
  محمدصادق عابديني
ماجراي امروز، اس�مي است كه براي مخاطب سينما 
مي تواند يادآور »ماجراي نيمروز« باشد. برنامه جديد 
از شبكه افق س�ينما كه محتوايش هم به »ماجراي 
نيمروز« بي ارتباط نيس�ت. مسئله ش�هداي امنيت 
و گفت وگو با مادران و همس�ران شهيد كه در وقايع 
و فتنه هاي س�ال هاي اخير به درجه رفيع ش�هادت 
رس�يده اند. پرداختن به موضوع ش�هداي امنيت به 
طور خاص در يك برنامه تلويزيوني، اتفاقي است كه با 

»ماجراي امروز« رقم خورده است. 
     

  پاي حرف مادران و همسران شهداي امنيت
محسن اردستاني رستمي، كارگردان »ماجراي امروز« در 
گفت وگو با »ج��وان«، مي گويد: »ماج��راي امروز ماحصل 
توجه به مظلوميت شهداي فتنه و امنيت است؛ يعني ما آن 
طوري كه به شهداي دفاع مقدس يا مدافع حرم توجه داريم و 
برايشان برنامه و مستند مي سازيم، كاري براي شهداي فتنه و 
امنيت نكرده ايم. به نظرم اينها جزو مظلوم ترين شهدا هستند. 
البته اين مظلوميت را من ميان نخس��تين شهداي مدافع 
حرم هم ديده ام. آنهايي كه حتي روي قبرشان هم اثري از 
حضورشان در عراق و سوريه نبود. براي همين هم با حمايت 
ستاد رسانه اي »روايت جهاد« اين برنامه را به شهداي فتنه و 

امنيت اختصاص داديم.«
اردستاني رستمي، ادامه مي دهد: »با همه سختي هايي كه 
هماهنگي با خانواده ها داش��ت، در مرحله اول، 9 برنامه را 
در استوديو س��اختيم. در اين مرحله ما گفت وگو با خانواده 
شهداي فتنه 88، آبان 98، شهداي امنيت و شهداي اخير 
را در دس��تور كار ق��رار داديم و به لطف خ��دا به پخش هم 

رسيديم.«
وي با بيان اينكه وقتي قرار است شما سراغ خانواده اي برويد 
كه به تازگي عزيزش را از دست داده، طبيعتاً همين داغ تازه 
باعث مي ش��ود خانواده نتواند جلوي دوربين حاضر شود و 
صحبت كند، مي افزايد: »همين يعني ش��ما در اصلي ترين 
بخش كار، با چالش مواجه هستيد. البته با عنايت شهدا، ما 
توانستيم با چندين خانواده صحبت كنيم و برنامه توليد شود. 
مثاًل مادر شهيد حسين غالم كبيري كه اولين شهيد سال 
1388 است، اصالً توان حضور در خارج از منزل را نداشت، ما 
رفتيم و او را با خودمان به استوديو آورديم، اما وقتي گفت وگو 
شروع شد، ايش��ان گفت كه انگار خود حسين اينجا حضور 

دارد و او خواسته كه من بيايم و از حسين بگويم.« 
ويدئوي يكي از قس��مت هاي اخير برنامه »ماجراي امروز« 
كه در آن همسر ش��هيد اميراحمدي، درباره توصيه شهيد 
به خواندن نماز استغاثه به حضرت زهرا)س( صحبت كرد، 
موضوعي اس��ت كه با اس��تقبال مخاطبان مواجه شد و در 
بسياري از ش��بكه هاي اجتماعي هم پخش شد، كارگردان 
برنامه »ماج��راي ام��روز« مي گوي��د: »آن گفت وگو جزو 
گفت وگوهاي خاص ما بود؛ همس��ر شهيد خيلي محكم و 
باصالبت حاضر شدند و درباره خوابي كه از شهيد ديده بود 
صحبت كرد. براي ما جاي خوشحالي دارد كه اين برنامه اين 
همه ديده شده است، چون ما فرصت تبليغ و اطالع رساني 
درست نداشتيم. البته تالش كرديم كه پوستر و تيزر براي 
برنامه آماده كنيم اما آن چيزي كه مطلوب ما بود حاصل نشد. 
با همه اينها بازخوردهاي فراواني از مردم گرفتيم. كساني كه 
اتفاقي پاي تلويزيون بوده اند و برنامه را ديده بودند. بعد هم 
پيام دادند كه همه قس��مت ها را ديده اند يا حتي بازپخش 
برنامه ها را هم تماش��ا مي كنند. عده اي ه��م پيام دادند كه 
همه قس��مت ها را دانلود كرده اند و در گوش��ي همراه شان 

ذخيره كرده اند.«

وي در پاسخ به اين س��ؤال كه براي تبليغ برنامه هايي مثل 
اين، چه كاري بايد انجام شود؟ پاسخ مي دهد: »اين برنامه 
از معدود برنامه هاي تلويزيون درباره شهداي امنيت و فتنه 
است، پس خود به خود با اس��تقبال مردم مواجه شده؛ اما 
تجربه من از تهيه نسخه ترجمه براي كش��ورهاي عربي و 
همسو با ما، اين است كه اگر اين برنامه ترجمه شود و مثاًل 
در كشور لبنان پخش شود، بسيار تأثيرگذار خواهد بود. من 
دوستاني از كشورهاي سوريه و عراق و لبنان دارم و مي دانم 
آنها چقدر نسبت به مسائل داخلي ما حساس هستند و كار 

براي شهدا را مي پسندند.«
اردستاني رستمي درباره انتخاب همسران يا مادران شهدا 
براي گفت وگو در برنامه »ماجراي امروز« مي گويد: »مقام 
معظم رهبري بارها در صحبت هايشان از لزوم تبيين نقش 
همسران و مادران شهدا گفته اند؛ اينكه پشت هر مردي، زني 
وجود دارد كه پا به پاي او مبارزه و صبر كرده اس��ت. به نظر 
من جنگ، اتفاقاً چهره اي زنانه دارد. چون دوره جنگ و جهاد 
براي يك مرد، زماني دارد و اگر آن مرد، به ش��هادت برسد 
يا جانباز شود، تازه نقش اصلي همس��ران يا مادران، ظاهر 
مي شود. آنها هستند كه يا بايد با صبر و حوصله، پرستاري 
كنند يا درباره شهيدشان حرف بزنند. براي همين هم تصميم 
گرفتم بناي كار، گفت وگو با بانوان باشد، تا آنها به بيان منش و 

روش شهدا در زندگي بپردازند.«
  جاي خالي پرداختن به شهداي امنيت

شهرام ناصري، تهيه كننده »ماجراي امروز«، با اشاره به روند 
توليد اين برنامه مي گويد: »تا به حال 9 قسمت از برنامه، در 

استوديو ضبط شده كه الحمدهلل به پخش هم رسيده است. 
عالوه بر اين، دو قسمت هم از شهداي شهر مشهد در منزل 
ش��هداي بزرگوار، ضبط شده است كه ان ش��اءاهلل در ادامه 
پخش، روي آنتن خواهد رفت. ما تالش مي كنيم در صورت 
هماهنگي و رضايت خانواده شهدا، هرچه بيشتر به شهداي 
حوادث اخير بپردازيم. اين شهدا، واقعاً مظلوم هستند و اين 
برنامه از معدود برنامه هايي اس��ت كه به شهداي امنيت و 
فتنه پرداخته است.« ناصري در پاسخ به اين سؤال كه چرا 
تا پيش از اين به اين موضوع پرداخته نشده؟ پاسخ مي دهد: 
»تالش همكاران من براي ساخت برنامه هاي مرتبط با شهدا، 
شايسته تقدير است و دوستان برنامه ساز هركدام براساس 
دغدغه هايش��ان به ش��هدا پرداخته اند؛ البته محور بيشتر 
ش��هداي دفاع مقدس و دفاع از حرم بوده و تا به حال برنامه 
شاخصي درباره شهداي امنيت يا فتنه نداشته ايم. شايد چون 
هنوز لزوم ساخت برنامه حس نمي شده، الحمدهلل اين اتفاق 
االن افتاده و »ماجراي امروز« با همه سختي ها در هماهنگي 

با خانواده شهدا، ساخته شده است.«
تهيه كننده »ماجراي امروز«، درباره مالك انتخاب مهمانان 
اين برنامه، تأكي��د مي كند: »اصل برنامه، ب��ر پايه انتخاب 
خانواده شهداي امنيت و فتنه است؛ از فتنه سال 88 تا االن. 
مالك انتخاب در واقع همين اس��ت، هر چند هماهنگي با 
خانواده هايي كه به تازگي عزيز از دست داده اند خيلي سخت 
است. ما در مشهد، به روس��تاي مزرج رفتيم و مهمان خانه 
پدر ش��هيد بوديم. اما تنها چهل روز از شهادت فرزندشان 

مي گذشت، اما با سعه صدر با ما گفت وگو كردند.«
   اين گفت وگو هاي جانسوز

اجراي برنامه »ماجراي امروز« بر عهده س��ميه عظيمي 
ستوده است. خانم عظيمي ستوده كه در عرصه نويسندگي 
نيز فعاليت دارد و در خصوص ش��هدا كتاب نوشته است، 
اكنون تجربه اي جديد را در گفت وگو با خانواده ش��هداي 
امنيت به دس��ت آورده اس��ت، وي در خص��وص تجربه 
جديدش به »جوان«، مي گويد: »من براي نوشتن كتاب 
»سرزمين بي فصل« پاي حرف هاي زني نشستم كه شش 
سال از شهادت همسرش گذشته بود، اما باز هم داغ دلش 
تازه بود و ميان گفت وگوها اش��ك امانش را مي بريد. اين 
بار در چند برنامه، ش��نونده حرف هاي همسري بودم كه 
چهل روز از شهادت همسرش گذشته، آن هم با بچه هاي 
كه هنوز ش��يرخواره اس��ت. اين داغ تازه، واقعاً جانسوز و 
جگرسوز اس��ت. االن كه ما نزديك به 11 برنامه را ضبط 
كرده ايم، به نظرم فرقي ندارد براي نوشتن يك كتاب پاي 
حرف همسر ش��هيد بنش��ينم يا براي اجراي يك برنامه 
تلويزيوني. تفاوتش فقط اين است كه براي نوشتن كتاب، 
كسي اشك چشمت را نمي بيند اما در برنامه تلويزيوني، 

احساست را با مردم به اشتراك مي گذاري.«
مجري »ماجراي امروز« در پاس��خ به اين س��ؤال كه بيان 
احساسات به خصوص درباره يك عزيز تازه از دست رفته، در 
يك برنامه تلويزيون سخت نيست؟! مي گويد: »شنيدن از يك 
عزيز از دست رفته، به اندازه گفتنش سخت است. هرچند ما 
وظيفه داريم بشنويم، برنامه بسازيم، يا كتاب بنويسيم. آنها 
وظيفه ش��ان را انجام داده اند و حاال نوبت ماست. من تمام 
تالشم را كردم كه از بين س��ؤاالت و احساساتم، مخاطب با 

منش شهيد و زندگي اش آشنا شود.«
عظيمي س��توده در اجراي برنامه به بخش ه��اي ناديده يا 
ناشنيده زندگي شهدا هم اشاره دارد، مانند سؤالي كه درباره 
شيطنت هاي كودكي شهيد محمد حسين حداديان، پرسيد، 
وي درباره اين نوع سؤاالت در برنامه توضيح مي دهد: »من در 
نوشتن كتاب هم با سفيد نويسي مخالفم. نبايد حس كنيم 
شهدا با ما تفاوت دارند. آنها هم مثل ما آدم هاي عادي بوده اند 

كه بازيگوشي داشته اند، حتي در خيابان دعوا كرده اند. من 
به عنوان نويسنده يا مجري، نبايد شهيد را طوري به تصوير 
بكشم كه دست نيافتني باشد. اتفاقاً بايد طوري شهدا را نشان 
بدهيم كه همه با آنها همزادپنداري كنند و دلشان بخواهد 
آنگونه زندگي كنند. هدف من نش��ان دادن سبك زندگي 
شهداست، سبك زندگي قابل دسترس؛ از بازيگوشي هاي 

دوران كودكي تا شهادت«. 
اين مجري در پاسخ به اين سؤال كه شيرين ترين و تلخ ترين 
خاطره در چند قسمت توليد شده از »ماجراي امروز« مربوط 
به كدام قسمت بوده اس��ت، مي گويد: »تا االن غمبارترين 
برنامه، براي من شنيدن خاطرات شهيد پرويز كرم پور بود. 
ذره ذره آب شدن ش��هيد را در تك تك جمالت همسرش 
مي ديدم. شايد در بقيه برنامه ها، مي توانستم خودم را كنترل 
كنم، اما در اين برنامه، بريدم. حتي بع��د از برنامه هم توان 
صحبت كردن نداشتم و گريه امانم نمي داد. در اين لحظات، 
بچه هاي تيم م��ان، خيلي با من همراه��ي مي كردند. ما در 
يك روز، چهار برنامه را ضبط كرديم و اتفاقاً برنامه ش��هيد 
كرم پور، در همين روز، ضبط ش��د. اگر محبت، همراهي و 
آرامش پش��ت صحنه نبود، س��اخت برنامه با اين سرعت و 

حجم، ميسر نبود.«
عظيمي س��توده مي افزايد: »اين خاطره هم شيرين است 
هم تلخ. ما براي ضبط خاطرات يكي از ش��هداي مشهد، به 
منزل شهيد رفتيم. وارد خانه كه ش��ديم، با خانه اي حدوداً 
چهل متري مواجه ش��ديم؛ طوري كه حت��ي براي چيدن 
وس��ايل تصويربرداري هم فضاي كافي وجود نداش��ت. در 
دقايق اول، همه مان ساكت ش��ده بوديم. انگار حرفي براي 
گفتن نداشتيم. براي من كه انگار ساعت از حركت ايستاد. 
باالخره با هر س��ختي اي كه بود، بچه ها صحن��ه را مهياي 
تصويربرداري كردن��د. در فاصله چيدن وس��ايل تا ضبط، 
همسر شهيد رفتند و دختر كوچك ش��ان را از مهدكودك 
آوردند. آنقدر اين دختر، شيرين زبان بود كه ما همه جذب 
دختر شهيد شديم. همه بچه ها در به آغوش گرفتن و نوازش 
كردن دخترك معصوم شهيد، از هم سبقت مي گرفتند. انگار 
حضور اين دخترك داشت غم ما را كم كم از يادمان مي برد. 
دخترك از قاب دوربين ها نگاه مي كرد، با وس��ايل نور بازي 
مي كرد و روش كارشان را مي پرسيد و ما همه لذت مي برديم 
از شيرين زباني اش. ضبط مان كه شروع شد، همسر شهيد 
درباره مواجهه بچه ها با شهادت پدرشان صحبت كرد و گفت 
كه در ش��رايطي كه خودش مجالي براي مراقبت از بچه ها 
نداشته، متأس��فانه، دخترش، پيكر پدرش را ديده و شاهد 
خاكسپاري هم بوده. و بعد كه در تلويزيون يا گوشي همراه 
يكي از بستگان، موسيقي »شهيدان زنده اند اهلل اكبر« پخش 
مي شده، عصباني شده و گفته »همه دروغ ميگن كه شهدا 
زنده اند، اگر شهدا زنده اند پس پدر من كو؟ چرا او را در خاك، 
گذاشتند!« عماًل روح و روان همه مان پاره پاره شده بود. هر 
چند بچه هاي ما تالش كردند حال و هواي دختر شهيد را 
عوض كنند كه به نظرم موفق هم شدند؛ وقتي مي خواستيم 
از منزل شهيد برويم، دخترك، در آغوش يكي از همكاران 
ما، لباسش را سفت چسبيده بود و رهايش نمي كرد. دوست 

نداشت ما از آنجا برويم.«
مجري »ماجراي امروز« در پاي��ان مي گويد: »ما هرچقدر 
براي شهدا كار كنيم، باز هم كم است. وظيفه اي داريم كه تا 
آخر عمر همراه ماست و ان شاءاهلل با عنايت شهدا، همچنان 

رزق مان به كار براي شهدا، گره بخورد.«
عالقمندان به تماش��اي برنامه »ماجراي امروز« مي توانند 
روزهاي شنبه تا چهارشنبه ساعت 18:15 دقيقه تماشاگر 
اين برنامه در شبكه افق باش��ند. تكرار هر قسمت هم فردا 

صبح پخش خواهد شد. 
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ماجرای امروز اولين برنام�ه تلويزيونی 
درباره ش�هدای امنيت و فتنه است و از 
داليل استقبال مخاطب هم همين است
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چهره به چهره با خانواده شهداي مظلوم امنيت 
تهيه كننده »ماجراي امروز«: اصل برنامه انتخاب خانواده شهداي امنيت از فتنه 88 تا اكنون را دربرمي گيرد

گفت وگوی »جوان« با عوامل برنامه »ماجراي امروز«

جاذبه مكتب امام راحل
 من را از نجف تا روستايي در بعلبك برد

حسينيه و مؤسسه حضرت مهدي)عج( در مشهد مانند قبل همچنان فعاليت دارند؟
بله، حسينيه و مؤسس��ه حضرت مهدي)عج( متعلق به مرحوم آيت اهلل العظمى سيدمحمد باقر شيرازى 
دو مركز فعاليت هاى علمى و فرهنگى و حوزوى شناخته شده در مش��هد محسوب مي شود كه در كنار 
فعاليت هاي فرهنگي و مذهبي، محل حضور و اسكان صدها و گاه هزاران طلبه و استاد حوزه هاى علميه 
از شهرهاى مختلف است و حضرات آيات عظام و ش��خصيت هاى بارز علمى و سياسى داخلي و خارجي 
زيادي به اين مكان رفت وآمد دارند. بله من هم هرچند در لبنان سكونت دارم و كمتر در ايران هستم ولي 
در اثناى حضورم در ايران و مشهد در حسينيه در خدمت مراجعين هستم؛ عالوه بر اين مراسم مذهبى با 
حضور عاشقان اهل بيت)ع( و سخنرانى چهره هاى شناخته شده استانى و كشورى همچنين همايش هاي 

متعددي در اين دو مكان برگزار مى شود و فعاليت داريم. 
چرا راه پدر و جدتان را در مسير مرجعيت ادامه نداديد؟

من در نجف متولد شدم و خانواده ام هم از خانواده مرجعيت بوده اند لذا اين انتظار براي تداوم مسير زندگي 
خانواده طبيعي است، ولي شرايط زمان نوجوانى و جوانى ام مصادف بود با كودتاى حزب بعث و آغاز تهاجم 
به روحانيت شيعه و يورش به حوزه علميه نجف همچنين به علت ارتباطم با مجموعه مبارزين پيرو امام 
خمينى)ره( فرصت ادامه حضور در عراق براى بنده و ادامه تحصيل تا مراحل عاليه دروس حوزوى ممكن 
نبود و مانند بسيارى از مبارزان همچون شهيد محمد منتظرى مجبور به مهاجرت و رفتن به كشورهاى 
ديگر براى ادامه فعاليت هاى مبارزاتى و فرار از تعقيب ساواك بودم از اينرو اوايل به طور قاچاق به ايران و 

مناطق لبنان سفر مي كردم. 
از قرار در لبنان عليه رژيم اشغالگر اسرائيل هم فعاليت داشتيد؟

بله، به عنوان يك شيعه پيرو امام خميني )ره( به شكل هاى مختلف در جهت گسترش فرهنگ جهاد عليه 
رژيم صهيونيستي و وابسته هاي به آن در لبنان فعاليت كردم و كتاب هايى كه توطئه تاريخى استعمارگران 
فرانسه را با استناد به منابع موثق معرفي مي كند بنام »المشروع المارونى في لبنان« و »المارونية في لبنان 
قديماً و حديثاً« را منتشر كردم كه خشم بسيارى از مزدوران حاكم را برافروخت و آن زمان دولت لبنان با 

صدور مصوبه اى انتشار كتاب دوم را ممنوع اعالم نمود. 
غير از اين دو نمونه اي كه نام برديد آثار ديگري هم به عربي در لبنان داريد؟

براى ثبت تاريخى روند حركت انقالب اس��المى در لبنان سه جلد كتاب حاوى مواضع اتخاذ شده توسط 
فعاالن موافق و مخالف نهضت اسالمى بنام » الجمهورية اإلسالمية في لبنان خط بياني للمواقف منذ العام 
19٧٧« منتشر شد كه تنها مستند براى شناخت فراز و نشيب ها و موضع گيرى ها در لبنان و درباره اين 

كشور است. 
با اين سابقه مبارزاتي چطور شد در لبنان ساكن شديد؟

به علت شرايط مس��اعد آن روز لبنان و مركزيت منابع خبرى جهان عرب، مشغول ايجاد ارتباط با سران 
آن رسانه ها و معرفى نهضت اسالمى و ش��خصيت امام خمينى شدم، كه اين رابطه با شروع تظاهرات 19 
دى در قم و پس از آن در ش��هرهاى ديگر براى انعكاس اخبار در جهان عرب و شكستن توطئه رژيم شاه 
كه به دنبال بدنام كردن نهضت اسالمى ايران با همكارى همدستانش بود آن زمان در لبنان فعاليت هاي 
خبري بسيار مؤثر بود؛ بنابراين صالح ديدم در اين كشور بمانم پس از چند صباحى اكثر روزنامه هاى مهم 
لبنان توسط اينجانب تغذيه خبرى شدند و به طور وسيع پوشش خبرى وقايع ايران و گسترش جنبش 
مردمى به رهبرى امام خمينى را انجام مى دادند، تا جايى كه روزنامه »الس��فير« كه وابسته به طرفداران 
ناسيوناليسم عرب بود تيتر اول خود را در يك شماره به زبان فارس��ى نوشت و اينجانب توفيق ترجمه از 
فارسى به عربى تمامى پيام ها، سخنرانى ها و مصاحبه هاى امام خمينى از 19 دى تا آخرين روز اقامت در 

فرانسه را به عهده داشتم. 
كار تبليغي هم در لبنان انجام مي داديد؟

شرايط سختي بود اما هيچگاه از فعاليت علمى، تحقيقى و تبليغى غافل نشدم. توسط نشريه ماهانه »مبادئ 
اإلسالم« عقايد اسالمى را براى نسل جوان آن روز تبيين مى كردم و در مدارس بيروت و روستاهاى شهر 
بعلبك تعليمات دينى داشتم، پس از پيروزى انقالب هم رساله امام خمينى به زبان عربى زمينه تقليد نسل 
جوان از ايشان همچنين با توزيع پوسترهايى براي تشويق مسلمانان لبنان به پيروى از آرمان هاى امام و 
جهاد براى آزادى بيت المقدس از چنگ اشغالگران به رهبرى ايشان فعاليت هاى زيادى انجام دادم و براى 
مدتى هفته نامه اى به نام »الحق« را منتشركردم و حقايق اعتقادى، فرهنگى، سياسى و اخبار جمهورى 
اسالمى را در اختيار مردم لبنان مى گذاشتم. با يورش رژيم صهيونيستى به لبنان در سال 198٢ و احتياج 
مبارزان به استنادهاى دينى، مجموعه اى از آيات و احاديث پيامبر و روايات ائمه اطهار را به همراه شرحى 
مختصر در كتاب »نهج اإلنتصار« منتش��ر كردم كه در سطح بسيار وسيعى توسط شاگردان به شهرهاى 

مختلف برده شد و مورد شرح و تفسير قرار گرفت كه در نتيجه شهره آفاق گرديد. 
چطور شد با دفتر امام خميني ارتباط پيدا كرديد؟

 با ش��روع جنگ صدام، ياسرعرفات ليس��ت تروري را ابالغ كرد كه بعضي از ش��خصيت هاي مؤثر ايراني 
ساكن لبنان از جمله بنده در اين ليست بوديم. از جمله بنده، سيدمحمد صالح حسينى و حجت االسالم 
والمسلمين شيخ علي كوراني از علماى برجسته لبنان ترور شدند، براي همين به اصرار دوستان به صورت 
موقت به ايران آمدم. من از ابتداى ورود امام به نجف اشرف سال13٤٤ در مسير نهضت اسالمى ايشان بودم 

1٢ بهمن 135٧ در ركاب ايشان از پاريس به ايران برگشتم لذا هميشه در ارتباط با دفتر امام بودم. 
نمايندگي دفتر امام را هم به عهده داشتيد؟

بله، كنار ايشان نمايندگى دفتر امام خمينى را به عهده داش��تم، ولى به علت مشغله هاى زياد آن برهه و 
اطمينان به اينكه اين پيشنهاد مورد اهتمام از سوى برگزار كنندگان قرار خواهد گرفت موضوع را پيگيرى 
نكردم، ولي پس از چند ماه از حجت االسالم والمسلمين دين پرور مسئول بنياد نهج البالغه درباره پيشنهاد 
مزبور سؤال نمودم ولى ايشان در پاس��خ گفتند اصاًل اين موضوع دنبال نشده است من هم به فعاليت در 

حوزه نهج البالغه پرداختم. 

گفت وگوي »جوان« با 
حجت االسالم سيدصادق موسوي از فعاالن فرهنگي

  معصومه دالوری 
س�يدصادق موس�وی فرزند مرحوم آيت اهلل العظمی سيد محمد باقر موس�وی شيرازی فرزند 
مرحوم آيت اهلل العظمی سيدعبداهلل شيرازی متولد سال ١٣٣٣ ه.ش در نجف اشرف است. وي 
سال ها در لبنان زندگي مي كرد و در راستاي نشر انقالب اسالمي فعاليت هاي ديني و فرهنگي 
داشت سپس به پاكستان رفت بعد از آن به بنگالدش و از آنجا به هندوستان و دوباره به سوريه و 
لبنان بازگشت كه از سال ١٩٧٠ ميالدی تا به امروز آنجا اقامت دارد و از فعاالن فرهنگي ديني به 
شمار مي رود. پدر و جد ايشان از مراجع تقليد معروفي هستند كه در واقعه تاريخي گوهرشاد 
و وقايع انقالب اسالمي نقش به سزايي داشتند؛ حسينيه حضرت مهدي)عج( كه اكنون تحت 
زعامت حجت االسالم سيدصادق موس�وي اس�ت يكي از مراكز تاريخي و مبارزاتي در مشهد 
به ش�مار مي آيد و محلي اس�ت كه بارها مقام معظم رهبري قبل از انقالب آنجا سخنراني هاي 
آتشيني داشتند. نقش فرهنگي، ديني و مبارزاتي اين خانواده به حدي است كه خيابان شيرازي 
منتهي به حرم امام رضا)ع( هم برگرفته از نام اين خانواده انقالبي اس�ت. وي سال ها كنار امام 
موسي صدر جنگيده و در پاريس دوش�ادوش امام خميني بوده است. »جوان« با وي در زمينه 

برخي از فعاليت هاي فرهنگي و ديني در ايران و منطقه گفت وگو كرده است. 


