ی امداد امام خمینی شهرستان بشاگرد)
مصاحبهی روزنامهدیواری حق با حجتاالسالم سیدمحسن مؤمنی (مدیر کمیت ه 
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راضیه کریمی« :بشاگرد» منطقهای کوهستانی در جنوب شرق هرمزگان است؛ بکر
و زیبا و دور از هیاهوی شهرها! روزت با صدای خروس سفید شروع میشود و شبت
با خداحافظی ستارگان در سیاهی آسمان به پایان میرسد .راستش را بخواهید
اینجا خبری از فتانهای هزارچهره به نام #پاییز نیست تا ما با برگهای رنگرنگش
#سلفی بگیریم و پز بدهیم در مجازستان! الحمدهلل بشاگردیها در هیچ فتنهی
برگریزانی شرکت نکردهاند ،چرا که فکر و ذکرشان شکوفاکردن #کار است و #امید و #ایمان و
#انگیزه و #نشاط و مبارزه با فقر و نداری و محرومیت! علت این #عزم و #اراده و #صبر و #بصیرت
را باید در چند قرن پیش جست؛ زمانی که نیاکان ما برای حفظ دینشان مجبور شدند از صحراهای
ت ضدشیعی بنیعباس ،نسل مظلومشان را منقرض
حجاز به کوههای بشاگرد پناه بیاورند تا حکوم 
نکند .سندش هم امامزادهای است به نام سیدنجمالدین ،نسل چهارم سیدالساجدین .ما نوادگان
چنین نیاکانی هستیم .پس در امتداد عهدی که گذشتگانمان با #علی بستهاند ،ما نیز در بیعت
با #سیدعلی اس�توار میمانیم .در زمان #طاغوت مانند قریب به اتفاق مناطق کشور ،از کمترین
امکانات و ابتداییترین نعمات محروم بودیم ،چرا که افق نگاه پهلویهای غربنش�انده ،از کاخ
سعدآباد و چند خیابان آنورتر و اینورترش فراتر نمیرفت .اما نگاه مردممدار حضرت امام ،حتی
حق :اهل کجا هس�تید حاجآقا؟ کمی از خودتان و خانوادهتان
برای ما بگویید!
من اهل #اصفهان هس��تم؛ شهرس��تان برخ��وار ،ش��هر حبیبآباد.
خانوادهمان الحمدهلل مذهبی و انقالبیاند .عمدتا بستگان ما #روحانی
هس��تند و خداوند متعال به ما هم توفیق داد که راه طلبگی و رسالت
روحانیت را انتخاب کنیم.
حق :شما ساکن اصفهان بودید؛ پس چگونه به بشاگرد آمدید؟
در اصفهان جزو طلبههایی بودم که از طرف بنیاد شهید محسن مهاجر
برای امر #تبلیغ به این شهر و آن شهر میرفتند .آیتاهلل سیدحسین
مهاجر یک انجمن خیریهای داشتند که به نام پسر شهیدشان ثبت شده
بود .این انجمن عالوه بر کارهای خیری که انجام میداد ،به طور محدود
برای مناطق محروم هم #مبلغ میفرستاد .من و سه نفر دیگر در اطراف
اصفهان و شیراز تبلیغ میرفتیم .س��ال شصت و هشت بود که حاجآقا
مهدوی (یکی از مبلغ��ان بنیاد) آمد و به من گف��ت« :ما برای #محرم
میخواهیم برویم تبلیغ اما میرویم جایی که نه آب دارد و نه برق و نه
جاده! اگر میتوانی تو هم بیا!» گفتم میآیم؛ لذا در محرم سال شصت و
هشت ،با حاجآقا مهدوی و یک گروه ده نفره از طلبههای اصفهان آمدیم
بشاگرد .آنجا حاجعبداهلل والی را دیدیم .خیلی شیفتهی ایشان شدیم.
عزاداری آن س��ال خیلی به دلم نشس��ت .فوقالعاده بود .این موجب
ش��د که تا س��ال هفتاد و پنج ،برای تبلیغ گاهگداری بیاییم بشاگرد.
حاجعبداهلل هم وقتی پشتکار ما را دید ،اصرار کرد بمانیم .حدود چهل
و پنج دقیقه برای ما صحبت کرد« :وظیفهی من عبداهلل والی این بود
که جاده بکش��م برای مردم .تا آنجا که در توانم بود ،این کار را کردم.
مدرسه بسازم؛ ساختم .حسینیه ،مسجد ،درمانگاه و ...را ساختم .این
کارهایی بود که از من برمیآمد .اما تربیت دینی و مسائل فرهنگی به
عهدهی شما روحانیون است و اگر در این امر کوتاهی کنید ،مقصرید!»
حتی این را هم گفت که تا #قول ندهید اینجا ماندگار شوید ،رهایتان

به دورترین منطقه از پایتخت هم رسید .در همان روزهای آغازین انقالب ،خمینی بتشکن ،شخصا
حاجعبداهلل والی را مأمور آبادکردن منطقهی بشاگرد کرد .حاجعبداهلل ،رزمندهای بلندمرتبه بود
که به حکم امام خمینی و در باالترین نوع ایثار ،از فیض بزرگ شهادت گذشت و از کوهستانهای
کردستان درگیر جنگ ،راهی کوهستانهای بش�اگرد درگیر فقر شد .رهبر انقالب هم زمانی که
در ایرانشهر #تبعید بودند ،با این منطقه آشنا شدند« :ما با برادرهای بشاگرد از اوایل سال هزار و
سیصد و پنجاه و هفت [چند ماه قبل از انقالب اسالمی] آشنا هستیم .منطقه را هم من میشناختم؛
به قول خودشان بشگرد» .بله! تفاوت #امامت با #سلطنت همین است .درختی که سیدروحاهلل در
بشاگرد کاشت ،در زمان سیدعلی به بار نشسته و امروز در بشاگرد ،چراغی به #حق روشن است.
آنچه در ادامه میخوانید ،گفتوگویی است که با سیدمحسن مؤمنی (جانشین حاجعبداهلل والی
در بش�اگرد) انجام دادهام؛ در صبح یکی از روزهای دومین ماه از سومین فصل سال ،یعنی آبان
که هم محافظ مهر است و هم پاس�دار آذر .نه! ما بش�اگردیها عداوتی با هیچکدام از فصلهای
سال نداریم؛ فقط دشمن جهل مرکب کسانی هستیم که مس�تضعفین و پابرهنهها را تنها برای
آرایش بهتر ویترین دکان ریاکاریشان میخواهند ،نه خدمت بیمنت .این شما و این هم مشروح
مصاحبهی روزنامهدیواری حق با مدیر کمیتهی امداد امام خمینی شهرستان بشاگرد.

نمیکنم .هر چه گفتیم که حاج��ی! اقال بگذار برویم #قم با پدر و مادر زمان» اس��ت .جملهی حضرت امام را ما با چشم خودمان دیدهایم در
مشورت کنیم ،فایده نداشت و باالخره ایش��ان از ما قول گرفت! بعد از بشاگرد .بنابراین حاجعبداهلل با اتکا به این جملهی امیدبخش در منطقه
حدود هفده روز رفتم قم .با خانواده اثاثیهی منزل را جمع کردیم داخل ماندگار شدند.
حق :به چند نمونه از فعالیتهای حاجعبداهلل در بشاگرد اشاره
خانهی باجناق عزیزمان .دست زن و بچه را گرفتم و آمدیم بشاگرد.
حق :حتما برای خانوادهی ش�ما زندگی در #روستا سخت بود .کنید!
حاجی که آمد بشاگرد ،دید شهرس��تان جادهی مناسبی ندارد؛ البته
بفرمایید چگونه خودشان را با شرایط بشاگرد وفق دادند؟
همس��ر من الحمدهلل خانمی هس��تند ک��ه روحیهی تبلیغ��ی دارند .هم مدرسه نیاز دارد ،هم بهداشت ،هم برق ولی ایشان اولویت اولشان
را اختصاص میدهند به باز شدن راه.
چ��ون در خان��وادهای مذهبی بزرگ
اعتقادش��ان این بود که اگر #راه باز
ش��دهاند .خیلی دوران سختی برای
شود ،خدمات میآید .اولویت بعدی
ایش��ان بود ولی دیدند بشاگرد جای
هم -ب��ه موازات کاره��ای خدماتی-
کار دارد و ماندن��د .وقت��ی #انس��ان
س��اختن مدرس��ه و بیمارس��تان و
ببیند در راستای هدف خودش قدم
حوزهی علمیه بود.
برمیدارد ،سختیهای مسیر برایش
حق :به نظر شما چرا حضرت امام
آسان میشود.
نگاه ویژهای به بشاگرد داشتند؟
ح�ق :ب�رای م�ا از زند هی�اد
بخشی مربوط میشود به گزارشهای
حاجعبداهلل والی بگویید!
حاجوالی س�ال ش�صت و یک به امر حضرت
خودم��ردم .آنطور ک��ه در جریان
حاجوالی س��ال ش��صت و یک به امر
امام میآیند بشاگرد .حضرت امام جملهای
هستم ،گزارشی از منطقه برده بودند
حضرت امام میآیند بشاگرد .حضرت
به عنوان تابلو جلوی ایش�ان نصب میکند:
پیش حضرت امام .بخشی هم مربوط
امام جملهای به عن��وان تابلو جلوی
«بروید بشاگرد .بشاگرد مظلوم را دریابید.
به س��فر حاجآقا عس��گراوالدی بود.
ایشان نصب میکند« :بروید بشاگرد.
تعدادی از سربازان امام زمان از آن منطقه
ایش��ان زمانی که نمایندهی حضرت
بش��اگرد مظلوم را دریابید .تعدادی
خواهند بود» .ما االن داریم میبینیم طلبهها،
امام بودند ،از جاس��ک با هلیکوپتر
از س��ربازان امام زم��ان از آن منطقه
معلمین و دانشآموزان ای�ن خطه ،چگونه
میآیند و از منطقه بازدید میکنند.
خواهند بود» .ما االن داریم میبینیم
دارند تالش میکنند که در مسیر ظهور امام
اینکه ام��ام چه چیزی در بش��اگرد
طلبهها ،معلمین و دانشآموزان این
زمان قدم بردارند .بش�اگرد «سربازخانهی
دیده ب��ود ،ما نمیدانی��م ولی آنچه
خطه ،چگونه دارن��د تالش میکنند
امام زمان» است .جملهی حضرت امام را ما با
معلوم است قطعا الهاماتی به حضرت
که در مس��یر ظهور ام��ام زمان قدم
چشم خودمان دیدهایم در بشاگرد
امام ش��ده بود که آنطور با تأکید به
بردارند .بش��اگرد «سربازخانهی امام

حاجعبداهلل و دوس��تانش میفرمایند« :بش��اگرد مظلوم را دریابید!»
البته خیلیاش مکش��وف ش��ده و این منطقه از نظ��ر فرهنگی خیلی
پیشرفت کرده.
حق :آخرین بار ،کی حاجعبداهلل را دیدید؟
سه روز قبل از فوتشان .صبح سهش��نبه هفده ربیعاالول ،روز والدت
پیامبر اکرم در سال هشتاد و چهار.
حق :در این س�الها ش�ده بود حاجعبداهلل از چیزی خس�ته
بشوند؟
از مردم نه؛ ولی از نامهربانی مسئولین آن موقع استان چرا! آن روزها،
یک عده در استان با ایشان #مخالف بودند.
حق :پس از ف�وت حاجعبداهلل والی ،وضعیت کمکرس�انی به
بشاگرد چگونه ادامه پیدا کرد؟
البته فوت حاجعب��داهلل واقعا برای اهالی بش��اگرد یک مصیبت بزرگ
بود ولی برادران دیگر ایش��ان یعنی حاجمحم��ود و حاجامیر -که خدا
به توفیقاتش��ان روزبهروز اضاف��ه کند -چون از هم��ان ابتدا در کنار
حاجعبداهلل حضور داشتند ،این خالء را به لطف حضرت حق پر کردند
و الحمدهلل با وجود این عزیزان مجاهد و تالشگر ،امداد با همان قوت
قبل در بشاگرد ادامه پیدا کرد و کارهای بزرگی هم در این زمان صورت
گرفت .واقعا اگر بعد از فوت حاجعبداهلل ،این دو برادر بزرگوارم نبودند،
معلوم نبود االن سرنوش��ت امداد چگونه بود .من اعتقادم این است که
#خداوند بش��اگرد را #مدیریت میکند و این دو ب��رادر ذخیرهی خدا
بودند برای بعد از رحلت حاجعبداهلل و هنوز هم این بزرگواران منش��اء
خیر و برکت هستند و نام آنها یک #سرمایه است و خیلی از خیرین به
برکت وجود آنها در منطقه حضور پیدا میکنند.
حق :با توجه به حج�م زیاد کار در این منطقه ،خود ش�ما آیا از
حضور در بشاگرد خسته نشدهاید؟
من هرگز از بش��اگرد خسته نش��دهام .اعتقادم این اس��ت که یک کار
فرهنگی و ارزشی باید در البهالی س��ختیها برود جلو .بنا نیست که
همه چیز مهیا باشد!
حق :در بشاگرد ،اولویت کار فرهنگیتان چه بود؟
تربیت جوانان مؤمن و انقالبی که با دائر کردن حوزهی علمیه ،مساجد
و دبیرس��تانها انجام گرفت .ه��ر کس میآمد بش��اگرد ،این جمله را
میگفت« :همهی کاره��ای حاجعبداهلل یک ط��رف ،احداث حوزهی
علمیه یک طرف ».چون واقعا خیلی تأثیرگذار بود در این منطقه.
حق :علت اینکه در بشاگرد ماندید ،چه بود؟
مردم! محبت و معرفت این مردم! مهمترین خصیصهی بش��اگردیها
این است که شیعهی راستین امیرالمؤمنین و محب واقعی امام حسین
علیهالسالم هستند .والیتپذیری و ارادت به سیدالشهدا قبال #فطری
بود ولی االن #معرفتی شده؛ این خیلی مهم است .والیتپذیری باید
معرفتی باشد تا اثرگذاری داش��ته باشد .همین والیتپذیری معرفتی
بش��اگردیها ما را در این #والیت نمکگیر کرده است .اینها موجب
شده تا فش��ار محرومیتها را نادیده بگیریم و س��ختیهای این سفر
برایمان #آسان شود.
حق :تفاوت بشاگرد سال شصت و یک با سال نود و نه؟
پیش��رفتها به نظر من خیلی بوده؛ ه��م فرهنگی ،ه��م اداری و هم
ساختاری .از نظر امکانات هم خیلی رشد کرده .جوانان منطقه خودشان
مسئولیتها را بر عهده دارند .دیگر نیازی به نیروی غیربومی نیست.
حق :کمیتهی امداد چه کارهایی در بشاگرد انجام داده؟
وامهای کارآفرینی ب��ه مددجوی��ان میدهیم .دورهه��ای خیاطی و
گلدوزی ب��رای خانمه��ا برگزار میکنی��م .در #سردش��ت که مرکز
شهرستان است ،دانش��گاه فنیحرفهای بنا کردهایم .حاال هم دوستان
جهادی ما پروژهه��ای خیلی قوی و قدری تعری��ف کردهاند و پایکار
هستند .البته ضوابط مالی آنقدر سخت است که مانع پیشرفت بیشتر
شده و متأسفانه نمیگذارند کارها با زمانبندی معین ،جلو بروند.
حق :بزرگترین مشکل بشاگرد؟
یک چشماندا ز جامع برای بشاگرد تعریف نشده .یعنی تعیین بکنند که
ده سال دیگر ،بش��اگرد به کجا قرار است برسد؛ آموزشش ،بهداشتش
و ...زمانی که اینجا #شهرس��تان ش��د ،من به #فرماندار گفتم« :شما
االن به عنوان مسئول شهرستان بشاگرد باید متخصصان را جمع کنید
و یک نقش��هی جامع راهبردی برای آیندهی بش��اگرد طراحی کنید
تا اگر خیرین یا گروههای جهادی آمدند ،س��لیقهای و کاریکاتوری و
موازیکاری انجام ندهند که یکجا فربه بش��ود و یک جا الغر!» امروز
مهمترین مش��کل بشاگرد #اش��تغال اس��ت که باید در بین جوانان و
نوجوانان برای اشتغال مثبت و صحیح ،فرهنگسازی بشود؛ یعنی یک
اش��تغال پایدار و ارزش��مند و برآمده از تالش .من عقیدهام این است؛
#خداوند که این مردم شریف را در این منطقه خلق کرده ،اقتصادشان
را هم در همین منطقه قرار داده .منتهی باید ظرفیتها شناس��ایی و
آزاد بشوند .صدالبته معضل دیگر جوانان بشاگردی #ازدواج است که
این مهم ،متأسفانه معضل همهی کشور است االن! مسئله اینجاست
که تا اشتغال درست نشود ،ازدواج رخ نمیدهد .حتی دوام زندگی هم
به شدت منوط به اش��تغال اس��ت و اطمینان جوان از آیندهی باثبات
شغلیاش.
حق:از برنامههای کمیتهی امداد برای آیندهی بشاگرد بگویید.
کارهای بزرگی در دس��ت داریم .اگ��ر خداوند بخواه��د ،ما هدفمان
این است که جوانان منطقهی بش��اگرد را تبدیل کنیم به یک «محور
مقاومت» .یعنی جوانان منطق��ه ،مؤمن ،انقالبی و اه��ل کار و تالش
باشند .این خبر خوش را هم بدهم که بناست خمینیشهر تبدیل بشود
به قطب فرهنگی -تفریحی شهرس��تان که از همهجای استان و بلکه
انشاءاهلل از همهجای کشور #مسافر داشته باشیم.
حق :آیندهی بشاگرد را چگونه میبینید؟
آیندهی بشاگرد را خیلی خوب میبینم .حاال ما که چیزی نیستیم ولی
لطف خدا و یاری خیرین و صدالبته همت جوانان برومند خود منطقه،
باعث شده که در بشاگرد ،خیلی زود بحرانها تبدیل به فرصتها شوند؛
الحمدهلل .فقط باید حواسمان باشد که جوانان بشاگرد -چه دختر چه
پسر -همیشه وسط میدان باشند و محور همهی کارها...

