
م��ادر و پدر با هم بودند دوس��ت نداش��تند در را ب��ه روی ما باز 
بکنند و وقتی که با روحیه خوب وارد ش��دیم و یک جوری نفوذ 
کردیم در دلشان نشستیم . من نظرم این است که هر کسی باید 
ب��ه درون خودش نفوذ بکند، کار خودش را درس��ت انجام بدهد، 
هرکس حاال از آن س��ران مملکت گرفته تا آن خورده پاهایی که 
در مملکت هیچ کاره اند. من می گویم هیچ کاری ندارم هر کسی 
در حد توان خودش می تواند مفید باشد باید سعی کند در مسیر 

راست پیش برود و موثر باشد
نکته خاص ديگری داريد بفرمايید؟

توصیه من این است که همه خانمها چه خانه دار، چه آنهایی 
که شاغل هستند س��عی کنند دوره های امداد را ببینند در طرح 
مدیریت بحران ش��رکت کنند ما با این زلزله کوچکی که داشتیم 
ترس و وحش��ت زیاد در دل مردم ایجاد ش��ده اس��ت. االن ما در 
استان البرز در مساجد آموزش زلزله، پیشگیری، وقوع و درمان را 
آموزش می دهیم بخصوص در مناطق محروم. سعی کنند کسانی 
که واقعا می توانند در این کالس شرکت کنند توانمند شوند هرجا 
و به هر کس��ی که می توانند ای��ن آموزش ها را منتقل کنند چون 
ما نمی توانیم بگوییم زلزله نمی آید و بالیای آسمانی نیست اما ما 

می توانیم توانمند و پرتوان این بحران ها را پشت سر بگذاریم.
دست شما درد نکند انشااهلل موفق باشید.

پرستار و مددکار اجتماعی جهادگر در گفت و گو با سیاست روز:

هرکسازخودششروعکندمملکتگلستانمیشود

حسین يکتا:

"روايت مردم" دستاورد آزادی بیان نظام را به تصوير می کشد
انتقادات مردم را بدون سانسور از رسانه  ملی بشنويم

گـــو قاسم غفوری - مائده شیرپور  اخبار گفت و که  روزگاری  در  می شود 
رسانه ها و به ویژه فضای مجازی کشور سراسر پر شده 
و  بندها  و  زد  و  اختالس ها  از  گزارش هایی  و  اخبار  از 
و  لوکس  کاالی  واردات  برای  دولتی  ارز  از  سوء استفاده 
حال  از  مردم  ناامیدی  و  دلسردی  شاید  که  غیرضروری 
را  افرادی  می توان  باشد،  داشته  همراه  به  را  آینده  و 
یافت که اینگونه اخبار تاثیری در روحیه آنها نداشته و 

می گویند باید در حد توانمان برای ساخت کشور و کمک 
به هموطنانمان تالش کنیم. 

با  نیز  خود  روزمره  زندگی  برای  شاید  که  افرادی 
مشکالت بسیاری مواجه باشند در خانه مادر بیمار و یا همسر 
جانباز و از کار افتاده داشته باشند اما با تکیه بر این اصل 
که هرکس از خودش باید شروع کند تا مملکت گلستان 
شود به جنگ با مشکالت می روند. در همین چارچوب پای 
البرز  استان  از  جهادگری  مددکار  و  پرستار  صحبت های 

نشستیم. بانوی جهادی که هم مراقب مادر زمین گیر خود 
است و هم پرستار همسر جانبازش و البته همزمان وظایف 
مادری و مادربزرگی را نیز به بهترین نحو انجام می دهد و 
در کنار آن فعالیت های گسترده ای در آموزش، امدادرسانی 
و گسترش فرهنگ امداد و نجات دارد و به گفته خودش 
این همه کار نه تنها خسته اش نساخته بلکه برکت زندگی 
اوست و موجب شده تا هرگز کم و کسری های زندگی بر او 

اثر نداشته باشد. بخوانید ما حصل این گفت و گو را: 

نمای نزدیک

ما هدفمان از این برنامه این 
است که در وهله اول مردم 
به جای اینکه صدایشان از 

رسانه های خارجی پخش شود 
آن چیزی که دوست دارند 
بدون هیچ سانسوری، از 
رسانه ملی پخش بشود


