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هیئت  گنجینه ای گران  و نهان
هیئت، کهن نهاد اجتماعی شیعه در طول 
قرون گذشته بوده است؛ گنجینه ای گران 
و گنجی نهان که شــاید آنان که از بیرون 
نظاره گر تعامالت و تطورات جامعه ایرانی 

بوده اند، بیش از مایی که در متن و بطن این تحوالت بوده ایم، قدر 
آن را فهمیده اند و برایش نقشه ها کشیده اند.

در تمام سال هایی که نهادهای متولی امر فرهنگ، خوش بینانه، 
بلکه ساده دالنه و یا... این عرصه را رها کرده و به حال خودش واگذار 
کرده بودند و توقع داشتند تمام ضعف ها و نقص های حوزه فرهنگ 
را یک دهه محرم بیاید و بشوید و ببرد و تمام گره های کوری که 
به کالف فرهنگ خورده است، گاه با دستان بیگانه و گاه با دستان 
خودی، به دستان حضرت ابوالفضل)ع( باز شوند، دشمن زیرک در 
تدارک و برنامه ریزی بود برای این میدان؛ میدانی که ظرفیت های 

عظیمی را در خود پنهان داشت.
هیئت پدیده ای است حلو و هامض، سهل و ممتنع، ترش و شیرین، 
پیچیده در اوج سادگی، دارای ساختاری بی نظیر، مطلوب عوام و 
خواص توأمان. هیئت الگوی اصیل، کهن، بومی و مبتنی بر طراحی 
اهل بیت علیهم السالم است برای کنش گری اجتماعی مردم در 
متن جامعه، برای به  میدان  آمدن همه مــردم، برای آن که همه 

مردم، در میدان افاده و استفاده، فعال باشند.
هیئت نهادی اجتماعی اســت، قبل از تولد تمــام ان جی اوها و 
ســمن ها و کانون ها و مؤسســات...؛ متفاوت ترین NGO روی 
کره خاکی. اجتماعی مؤمنانه، حــول محور ثقلین، برای احیای 
امر اهل بیت علیهم السالم. امر اهل بیت هم تنها مناسک و آیین 
عزاداری و احیای شعائر نیست، که این ها هست و فراتر از این ها 
هم هست؛ از ذکر توسل و بکاء و ابکاء و روضه خوانی و سینه زنی تا 
رسیدگی به حال محرومان و مستضعفان و تعلیم و تعلم و تعالی، 
تا دفع و رفع فساد و مفسده و ُمفسد تا برقراری قسط و قیام هلل و 
برپایی حاکمیت اهلل، تا امامت و والیــت الهی که همانا اصل امر 

اهل بیت)ع( والیت است، برپایی نظام امامت است. 
هیئت همان طور که در صــدر آیین های دینــی و فرهنگی ما 
می نشــیند، آن قدر کارکردهای فراآیینی و اجتماعی، فرهنگی 
و حتی اقتصادی و سیاســی دارد که در صدر نهادهای اجتماعی 

مردمی می نشیند.
حال دشمن قدار بیدار، با آگاهی کامل از این ظرفیت بی بدیل تالش 
می کند کارکردهای هیئت را به حداقلی ترین آن ها فرو کاهد. اگر 
هیئت محدود به سینه زنی و عزاداری و اشک  ریختن شود، اما برای 
او ضرری نداشته باشد، مطلوبش خواهد بود، اما اگر این اشک ها و 
سینه  زدن ها، انرژی متراکمی شود برای گرفتن یقه ظالمان و دفاع 
از مظلومان و ابعاد اجتماعی هیئت، بروز و ظهور یابد، برای او خطر 
خواهد داشت. پس طبیعی است که تالش کند این ظرفیت عظیم را 
در الگوی اول محدود کند؛ بدیهی است که برای این الگو هزینه بدهد 
و عجیب نیست اگر بانی این هیئت شود؛ بی واسطه یا باواسطه... برای 
هیئتی که ابعاد اجتماعی خود را از دست بدهد و کم کم در هیبت 
یک دخمه یا خانقاه، گوشه ای باشد برای یک مراسم آیینی ِصرف، 
برای تخلیه احساسات و بروز عواطف و یا در حالت خوش بینانه محلی 

برای آرامش یافتن و فراموشی غم ها و غصه ها! 
از این سو وظیفه دلسوزان و دغدغه مندان این عرصه، نشان  دادن 
حقیقت هیئت و معرفی هیئت اصیل و کارکردهای اجتماعی آن 
است. قاعده شکر نعمت، شناخت صحیح نعمت و معرفی دقیق 
آن به جامعه تشــنه امروز اســت. باید کاری می شد و طرحی نو 
درمی افتاد تا در حد توان این ظرفیت فوق العاده به خوبی معرفی 
می شد. باید در این وانفسای دنیای رنگارنگ پلشتی ها و زرنگی ها، 
وسط جناح بازی ها و منفعت طلبی ها، البه الی همه سیاست بازی ها 
و سیاسی کاری ها، رایحه خوش برادری و خیرخواهی و اخالص و 
صفا و عطر دل انگیز صداقت بی لکنت و خدمت بی منت به مشام 
جان های خسته می نشست.»هوای نو« آمد تا این هوای تازه را در 
سطح جامعه به جریان بیندازد و به جان های تشنه برساند تا شاید 

نفسی تازه کنند. امید که به این مهم نزدیک شده باشیم....

 غنی سازی خدمت
 به دین و فرهنگ

امســال با توجه به تدبیر اتخاذ شده در 
بخش ستایشــگران مهرواره فقط یک 
رشته اصلی داشتیم و آن مدیحه خوانی 
اســت. هدف اصلی مــا در این بخش، 

اشــاعه و تقویت شــاخصه های مورد نظر بود تا ان شا اهلل در 
سال های آینده موجب انتشار و گسترش معیارهای معرفی 
شده در سراسر کشور شود و جامعه در گذر سال ها به سمت 
و ســویی هدفمند و با محتوای غنی و فاخر در خدمت دین 
و فرهنگ باشــند. امــروز محصوالت و خدمــات فرهنگی 
هیئت های مذهبی ما در سراسر کشور باید عینیت پیدا کند و 
در فضای جامعه در قالب های نو و مورد استفاده مردم منتشر 
شود و این باور ماست که در شعار مهرواره هم تجلی پیدا کرده 
که در هوای نو هیئت نفسی تازه کنیم .با استعانت از خداوند 
متعال و ذیل عنایات حضرات معصومین، صلوات اهلل علیهم 
اجمعین، بخش ستایشگران اهل بیت علیهم السالم مهرواره 
هوای نو در سال اول برگزاری توانست در یک محور اصلی و 
چهار محور ویژه به خدمتگزاری و اثرگذاری در فضای مداحی 

و ستایشگری کشور بپردازد.
پس از دیدار بــا بزرگان مداحــی کشــور و دریافت نقطه 
نظرات آنان، همه مراحل توسط شورای برنامه ریزی بخش 

ستایشگران اهل بیت علیهم السالم راهبری شد. 
به نسبت سال اول و تبلیغات کم باید گفت استقبال خوبی 
از مهــرواره در بخش مداحــی آن صورت گرفــت . 35 اثر 
مدیحه خوانی بــه داوری نهایی راه یافتند کــه از این میان 
هیئت داوران 10 ستایشگر را به عنوان نفرات برگزیده رشته 
مدیحه خوانی انتخاب شدند. شاخص های اصلی ارزیابی این 
رشته عبارت بودند از: »انتخاب شعر )و محتوای( مناسب«، 
»توانمندی صدا«، »تسلط در اجرا« و »رعایت آداب و شئون 

مداحی«.
بخش ستایشگران اهل بیت علیهم الســالم دارای 4 محور 
ویژه نیز بود. این 4 محور عبارت بودند از: محور ویژه »شهید 
حاج قاسم ســلیمانی«، محور ویژه »نسل حسینی«، محور 
ویژه »نغمه پردازی« و محور ویژه »اقدامات شاخص« که در 

مجموع در محورهای ویژه نیز از 12 نفر تقدیر شد.

زاکانی در دیدار اهالی هیئت:
 با هیئت ها کار مشترک 

تعریف می کنیم
شــهردار تهران در نشســت مهرواره هوای نو در 
جمع اهالی هیئت و تشــکل های دینی با اشــاره 
به اینکــه رفت وآمد زائران اربعین تــا مرز و بعد از 
آن بر عهده شــهرداری تهران بوده اســت، گفت: 
امسال با توان بیشــتر این امر را بر عهده خواهیم 
گرفت. ششــمین نشســت تخصصی هیئت ها و 
تشکل های دینی برگزیده مهرواره هوای نو، صبح 
جمعه 23اردیبهشت ماه با حضور علیرضا زاکانی، 
شهردار تهران، برگزار شد. شهردار تهران با اشاره 
به اینکه بــرای تحقق این هدف بایــد با نهادهای 
مختلف ازجمله هیئت ها و تشکل های دینی ارتباط 
برقرار کنیم، تصریح کرد: نقشــه راهی تعبیه شده 
که محور اساســی آن گفتمان پیشــرفت است. 
زاکانی در پاسخ به سؤال قندهاری، مدیر مجموعه 
میاندار خدمت شهرستان شاهرود، مبنی بر اینکه 
شــهرداری تهران برای اســتفاده از ظرفیت های 
مردمی با محوریت هیئت ها چــه برنامه ای دارد، 
گفت: ما در 3سطح می توانیم با هیئت ها همکاری 
داشته باشــیم؛ اول، نیازهای خود را         اعالم کنیم تا 
زمینه ای برای اخذ کمک از هیئت ها باشد، سطح 
دوم می توانیم کارهای مشــترک تعریف کنیم و با 
یکدیگر همکاری داشته باشیم و من خود را         مکلف 
می دانم تا شهرداری را         از یک نهاد خدماتی صرف به 
نهادی اجتماعی تبدیل کنم، بنابراین می توانیم کار 
مشترک تعریف کنیم تا شهرداری را         هم ارتقا دهیم.
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حجت االسالم قمی : 
 »هوای نو« زیرساختی

 برای عرصه هیئت 
رئیس سازمان تبلیغات اسالمی از »مهرواره هوای نو« به 
عنوان یکی از زیرساخت ها درعرصه تشکل ها و هیئات یاد 
کرده و ابراز امیدواری کرد تمام فعالیت های این مجموعه 

بتواند گره ای از مشکالت مردم باز کند.
حجت االسالم والمســلمین محمد قمی، رئیس سازمان 
تبلیغات اســالمی، در »نشســت های تخصصی هیئات 
و تشــکل های دینی برگزیــده در مهرواره هــوای نو« با 
اشــاره به تشکیل شــورای شــبکه هیئات، این شبکه را 
یکی از فعالیت های سازمان تبلیغات نام برد که برگزاری 
نشست های تخصصی  هیئت ها و تشکل های دینی را نشان 

از جدی گرفتن این هیئات دانست.
رئیس سازمان تبلیغات اســالمی حمایت از تشکل های 
دینی و هیئات را وظیفه سازمان تبلیغات اسالمی دانست 
ولی وظیفه سازمان در این زمینه را فقط پشتیبانی دانست 
و بیشترین ســهم را بردوش خود تشکل های دینی اعالم 

کرد.
حجت االسالم والمسلمین قمی با بیان اینکه تشکل های 
دینی و هیئات، یکــی از پدیده هایی اســت که کمترین 
وابســتگی به حاکمیت را دارند یادآور شد: این تشکل ها 
باید توسط مردم اداره شــوند و باید مراقبت شود تا دچار 

آفت و آسیب نشوند. 
حجت االسالم والمسلمین قمی سخنان پایانی خود را به 
»جهاد تبیین« اختصاص داد و گفت: حضرت آقا در شش 
ماه گذشته قریب به 50 بار از توجه به جهاد تبیین سخن 
گفتند و این نشان می دهد که فعالیت های ما در این زمینه 

کافی نبوده است.

فرهنگسازی  ز یـر سـایه  هیئـت
گفت وگو با وحید ملتجی، دبیر »مهرواره هوای نو«

نخستین مهرواره هوای نو شب گذشته در تاالر وحدت تهران به پایان رسید

وزیر ارشاد :
هوای نو را بین المللی کنید

باید تالش کنیم طــرح هایی مثل هوای نــو را بین المللی 
کنیم، زیرا جامعه اســالمی که رهبر معظم انقالب اسالمی 
ترسیم می کنند که ختم به جامعه مهدوی شود، فرایندش 
بایــد از همین هیئات و مجالــس بگــذرد و از همین رو ما 
باید از این ایده هــا حمایت  کنیم. ایــن  فرهنگ مذهبی و 
ســنت با ریشــه های عمیقی به هویت ملی ما گره خورده و 
ما معموال وقتی در مورد شــکل گیری هویــت ملی ایرانی 
صحبت می کنیم، مدل جدیدی اســت که بعد از اســالم و 
آشنایی با اهل بیت)ع( و حضور امام رضا)ع( در ایران شکل 
گرفته که نقش مهمی که ایــن هجرت در فضای یک تمدن 
 اسالمی شــیعی در ایران ایجاد کرده، برجسته نشده است.
پیش تر که می رویم، انقالب اسالمی دقیقا روی تقویم شیعی 
آمده است و مسأله برگزاری مراسم های مذهبی در فرهنگ 
ما یک رویداد صرف نیســت و یک هویتی را به دنبال دارد و 
بنده معتقدم کلیدواژه پیروزی انقالب اسالمی، اربعین است.
 اربعین آقا مصطفی خمینی در سال 56 در تقویم ما ثبت نشده 
در حالی که مهم ترین اربعین همین اســت که یک دفعه رژیم 
سلطنتی، جهالتی به خرج داد و منبری های اصلی را تبعید کرد 
و این بستر را خودش باز کرد و آن ها مبلغان اصلی انقالب شدند 
و بعد از پیروزی انقالب اسالمی به همین شکل موضوع اربعین 
پیش رفت و درواقع همین هیئات و مساجد جنگ تحمیلی را 
هدایت کردند و افراد دیگر هم در این قالب نقش آفرینی کردند و 
اگر هنرهای جدید خدمت کردند در این مراکز به یکدیگر پیوند 
خوردند. انقالب اسالمی در فضایی رخ داد که مدرنیته داشت 
جوالن می داد و نظریه های سیاســی این بود که هرچه جلوتر 
می رویم، جوامع باید از پوسته خود خارج شوند و شکل مدرن 
بگیرند. در این فضا جامعه ایرانی با چرخشی 180 درجه ای به 

جریانی دیگر برمی گردد و این کار هیئات مذهبی است. 

رحیم آب فروش؛  دبیر بخش هیئت

حسین محمدی فام؛  دبیر بخش ستایشگراننـگاه

وحید ملتجی، متولد 1355، از بنیانگذاران هیئت 
و مجموعه فرهنگی عاشوراییان در اصفهان است. 
او را در یک کالم می تــوان یک فعال فرهنگی به 
ویژه در عرصه هیئت و دین دانست که سوابق فرهنگی فراوانی 
از جمله مدیریــت فرهنگی در ســازمان های مختلف، تولید و 
اجرای برنامه هــای تلویزیونی مثل برنامه »پیــاده آمده ایم« و 
»فرمول جاذبه« را دارد که در کنار آن تالیف کتاب هایی همچون 
»امام جوانان«، »طواف پرســتوها«، »زیارت«، »بازماندگان«، 
»من سیاسی نویس نیستم« نیز در فعالیت های او دیده می شود. 
مهرواره هوای نو که این روزها در حال برگزاری است بهانه ای شد 
تا گفت وگویی با وی که دبیری این مهرواره را بر عهده دارد داشته 

باشیم که در ادامه می خوانید.

 ابتدای امر بگذاریــد از آن چیزی که در تبلیغات این 
مهرواره نظر من را جلب کرد سوالی از شما داشته باشم. شعار این 
مهرواره »در هوای نو هیئت نفسی تازه کنیم« انتخاب شده است و 

اسم مهرواره هم هوای نو، دلیل خاصی داشته؟
استفاده از واژه »هوا« به تشــبیه فرهنگ به هوا از سوی مقام معظم 
رهبری و اســتفاده از واژه نو بــه هدف مهرواره که ایجاد ســاختار نو 

درهیئات است اشاره دارد.
منظور از هوای نو ، هیئت هایی هســتند که هوای فرهنگی جامعه را 
تصفیه می کنند. اگر دقت داشته باشید که قطعا داشتید، نماد مهرواره 
نیز درخت است که تشبیهی بین هیئت ها و بوستان و گلستان ایجاد 
شده که همگان از مزایای آن استفاده می کنند. هیئت ها و تشکل های 
دینی کشور موتور پیشران انقالب اسالمی در گام دوم انقالب هستند 
و مثل درختی که هوا را تصفیه می کند، هر هیئــت در هرجا که قرار 
 دارد در کنــار فعالیت های اجتماعی خود، هــوای فرهنگی جامعه را

 تصفیه می کند. 
هیئت ها امروزه به جایی رســیده اند که غیر از مراسم آیینی، خدمات 
اجتماعی ارائه می دهند و منظور از تشکل های دینی، هیئت های توسعه 

یافته ای هستند که امروز تعداد آنها افزایش یافته است.
 یعنی آن طور که متوجه شــدم مخاطب این رویداد 

هیئت ها هستند؟
هم آری و هم نه! بگذارید بیشتر توضیح دهم ، مخاطب اول مهرواره، 
هیئت ها و تشکل های دینی هســتند که نقش شرکت کنندگان این 
مهرواره را هــم دارند. مخاطب بعدی مهرواره قشــر فرهنگی، دینی، 
اجتماعی، هنری و سیاســی هســتند. ما در این مهرواره سعی داریم 
هنرمندان را بــا فضای هیئت آشــنا کنیم و مســئوالن، گروه دیگر 
مخاطبان مهرواره هســتند. و در آخر مخاطب خــاص و ویژه ما خود 
همین عموم مردم اند که بانی و گرداننده تمام شئون هیئت ها هستند.

 همینجا یک توقف کوتاه و تامل داشته باشیم. جناب 
ملتجی نقش مردم که به نوعی بنابر گفته شما مخاطب اصلی این 
مهرواره هم هستند در این مهرواره چیست؟ یعنی این محوریت 

مردم کجای این مهرواره دیده شده است؟
هدف اصلی از برگزاری این مهرواره آن است که هیئات مذهبی 
ارتباط نزدیکتر و بهتری با عموم مردم و نه قشر خاصی برقرار 
کنند و تاثیرگذاری گســترده تری بر عموم مردم داشته 

باشند.
یکی از اهداف مهرواره این  است که هیئت ها آغوش شان را 
به روی همه مردم باز کنند و همه مردم بتوانند در هیئت ها 
حضور پیدا کرده و با مردم ارتباط برقرار کنند. این اتفاق از 
طرف هیئت ها باید بیفتد و کار دیگر مهرواره این است که 

مخاطبان را از خدماتی که هیئت ها ارائه می دهند، مطلع کند. بخصوص 
در 40 سال دوم انقالب که هیئت ها به لحاظ اجتماعی طبیعتا خیلی 
گسترده تر می شوند، بنابراین خدماتی هم که ارائه می دهند، متفاوت تر 
از قبل خواهد بود و اگر عموم مردم از این اتفاق مطلع شــوند به نظر 

می رسد خیلی بیشتر از قبل استقبال صورت می پذیرد.
 راستی چرا افتتاحیه این مهرواره را در تکیه ای تاریخی 

و جمع و جور برگزار کردید؟
این موضوع بــه یک باره و تصادفــی اتفاق نیفتاد. ما بــرای برگزاری 
افتتاحیه شــاید بدون اغراق بتوانم بگویم همه سالن ها و مکان های 
موجود در تهران که امکان برگزاری این مراسم را داشت مورد بررسی 
قرار دادیم ولی با توجه به هویت مهرواره و صحبت هایی که در شورای 
سیاست گذاری و دبیرخانه مهرواره شد تصمیم گرفتیم مراسم افتتاحیه 
را به جای آنکه به روال مراسم های دیگر اینچنینی در یک سالن همایش 
مدرن برگزار کنیم در یک مکان مرتبط با هویت مهرواره برگزار کنیم که 
درنهایت تکیه تاریخی نیاوران را انتخاب کردیم که تکیه ای ریشه دار 
و اصیل بوده و فضای آن تناسب زیادی با فضای هیئت دارد. الحمدهلل 

بازخورد خیلی خوبی هم از شرکت کنندگان افتتاحیه داشتیم.
 به شورای سیاست گذاری و دبیرخانه مهرواره اشاره 
کردید. ساختار این مهرواره را امکانش هست قدری توضیح دهید 
که به چه شکل بوده است.به هر حال این تجربه برای خیلی ها جالب 

است که از مکانیسم تشکیل آن هم خبر داشته باشند؟
مهرواره یک شورای سیاســت گذاری و برنامه ریزی به عنوان طراح و 
راهبر کل مهرواره را از اول داشت که از افراد سرشناس جامعه بزرگ 
هیئت انتخاب شده بودند. ساختار مرکزی و اصلی مهرواره  هوای  نو به 
این صورت است که مدیران سازمان تشکل های دینی، دبیر مهرواره، 
دبیرخانه و شورای سیاست گذاری و مدیران سه بخش در ساختار اصلی 
این مهرواره نقش دارند. هیئت بخش های مختلف دارد ولی امسال این 
شورا سه بخش هیئت، کتاب و ستایشگران را در دستور کار مهرواره قرار 
داد که هرکدام محور و رشته هایی دارند که از سوی شورای برنامه ریزی 
مهرواره تعیین شده اند. در کنار این شورا هم هر بخش این مهرواره، از 
شورای برنامه ریزی و هیئت داوران مربوط به خودش تشکیل شده است 
که اعضای آن از افراد متخصص همان بخش هستند که وظیفه تعیین 
شاخص های داوری، شرایط شــرکت کنندگان، نحوه رقابت و داوری 

بر عهده آنان است و برگزیدگان هر رشته را بر اساس شایستگی 
انتخاب می کنند.

 در مورد این ســه بخش توضیح بیشتری 
می دهید؟

یک بخش آن، هیئت اســت که در حوزه هیئت، 16 رشته 
مختلف در نظر گرفته شده است. در این بخش، جنبه های 
اجتماعی هیئات از سوی هیئت داوران سنجیده می  شود. مثال 

این که هیئات مذهبی در زمینه ارتباط با نوجوانان، 
چقدر توانســته اند موفق عمــل کنند یا 

اینکــه چقدر در هیئت هــا از ظرفیت 
هنری استفاده شــده است، بخشی 
از رشــته های هیئت است و هیئت 

داوران هــم افرادی هســتند که 
سال هاست در این حوزه فعالیت 
می کننــد. بخش دیگــر این 
مهرواره مربوط به ستایشگری 
اهل بیت)ع( یا مداحی است 
که امســال فقط در رشــته 
مدیحه خوانی برگزار می شود 

و بهترین مدیحه خوانی ها انتخاب می شــود. البته امسال محدودیت 
سنی 20 تا 35 سال را برای شرکت کنندگان در نظر گرفته ایم و بر اساس 
مالک هایی که از سوی هیئت داوران تعیین شده آثار سنجیده می شود و 
بهترین ها معرفی می شوند و همچنین محورهای جنبی ای نیز در بخش 
ستایشگری داریم. بخش بعدی موضوع کتاب هیئت است. کتاب هایی 
که در رابطه با هیئت و هیئت داری و تاریخ شفاهی هیئت است در این 
حوزه بررسی می شود. البته که هیئت های مذهبی بخش های دیگری 

هم دارند که در سال های آتی بررسی می شوند.
  یعنی این مهــرواره یک رویداد رقابتــی در حوزه

هیئت است؟
نه به هیچ وجه این طور نیســت. ما در مهرواره هــوای نو به دنبال 
رده بندی هیئات نیستیم بلکه هدف ما این است که کسانی را معرفی 
و تقدیر کنیم که صاحب ایده های نــو و کارهای متفاوت و خالقانه 
درحوزه تشــکل های دینی و هیئت های مذهبی هســتند.دلیل 
به کاربردن عنوان مهرواره این است که هر هیئت در هر جغرافیایی 
که هســت، یکی از المان های فرهنگی و هویتی آنجاســت و از این 
جهت اطالق اول و دوم به آن ها دشــوار اســت و حتی شاید اشتباه 
باشد. بنابراین مهرواره هوای نو یک نگاه مهربانانه عام نسبت به همه 
این مــوارد دارد. درواقع »هوای نو« آمده کــه بگوید هرکدام از این 
درخت ها در اقلیم خودشان مهم هستند و هرکدام رنگ و طعم خود 
را دارند، اما اینکه کدام کیفی تر هستند و برای مردم مفید بوده اند  و 
کدام هیئت ها ایده های مهم تری دارند را می شود بررسی کرد و به آنها 
پرداخت. ما در پی این نیستیم که اجزای هیئت را رتبه بندی کنیم. 
مهرواره هوای نو با نگاه مهر و محبت و سعه وجودی بزرگ به ماجرا 
نگاه می کند و به دنبال این است که افرادی که کارهای خالقانه انجام 
می دهند اما خیلی از آنها رسانه ای ندارند که خود را معرفی کنند به 

جامعه بشناساند.
 در آخر به عنوان کسی که سال ها در مقام خادمی اهل 
بیت علیهم السالم در هیئت مشغول بوده اید اگر بخواهید نکته ای 

برجسته از زیست بوم هیئت را بیان کنید کدام وجه آن است؟
 بر اساس تجربه ای که از سال ها حضور در هیئت داشته ایم، اعتقادمان 
بر این است که در شــرایط کنونی یکی از امن ترین مکان هایی که 
خانواده ها فرزندانشان را می توانند آنجا بسپارند و از خیلی نکات منفی 
مصون باشند و درضمن بتوانند مهارت زندگی اجتماعی را 
کسب کنند، هیئت است. امید است مهرواره هوای نو 
بتواند این مسیر را هموار کند. چون ما شاید هیئت را 
فقط در فضا و مناسبت خاصی می بینیم، در صورتی 
که این گونه نیست و تمام افرادی که با هیئت ها ارتباط 
دارند، البتــه هیئت های باکیفیت، شــخصیت هایی 
هستند که در زندگیشــان موفق هستند و نوجوانانی 
که در هیئت رشد می کنند، غالبا بیش از 90 درصد 
آن ها افراد موفقی در آینده خواهند بود، 
زیرا در این مراکــز مهارت زندگی 
 کــردن به آن هــا آمــوزش داده 
می شود. به همین جهت امروزه 
در شــرایطی که ما قرار داریم، 
یکی از امن ترین مراکزی که 
خانواده هــا می توانند به آن 
اعتماد کنند و فرزندانشان 
را در آن فضا برای تربیت 
قرار دهنــد، هیئت های 

مذهبی هستند.
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