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پنج شنبه 5 تیر ۱۳۹۹ 
  ۳ ذی القعده ۱۴۴۱ -شماره ۲۲۴۹۶

مجموعه مســتند »روزگاری ما« کاری از گروه مســتند روایت فتح، 
مروری متفاوت بر گنجینه تصاویر جنگ  اســت. امیرحســین نوروزی، 
کارگردان این مجموعه مستند سراغ راش های مستند »روایت فتح« رفته 
است و از بطن گفت وگوهایی که با رزمندگان در سال های جنگ صورت 
گرفته مستندهای کوتاهی را تهیه کرده و قرار است با مشارکت مردم این 
افراد شناسایی شده و پس از سال ها دوباره رو به روی دوربین قرار بگیرند 

و از حال و هوای آن روزها و این روزهای خود بگویند.
مجموعه مستند »روزگاری ما« روزهای زوج ساعت 19:50 در شبکه 
افق سیما میهمان خانه های شماست و به زودی از دیگر شبکه های سیما 
هم پخش می شــود.به همین بهانه با کارگردان این مستند به گفت وگو 

پرداختیم.
ایده شروع مستند »روزگاری ما« چطور شکل گرفت؟

ســال 97، با شــروع پروژه اســکن راش های )تصاویر خام( 16 و 8 
میلیمتری موجود در آرشــیو گروه مستند روایت فتح، برای دستیابی به 
نســخه ماندگارتر و با کیفیت تر به علت اینکه نسخه های قبلی به شدت 
در حال از دست دادن کیفیت بودند و رنگ شان دچار تغییر می شدند، 
به خاطر تعلق حرفه ای و تعلق شــخصی که به راش های مســتند جنگ 
داشتم برای من جذابیت خاصی داشت من شروع می کردم به دیدن این 

فرایند در کنار دوستان.
 دیدن ذوقی این فرایند و اشتیاق برای دیدن ثمره کار در اکثر مواقع، 
من را به این نتیجه رساند که بریده ای از این تالش و ذوق و شوق را در 

قالبی به تماشاچی هم نشان بدهم. 
بنابراین شــروع کردم به انتخاب قطعاتی مبتنی بر یک شــخصیت 
جذاب، اتفاق جذاب و این را به صورت یک برشی به بیننده نشان بدهیم 
و توضیحی داده بشود و از بیننده بخواهیم که اگر خودش یا کسی را در 
این تصویر به جا می آورد به ما خبر بدهد که ما بتوانیم با فراخوان افراد 
حاضر در این تصاویر یک گفت وگوی مفصل تر در مورد آنچه در آن لحظه 

در تصویر اتفاق افتاده را در فاز دوم تولید داشته باشیم.
در واقع ایده با دیدن و ســر ذوق آمدن نســبت به تبدیل راش های 
قدیمــی  روایت فتح اتفاق افتــاد. 8- 9 ماه این تصاویر را دیدم. نهایتاً با 
اصــالح صدا و تصویر و طراحی پالتو به 30 قســمت کار برای فاز اولیه 

پروژه »روزگاری ما« رسیدیم.

سید دزدگیر
ســال 77 برای تحصیل و درس و بحث از اهواز به 
خوانسار رفتم، به خاطر شرایط جوی و ناسازگاری بدن 
ما که بچه گرمسیر هستیم با آب و هوای اقلیم سردسیر 
و همچنین آب آهکی منطقه و ناراحتی گوارشی که پیدا 
کرده بودم به قم رفتم و تا ســال 91 و اتمام سطح، قم 
بودم. جالب است همان سال مصادف با اتمام سطح، یک 
ســارق مسلح هم در قم دستگیر کردم، او قصد سرقت 
از یک طالفروشــی را داشت که من وارد ماجرا شدم و 
موجبات دستگیری سارق فراهم شد. از بعد از این اتفاق 
به »ســید دزدگیر« مشهور شدم و همان سال به عنوان 
شهروند برگزیده استان قم انتخاب و معرفی شدم. همان 
روزها بود که در مرکز تخصصی امام رضا)ع( وابسته به 
حوزه علمیه پذیرفته شــدم و برای تحصیل در مقطع 
کارشناســی ارشد به تهران رفتم، در کنار دانشگاه وارد 
درس خارج هم شدم که به حمداهلل تا امروز ادامه دارد.

اوایل سال 93 بود که متأسفانه در راه بازگشت از سفر 
زیارتی امام رضا)ع( خبردار شدم که پدرم سخت بیمار 
است و پزشکان تشخیص داده اند که دچار بیماری حاد 
سرطان کبد شده و دیگر کار زیادی برایش نمی  توان کرد. 
ایشان به من وصیت کرد که به اهواز برگردم و در کنار 
مردم محروم حصیر آباد باشــم، ۲۲ بهمن  93 مصادف 

با فوت پدرم به اهواز برگشتم.
هر مصیبتی ســختی های خاص خود را دارد اما به 
هر حال بعد از مدتی بنا به وصیت پدر به منطقه حصیر 
آباد رفتم. آن زمان بود که متوجه شدم مشکالت منطقه 
بســیار زیاد است و قبل از این با توجه به دور بودنم از 
منطقه و اینکه پدر اهل بازگو کردن مشکالت نبود تصویر 
درستی از منطقه نداشتم. از طرف دیگر انتظارات مردم 
بــا توجه به جایگاه اجتماعی پدرم از بنده باال بود. بعد 
از مرگ پدر بود که متوجه خدمات ایشــان در ســطح 

منطقه شدیم.
وقتی پدر منطقه محروم و حاشیه نشین حصیرآباد را 
انتخاب کردند سه بنای خیر در آن بنیان گذاری کردند. 
یکی مسجد امام خمینی که در حال حاضر بنده در آن 
فعالیت دارم، دیگری مدرســه ای بود به نام »دبســتان 
شرف« که در دو طبقه با همه امکانات بازسازی و تجهیز 
شد و یک درمانگاه که رو به روی دبستان ساخته شد که 
همه در یک کوچه بودند. متأسفانه درمانگاه به حال خود 
رها شد. الحمداهلل اخیرا خیری پیدا شده که حاضر شده 

بنایی را در این محل احداث کند.
تبدیل مسجد به قرارگاه

بعد از بازگشت به اهواز با نذورات مردمی به  ترمیم 
مسجد پرداختیم. البته خیلی ها هم سرزنش می کردند 
که اینجا منطقه محرومی  است و چرا بازسازی می کنید؟ 
اما من فکرم این بود که مسجد را به یک قرارگاه تبدیل 
کنم. به این خاطر محل ســکونتم را هم در مسجد قرار 
دادم. حاال هم امام جماعت مسجد هستم و هم خادم و 

از مسجد نگهبانی و حراست هم می کنم.
خالصه، دوستانی پای کار آمدند و کار کلید زده شد 
و تقریباً با ۲5 سبد غذایی ماهیانه شروع  کردیم تا االن 
که به 1۲0 بسته رسیده است. برخی فکر می کنند ما از 
طرف ارگان یا دستگاهی این بسته ها را تهیه می کنیم در 
صورتیکه این کمک ها کامالً خودجوش و مردمی هستند. 
با این شعار که »مسجد را سنگر کنیم« وارد فضای 

مجازی هم شدیم.
سیل پلدختر

مواجــه  پلدختــر  ســیل  بــا  گذشــته  ســال 
 شــدیم کــه این هــم ماجــرای خــودش را دارد؛ با 
»حاج حســین یکتا« و بچه های دیگر مدیرعامل بنیاد 
علوی »حاج آقای منصوری« رفتیم به سمت پل دختر. 
آنجا با دوستان رسانه ای از جمله »جواد موگویی« آشنا 
شدم که ما را بیشتر با فضای مجازی آشنا کرد و در همان 
مقطع هم یک عکس از بنده گرفت که با عمامه و لباس 
نظامی روی یــک موتور تریل بودم که اصطالحا خیلی 
صدا کرد طوری که به »طلبه موتورسوار«  معروف شدم.

خدمت رسانی در لرستان ادامه داشت تا اینکه سیل 
به خوزستان رســید؛ چون منطقه حصیرآباد از لحاظ 
جغرافیایی در ســطحی باالتر از سایر نقاط شهر اهواز 
قرار دارد و مدام هم هشدار می دادند که امکان دارد آب  
وارد شهر شود پیشنهاد دادیم محلی را برای جمع آوری 
کمک ها در حصیرآباد قرار بدهند. کمک ها از تمام نقاط 
کشــور از مشهد، یزد، شــمال به مسجد ما می رسید و 
به صورت دقیق و شفاف فهرست می شد. مگر نام خیرینی 
که تمایل نداشتند اسمشان ذکر شود. برای جلوگیری 
از حیف و میــل کمک ها با همکاری کمیته امداد امام 
خمینی)ره( افراد نیازمند شناسایی و کمک ها در میان 

آنها توزیع می شد.
سیل خوزستان ادامه پیدا کرد و یک مقدار حرکت ما 
شناخته تر شد؛ مستندسازها آمدند و از منطقه حصیرآباد 

برایاجرایعدالتایستادهایم

گفت وگو با امیرحسین رستمی، 
کارگردان مجموعه مستند »روزگاری ما«

 روزی روزگاری 
روایت فتح!

نه در دور دست که در همین نزدیکی مردمانی هستند که نجوایشان 
در ملکوت می پیچد تا سبب ساز هستی یدبیضای رحمتش را از آستین 
بندگان خیراندیشش به درآورد و مرهمی  بر جان دردمندشان بنشاند؛ 
مردمی از جنس نور با دلی به وســعت آسمان در خطه ای که به زرخیزی 
شهره است اما بهره اش برای برخی از آنها جز خون دل نیست. کودکانی 
که در کوچه های ناشکیب اینجا روزگار می گذرانند؛ کوچه هایی که همچون 
لباسی مندرس پر از وصله و پینه و همچون تن آبله زده ای پر از چاله چوله 
است؛ بی آبی کامشــان را خشک کرده و بوی جوی های متعفنش مشام 

رهگذران را می آزارد.
 اینجا حصیرآباد اســت، محله ای در دل کالن شهر اهواز که از همه 

چیز جامانده!  
هر چند هنوز هستند فانوس به دستانی که بچرخند گرد شهر و فارغ 
از دنیا و مافیها مرهم گذار محرومیت ها و مددرسان مردمان این محله و 
محله هایی از این دست باشند اما این  بار مسئولیت را از دوش هیچ کس 
برنمی دارد. خاصه مدیران و مســئوالنی که این مردم ولی نعمت آنانند 
و آهی که از نهاد خلقی از ِقَبل قصور آنان برآید الجرم خانمانشــان را 

خواهد سوزاند. 

عبا به دســت با کفش های گلی وارد دفتر می شــود، بابت تاخیرش 
عذرخواهی می کند و می گوید برای مشکلی باید به یکی از مناطق محروم 

حاشیه شهر می رفت. 
رک و پوست کنده حرف می زند و با احتیاط و محافظه کاری فرسنگ ها 
فاصله دارد و در یک کالم رند اســت، این را از طعنه های تند و تیزش به 
راحتی می شود فهمید، طلبه است و به حکم طلبگی مصلحتی جز خدمت 
به خلق ندارد و از آنجا که روزی بگیر هیچ دستگاه و نهادی نیست زبانش 
به راحتی می چرخد و چون مردم را در تنگنا و مضیقه می بیند تیغ زبانش 

برنده تر و گاهی هم تلخ می شود.
دغدغه اش عدالت است برای مردم نجیبی که سال هاست در میانشان 
نفس می کشد. شاید خیلی ها او را بعد از انتشار عکسش در فضای مجازی 
شناخته باشند، سید طلبه ای با لباس چریکی سوار بر موتور تریل! اما او از 

پیش تر مشغول خدمت رسانی به مردم این محل بوده است.
»حجت االسالم سید عماد موسوی بیدک«، امام جماعت جوان مسجد 
امام خمینی)ره( منطقه محروم حصیرآباد اســت که بر استفاده از لفظ 
»محروم« به عنوان پیش وند »حصیرآباد« به شدت تأکید دارد. صحبت های 

وی را بخوانید:

فاطمه زورمند

گزارش کیهان از فعالیت های 
جهادی مسجد امام خمینی)ره( 
منطقه محروم حصیرآباد اهواز

فیلم هایی تهیه کردند و در کلیپ های مختلفی که از ما 
ضبط شد تأکید می کردم که کلمه محروم حتما در کنار 

نام حصیرآباد ذکر شود.
نوش دارو پس از مرگ سهراب

می خواهم جا بیفتد کــه این منطقه چه وضعیتی 
دارد چون در قضیه سیل تمام توجهات به سمت مناطق 
حاشــیه اهواز از جمله عین دو و مالشیه و... رفت ولی 
مشکالت حصیرآباد به قوت قبل باقی ماند و  هیچ کس 
ســراغش نیامد. حتی در زمان سیل ما نیاز به خدمات 
درمانی در منطقه حصیرآباد داشتیم و درخواست کردیم 
گروه های جهادی درمانی در این منطقه مستقر شوند ولی 
وقتی با من تماس گرفتند و گفتیم حصیرآباد هستیم. 
به صراحــت گفتند این منطقه در اولویت ما نیســت. 
گفتم:»چرا؟« گفت: »چون که این محله وهابی ندارد!« 
من هم به شوخی گفتم من اولین وهابی حاال لطفا کمک 
کنید »چرا باید رویکرد و دیدگاه ها بر این اساس باشد که 
حتماً باید جایی تخریب بشود تا اقدام به پاکسازی کنیم 
در این کشور و مخصوصاًًً در این استان همیشه نوشدارو 
پس از مرگ ســهراب است در حالی که باید پیشگیری 

کنیم ولی پیشگیری نداریم و این خیلی مخرب است.
کمک های بســیاری هم می رســد ولــی همه این 
کمک ها مسکن هســتند. درد منطقه بیکاری جوان ها 
اســت، درد دیگر ساخت و سازهای غیرمجاز است. 10 
مورد ساخت و ساز غیرمجاز را به شهرداری اعالم کردیم 
ولی برخوردی نمی شــود. پیاده رو ها را تصرف می کنند 
ولی برخوردی نمی شــود؛ ما که با کسی رو دربایستی 
نداریم. ولی به نظر من عدم نظارت مسئولین زمینه ساز 
بروز این مشــکالت شده اســت، این در حالی است که 
وقتی ما داشتیم مسجد را بازسازی می کردیم؛ یک شب 
متوجه شــدیم شهرداری آمده بیل و کلنگ و وسائل ما 
را برده وقتی که پیگیر شــدیم گفتند: »شما دارید کار 
عمرانی انجام می دهید« گفتیم: »برای بازسازی مسجد 
به ما گیر می دهید ولی به ســاخت و سازهای بی مجوز 
کاری ندارید؟!« این به خاطر فساد موجود در سیستم و 

رشوه ها و امتیازهایی است که می دهند.
کار فرهنگی کپی برداری نیست

باور نمی کنید بیشتر وقت من در فضای مجازی برای 
دو کار می گذرد، اول جذب منابع مالی برای محرومیت 
زدایی و دوم دانلود کلیپ های کوتاه خالقانه برای روشن 
شــدن فکر نوجوانان و جوانان مسجد. برای مثال ایده 
تولید دستکش یک  بار مصرف از کیسه پالستیک یک 
نمونه از همان ابتکارات بود که ما در مسجد دستگاهش 

را ساختیم.
مــا کار فرهنگی بلد نیســتیم، یعنــی به صراحت 
می گویــم هر کاری که انجــام می دهیم کپی برداری از 
فرهنگ غرب اســت. از تیزر اخبار گرفته تا برنامه های 

سرگرم کننده مثل دورهمی و عصر جدید و سایر برنامه ها 
که مشخصاً کپی برداری از نمونه های خارجی است. کار 
فرهنگی ما محدود به بنر شــده! قباًل دیوارنویسی بود 
االن شده بنر! ما نتوانسته ایم کار فرهنگی درست انجام 
بدهیم، کار فرهنگی یعنی یک جوان را بدون قول درباره 
کســری خدمت و کارت سبز و... ۲۴ ساعت در مسجد 
پایبند کنیم و به او بفهمانیم که ما دوست داریم تو در 
مسجد باشی؛ آن وقت جوان هایی مثل حججی و همت 
و ابراهیم  هادی تحویل جامعه خواهیم داد. بســیاری از 
حرف هایی که می زنم خیلی خوشایند جامعه نیست و 
می گویند کمتر از درد بگــو، خودمان دردهای زیادی 

داریم. 
ما با بچه های کوچک مسجد طوری کار کرده ایم که 
نیم ساعت قبل از اذان در مسجد حضور پیدا می کنند، 
بعد از نماز هم به زور از مسجد بیرونشان می کنیم! تمام 
کارهای مســجد را هم خودشان انجام می دهند و نظم 
دارند، ایستگاه صلواتی برپا می کنند و فرهنگ سازی در 
این زمینه هم انجام شــده یعنی وقتی ایستگاه صلواتی 
می زنند هیچ زباله ای نباید به شهر یا به معابر ریخته شود.

نوجوان ها هنوز شــاکله فکریشان بسته نشده باید 
حالوت و شــیرینی دین و حضور در مسجد و احساس 

مسئولیت را در دل و وجودشان نهادینه کنیم.
باشگاه ورزشی در مسجد

چیزی به عنوان فضای ورزشی وجود نداشت؛ با کمک 
خیرین و دوستان رسانه تشک کشتی خریدیم و باشگاه 
فرهنگی ورزشــی در مســجد راه اندازی کردیم. افتتاح 
باشگاه هم اتفاقاً مصادف شد با شهادت سردارسلیمانی 
که این تالقی موجب شــد ســالن ورزشی مسجد امام 
خمینی حصیرآباد به نام ســردار شــهید سپهبد قاسم 
سلیمانی نامگذاری شود. لباس و وسایل ورزشی خریدیم 

و باشگاه را راه اندازی کردیم. 
رفاقت رمز جذب بچه ها

رفاقت با بچه ها رمز جذب آنها به مسجد است.حاال 
بچه ها با مسجد عجین شده اند. نکته این است که ما راه 
را  درست می کنیم آب راه خودش را پیدا می کند و در 
مسیر قرار می گیرد. االن بچه هایی در مسجد داریم که 
نصف شب هم برای کار فراخوانده شوند، نه نمی گویند 

و پای کار هستند. 
مجموعه جهادی ما تقریبا 1۲ نفر است؛ چهار تا پنج 
نفر از اخوی های بنده و مابقی بچه های مسجد هستند. 
اینها نیروهای اصلی گروه جهادی هستند؛ هر کاری که 
می خواهیم انجام بدهیم با مشــورت بچه ها است چون 
وقتــی که پای کار می آیند به آن نظر احســاس تعلق 
بیشتری می کنند. همچنین به افراد شخصیت و احترام 

گذاشته می شود و همین وابستگی به دنبال دارد.
با شــیوع کرونا دقیقاً دوباره زمانی شد که احساس 
می کردم باید با این مشــکل مقابله کرد و دیگر خوابم 
نمی برد و به دنبال راهکار بودم. ســاعت دو نصف شب 

طلــب کمک کردیم و به فکــر ضدعفونی و گندزدایی 
خانه های مردم افتادم و با پمپ های سم پاش سیار وارد 

کار شدیم.
قریب ۲3 شــب محله را ضدعفونی کردیم. یکی از 
روســتاهای کهکیلویه هم قرنطینه شــده بود که آنجا 
هم معین شــدیم و بحث ضدعفونی و ســبد غذایی را 

دنبال کردیم.
جهاد، روز و شب ندارد

جهاد روز و شــب ندارد، جهاد یک وقت هایی یعنی 
دفاع از وطن و گاهی می شــود خدمت رسانی؛ حسین 
فهمیده چطور حسین فهمیده شد؟ وقتی دید دشمن در 
حال رسیدن است با خودش گفت باید کاری بکنم؛ این 
نکته که اقدام او از لحاظ تکنیک های جنگی درست یا 
غلط بود ممکن است قابل بررسی باشد اما او در آن لحظه 
احساس تکلیف کرد و تشخیص داد با این حرکت حداقل 
جلو دشــمن را می گیرد. ما هم همین وظیفه را داریم؛ 
دشمن دارد به مردم آسیب می زند، فقر کمر محرومین را 
خم کرده، ما نمی توانیم بشینیم تا نیرو بیاید تا مسئولین 
بیدار بشوند تا بخواهند اعتبار اختصاص بدهند و... این 
احساس مسئولیت باعث می شود که سریع تر از خیلی 

از از دستگاه ها وارد فعالیت بشویم.
خانواده ای برای کولر مراجعه کردند وقتی به منزلشان 
رفتیم، دیدم دو کودکش از گرما بیحال شده اند؛ درد تمام 
وجــودم را فراگرفت، همین دردها اجازه خوابیدن را از 
آدم می گیرد؛ تا پول را جمع نکردیم و برای آن خانواده 
 کولر نخریدیم آرام ننشســتیم و واقعاً مردم سنگ تمام 

گذاشتند.
از ماهی تا ماهیگیری

نحوه مساعدت های ما نیز هدفمند است چون ما بین 
کمک به فقیــر و کمک به گدا فرق می گذاریم؛ بعضی 
وقت ها بعضی حرکت های مالی گداپروری است. مورد 
داشتیم طرف بیکار بود و ما کمکش می کردیم تا اینکه 
برایــش کار پیدا کردیم ولی او ســرکار نرفت و ما هم 

کمک ها را قطع کردیم؛ این دیگر توجیه پذیر نیست.
 به نظر بنده توزیع بســته درب منازل کاماًلً اشتباه 
است. برای مثال اگر شما در یک محله به یک خانه بسته 
تحویل بدهید، به خانــه دیگر ندهید همین نارضایتی 
ایجاد می کند و کافیســت افراد سودجویی در آن محل 
وجود داشــته باشند و از این عدم رضایت سوءاستفاده 
کننــد و تفکرات و اعتقادات فــرد ناراضی را در اختیار 
خودشان بگیرند. اینها به دلیل فقر اقتصادی و فرهنگی 

موجود است.
ما از قدیم نیازمندان ســاکن منطقه را شناســایی 
کرده ایــم. بــرای افراد جدیــد هم بعــد از تحقیق و 
اســتعالمات مورد نیاز تحت حمایت قــرار می گیرند، 
چون کار ما مســجد محور اســت تماس می گیریم و 
 سهمیه اشــان را در مســجد در کمال احترام تحویل 

می گیرند.

خدمات همزمان در زادگاه
 در زادگاهم شــهر باشت هم یک مسجد در دست 
ساخت داریم. که برای آن هم برنامه های ویژه ای دارم. 
زیرزمین مسجد را  تبدیل به باشگاه می کنیم. معتقدم 
هر مســجد نیاز به یک باشگاه و یک اتاق کودک دارد، 
اتاق کودک خیلی مهم است. بچه هایی که همراه والدین 
به مســجد می آیند باید در فضای مختص به خودشان 
مشــغول بازی شوند تا مزاحم عبادت بزرگ ترها نشوند 
و هم از فضایی که ایجاد شــده لذت ببرند و رفته رفته 
جذب مســجد بشوند.چرا »ایکیوسان« را از کودکی به 
معبد بردند؟ در بســیاری از ادیان هم بچه ها از سنین 
پایین تحت آموزش های دینی قرار می گیرند؛ من درباره 
حوزه های علمیه هم حرف دارم. حوزه های علمیه هم باید 
در کنارشان مهد کودک، مهد قرآن، دبستان متوسطه و 
دبیرستان داشته باشند. در مسجد چهاده معصوم باشت 
بنا داریم  8 تا 1۴ واحد مســکونی بسازیم تا زوج های 
جوان و نیازمند یکی دو ســال از این واحدها به رایگان 
استفاده کنند و به بضاعت مالی برسند. به دنبال بانیانی 

برای تحقق این ایده هستم.
مســجد تک بعدی را قبول ندارم؛ مسجد باید هم 
جای اجتماعات باشد، هم جای ورزش، هم جای تفریح 
هم جای حل اختالف مردم و در یک کالم سنگر باشد. 

باید در مسجد احساس آرامش کنیم. 
دو طلبه به این مســجد آمدند که متوجه شــدیم 

پســر و داماد نماینده ولی فقیه در خوزستان حاج آقای 
موسوی فرد هستند؛ بسیار خاکی و صمیمی طوری که 
بچه ها می پرســیدند اینها کی هستند، وقتی می گفتم 
فالنی و فالنی، باورشــان نمی شد، محیط مسجد باید 

همین قدر بی ریا باشد.
 چندین نفر درخواست داشتند بانی بشوند و آیات 
قرآن را به صورت کاشــی کاری در مسجد نصب کنند؛ 
بنده خدای دیگــری از اصفهان آمد و گفت می خواهد 
برای مسجد لوستر بفرستد ولی من مخالفت کردم فرد 
دیگری می گفت گنبد و مناره بزن ولی باز هم مخالفت 
کردم. اینها چه بدرد جوان ها می خورد به جای اینها باید 

بستر سازی کنیم.
چون دولتی نیستم زبانم باز است

یکی از من پرســید شــما چه کاره ای؟ گفتم من 
بیکارم، از این دست طلبه هایی هستم که از کار دولتی 
خوشم نمی آید؛ طلبه وظیفه اش خدمت و نوکری است 
اگر در چارت دولتی قرار گرفتم زبانم کوتاه می شود؛ به 
قول امروزی ها نان خور دولت می شوم و باید طبق سلیقه 
آن حرف بزنم؛ مرحوم ابوی هم به حکم طلبگی همین 

روحیه و منش را داشتند. 
پای بهداشت و درمان هم می لنگد

 در بحــث درمان و بهداشــت هم مشــکل داریم.
گروه هــای جهادی درمانی را چندین بار به حصیر آباد 
آوردیم. طرحی به نام جمعه های مهدوی داشــتیم که 

یکی دو تا پزشک جهادگر و خیر جمعه ها برای ویزیت 
رایگان اهالی در مســجد حضور داشته باشند.مردم نیز 
همه جوره کمــک می کنند. دارو و ســایر هزینه ها را 
کمک می کنند. درد این اســت که در این چهل ســال 
مسئولین به جای اعتماد سازی، اعتماد سوزی کردند.

مــن چرا مدام از اقدامــات صورت گرفته عکس و فیلم 
منتشر می کنم تا مردم به صورت شفاف در جریان همه 
کارها قرار بگیرند. شاید روزهای اول برچسب هایی هم 
زدند اما ما کار خودمان را کردیم تا امروز که حرکت مان 
شناخته شد. ما بهترین مردم را داریم؛ من را نمی شناسند 
ولی به فراخوان های ما ســریع جواب می دهند و کمک 
می فرستند. متأسفانه مشکل توزیع مواد مخدر در محله 
را هم داریم که توسط دو سه نفر صورت می گیرد؛ بارها 
هم گزارش دادیم ولی نتیجه ای داشــت. جوان ها دارند 
از دســت می روند طرف با پول مواد مخدر دو سه خانه 

خریده است.مراجع ذی ربط کجایید.
طرح مواسات،مستلزم نیازسنجی

طرح مواسات بســیار عالی است اما مسیرش را به 
درســتی نمی پیماید. همه افکار رفته سمت سبدهای 
غذایی که این غلط است.اولین تبعات منفی اش ناهنجاری 
در بازار اقتصادی توســط برخی دالالن دست ناپاک و 
سودجو است. وقتی تقاضا بیشتر از عرضه باشد موجب 
گران شــدن اقالم مصرفی ازجمله برنج و حبوبات و. .. 
شــده است. طرح مواسات را  می توان با هدف سنجی و 
نیاز سنجی به نحو مطلوب تری اجرایی کرد. برای مثال 
در حال حاضر نیاز خوزســتان وسایل سرمایشی است، 
چون قدرت خرید مردم بسیار کاهش و قیمت این اقالم 

نیز به شدت افزایش پیدا کرده است.
پرونده کولرهای قاچاق به کجا رسید؟

برای بیش از 36 هزار کولرگازی قاچاق مطالبه گری 
کردیــم که در نماز جمعه و فضــای مجازی و مجامع 

مختلف دنبال شد.
اردیبهشت ماه ســال 97 یک محموله کولر گازی 
قاچاق در اهواز کشــف شــد که شامل 36 هزار و 51۲ 
عدد کولر گازی بود که ارزش کاالی مکشــوفه در انبار 
56 میلیارد تومان برآورد شــد که بیش از 37 میلیارد 
تومان آن فاقد اسناد گمرکی برای واردات قانونی بودند 
به همین خاطر با رای قطعی تعزیرات حکم بر ضبط کاال، 
توقف فعالیت شرکت متخلف به مدت دو سال و پرداخت 

1۴9 میلیارد تومان جریمه نقدی داده شد.
ابتدا که زیر بــار نمی رفتند، بعد هم به خاطر افکار 
عمومی اعالم کردند وارد مرحله اجرای حکم شــده اما 
هم اکنون بعد از گذشت دو سال از کشف این محموله 
قاچاق و یک  سال بعد از صدور رای همچنان تکلیف این 

پرونده نامشخص است.
رهبر انقالب فرمودند کاالی قاچاق را معدوم کنید. 
اینها اموال بیت المال هستند ،یا معدوم کنند یا بگذارند 
برای مردم محروم اســتفاده کنیم. شورای عالی استان 
می تواند در این رابطه جلســه تشکیل بدهد و با توجه 
به شرایط استان تصمیم گیری کنند، این اموال به عنوان 
بیت المال مصادره شود و به نیازهای مردم رسیدگی شود.

پای عدالت باید ایستاد
من معتقدم و پای آن هم می ایستم که عدالت باید 
در هر ســطح و رده ای اجرا شــود. در تاریخ هم  داریم 
ماجرای امیرالمومنین و برادرش عقیل و مطالبه بیت المال 
را همه می دانند؛ بعد از شهادت حضرت علی)ع( نویسنده 
و دانشمند ســنی در کتابش می نویسد »علی)ع( را در 

محراب عبادت کشتند به خاطر شدت عدلش« 
1۴00سال گذشته، علی)ع( را به شهادت رساندند 
و حکومت را از او گرفتند ولی هنوز حرف عدل علی در 
عالم باالی ماذنه ها گفته می شود. انسان موجودی عدالت 

طلب است و ظلم قبح ذاتی دارد. 
حق خوزستان این نیست

قوه قضائیــه باید به پرونده هــای مدیران متخلف 
خوزســتان ورود پیدا کند؛ برخی مدیران در این استان 
ناکارآمد هستند. فساد اقتصادی در خوزستان در رده های 
اول است. اسلحه فروشی به راحتی و وفور در خوزستان 

وجود دارد که این خود یک مخاطره است.
اخیــرا یک قاضی جوان و انقالبی و عدالت خواه در 
یک حرکت جسورانه و مثبت اقدام به صدور کیفرخواست 
علیه 100 مدیر متخلف استانی داده که این حرکت نیاز 
به حمایت دارد. از ریاســت قوه قضائیه می خواهیم که 
این قاضی را حمایت کند چون می دانیم دستان قدرت 
و نفوذ که قرار اســت قطع شوند بیکار نمی نشینند و به 

هرکاری دست می زنند.
در سالی که رهبر معظم انقالب به نام جهش تولید 
نامگذاری کردند ۲0 دکل ملی حفاری تعطیل شد! هر 
دکل حدود ۲00 نفر پرسنل دارد و خوزستان دچار بحران 
می شــود.رهبری فرموده اند صنعت ملی حفاری نباید 
خصوصی شود اینها دارند کاری می کنند که خصوصی 
شــود. ملی حفاری یعنی قلب تپنده اقتصاد ایران. این 

قلب را دارند از کار می اندازند.
همیشه دشــمن گوشش به سخنان رهبر ماست و 
دقیقاً  نکات کلیدی را می گیرد و نقاط حساس را هدف 

قرار می دهد.

ما با بچه های کوچک مســجد طوری 
کار کرده ایم که نیم ساعت قبل از اذان 
بعد  می کنند،  پیدا  در مسجد حضور 
از نماز هم به زور از مسجد بیرونشان 
می کنیم، تمام کارهای مسجد را هم 
خودشان انجام می دهند و نظم دارند.

ما نمی توانیم بنشینیم تا نیرو بیاید 
تا مسئولین بیدار بشوند تا بخواهند 
اعتبار اختصاص بدهند و... این احساس 
مسئولیت باعث می شود که سریع تر 
از خیلی از از دستگاه ها وارد فعالیت 
بشویم و مســائل محله را حل کنیم.

روند تحقیق و پژوهش، چگونه بود و آیا در پروســه تحقیق 
شخص خاصی در کنارتان بود؟

پژوهش این پروژه در فاز اول دیدن و دیدن راش ها بود. گاهی اختالف 
اطالعاتی وجود داشــت برای پیداکردن عواملی که تصاویر را تهیه کرده 
بودند که با کمک نیروهای آرشــیو به اطالعات درستی بر روی حلقه ها 
می رسیدیم. در مواقعی هم با تماس با عوامل تصویربردار و مدیران اسبق 

روایت فتح به اطالعات درست می رسیدیم.
پژوهش بعدی برای فاز دوم با گرفتن بازخورد از مخاطبین برای یافتن 
افراد شــروع می شود و یا به واسطه محل ها و لشگرها و اطالعات نیروی 
انســانی که داخل تصویر داریم از آن شــهرها و لشکرها و نیروهایی که  
حضور داشتند شروع می کنیم به پرسش سینه به سینه و رسیدن به آدم ها

نسبت به بازخوردی که از مجموعه بگیرید فصل دوم کار ساخته 
می شود، اگر بازخورد کافی از سمت مخاطب گرفته نشود چطور 

ادامه می دهید؟
این احتمال همیشه وجود دارد که بازخوردی وجود نداشته باشد اما 
با توجه به تعدد پخشــی که در نظر گرفته شــده از سمت گروه مستند 
روایت فتح از چندین شبکه و تعدد بسترهای رسانه ای که در زمان حاضر 
ایجاد شده در شبکه های اجتماعی، خب امیدواری بیشتری برای گرفتن 
بازخورد و دیده شدن داریم. از جمله در شب اولی که  قسمت هوانیروز 
پخش شد به فاصله یک ساعت، من تماسی داشتم از هوانیروز و ابراز میل 
کرده بودند که همکاری داشته باشیم برای پیداکردن خلبانان در تصویر.
چرا سراغ این تصاویر رفتید، دنبال چه چیزی بودید؟ از آرشیو 

روایت فتح بارها در تولیدات استفاده شده است.
چه شهید آوینی و چه دوستان دیگری که در زمان جنگ کار می کردند 
بنا بر ضرورت ها و حال و احوال و برداشــتی که آن زمان از این تصاویر 

داشتند، راش هایی را انتخاب و تدوین کردند. 
من به این خاطر سراغ راش رفتم که تصاویری که مدنظر من هست 
یا به صورت راش مانده و در فیلم استفاده نشده و در بایگانی و راش های 
روایت فتح هســت و معنی اش این است که ما یک تصویر دیده نشده را 
می آوریم و یک مزیت جدی کار ما نسبت به کارهای دیگر همین است و 

حتی بخش هایی که دیده شده هم در کار به صورت گذرا است. 
به نظر من بعضی از شخصیت های آن فیلم برای دانستن جذاب هستند 
و مــن را به عنوان مخاطب برمی انگیزد که بدانم این فرد کیســت؟  چرا 
آنجا بوده؟ االن کجاست؟ میل به دانستن نسبت به آدم ها به عنوان اولین 
مخاطب که خودم باشم انگیزه ای شده که من اینها را بیشتر نشان بدهم. 
به نظر من دانستن  راجع به اینها باعث می شود که من تاریخی را بدانم و 
وقتی که تاریخی را بدانم هویت امروزم ساخته می شود. یعنی من بدانم که 
از چه مسیری حیات من عبور کرده و از روی چه آدم هایی عبور کرده است.
بنابرایــن فکر می کنم که پرداختن دقیق به این آدم ها در آن فیلم ها 
شاید انجام نشده و االن شاید ما بتوانیم این آدم ها را بهتر بشناسیم. مضاف 
بر اینکه کاًل در کار تاریخی دانستن راجع به حال آدم هایی که در تاریخ 

معاصر سپری پدیده جذابی است. 
اینکه شخصی که در تصویر می بینی االن کجاست و چه می کند، پدیده 
جذابی است. میل به شناسایی آدم ها در دو برهه تاریخی یک میل معمول 

و کنجکاوی برانگیز است و در همیشه جریان دارد.
یک نکته ای در کارهای آرشیوی من بگویم. واقعیت این است که راجع 
به آدم های تاریخی باید بارها و بارها نسخه ها و ورژن های مختلفی بنا بر 

زمان خودش ساخته شود. 
این فرضیه که راجع به شخصیتی یک بار دو بار کار ساخته شده و نباید 

دوباره کار ساخته شود در هیچ کجای دنیا وجود ندارد. 
اینکه ما فکر کنیم اینها بحث های تاریخی است که راجع به آن حرف 
زده شده و نباید راجع بهش کار کنیم به نظر من باعث فراموشی و رفتن 

در صندوقچه فراموش تاریخ می شود. 
ما باید بارها بارها و هر چند سال یک بار راجع به این تصاویر و راش ها 

حرف بزنیم و بازیابی کنیم چون نقش ها مدام عوض می شود. 
نمی توان انتظار داشت نسلی که در نوجوانی و نسلی که در میانسالی 

قرار دارد هر دو به یک اندازه تاریخ جنگ را بشناسند. 
ضرورت ها عوض می شود برای هر نسل بنابراین نوع به نوع گفتن اینها 
و بارها مرور کردن شــان به نظر من هیچ وقت کهنه نمی شود و باید هر 

چند سال یک بار انجام شود.


