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انقالب اسالمي مهرماه سال  رهبر معظم 
1394 با شركت كنندگان در نهمين همايش 

نخبگان فردا ديدار كردند. 
امام خامنه اي در اين ديدار ضمن توصيه 
روحيه  براي حفظ  كشور  جوان  نخبگان  به 
و  »كار جهادي  كردند:  خاطرنشان  جهادي، 
روحّيه ي جهادي را در خودتان تقويت كنيد 
... براي اينكه اين روحّيه ي جهادي در شما 
تقويت بشود، حضورتان در اردوهاي جهادي 
خيلي خوب است. نگوييد وقتمان تلف ميشود؛ 
نه، بيشترين و بهترين استفاده از وقت همين 
است. درستان را بخوانيد، پژوهشتان را بكنيد، 
كارتان را بكنيد، در اردوهاي جهادي هم كه در 
دوره ي سال، چند هفته اي انسان را مشغول 
متن  با  را  شما  اين  كنيد.  شركت  ميكند 
مردم آشنا مي كند، اين شما را با مشكالت و 
معضالت جامعه كه غالباً از چشم مسئولين 
اردوهاي  اين  مي كند...  آشنا  ميماند،  دور 
كه  است  اردوهايي  از  بهتر  بمراتب  جهادي 
متأّسفانه هنوز هم معمول است. با اينكه من 
هشدار داده ام، بعضي ها اردو درست مي كنند 
كه بفرستند اروپا؛ اردوي دانشجويي به اروپا! 
يكي از غلطترين كارها اين است؛ اين اردوي 
جهادي، از آن بمراتب بهتر و شرافتمندانه تر 
و مفيدتر است. حضور در اردوهاي جهادي، 
تماس مستقيم با مردم، احساس مسئولّيت 
پيدا مي كنيد. انسان وقتي خدمت كرد به طور 
مستقيم، خدمت در چشم انسان عزيز مي شود؛ 

نقاط ضعف را پيدا مي كنيد«.
واكنش  در  كشور  جهادي  گروه  هزار   3
به توجه ويژه رهبر معظم انقالب اسالمي به 
اردوهاي جهادي، بيانيه اي خطاب به ايشان 

صادر كردند كه متن آن به شرح زير است:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

محضر گرامي رهبر معظم انقالب اسالمي، 
حضرت امام خامنه اي عزيز

با عرض سالم و تقديم احترام
بر  جنابعالي  پررنگ  و  مجدد  تاكيد 
با  ديدار  در  بويژه  جهادي،  اردوهاي  اهميت 
ملي  همايش  نهمين  در  شركت كنندگان 
نخبگان فردا، بار ديگر كام جهادگران عرصه 
را  استضعاف  و  فقر  محروميت،  با  مبارزه 
شيرين و در عين حال تكليف سنگين آن ها 

را مضاعف كرد. مايه كمال افتخار جهادگران 
است كه يكي از توصيه هاي موكد جنابعالي 
به دانشمندان، پژوهشگران و نخبگان كشور، 
حضور در اردوهاي جهادي است. فرمايشات 
شما در ديدار با شركت كنندگان در همايش 
ملي نخبگان فردا بار ديگر به جهادگران ثابت 
نقاط  در  خاموششان  مجاهدت هاي  كرد، 
محروم و دور افتاده هرگز از چشمان تيزبين 
رهبرشان دور نمي ماند و اين در حالي است 
كشور  كنوني  شرايط  در  مي دانيم  نيك  كه 
دغدغه هاي  و  مشغله ها  فهرست  منطقه،  و 
حضرتعالي از هميشه طوالني تر شده است. 
صميمانه از اين لطف شما سپاسگزاريم و خدا 
را شكر مي گوييم كه فرهنگ جهادي در ايران، 

پشتيباني چون جنابعالي دارد.
اما بعد؛ 

همچنان كه مستحضر هستيد، هم اكنون 
مشغول  جهادي  گروه   3000 از  بيش 

خدمت رساني داوطلبانه به مناطق محروم و 
نوكري ملت شريف ايران است و دانشجويان و 
فارغ التحصيالن دانشگاه هاي كشور، مهمترين 
نيروي اجتماعي پشتيباني كننده از اردوهاي 
ساليان  طي  اند.  داده  تشكيل  را  جهادي 
گذشته نخبگان دانشگاهي كشور با گرايش ها 
و ساليق اجتماعي و سياسي گوناگون در قالب 
مردم  به  خدمت  نيت  با  جهادي  گروه هاي 
مستضعف، بيش از ده ها هزار پروژه عمراني در 
زمينه راهسازي، آب رساني، برق رساني، ساخت 
مسجد، مدرسه، منزل مسكوني و ... در سراسر 
كشور به بهره برداري رسانده اند. به ثمر رسيدن 
و  نخبگان  توسط  عمراني  پروژه  ميزان  اين 
دانشجويان كشور، گواهي بر سالمت، پاكي، 
تعهد و غيرت جامعه دانشگاهي كشور است، 
هر چند در فرهنگ اطالع رساني ناهمگون و 
مغشوش حاكم بر رسانه هاي كشور، اولويتي 
براي پرداختن نيابد. آغوش گروه هاي جهادي 

لبیك 3 هزار گروه جهادی به فرمان امام مسلمین

اردوی جهادی در خدمت 
مقاوم سازی اقتصاد
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به روي نخبگاني كه مخاطب فرمايشات شما 
اين عزيزان  پيوستن  براي  و  باز است  بودند 
به مسير افتخارآميز نوكري محرومان لحظه 

شماري مي كنيم.
گروه هاي جهادي كشور كه هم اكنون دوره 
بلوغ خود را سپري مي كنند، همواره تحول و 
تعالي دائمي مبتني بر ظرفيت ها و نيازهاي به 
روز كشور را مدنظر قرار داده اند. در اين مسير 
»محروميت«  واژه  بازتعريف  از  گريزي  اما 
و  جهادي  گروه هاي  بنابراين  نداشت.  وجود 
انديشه ورزان جهادگر با مشاهده واقعيت هاي 
عيني و ميداني در مناطق محروم و نيز وقوف 
بر مفهوم متعالي اقتصاد مقاومتي، متفقا به اين 
نتيجه رسيدند كه تعريف واژه »محروميت« 
ديگر نمي تواند در »برخوردار نبودن از امكانات 
عمراني« خالصه شود و نيازمند ارتقاء است، بر 
اين اساس »برخوردار نبودن از شغل و نداشتن 
مهارت انجام كار مفيد و درآمدزا« جايگزين 

بر  عالوه  تا  شد  محروميت  از  سابق  تعريف 
حفظ اهتمام سابق نسبت به بهره برداري از 
پروژه هاي عمراني در مناطق محروم، ظرفيت 
اقتصاد  در خدمت  كشور  جهادي  گروه هاي 
مقاومتي و اشتغالزايي به مثابه ركن اساسي آن 

قرار بگيرد.
اقتصاد  به  كمك  مسير  در  جهادگران 
مقاومتي با علم به اهميت روستا به عنوان پايه 
امنيت غذايي كشور، در كنار گروه هاي جهادي 
جهادي  گروه هاي  تشكيل  به  اقدام  سنتي، 
متشكل  كشاورزي  و  دامپزشكي  تخصصي 
رشته هاي  دانشجويان  و  دانشگاه  اساتيد  از 
گروه ها  اين  كرده اند،  دامپروري  و  كشاورزي 
كشاورزان  ميان  در  سال  مختلف  فصول  در 
و  كشاورزي  و  مي يابند  حضور  دامداران  و 
صنايع  از  استفاده  نيز  و  علمي  دامپروري 
تبديلي را ترويج مي كنند. دورنماي فعاليت 
گروه هاي جهادي تخصصي ان شاء اهلل افزايش 

توليد ملي، افزايش درآمد روستائيان، افزايش 
بهره وري در استفاده از منابع طبيعي بويژه آب، 
اشتغالزايي در روستا و جلوگيري از مهاجرت 
به شهرها خواهد بود كه تجلي عيني اقتصاد 

مقاومتي است.
جهادي  اردوهاي  برگزاري  زمان  انحصار 
در ايام تعطيالت تابستان و عيد و نيز محدود 
دانشجويان،  به  آن  اجتماعي  پايگاه  شدن 
بوده  جهادگران  دغدغه هاي  از  يكي  همواره 
است. بر اين اساس به پيشنهاد انديشه ورزان 
جهادي، اردوهاي جهادي كوتاه مدت اما مداوم 
اوال  تا  شد  طراحي  روزه  چند  و  روزه  يك 
اردوهي جهادي در سرتاسر سال برقرار باشد و 
ثانيا عالوه بر دانشجويان، ساير اقشار و اليه هاي 
اجتماعي بتوانند در آن مشاركت داشته باشند.

رهبر عزیز!
كشور  جهادي  گروه هاي  عمل  و  انديشه 
مبتني بر اين باور است كه نظام سلطه و بويژه 
آمريكاي جهانخوار به دليل غيظ و كينه اي كه 
از ملت شريف ايران در سينه دارد، هرگز از 
رفاه و آسايش ايرانيان خوشحال نمي شود هر 
چند خالف آن وانمود كند، به همين دليل 
گروه هاي جهادي خدمت به ملت بزرگ ايران 
و تالش براي گسترده تر شدن سفره آن ها را 
مهمترين راه براي مبارزه با آمريكا تشخيص 
داده اند و باور دارند هيچ چيز به اندازه خدمت 
را  به محرومان، خشم جهانخواران مستكبر 
باور  اسالمي  ايران  جهادگران  برنمي انگيزد. 
دارند كه درگيري ها و خط كشي هاي سياسي 
كشمكش هاي  و  ندارند  اصالت  هيچكدام 
سياسي اگر از امنيت و اقتدار ملت ما نكاهند، 
چيزي بر آن نمي افزايند، گروه هاي جهادي به 
همين دليل همواره كوشيده اند دامان خود را از 
آلودگي به درگيري هاي سياسي مصون بدارند 
و خدمات خود را صرفا به نام انقالب اسالمي 
و خون پاك و مطهر شهداء سند بزنند. همه 
اميد جهادگران اين است كه با اهتمام عملي 
و ميداني به مساله اقتصاد مقاومتي، در حد 
توان به اقتدار نظام برآمده از خون شهداء ياري 
رسانده باشيم و در اين مسير نيازمند راهنمايي 

و دعاي خير جنابعالي هستيم.
عزيز  انقالب  افزون  روز  عظمت  و  عزت 

اسالمي را از درگاه خداوند متعال خواستاريم.
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كشور  در  ها  محروميت  گذشته  به  نسبت  رجبی:  مهران 
كاهش يافته و سطح زندگی مستضعفين نسبتا بهتر شده اما در 

است.   شده  زياد  بسيار  نيز  طبقاتی  فاصله  متاسفانه  حال  عين 
جهادگران كسانی هستند كه اگر در زمان انقالب حضور 
داشتند جزء مبارزان و رزمندگان درجه يك آن زمان 
بودند. در حقيقت جهادگران مبارزان محروميت زدايی 

هستند.  نفس وجود گروه های جهادی و اردوهايشان مايه زنده نگهداشتن حال و هوای انقالب 
است. وجود اين گروه ها برای نسلی كه انقالب اسالمی و دفاع مقدس را درك نكرده نعمتی 
است بزرگ. جهادگران در شرايطی وارد عرصه خدمت رسانی شده اند كه در ظاهر فضای انقالبی 
كمی فروكش كرده و اين بسيار با ارزش است. من مطمئنم اگر بسيجيان جهادگر در دفاع 
مقدس حضور داشتند، بهترين مبارزان زمانه خود می شدند. جوانان در اردوهای جهادی وجود 
خود را تطهير می كنند و اين مهمتر از خدمات عمرانی و پزشكی است كه به مردم ارائه می كنند. 
سال گذشته به همراه جمعی از هنرمندان حضور در اردوی جهادی را تجربه كرديم و از اين 

بابت خيلی خوشحالم. اميدوارم باز هم توفيق حضور در اردوهای جهادی نصيبم شود.

مبارزان درجه یک!

گام دوم 
انتشار نخستين ويژه نامه »منهای نفت« 
توسط سازمان بسيج سازندگی با استقبال 
دانشگاهی  و  رسانه ای  گوناگون  محافل 
ويژه نامه  شد.  مواجه  عام  مخاطبان  نيز  و 
»منهای نفت« در حقيقت واكنشی بود به 
كليشه های ناكارآمد، خسته كننده، تكراری 
و دست و پاگيری كه رسانه های كشور در 
عرصه اقتصاد مقاومتی اسير آن ها هستند و 
نيز كوششی بود با هدف گشودن راهی نو 
برای پرداختن انضمامی به مهم ترين راهبرد 
فعلی جمهوری اسالمی ايران. در »منهای 
نفت« تالش كرديم با دستمايه قرار دادن 
با  كه  زودبازده ای  و  كوچك  كارگاه های 
حمايت سازمان بسيج سازندگی در سراسر 
كشور راه اندازی و هر يك به الگوهايی موفق 
از كسب و كار تبديل شده اند، مفهوم اقتصاد 
مقاومتی را در متن زندگی مردم جست و 
جو كنيم، آن را از انحصار تئوری پردازی های 
متناقض خارج كنيم و در نهايت ما به ازاهای 
عينی و ملموس اقتصاد مقاومتی در سطح 

خرد را به تصوير بكشيم.
تداوم  بهشت«،  »راه  بر  حاكم  رويكرد 
رويكردی است كه در »منهای نفت« ديده 
نوين  موج  اما  بهشت«  »راه  محور  شد. 
آن  بدايع  و  كشور  در  حركت های جهادی 
تعداد  كه  كشور  جهادی  گروه های  است. 
آن ها رقمی بالغ بر 3 هزار برآورد می شود، 
مقاومتی  اقتصاد  مفهوم  كردن  دخيل  با 
در اردوهای جهادی و نيز توجه بيشتر به 
معضالت اجتماعی و فرهنگی در كنار ارتقاء 
خدمت رسانی عمرانی، فصلی جديد از حيات 
»راه  اند.  آغاز كرده  را  بركتشان  و  پر خير 
بهشت« كوششی است برای بازنمايی نسبت 
نوپديد به وجود آمده ميان گروه های جهادی 

كشور و مفهوم اقتصاد مقاومتی است.
از  برخی  بهشت«  »راه  ويژه نامه  در 
اند. بديهی  گروه های جهادی معرفی شده 
گروه های  همه  به  دين  ادای  كه  است 
جهادی كشور خارج از توان تحريريه »راه 
بهشت« است. اميد است در فرصت های آتی 
امكان پرداختن بيشتر به گروه های جهادی 

شاخص كشور فراهم آيد.
محمد حسین حیدری

یادداشت سردبیر

رضا کیانیان: طي چند سال گذشته در كشور شاهد پديده نامباركي تحت عنوان مهاجرت 
مردم از روستاها به شهرها بوديم. اين پديده خطرناك باعث بروز مشكالت زياد هم براي مهاجران 
و هم براي ساكنان شهرهاي بزرگ شده است. مهاجران بيشتر در حاشيه شهرهاي بزرگ ساكن 
شده اند و اين درحالي است كه اين مناطق از امكانات كافي برخوردار نيست و آن ها مجبورند 
براي يافتن شغل به مركز شهرهاي بزرگ رفت و آمد كنند. اردوهاي جهادي بايد به گونه اي 
سياست گذاري شود كه با ايجاد اميد، اشتغال و كارآفريني رونق روستاها را در پي داشته باشد. 
اگر فقط در مقام شعار و حرف بگوييم كه بايد مهاجرت معكوس صورت بگيرد اما در عمل گامي 
براي حل اين مشكل برنداريم، هيچ اتفاقي رخ نخواهد داد. بايد با اقدامات عملي زمينه هاي رونق 
در روستاها را فراهيم كنيم. حضور جهادگران بسيجي در نقاط محروم و خدمت رساني آن ها 
به مستضعفين يكي از زمينه هاي رونق روستاهاست كه نيازمند برنامه ريزي منسجم تر است. 
اعتقادات ديني و عرق ملي مهمترين انگيزه جهادگران بسيجي براي برگزاري اردوي جهادي 
است. جهادگران بسيجي دقيقا همان بچه هاي نسل جنگ و دفاع مقدس هستند. آن روز جنگ 
ما نظامي بود و امروز نبرد ما در خدمت رساني و حضور در مناطق محروم معنا مي يابد. بايد به اين 
جهادگران خداقوت گفت و دست آنها را بوسيد. اين جوانان دغدغه مند 
با كسب تجربه در سال هاي آينده بسيار در كشور تاثيرگذار خواهند 
بود. من سال هاست كه اين قبيل فعاليت ها را دنبال مي كنم و خودم 
نيز همين امروز به نحوي در چنين فعاليت هايي دخيل هستم. 
متاسفانه در كشور شاهد ناهمگوني هاي عجيبي هستيم. بخشي 
از مردم در سنين جواناني ساكن برج هاي شمال شهر هستند 
و در غرق ثروتند اما در عين حال جوانان جهادگر به عشق 
خدمت به محرومان در ايام تعطيالت نوروز راهي دورافتاده 
ترين مناطق كشور مي شوند. بدون ترديد اين دوگانگي در 
بلند مدت مخاطراتي را براي جامعه ايراني در پي خواهد 
داشت. مسئوالن بايد به نحوي جامعه را اداره كننده كه 
همه جوانان در خدمت رساني و احساس مسئوليت در قبال 

محرومان نگاه و دغدغه مشترك داشته باشند. 

دست جهادگران را می بوسم

از نگاه هنرمندان 
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به  جوانان جهادگر كه  امیرحسین مدرس: 
برگزاري  براي  خودجوش  و  داوطلبانه  صورت 
كشور  محروم  نقاط  راهي  جهادي  اردوي 
هستند.  كشور  براي  مهمي  سرمايه  مي شوند، 
در  كه  عالقه مندم  بسيار  نصيبم شود،  توفيق  اگر 
و همراه جهادگران  اردوي جهادي حاضر شوم 
به مستضعفين خدمت كنم. در كشور ما منابع 
هزينه  مواردي  در  بعضا  سرمايه ها  و  مالي 
ندارد.  مردم  براي  فايده اي  هيچ  كه  مي شود 

و پاش هاي  از ريخت  بايد ضمن جلوگيري  اعتقاد من دولت  به 
بي حاصل، حمايت از گروه هاي جهادي را در دستور كار قرار دهد. 
به اعتقاد من گروه هاي جهادي به موازات خدمت رساني عمراني 
به نقاط محروم، بايد اشتغالزايي براي ساكنان اين مناطق را نيز 
يك  نمونه  سلحشور  فرج اهلل  مرحوم  دهند.  قرار  كار  دستور  در 
شخصيت جهادي است. فرج اهلل سلحشور يك عنصر جهادگر بود. 
فعاليت هاي هنري فرج اهلل سلحشور و تالش هاي گروه هاي جهادي 
از يك جا ريشه مي گيرد و آن هم دغدغه ساختن كشور و خدمت 
به مردم است. بايد جهادگران بزرگ را به نسل امروز معرفي كنيم.

اين  اسالمي  انقالب  از  بعد  نجفی:  احمد 
و  جهادي  كارهاي  كه  بود  سازندگي  جهاد 
عهده  بر  را  مستضعفين  به  خدمت رساني 
سازمان  بهترين  من  نظر  به  و  داشت 
انحالل  بود.  كشور  در  خدمت رسان 
و خسارت  تاسف آور  سازندگي  جهاد 
بزرگی براي كشور بود. باز جاي شكرش باقي است كه در حال حاضر 
بسيج سازندگي متولي هدايت و سازماندهي جوانان جهادي است. همين 
كه اردوهاي جهادي و خدمت رساني به مردم محروم براي خودش يك 
سازمان مستقل دارد، مايه خوشحالي است. من دست همه جهادگران 
را مي بوسم. برگزاري اردوهاي جهادي در كشور نبايد به ايام تعطيالت 
عيد و تابستان محدود شود بلكه اين حس همدلي بايد در سرتاسر سال 
در كشور عزيزمان جاري شود. حركت هاي جهادي واقعا سازنده است و 
خيلي دوست دارم كه فرزندم يك جهادگر باشد. اگر روزي فرزندم به 
نيت باز كردن گره اي هر چند كوچك از زندگي روستائيان مستضعف 
در اردوي جهادي شركت كند اين بزرگ ترين افتخار زندگي من خواهد 
بود.  حركت هاي جهادي اوج وطن دوستي است. هنرمندان هم دوست 
دارند همپاي جهادگران در مناطق محروم حضور يابند و خدمت رساني 
كنند اما به دليل مشغله كاري و طوالني بودن زمان اردوهاي جهادي 
اين مهم كمتر برايشان امكان پذير شده است. اما به نظر من هنرمندان 
مي توانند با برنامه ريزي بهتر در مناطق محروم حضور يابند و به مردم 
و جهادگران خدا قوت بگويند. كار بازيگري كار اداري نيست و حساب 
كتاب خاصي ندارد اما من خودم اگر درگير كار هنري نباشم خيلي 
دوست دارم در اردوي جهادي شركت كنم. وقتي جهادگران به مردم 
محروم خدمت مي كنند، مثال براي يك پيرمرد و پيرزن خانه مي سازند 
يا بيماران را رايگان ويزيت مي كنند، مردم مهربان ما آنها را دعا مي كنند. 
اين دعاي از صميم قلب براي جهادگران، نوري است در زندگي آن ها 
كه خير و بركت برايشان به همراه دارد. جهادگران هميشه مورد لطف و 
عنايت خداوند هستند. من هرگاه از تلويزيون مستند اردوهاي جهادي را 
مي بينم ناخودآگاه اشك از چشمانم جاري مي شود، هم احساس شادي 
و غرور و افتخار مي كنم و هم به حال جهادگران غبطه مي خوردم. از قول 

من بنويسيد احمد نجفي مخلص جهادگران بسيجي است.

بدانند  بايد  جهادگران  نجفیان:  رسول 
توفيق  كه  بوده  آن ها  به  خداوند  لطف  اين 

محروم  مناطق  به  خدمت رساني 
كرده اند.  پيدا  را  محرومين  و 
روز  جهادگران  تعداد  ان شاءاهلل 
به روز افزايش يابد تا ديگر هيچ 

نقطه محرومي در ايران وجود نداشته باشد. زبان من از وصف عظمت 
جهادگران ناتوان و قاصر است و به حال آن ها غبطه ميخورم. شركت 
در اردوهاي جهادي كاري معنوي و خداپسندانه است. اميدوارم فرهنگ 
جهادي در كشور روز به روز گسترش بيشتري داشته باشد و جوانان 
بيشتري در عرصه خدمت رساني به مناطق محروم مشغول فعاليت 
شوند. خدمت رساني به مستضعفان در ذات خود كاري بسيار مقدس و 
شريف است اما زماني كه بدست جوانان داوطلب انجام مي گيرد ارزش 
آن چند برابر مي شود. اميدوارم مسئوالن كشور با توجه به اهميت و 
اثرگذاري اردوهاي جهادي، از اين اتفاق مهم حمايت شايسته اي به عمل 
بياورند. خدمت رساني بايد با چشم باز، برنامه ريزي دقيق و اولويت گذاري 
مناسب صورت بگيرد. مشاهده محروميت ها در كشور بسيار تلخ و 
غير قابل پذيرش است. براي از بين بردن محروميت ها بايد همه ملت 
دست به كار شوند. بايد انرژي جوانان را مديريت و آن ها وارد عرصه 
خدمت رساني كنيم. در عين حال وظيفه ما اين است كه قدر جوانان 
جهادگر را كه آستين باال زده و وسط گود آمده اند بدانيم.. تا وقتي كه 
زنده هستيم و توانايي داريم بايد با خدمت رساني به مستضعفان براي 
دنياي پس از مرگ توشه جمع كنيم.  جوانان جهادي اهل كرم هستند 
و تشكيالت اردوهاي جهادي در راه رضاي خداوند گام بر مي دارد. 
خدمت رساني آن ها به محرومان در لوح هستي مي شود.درست است كه 
هنرمندان درگير كار هستند و حتي وقت كمي براي خانواده خود دارند 
اما در اوقات فراغت خود مي توانند در كارهاي جهادي شركت كنند. اگر 
نمي توانند به مناطق محروم و به روستاهاي دور افتاده بروند، مي توانند 
فعاليت هاي جهادي را از جنسي ديگر تجربه كنند. مثال به همراه برخي 
از همكارانم با كمك يكديگر تعدادي زندادي را آزاد كرديم و براي دو 
اعدامي هم رضايت گرفتيم كه من اين فعاليت ها را نيز كار جهادي و از 

جنس اردوي جهادي مي دانم.

مرحوم فرج اهلل سلحشور نمونه یک شخصيت جهادي است

به حالشان غبطه می خورمدریغ از جهاد سازندگی
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درباره شهید حمید اسداللهی، مسئول گروه جهادی بنیان مرصوص
می گفت شاهرگم فداي ناموس علي )ع(

شهید مدافع حرم حمید اسداللهی مسئول گروه جهادی 
به  محروم  مناطق  در  حضور  با  که  بود  مرصوص  بنیان 
سایر  همراه  به  او  می پرداخت.  جهادی  خدمت رسانی 
جهادگران بارها در روستاهای محروم کردستان، کرمانشاه 

بود.  برگزار کرده  اردوی جهادی  بویراحمد  و  و کهكیلویه 
مناطق  اهالی  زیارت  ستاد  تأسیس  با  اسداللهی  شهید 
محروم کشور بیش از 3 هزار نفر از مستضعفین را به زیارت 

امام رضا)ع( برده بود.

پارسال همين موقع از سال بود كه يكی از 
بچه های محله غياثی و ميدان خراسان در دفاع 
از حرم عسكريين)ع( به شهادت رسيد. هادی 
ذوالفقاری وصيت كرده بود پيكرش به كشور 
بازنگردد و در وادی السالم نجف دفن شود و 
اين چنين حسرت وداع با او بر دل های مومنين 

باقی ماند. 
امروز اما قرار بود دارالمومنين تهران، ديگر 
فرزند سلحشورش را در آغوش بگيرد. حميد 
از  دفاع  برای  محله  همين  از  كه  اسداللهی 
حرم عقيله بنی هاشم )ع( راهی حلب شده 
بود، بر خالف هادی ذوالفقاری به ميان بچه 
امام  از مقابل مسجد  و  بازگشت  محل هايش 
موسی بن جعفر )ع( تشييع شد. محله ای كه در 
جغرافيای كوچكش تكيه عسگری، تكيه چال، 
مسجد مهديه، مسجد فاطميه، مسجد نيك 
عهد، مسجد محبين حضرت زهرا )س(، مقبره 

5 شهيد مدفون در پارك چهل تن و ... را جا 
داده باشد، بايد هم خاستگاه خيزش دم به دم 

سلحشوران و مدافعان حرم باشد. 

من المومنین رجال ...
افتخار  جديدترين  و  اسالم  رشيد  پاسدار 
جمعيت  سيل  حضور  با  تهران  دارالمومنين 
حاج  تشييع  مراسم  جريان  در  شد.  تشييع 
حميد اسداللهی، يكی از همرزمانش سخنرانی 
دالوری.  و  از حماسه  كرد؛ سخنرانی سرشار 
»حاج محسن« پس از پخش صوت قرآن زيبا 
و جان نواز شهيد اسداللهی كه جمعيت را به 
گريه انداخته بود، سخنانش را اينگونه آغاز كرد: 
»ِمَن الُْمْؤِمِنيَن رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اهلَلّ َعلَْيِه 
َفِمْنُهم َمّن َقَضی نَْحَبُه َو ِمْنُهم َمّن يَنَتِظُر َو َما 
لُوا تَْبِدياًل. از مومنان مردانی هستند كه به  بََدّ
پيمانی كه با خدا بسته بودند، وفا كردند. بعضی 

بر سر پيمان خويش جان باختند و بعضی چشم 
به راهند و هيچ پيمان خود دگرگون نكرده  اند.«
همرزم شهيد مدافع حرم، افزود: »حاج حميد 
اسداللهی به عهدش با خدا و امام زمان)عج( وفا 
كرد. همه هدف او سربازی برای ولی جامعه 
بود. در تمام زندگی اش سعی كرد دين خدا و 
معارف اهل بيت را خوب بفهمد و به آن عمل 
كند. بزرگترين آرزوی حاج حميد اين بود كه 
حداكثر خدمات به جبهه حق و حداكثر ضربات 

به دشمن از مجرای او جريان پيدا كند.«

تو را خواستم برای مهدی )عج(
به  اشاره  با  ادامه  در  حرم  مدافع  رزمنده 
وصيت نامه شهيد اسداللهی خاطرنشان كرد: 
»وصيت نامه نورانی حميد را بخوانيد. مناجات او 
با امام عصر )عج(، سخن گفتن او با مقام معظم 
رهبری، صحبت او با مظلومين و مستضعفين 
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جهان و توصيه هايش به فرزندش 
را بخوانيد. در بخشی از وصيت نامه، 
حاج حميد به فرزندش می گويد 
كه محمد! زندگی كن برای مهدی 
برای  بخوان  )عج(، محمد! درس 
مهدی )عج(، محمد! ورزش كن 
برای مهدی )عج(، محمد! من تو را 
از خدا نخواستم برای خودم، تو را 

خواستم برای مهدی )عج(.«
»الذين  افزود:  محسن،  حاج   
بذلوا مهجهم دون الحسين عليه 

السالم. آنان كسانی بودند كه خون قلب شان 
را به حسين عليه السالم بذل كردند و قبل از او 
شهيد شدند. بزرگترين آرزوی حميد رسيدن به 
اين عبارت در زيارت عاشورا بود. دوست داشت 
مانند ياوران ابا عبداهلل تا آخرين قطره خون 
گردنش را در راه امام زمانش هديه كند. و بدانيد 
را می كشيد،  انتظارش  آن تركشی كه سالها 
سرانجام در شام شهادت امام حسن عسكری بر 
شاهرگش نشست و او تا آخرين قطره خونش را 

برای يوسف زهرا )عج( بذل كرد.«

بعدها درباره حمید اسداللهی 
بیشتر می شنوید

همرزم شهيد مدافع حرم، درباره نحوه اعزام 
و شهادت حميد اسداللهی، گفت: »حميد به 
عشق نوكری در جبهه، لهجه سوری را قبل از 
اعزام ياد گرفت. يك روز پيش از اعزام به منطقه 
به من گفت محسن بليط بگير برويم مشهد. 
رفتيم در خدمت امام رضا )ع( نشستيم. حميد 
عرض كرد يا امام رضا )ع(! آقا جان! همه ما را 
به شما می شناسند، ولی نعمت ما شما هستيد، 
كاری كنيد آبرو ريزی نكنيم، موثر و به درد 

بخور باشيم. براتش را از امام رضا )ع( گرفت.«
حاج محسن خاطرنشان كرد: يك ساعت 
قبل از حركت به سمت محل اعزام در تهران با 
من تماس گرفت. گفت محسن با يك داروخانه 
هماهنگ كن تا بدون نسخه به ما دارو بفروشد، 
منطقه نياز دارد. می دانستم در آن روزها دست 
و بالش تنگ است. پول قرض كرد و دارو خريد 
بِأَْموالِِهْم َو  و شد مصداق َو هاَجُروا َو جاَهُدوا 
. حميد نزديك به 14  أَنُْفِسِهْم في َسبيِل اهلَلّ
مسير  اين  در  انرژی  و  شور  نهايت  در  سال 

در  محروم  مناطق  در  ها  سال  كرد.  سربازی 
اردوهای جهادی شركت و برای مستضعفين 
نوكری كرد. حميد سالهای طوالنی در لبنان، 
عراق، پاكستان و سوريه ماموريت های مهمی را 
انجام داد و امروز پدر و مادر حاج عماد مغنيه 
به عشق او آمده اند. حميد اسداللهی كسی است 

كه بعدها درباره او بيشتر می شنويد.«

می دانست که قرار است برود
كه  »به سوريه  گفت:  مدافع حرم  رزمنده 
رسيديم هيچكس حميد را نمی شناخت اما او 
به سرعت رشد كرد و امام جماعت، قاری و بهيار 
تخصصی گردان شد. حميد از همه جلو می زد و 
يك رزمنده مطيع بود. شب شهادت امام حسن 
عسكری )ع( چنان دعای توسلی خواند كه همه 
را منقلب كرد. می دانست كه قرار است برود. به 
فراز مربوط به امام حسين )ع( كه رسيد گفت 
تمام زندگيم مال حسينه. و به فراز مربوط به 
امام رضا )ع( كه رسيد عرض كرد امام رضا )ع(! 
زن و بچه ام را به تو می سپارم. شب عمليات از 

شهادتش با خبر بود.«
وی افزود: »نيم ساعت قبل از حركت برای 
ماشين  در  همه  عمليات  منطقه  به  رسيدن 
نشسته بوديم. ديديم حميد نيست. دنبال حميد 
تا پيدايش كردم. رفته بود حمام. داد  گشتم 
زدم حميد دير شده، گفت دارم غسل شهادت 
می كنم. عمليات كه شروع شد، حميد دالورانه 
جنگيد. فرمانده گردان، منطقه ای را به حميد 
نشان داد و از او خواست تا آنجا را ببندد اما 
حميد شروع كرد به التماس. به فرمانده گردان 
گفت جان حضرت زهرا )س( بگذاريد با شما 
بيايم و تا آزادسازی كامل منطقه بجنگم. حميد 

و يارانش در همين عمليات يكی از 
مهمترين مناطق سوريه را از اشغال 

تكفيری های ملعون آزاد كردند.«

ترکش حین تیمم بر 
شاهرگش نشست

حاج محسن اظهاركرد: در ميانه 
عمليات كه فشار آتش دشمن زياد 
شده بود، حميد به سيد و مواليش 
اباعبداهلل اقتدا كرد و به كناری آمد. 
می خواست برای اقامه نماز تيمم 
كند. در حالی كه مشغول تيمم بود تركشی كه 
سالها انتظارش را می كشيد تا او را به مادرش 
حضرت زهرا)س( برساند و او را از شرمندگی 
از راه رسيد و بر  ياران سيد الشهدا در آورد، 
شاهرگش نشست. خون حميد در حال تخليه 
كامل بود اما او اصال تقال نمی كرد. چشم های 
حميد آرام آرام بسته می شد. در همين حين 
يكی از رزمندگان گفت حميد! اذان شده و بايد 
نماز بخوانی همانطور كه اربابت در روز عاشورا 
وسط معركه نماز خواند. به جای اقامه نماز بگو 
اهلل اكبر. صدای حميد در نمی آمد اما لبهايش 
شروع كرد به حركت. حميد نمازش را وسط 

معركه خواند و به اربابش رسيد.«

شاهرگم فدای ناموس علی )ع(
رزمنده مدافع حرم گفت: »هر وقت به زيارت 
حرم عقيله بنی هاشم )س( مشرف می شديم، 
حميد شعری را زير لب می خواند و دائم ناله 
می زد كه پای ناموس علی )ع( شاهرگمو ميدم 
 / می ميرم  مرتضوی  می جنگم،  علوی   / من 
انتقام حرم زينبو من می گيرم / حسنی مذهبم 
و حسينی آئينم من / پای ناموس علی )ع(  
شاهرگمو ميدم من.« حاج محسن در حالی 
كه پالكش را در دست گرفته بود، اظهار كرد: 
همرزمان حميد امروز با لباس نظامی در ميان 
شما حاضر شده اند. ما هرگز پالكهايمان را از 
گردنمان خارج و لباس های نظامی مان را عوض 
نمی كنيم. ما به دنبال از بين بردن موانع ظهور 
هستيم و اين مسير را خالی نمی كنيم. آمريكا و 
همه مستكبران بدانند كه ما يك حميد از دست 
داديم اما هزاران حميد اسداللهی به بركت خون 

مطهر او تربيت خواهد شد.«
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روایتي از خدمات جهادگر بسیجي، شهید محمد هادي نژاد

شهيد مدافع حرم؛
از نبرد با فقر و محروميت تا جنگ با تكفيري ها

با شهادت محمد  هادي نژاد رقم شهداي خوزستاني 
مدافع حرم به 30 رسید. مردم آغاجري مراسم تشییع 
باشكوهي براي او تدارك دیدند و پیكر مطهرش را در 
شهرستان  سپردند.  خاك  به  آغاجري  شهداي  گلزار 
آغاجري پیش از محمد هادي نژاد، دو شهید دیگر نیز در 
راه دفاع از حرم عقیله بني هاشم )س( تقدیم کرده بود.

خبر  انتشار  از  پیش  تا  هادي نژاد  محمد   شهید 

شهادتش و نائل آمدن به عنوان درخشان مدافع حرم 
اهل بیت )س(، در میان نزدیكان و همشهري هایش به 
جهادي  گروه  مسئول  و  جهادگر  بسیجي  یك  عنوان 
درباره  ما  خبرنگار  می شد.  شناخته  موعود  منتظران 
از  فعالیت هاي اجتماعي شهید محمد  هادي نژاد پیش 
به گفت وگو  او  نزدیكان  از  تعدادي  با  به سوریه  اعزام 

نشسته است.

محمد تنها فرزند پدر و مادر پیرش بود
كمال آشنا، مسئول بسيج سازندگي سپاه 
شهيد  بسيجي  دوستان  از  و  آغاجري  ناحيه 
شهادت  »هنوز  مي گويد:  هادي نژاد  محمد  
محمد را باور نكرده ايم. وجب به وجب سپاه 
ناحيه آغاجري شاهد خدمات و خاطرات او بوده 
گروه جهادي  هدايت  است. شهيد  هادي نژاد 
منتظران موعود را بر عهده داشت. اين گروه 
جهادي انبوهي از خدمات عمراني را به مردم 
محروم آغاجري ارائه كرد، مردم هم در تشييع 

پيكر محمد سنگ تمام گذاشتند.«
او مي افزايد: »محمد تنها فرزند پدر و مادر 

پيرش بود. خيلي از بچه هاي پاسدار مريد اين 
بسيجي بودند. وقتي آمد و از من خواست به 
او كمك كنم تا به عنوان بسيجي داوطلب به 
سوريه اعزام شود، با او شديدا مخالفت كردم 
چون تنها فرزند پدر و مادرش بود. اما او گفت 
من راه دفاع از حرم اهل بيت )س( را انتخاب 

كرده ام و بايد آن را طي كنم.«

خدمات جهادي شهید  هادي نژاد
مسئول بسيج سازندگي سپاه ناحيه آغاجري 
هادي نژاد  شهيد   جهادي  فعاليت هاي  درباره 
خاطرنشان مي كند: »خدمات جهادي شهيد  

متعدد  آغاجري  محروم  مردم  به  هادي نژاد 
اش  جهادي  گروه  و  هادي نژاد  محمد   است. 
را  هجرت  طرح  پوشش  تحت  مدارس  تمام 
در شهرستان مرمت كردند و كار برق كشي و 
لوله كشي اين مدارس را بدون دريافت ريالي 
سرويس هاي  تعمير  دادند.  انجام  دستمزد 
لوله كشي  و  برق كشي  و  مساجد  بهداشتي 
خانه هاي محرومين از جمله ديگر فعاليت هاي 
اين گروه جهادي بود. محمد كامال فني و در 

كار تاسيسات استاد بود.«
كمال آشنا ادامه مي دهد: »شهيد  هادي نژاد 
و گروه جهادي اش سال گذشته سقف خانه 
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شده  ريزش  دچار  كه  را  محروم  شهروند  دو 
امسال هم  كردند.  تعمير  كامل  به طور  بود، 
چند روز قبل از اعزام سقف ريزش كرده يك 
خانواده ديگر را بدون هيچ دستمزدي تعمير 
كرد. محمد وقتي فهميد يك پيرمرد و پيرزن 
سريع  ندارند،  حمام  خانه شان  در  مستضعف 
دست به كار شد و عالوه بر ساخت حمام و 
تهيه آبگرمكن، سرويس بهداشتي شان را به طور 

كامل بازسازي كرد.«

بازسازي کامل یك مدرسه
او درباره محروميت هاي شهرستان آغاجري، 
اظهار مي كند: »مركز شهرستان آغاجري قبال 
محل اسكان انگليسي هايي بود كه در شركت 
نفت كار مي كردند و مردم نيز در كنار آن ها 
به صورت عشايري روزگار مي گذراندند. پس 
افتاد  مردم  به دست  انقالب شهر  پيروزي  از 
را  اينجا  بايد  به مردم گفت  نفت  اما شركت 
ترك كنند. مردم مقاومت كردند و ماندند اما 
دستگاه ها از ارائه خدمات شهري و روستايي 
خودداري كردند. بيشتر خانه ها در اين منطقه 
كاهگلي است و مردم بسيار مستضعف هستند. 
وقف  اش  جهادي  گروه  و  هادي نژاد  شهيد  
خدمت به اين مردم بودند. شهرستان آغاجري 

150 شهيد تقديم انقالب كرده است.«
ناحيه  سپاه  سازندگي  بسيج  مسئول 
شهيد   از  خاطره اي  به  اشاره  با  آغاجري 
روستاهاي  از  يكي  »در  مي گويد:  هادي نژاد، 
كه  داشت  مدرسه اي وجود  آغاجري،  اطراف 
در سال 1342 ساخته شده بود و از 10 سال 

قبل تا امروز به دليل تخريب كامال متروكه 
شده بود. در آن روستا با همكاري محمد يك 
طور  به  را  مدرسه  و  برگزار  جهادي  اردوي 
از  بازسازي كرديم. بزرگ آن ده يكي  كامل 
شيوخ عرب بود. اعراب به طور كلي انسان هاي 
از  پذيرايي  براي  و  هستند  مهمان نوازي 
مهمانشان سنگ تمام مي گذارند. شيخ اين ده 
براي تشكر از بچه هاي جهادي ضيافت شام 
مفصلي ترتيب داد. وقتي در مجلس او حاضر 
شديم متوجه شديم محمد نيامده. بعدا محمد 
را ديدم و علت غيبتش را پرسيدم. گفت مگر 
ما چه كار كرده ايم كه چنين تداركي برايمان 
اين را مي گفت و بيسكويت ساقه  اند.  ديده 

طاليي اش را می خورد.«

مادر شهید گفت:
 شرمنده زینب )س( هستم 

جهادي  »فعاليت  مي افزايد:  آشنا،  كمال 
به  خدمت رساني  به  محدود  البته  محمد 
محرومين نبود. همه كارهاي تاسيساتي سپاه 
آغاجري را به صورت رايگان و به اصرار خودش 
انجام مي داد. محمد بسيجي بود اما قلبش به 
عشق سپاه مي تپيد. بچه هاي سپاه هر كاري 
يك  حتي  نمي كرد  قبول  محمد  مي كردند 
ريال دستمزد بگيرد. مي آمد و همه تعميرات 
تاسيساتي سپاه آغاجري را با ذوق و عالقه انجام 

مي داد.«
مسئول بسيج سازندگي سپاه ناحيه آغاجري 
خاطرنشان مي كند: »مادر شهيد  هادي نژاد زن 
مجاهد و بسيار سلحشوري است. او در مراسم 

تشييع پسرش سخناني بر زبان آورد كه قلب 
همه را آتش زد. مادر شهيد  هادي نژاد گفت 
من خواب ديدم كه حضرت زينب كبري )س( 
پسرم را از من درخواست كرد. چند روز بعد 
محمد آمد و گفت مي خواهم بروم سوريه. به او 
گفتم مادر جان براي چه مي خواهي بروي؟ تو 
تنها پسر من هستي. جواب داد وقتي حضرت 
افتخار  بروم.  بايد  خواسته  مرا  )س(  زينب 
مي كنم پسرم را در راه دفاع از حرم حضرت 
زينب )س( دادم. تنها سرمايه زندگي من محمد 
بود، شرمنده زينب )س( هستم كه چيز ديگري 

ندارم تا فدايش كنم.«

محمد چگونه اعزام شد؟
سپاه  فرمانده  خردمند،  عليرضا  سرهنگ 
شهيد  اعزام  نحوه  درباره  آغاجري  ناحيه 
محمد  هادي نژاد به سوريه مي گويد: »محمد 
اعزام  تا  داشت  زيادي  اصرار  و  بود  بسيجي 
شود اما من نمي پذيرفتم. پيش از اين يكي از 
دوستان محمد به سوريه اعزام شده بود و او 
بسيار دلتنگي مي كرد. محمد در آستانه اعزاِم 
دوست بسيجي اش به او گفته بود سالمم را به 
حضرت زينب )س( برسان و آنجا برايم دعا كن 
تا من هم مدافع حرم شوم و به شهادت برسم. 
دوستش گفته بود اگر پايم به سوريه برسد فقط 
دعا مي كنم مدافع حرم شوي اما محمد اصرار 
كرده بود كه براي شهادتش نيز دعا كند. وقتي 
شنيدم محمد از دوستش چنين در خواستي 
كرده، ديگر نتوانستم با اعزام او مخالفت كنم و 

او اين چنين عازم سوريه شد.«
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بشاگرد،  كه  است  ارديبهشتي  يازدهمين 
خبر از »والي«اش ندارد و ديگر او را -كه همه 
چيز بشاگرد بود- به خود نمي بيند. يازده سال 
است كه حاج عبداهلل، چشم از دنيا فرو بسته اما 
چشمانمان هنوز كه هنوز است دنبال اوست. ما 
هنوز گير يك حاج عبداهلل هستيم؛ حاج عبداهلل 
والي و ما ادراك ما حاج عبداهلل والي! و من و 

تو چه مي دانيم كه حاج عبداهلل والي كيست؟!
به »داد بشاگرد برسيدِ« امام را كه شنيد، 
ديگر در گير و دار اين كه بين جبهه و بشاگرد 
كدامش را انتخاب كند، نماند و جبهه را ول كرد 
و رفت كه به داد بشاگرد برسد. فكر مي كرد 
همه ي تكليف روي دوش اوست و اگرنه چه 
معنا داشت كه خودش را تنها مخاطب امر امام 
بداند؟ حسابش را بكنيد چه انتخاب سختي 
و  همه  يزيبايي ها  با  را  جبهه  است!  داشته 
جذابيت هايش رها مي كند و مي رود به برهوت 
بشاگرد و قيد شهادت را مي زند. چقدر انتخاب 
عجيب و سختي بوده است! و اما من و تو چه 

مي دانيم كه حاج عبداهلل والي كيست؟!
با  مي رسد،  كه  بشاگرد  فراموش كده ي  به 
دنيايي روبرو مي شود كه غذاي مردمانش تكه 
ناني از آرد هسته ي خرماست كه توان آن را 
ندارد كه حتي تن رنجور و نحيف مردمانش 
را سير كند. مي بيند در آن غريبستان آبي را 
مي خورند كه تويش نه فقط ده ها جانور وجود 
دارد، كه به گل بيشتر مي ماند تا آب و آدم هايي 
را مي بيند كه برايشان حرف زدن از مرگ بر 

اثر بيماري به راحتي آب خوردن است. دنيايي 
را كشف مي كند كه اربابان و غالمان در چند 
قدمي هم در كپرهايي زندگي مي كنند كه فقر، 
سايه ي شومش را بر هر دو به يك ميزان افكنده 
است اما استضعاف فكري و فرهنگي، آن قدر 
بي داد مي كند كه اين جماعِت ارباب نام، نه از 
آب گير غالمان استفاده مي كنند و نه با آنان به 
وصلتي جواز مي دهند. خود را برتر از غالمان 
مي دانند در حالي كه چون آنان هيچ ندارند اال 
دو سه راس بزغاله ي الغرمردني و يكي دو نفر 

درخت نخل. 
دنياي غريبي كه حاج عبداهلل را پابند خود 
مي كند، پر است از فقر و محروميت و استضعاف؛ 
و دياري است كه از هر چيزي بيشتر، نداري 
جنگي  براي  و  مي ماند  آن جا  نداري.  و  دارد 
از آن چه كه درجبهه ها ديده است،  سخت تر 
كمر همت مي بندد. او تنهايي قيام مي كند تا 
ريشه ي استضعاف و محروميت را بخشكاند، كه 
فرمود: »قوموا هلل مثني و فرادي«... و حقيقتا من 
و تو چه مي دانيم كه حاج عبداهلل والي كيست؟!

مي بيند كه آن جا هيچ ندارند، و چه بكند او 
براي آن ها؟ و اين »هيچ ندارند« را فقط حاج 
با دست  بفهمد چيست كه  عبداهلل مي تواند 
آباد  و  راه ساختن  براي  خالي شروع مي كند 
كردن. عمرش را مي گذارد براي بشاگرد و از 
صفر شروع مي كند و تالش بيست و سه ساله ي 
او مي شود بشاگردي كه االن هست، كه سري 
بين سرها بلند كرده و ديگر از آن غربت كده اي 

كه حاج عبداهلل را به سوي خود كشانده بود 
»خميني  آن جا  عبداهلل  حاج  نيست.  خبري 
شهر« مي سازد و گويي كه براي او مركز جهان 

همان جا بود.
من و تو چه مي دانيم كه حاج عبداهلل والي 
او فهميد كه  را فقط  امام  انگار كه  كيست؟! 
رفت سراغ عمل؛ و جهاد كرد و شد والي قلوب 
مستضعفان بشاگرد. رفت و به دور از معركه ي 
قبايل سياسي، كاري كرد كه بايد مي كرد. انگار 
كه خودش را تنها مكلفي مي دانست كه امام 
از آن نشد كه  دارد و هيچ بهانه اي هم مانع 
تكليف بر زمين مانده اش را عمل نكند. حتي 

جنگ هم دو دلش نكرد.
حاج عبداهلل تنها كسي بود كه امام را فهميد 
تا  كه  كرد  باور  چنان  امام  چون  را  مردم  و 
مي توانست برايشان جهاد كرد و از آن ها هيچ 
نخواست. و بي خود نيست اگر امروز در بشاگرد 
اسمشان »عبداهلل«  نباشند كودكاني كه  كم 
است و حق دارد بشاگرد كه هنوز باور نكند 
كه حاج عبداهلل رفته است. و ما هم هنوز باور 

نكرده ايم كه او ديگر نيست.
توچه مي دانيم كه حاج  و  من  اما حقيقتاً 
عبداهلل والي كيست؟! انقالب را آن جور فهميد 
كه بايد و امامش را آن جور امتي بود كه شايد. 
و ما هنوز گير يك حاج عبداهلل والي هستيم. و 
بعيد است كه ديگر حاج عبداهلل والي اي باشد، اما 
راه و رسم او را اگر مشق نكنيم و اگر نرويم راهي 
را كه او رفت، سر از ناكجاآبادها برخواهيم آورد.

علي سلیمانیان

ما هنوز گير یک 
حاج عبداهلل والي هستيم
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طمع وهابیت به 30 کیلومتري تهران رسید

ام البنين؛ فرشته خانلق و ابراهيم آباد
براي آنكه بتوان با تمام وجود شكاف طبقاتي در تهران را 
لمس کرد شاید بهتر باشد به جاي سر و کله زدن با آمارهاي 
اقتصادي و مقایسه میزان درآمد دهك هاي 1 تا 10، فقط 30 
کیلومتر در جاده قدیم تهران – قم به طرف جنوب حرکت 
کرد و به روستاهاي اطراف حسن آباد رسید؛ جایي که فقط 
به حكم تقسیمات کشوري مي توان آن را جزوي از تهران 

به حساب آورد. 
باشد  اقتصادي  نیست  قرار  البته  گزارش  این  موضوع 
هرچند از آن گریزي هم نیست، قرار است درباره فعالیت 
عناصر جهادي در ماه مبارك رمضان گزارشي تهیه کنیم. 

و  گروه ها  فعالیت  که  است  کرده  اعالم  سازندگي  بسیج 
نیروهاي جهادي در ماه مبارك رمضان تعطیل نمي شود و 
آن ها با توجه به محدودیت هاي ناشي از همزمان شدن ماه 
مبارك رمضان با روزهاي داغ تابستان، فعالیت هاي فرهنگي، 
ترویجي و آموزشي را در دستور کار قرار داده اند. قرار است 
این خبر را با سفر به دو روستاي خانلق و ابراهیم آباد از توابع 
حسن آباد تهران محك بزنیم آن هم در دوران پوست اندازي 
گروه هاي جهادي و در ایامي که جهادي ها رویكردشان را از 
برگزاري اردوهاي خارج از استان به تمرکز بر مناطق بومي 

محل زندگي خودشان تغییر داده اند.

شاگردان ام البنین
پايگاه  نبودن  برخوردار  و  تابستان  گرماي 
حداقلي،  امكانات  از  خانلق  بسيج  مقاوت 
شاگردان ام البنين عباس زاده را مهمان منزل 
يكي از خانم هاي روستا كرده است. كالس هاي 
تفسير قرآن و احكام ام البنين، تنها دلخوشي 
كه  خانه  وارد  است.  خانلق  روستاي  زنان 
مي شويم، دورتا دور نشسته اند، تك و توك 
رحل قرآني جلويشان دارند و بقيه قرآن را در 
دختربچه  هم  جمعشان  در  گرفته اند.  دست 
هست، هم پيرزن. همگي چادر رنگي به سر 

دارند. به خانم عباس زاده مي گوييم بدون توجه 
به حضور ما كالسش را اداره كند. 

او شروع مي كند به خواندن قرآن: »بسم 
اهلل الرحمن الرحيم. خلق االانسان من صلصال 
كالفخار. آدمي را از گل خشك شده اي چون 
كه  خانم ها  خدمت  گفتيم  بيافريد.  سفال 
خداوند در جاهاي مختلف قرآن خلقت انسان 
است،  كرده  بيان  متفاوتي  صورت هاي  به  را 
انسان را از خاك خلق كردم،  يك جا گفته 
در جاي ديگر گفته كه از گل خلق كردم و 
انسان را  الرحمن مي گويد  در آيه 14 سوره 

كوزه.  مثل  كردم؛  خلق  گل خشك شده  از 
بيايد  پيش  سوال  اين  بعضي ها  براي  شايد 
كه اين تفاوت ها از كجا نشات مي گيرد؟ هر 
يك از اين آيات تبييني از يك حقيقت است. 
كوزه از تركيب خاك و گل ساخته مي شود. 
خداوند مي فرمايد به اين گل خشك شده از 
روح خودم دميدم. براي همين است كه پس از 
مرگ، جسم انسان به سرعت در خاك تجزيه 
و در واقع به صورت اوليه خود باز مي گردد مگر 
پرهيزگاراني كه جسمشان همچون روح شان 

مجرد شده باشد.«
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طلبه اي که تبلیغ نرود، موجودیت ندارد
طلبه بسيجي كالس تفسيرش را به احترام 
ما كوتاه مي كند. در حضور شاگردانش مصاحبه 
را شروع مي كنيم. ام البنين خودش را اينطور 
معرفي مي كند: »8 سال در قم طلبه بودم و تا 
سطح دو حوزه تحصيل كردم. سه فرزند دارم، 
بزرگترين شان 12 ساله و كوچكترين شان 3 
ساله هستند. شوهرم روحاني زندان چرم شهر 
است و در خدمت اصالح و راهنمايي زندانيان. 
براي همين به منطقه حسن آباد مهاجرت كرده 
ايم. از همان موقع كه ازدواج كرديم، پا به پاي 
براي  مذهبي  مناسبت هاي  تمام  در  همسرم 
تبليغ به نقاط مختلف ايران سفر كردم، هيچ 
استاني نيست كه براي تبليغ آنجا نرفته باشيم. 
من و شوهرم معتقديم طلبه با تبليغ و حضور 
در بين مردم است كه موجوديت پيدا مي كند، 

طلبه اي كه تبليغ نمي رود، موجوديت ندارد.«
اقتصادي  و  اجتماعي  شرايط  درباره  او  از 
»در  مي گويد:  كه  مي پرسيم  خانلق  روستاي 
روستاي خانلق 90 خانواده ايراني و 30 خانواده 
افغاني زندگي مي كنند. بيشتر جوانان روستا 
براي كارگري به شهرك صنعتي شمس آباد 
هم  كشاورزي  و  دامداري  مي روند.  تهران  يا 
در منطقه رواج دارد. به دليل كمبود امكانات 
جمعيت روستا در حال كاهش است، خانلق 
فقط در مقطع دبستان مدرسه دارد و خبري از 
راهنمايي و دبيرستان نيست. درمانگاه هم ندارد. 
جالب است بدانيد كه يك روستا بعد از خانلق، 
يعني آراد حتي گاز هم ندارد و چيزي نمانده به 

طور كامل خالي از سكنه شود.«

پیرزن زد زیر گریه
تفسير  كالس هاي  درباره  عباس زاده  خانم 

قرآن در روستا خاطرنشان مي كند: »خانم هاي 
يادگيري قرآن هستند.  روستا بسيار مشتاق 
متاسفانه پايگاه بسيج روستا از حداقل امكانات 
هم بي بهره است. چون پايگاه بسيجمان كولر 
صورت  به  را  كالس ها  هستيم  مجبور  ندارد 
گردشي در منزل خانم ها برگزار كنيم. دو سال 
است كه بودجه پايگاه وصول نشده و حتي يك 
تخته وايت برد نداريم. من به مدت يك سال در 
خانلق ساكن بودم اما به خاطر كمبود امكانات 
مجبور به مهاجرت به ابراهيم آباد شدم. زماني 
كه ساكن اين روستا بودم چند بار در هفته 
كالس برگزار مي كرديم و در همه مناسبت هاي 
مذهبي گرد هم مي آمديم. در حال حاضر هم 
هفته اي يك بار براي تفسير قرآن به خانلق سفر 
مي كنم، بيشتر از اين نمي توانم، بخشي از راه 
خاكي است و هزينه رفت و آمد هم گران است.« 
بديهي است كه مسئوالن بسيج براي تامين يك 
دستگاه كولر با مشكلي مواجه نيستند، همين 
حاال به پايگاه هاي بسيج در تهران، دو تا دوتا 
كامپيوتر مي دهند، مشكل از ضعف مديريت و 
بي توجهي به عدالت در توزيع منابع و امكانات 
است. حرف هاي ام البنين به مهاجرت از خانلق 
كه مي رسد، داغ دل خانم هاي حاضر در جلسه 
پيرزن ها  از  يكي  مي شود.  تازه  قرآن  تفسير 
مي زند زير گريه و مي گويد: »خانم عباس زاده 
همه دلخوشي ما در اين روستا بود. به دختران 
ما قرآن و احكام ياد مي داد. همه دوستش دارند. 
در مدرسه كه به بچه ها قرآن ياد نمي دهند اما 
شوهر خانم عباس زاده به پسرهايمان قرآن ياد 
مي داد. از وقتي كه از اين روستا رفتند غصه 
براي  خودش  هزينه  با  هفته  هر  اما  داريم 
تفسير قرآن مي آيد به روستا. مسئولين كه ما 
را فراموش كرده اند، همه دلخوشي ما به خانم 

عباس زاده است، سال قبل كه ايشان اينجا بودند 
هر روز در پايگاه بسيج جمع مي شديم و قرآن 

مي خوانديم.«

مي گفتند چقدر پاکت مي دهید؟!
طالب  بسيج  مسئول  مسلمان  نو  خانم 
باقرشهر هم در جلسه حاضر است و مي گويد: 
»خانم عباس زاده مبلغ نمونه كشوري هستند 
و بارها از طرف حوزه مورد تقدير قرار گرفته 
است. مردم منطقه ما بسيار عالقه مند به معارف 
ديني هستند اما در مقابل، دشمن به دنبال سوء 
استفاده از اين عالقه است؛ به اين صورت كه 
با گسترش خرافات و بدعت ها به نام دين به 
خصوص در ميان خانم ها مشغول دسيسه است. 
بدعت ها در مناطق حاشيه اي غوغا مي كند و 
آن ها را تحت عنوان دين وارد محافل مذهبي 
زنانه مي كنند. خانم عباس زاده بهترين مبلغ ما 
هستند و هرجا كالس برگزار مي كنند، خيال 
فوق  ايشان  احكام  مي شود. كالس  راحت  ما 
العاده پر طرفدار و جذاب است چون احكام را 
به صورت عملي و كاربردي توضيح مي دهد. 
شماره موبايلش را همه خانم هاي روستا دارند 
و به محض اينكه با شبهه اي مواجه شوند يا اگر 
سوال شرعي داشته باشند با او تماس مي گيرند. 
خانم عباس زاده به همراه شوهرشان كار مشاوره 
خانواده هم انجام مي دهند و از اين جهت هم 

محل رجوع مردم هستند.«
نو مسلمان مي افزايد: »طلبه هايي مثل خانم 
عباس زاده در دوره و زمانه ما خيلي كم پيدا 
مي شوند كه هم از نظر علمي قوي و هم اهل 
جهاد و تبليغ باشند. قبل از ماه مبارك رمضان 
با 60 طلبه براي تبليغ در منطقه تماس گرفتم، 
اعالم  جهادي  تبليغ  براي  نفرشان  فقط 17 
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آمادگي كردند و بقيه مي گفتند چقدر پاكت 
مي دهيد؟!«

وهابي ها طمع کرده اند
كجا  طلبه ها  پس  مي پرسيم  ام البنين  از 
هستند؟! و اين فرهنگ غلط چطور در ميان 
دارد؟  تبعاتي  چه  و  كرده  پيدا  رواج  طالب 
مي گويد: »طلبه با تبليغ است كه معنا پيدا 
فرهنگ  كه  شد  چه  نمي دانم  من  مي كند. 
طلبگي ما اينطور دچار انحراف شد و بي تفاوتي 
نسبت به مردم رواج پيدا كرد اما مي دانم كه 
روستاهايي كه  تبعات خطرناك آن چيست. 
طالب و مبلغان ما از سر زدن به آن ها خودداري 
مي كنند، مورد طمع وهابيون واقع مي شوند. 
فكر نكنيد كه طالب وهابي فقط در مناطق 
مرزي مثل سيستان و بلوچستان و كردستان 
فعال هستند، به هيچ وجه اين طور نيست. 
رسيده  تهران  كيلومتري  به 30  آن ها  طمع 
است. برخي از روستاهاي اطراف خانلق به مرور 
تركيب جمعيتي شان در حال تغيير است. اخيرا 
خبردار شديم كه در يكي از روستاهاي اطراف 

براي افاغنه ساكن آن كالس برگزار كرده اند.«
او می افزايد: »البته ما سريعا برخورد كرديم 
و برادران و خواهران افغاني را آگاه كرديم. ما 
معتقديم حضور مهاجران افغاني در كشورمان به 
شرط برنامه ريزي صحيح يك فرصت مهم است. 
اگر فرهنگ ايراني اسالمي را به آن ها منتقل 
كنيم، وقتي به كشورشان باز مي گردند آن را 
از  ترويج مي كنند. همين االن بخش مهمي 
مدافعان حرم اهل بيت )س( در سوريه و عراق 
را شيعيان غيور افغاني تشكيل مي دهند. دستور 
سوادآموزي  تسهيل  براي  انقالب  رهبر  اخير 
كودكان افغاني كه حتی به صورت غير قانوني 

وارد كشور شده اند، بسيار مهم بود و ما اثر آن 
را در اميدواري و دلگرمي برادران و خواهران 
افغاني ديديم. ما طلبه ها نبايد كوتاهي كنيم، 

بايد زكات علممان را بپردازيم.«

نعمت را از دست دادیم
خانم عباس زاده در ادامه يك تجربه جالب 
مي كند:  خاطرنشان  و  مي گذارد  ميان  در  را 
»استفاده از ماهواره هر چند كم اما در برخي 
روستاي هاي منطقه وجود دارد. وقتي به روستا 
آمديم برخي ها به ما گفتند مي خواهيم برويم 
درب تك تك منازل و ماهواره ها را اجبارا جمع 
كنيم. ما گفتيم مخالفيم، اجازه بدهيد با مردم 
حرف بزنيم و آگاهشان كنيم، يقينا اگر بدانند 
سريال هاي ماهواره اي چه بر سر خانواده شان 
مي آورد، خودشان ديگر از آن استفاده نمي كنند. 
همين طور هم شد. در انتهاي جلسات تفسير 
قرآن به بحث ماهواره مي پرداختيم، به مرور 
خانم ها خودشان مي آمدند و مي گفتند ماهواره 
خجالت  بعضي هايشان  كرده ايم.  جمع  را 
به من  بگويند، در گوشي  مي كشيدند علني 
تقريبا  كه  شد  طوري  مرور  به  مي گفتند. 
هيچكس در روستا از ماهواره استفاده نمي كرد.«

در همين حين يكي ديگر از خانم ها وارد 
بحث مي شود. او هم با بغض درباره ام البنين 
مي گويد: »خانم عباسي مثل خواهرمان است. 
از رفتن او وجدانا ناراحتيم. نعمت را از دست 
جواب  ام البنين  نكردند.«  حمايتش  داديم. 
مي دهد: »شما كه مي دانيد به خاطر بچه ها و 
مدرسه شان مجبور شدم بروم، دوست داشتم 
كجا  هر  شاهلل  »ان  مي گيرد:  جواب  بمانم.« 
هستي به حق امام زمان )عج( اخر و عاقبت 
بخير باشي، اما هر جا بروي بايد به ما سر بزني.«

کار فرهنگي را کنترات برداشتند
در ادامه با خانم عباس زاده راهي ابراهيم آباد 
مي شويم؛ روستايي بزرگ در نزديكي خانلق 
آن  ساكن  افغاني  و 2500  ايراني  كه 3500 
برپاست،  تفسيري  كالس  هم  آنجا  هستند. 
ام البنين  شاگردان.  از  يكي  منزل  در  هم  باز 
در حضور خانم ها مي گويد: »بعضي ها در ماه 
بار ختم  يا حتي سه  بار  بار، دو  مبارك يك 
قرآن مي كنند اما وقتي ماه مبارك تمام مي شود 
حتي يك آيه را حفظ نكرده اند و تفسير آنچه  
را خوانده اند، نمي دانند. دراين كالس عالوه بر 
به  را  آيه اي  خانم ها  قرآن،  سوره هاي  تفسير 
عنوان يادگاري حفظ مي كنند.« سپس دوست 
و همكار صميمي اش را معرفي مي كند. خانم 
فرمانده  و  اسالمي روستا  نايبي عضو شوراي 
همراه  به  او  است.  ابراهيم آباد  بسيج  پايگاه 
ام البنين كار فرهنگي روستا را كنترات برداشته 
و در هر اتفاق خوب فرهنگي كه در ابراهيم آباد 

مي افتد، رد پاي اين دو را مي توان يافت. 
مشكل  »مهمترين  مي گويد:  نايبي  خانم 
است.  آن  نامناسب  بهداشتي  روستا وضعيت 
نداريم.  ثابت  اما پزشك  خانه بهداشت داريم 
ضمن اينكه برخي مهاجران افغاني هم درباره 
رعايت بهداست توجيه نيستند، سعي مي كنيم 
برايشان كالس برگزار كنيم. در مناسبت هاي 
مذهبي هميشه خواهران و برادران افغاني را 
هم دعوت مي كنيم. در طول سال كالس هاي 
ثابت قرآن و احكام دارم كه مورد استقبال خانم 
محفل  ترك  و  خداحافظي  هنگام  هاست.« 
ما  به  گوشي  در  نايبي  خانم  شان،  صميمي 
مي گويد: »اگر مي توانيد به مسئولين بگوييد از 
روستاهاي اطراف تهران غفلت نكنند، دشمن 

طمع دارد.«
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از احداث مخزن آب 20 هزار لیتري تا ساخت مدرسه 8 کالسه در بشاگرد 

كارنامه جهادي بسيجيان مسجد شفاء
»شهید رجایي« نام یكي از گروه هاي جهادي فعال 
و موفق کشور است. پایگاه اصلی این گروه جهادی، 
مسجد شفاء واقع در خیابان مجاهدین اسالم تهران 
است و عمده اعضای آن را بسیجیان منطقه بهارستان 
جهادي  گروه  این  می دهند.  تشكیل  شهدا  میدان  و 

اخیرا 300 مستضعف روستایي را که در آرزوي زیارت 
حرم مطهر امام رضا )ع( بودند، به صورت دست جمعي 
به مشهد برد. خبرنگار ما براي آشنایي با فعالیت هاي 
گروه جهادي شهید رجایي با مسئول آن گفت وگویي 

انجام داده است.

نحوه  درباره  دانش  سیدعلي 
تشكیل گروه شهید رجایي، مي گوید: 
»بیشتر سرداران بزرگ دفاع مقدس 
قبل از آغاز جنگ در مناطق محروم 
خدمت رساني مي کردند. شهید محمد 
ابراهیم همت و حاج احمد متوسلیان 
از همین جمله اند. آن ها اوایل انقالب 
به روستاهاي دور افتاده و محروم سفر 
امكانات  و  توان  حد  در  تا  مي کردند 
کنند.  کمك  مستضعفین  به  موجود 
بزرگ  سرداران  از  که  یادگاري  این 
دفاع مقدس به جا مانده، الگوي بیشتر 
تشكیل  براي  انقالبي  دانشجویان 

گروه هاي جهادي است.«
او مي افزاید: »فعالیت گروه جهادي 
ما از سال 89 آغاز و مزین شد به نام 
شهید رجایي به عنوان نماد خدمت به 
راهي  سال  همان  محرومان.  و  مردم 
شدیم  لرستان  محروم  روستاهاي 
بر  را  مدارس  و  مساجد  مرمت  کار  و 
عهده گرفتیم. براي سال اول و تجربه 
آن  از  پس  بود.  قبول  قابل  نخست، 
تصمیم گرفتیم راهي بشاگرد به عنوان 
یكي از محروم ترین نقاط کشور شویم 
صورت  به  سال  چند  براي  همانجا  و 
مستمر و متمرکز اردوي جهادي برگزار 
کنیم. از سال 90 تا امروز، 4 سال است 
خدمت رساني  بشاگرد  منطقه  در  که 

مي کنیم.«
مسئول گروه جهادي شهید رجایي 
به  شده  ارائه  عمراني  خدمات  درباره 
روستاهاي مرحوم بشاگرد، خاطرنشان 
مي کند: »ساخت یك مدرسه 8 کالسه 
در روستاي بنه گان، آبرساني براي 240 
نفر در روستاي پیر رحمت و ساخت 
مخزن آب با ظرفیت 20 هزار لیتر براي 

رفع مشكل بي آبي مهم ترین خدمات 
مردم  به  ما  جهادي  گروه  عمراني 

بشاگرد بوده است.«
اهمیت  درباره  دانش  سیدعلي 
لیتري  هزار   20 مخزن  ساخت  پروژه 
بشاگرد،  روستاهاي  از  تعدادي  براي 
از احداث  خاطرنشان مي کند: »پیش 
فاصله  باید  روستائیان  مخزن،  این 
از  برداشت آب  براي  را  کیلومتري   3
همه  از  بدتر  مي کردند.  طي  چشمه 
اینكه این کار سخت و طاقت فرسا بر 
عهده خانم ها بود. مسیر چشمه هم به 
علت کوهستاني بودن بسیار خطرناك 
آجري  خانه  کمتر  بشاگرد  در  بود. 
مي بینیم و غالب مردم در کپر زندگي 
 4 هر  براي  ما  وجود  این  با  مي کنند. 
کپر، یك مسیر لوله کشي آب طراحي 

و اجرا کردیم.«
گروه  فعالیت هاي  دیگر  درباره  او 
جهادي شهید رجایي مي گوید: »ارائه 
از  رایگان  درماني  و  پزشكي  خدمات 
در  و  ماست  ثابت  فعالیت هاي  جمله 
همه اردوها بچه هاي علوم پزشكي با 
گروه همراه هستند. البته جهادگران 
فعالیت هاي  کردن  رسانه اي  به  میلي 
اگر هم مطالبي عنوان  و  ندارند  خود 
فرهنگ سازي  براي  فقط  مي شود 

حرکت هاي جهادي است.«
مسئول گروه جهادي شهید رجایي 
فعالیت هاي  »بومي سازي  مي افزاید: 
جهادي یكي از کارهاي مهم و ماندگار 
مردم  که  کنیم  کاری  باید  است. 
روستاهاي محروم، خودشان به صورت 
و  کنند  آباد  را  روستایشان  جهادي 

دوشادوش جهادگران کار کنند.«
سیدعلي دانش درباره نحوه تامین 

و  اردوي جهادي  برگزاري  هزینه هاي 
اظهار  مستضعفین،  به  خدمت رساني 
مي کند: »منبع اصلي تامین هزینه هاي 
خیرین  رجایي،  شهید  جهادي  گروه 
کار  وقت  هیچ  شكر  را  خدا  هستند. 
جهادي روي زمین نمي ماند و همیشه 
باني خیر پیدا مي شود. اما انتظار داریم 
بهتري  حمایت  حاکمیتي  نهادهاي 
آورند.  عمل  به  جهادي  گروه هاي  از 
از  و  کنیم  اعتماد  جهادگران  به  اگر 
تخصص و دلسوزي آنها به نحو احسن 
بهره بگیریم، مطمئنا سرعت رشد و 
برابر  چند  کشور  روستایي  پیشرفت 
گروه هاي جهادي عموما  خواهد شد. 
به  مهندسي  و  فني  باالي  تخصص  با 
آبرساني  پروژه  در  مي روند.  روستاها 
به روستاي پیررحمت نهادهاي دولتي 
بودند  نتوانسته  باال  هزینه  دلیل  به 
برسانند.  سرانجام  به  را  پروژه  این 
دکتري  و  لیسانس  فوق  بچه هاي  اما 
گروه شهید رجایي توانستند راه هاي 
کمك  با  و  کنند  پیدا  کم هزینه تري 
خیرین مشكل تامین آب مردم روستا 

را حل کنند.«
او درباره نقش گروه هاي جهادي در 
تحقق اقتصاد مقاومتي و اشتغالزایي 
خاطرنشان  محروم،  روستاهاي  در 
مي کند: »تعبیر من از اقتصاد مقاومتي 
آموزش  از  است  عبارت  روستا،  در 
تقدیم  جاي  به  مردم  به  ماهي گیري 
روستاهاي  اکثر  در  آن ها.  به  ماهي 
اشتغال  و  تولید  بستر  ما  محروم 
مقاومتي  اقتصاد  محور  عنوان  به 
فعال است اما مردم از دانش کافي و 
برخوردار  تالش  و  کار  فرهنگ  بعضا 
نیستند. مثال عسل کوهي که توسط 
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تولید مي شود  زنبورهاي وحشي 
باالیي  بسیار  درماني  خاصیت  و 
دارد، در شهرهاي بزرگ کیلویي 
فروش  به  هزارتومان  از 80  بیش 
کوهستاني  منطقه  در  مي رسد. 
بشاگرد عسل کوهي به وفور تولید 
مي شود اما کسي به فكر استفاده 
بسیج  نیست.  آن  از  اقتصادي 
وام هاي  دادن  با  هم  سازندگي 
کارگاه هاي  راه اندازي  و  زودبازده 
را  مشكل  همین  رفع  تولیدي 
تاسیس  هنوز  اما  مي کند  دنبال 
محروم  مناطق  به  کارگاه ها  این 

نظیر بشاگرد نرسیده است.«

شهید  جهادي  گروه  مسئول 
بهترین خاطره اش  رجایي درباره 
جهادي،  اردوهاي  برگزاري  از 
یافتیم  توفیق  »اخیرا  مي گوید: 
350 نفر از روستاییان مستضعف 
نرفته  مشهد  به  هرگز  که  را 
رضا)ع(  امام  پابوس  به  بودند، 
از  من  خاطره  بهترین  ببریم. 
اتفاق  همین  فعالیت هاي جهادي 
پیرزن ها  شوق  اشك  دیدن  بود. 
از سال ها  و پیرمردهایي که پس 
بودند،  رسیده  آرزویشان  به 
زیباترین احساس را براي اعضاي 

گروه ما رقم زد.«
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چسب زخمي بر جراحت هاي مرزنشینان یا آن روي سكه جامعه پزشكي

گروه جهادی دندان پزشكان؛
 100 ميليون تومان هزینه، 1 ميليارد تومان خدمت

جامعه پزشكی این روزها زیر ضرب انتقادات تند و تیز 
و در عین حال قابل درك افكار عمومی است، دسته ای 
از پزشكان با وجود افزایش بسیار زیاد دستمزدهایشان 
مد شده  که  هم  می گیرند، جدیدا  میزی  زیر  همچنان 
کالبد  و  تشریح  اتاق  در  پزشكی  رشته  دانشجویان 
در  و  می گیرند  سلفی  عكس  اموات  اجساد  با  شكافی 

اینستاگرام منتشر می کنند. برخورد برخی از پزشكان 
با مردم به مثابه یك تكه گوشت یا ابزار کاسبی، تنها 
یك روی سكه جامعه پزشكی است که مهران مدیری 
دیگر  روی  اما  می کشد.  تصویریش  به  »درحاشیه«  در 
سكه را قرار است اساتید و دانشجویان داندانپزشكی 

رقم بزنند، جایی در نزدیكی های نقطه صفر مرزی. 

پزشك  پزشك،  دندان   120 از  بيش 
»گروه  عنوان  ذيل  جهادی  روانشناس  و 
خدمت  برای  ظهور«  منتظران  جهادی 
راهی  محروم،  مردم  به  رايگان  رسانی 
شده  گيالنغرب  توابع  از  ويژنان  روستای 
گروه  بزرگترين  ظهور«  »منتظران  اند. 
سال  كه  است  كشور  تخصصی  جهادی 
گذشته در خراسان جنوبی شگفتی آفريد 
و به شهرت رسيد، دندان پزشكان جهادی 
يك  جهادی  اردوی  در  توانستند  پارسال 
هفته ای شان درخراسان جنوبی، بالغ بر 1 
ميليارد تومان خدمات دندان پزشكی را به 

صورت رايگان به محرومين ارائه كنند. 
ويژنان  پاسگاه  تاسيس  تازه  ساختمان 
پزشكان  داندان  استقرار  مراكز  از  يكی 
روستائيان  از  زيادی  عده  و  است  جهادی 
در  اند.  كشيده  صف  نوبت  دريافت  برای 
خانم  پزشك  دندان   50 از  بيش  اينجا 
مشغول درمان بيماران هستند و به صورت 
حملی  قابل  يونيت های  پشت  چرخشی 
كه از تهران به كرمانشاه آورده شده، قرار 
می گيرند. دكتر نگين ذكايی در حالی كه 
مشغول ترميم دندان يك دختر روستايی 
است  اين  »برآوردمان  می گويد:  است، 

بيش  بتوانيم  شااهلل  ان  اردو  اين  در  كه 
را درمان كنيم؛ هر چند  بيمار  از 5 هزار 
خودمان می دانيم كه كارهايمان در حكم 
يك چسب زخم است بر آالم مردم محروم 
خيال  الاقل  می توانيم  كه  خوشحاليم  اما 
مردم منطقه را از مشكالت دهان و دندان 
آسوده كنيم. در واقع آمده ايم تا اخالق و 
يادآوری  برای خودمان  را  وجدان پزشكی 
كنيم. بعضی از مردم تصور می كنند ما برای 
طی دوره آموزشی به اين منطقه آمده ايم 
يا دستمزدی دريافت كرده ايم كه صحيح 
ناراحت  برداشت ها  اين  از  البته  نيست، 
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نمی شويم، چون به دنبال خدمتيم.«
آنچه در پاسگاه ويژنان حسابی به چشم 
بچه های  ميان  در  ساليق  تنوع  می آيد، 
ساليق  همه  كه  انگار  است،  دندانپزشك 
باشد، دكتر  اجتماعی يك جا جمع شده 
نگين ذكايی با تاييد اين مساله خاطرنشان 
می كند: »در گروه جهادی منتظران ظهور 
دور  سياسی  و  اجتماعی  مختلف  ساليق 
بچه های  از  بسياری  شده اند،  جمع  همه 
گروه دندانپزشكی دانشگاه آزاد كه در اين 
اردو حاضر شده اند، تنها نقطه مشتركشان 
محروم  مردم  به  رسانی  خدمت  به  عالقه 

است.«

100 میلیون هزینه، 1 میلیارد خدمت
فضای محدود، ازدحام بيماران و جنب 
پزشكان  برای  را  كار  خبرنگاران  جوش  و 
جهادی سخت كرده. در نتيجه مسئول گروه 
جهادی منتظران ظهور پيشنهاد برگزاری 
در  را  جور  و  جمع  خبری  كنفرانس  يك 
اتاق نگهبانی پاسگاه می پذيرد. دكتر جالل 
منتظران  جهادی  »گروه  می گويد:  عادلی 
ظهور، نخستين و بزرگترين گروه جهادی 
فعاليت  كه  است  كشور  در  دندانپزشكی 
خود را از سال 88 شروع كرد. در دانشگاه 
تفريحی  اردوهای  دندانپزشكی  واحد  آزاد 
متعددی برگزار می شود اما بسياری از آن ها 
لغو  دانشجويان  نكردن  استقبال  دليل  به 
اردوی  برگزاری  برای  كه  امسال  می شود. 
جهادی در دانشگاه اطالعيه صادر كرديم، 
بيش از 300 نفر از دانشجويان دندانپزشكی 
اعالم آمادگی كردند اما به دليل محدوديت 
توان، فقط 130 نفر را با خودمان آورديم. 
همه دانشجويانی كه در اين اردو به همراه 
شركت  علمی  هيات  اعضای  و  اساتيد 
كرده اند ترم 12 به باال يا در حال دفاع از 

پايان نامه شان هستند.«
ظهور  منتظران  جهادی  گروه  مسئول 
می افزايد: »در روستای ويژنان 2 درمانگاه 
ايمپلنت،  مركز  يك  ترميمی،  تخصصی 
سالمندان  برای  دندانسازی  البراتوار  يك 
و كشيدن  مركز تخصصی جراحی  و يك 
دندان راه اندازی كرده ايم. عالوه بر اين 10 

پزشك عمومی و متخصص زنان و زايمان 
در خانه بهداشت روستا بيماران را ويزيت 
به شيوع خودكشی در  توجه  با  می كنند. 
اين منطقه يك تيم روانشناسی هم همراه 
بااليی  هزينه های  پزشكی  دندان  ماست. 
مردم  می شود  باعث  مساله  همين  و  دارد 
مستضعف سال ها رنج و زحمت مشكالت 
هزينه  كنند.  تحمل  را  دندان  و  دهان 
برگزاری اردو رقمی نزديك به 100 ميليون 
جامعه  بسيج  كمك  با  كه  است  تومان 
پزشكی، هالل احمر، بسيج سازندگی و ... 
تامين شده است. در مقابل برآوردمان اين 
است كه مجموع خدماتی كه در بخش های 
ترميمی، ايمپلنت، دندان مصنوعی، جراحی 
و ... ارائه می كنيم، بالغ بر يك ميليارد تومان 

خواهد بود.«

میزبانی از مهمانان ناخوانده عراقی
جهادی  گروه  خدمت رسانی  آوازه 
غربی  مرز  سوی  آن  به  ظهور  منتظران 
كشورمان هم رسيده و عراقی ها برای درمان 
دندان هايشان با عبور از مرز خودشان را به 
»ويژنان« رسانده اند. دكتر عادلی می گويد 
را  گروه  نشين  مرز  عراقی های  حضور 
خوشحال  بسيار  حال  عين  در  و  غافلگير 
كرد، پزشكان جهادی به آن ها نيز خدمات 
رايگان ارائه می دهند، مثل هم وطنانشان. 

در بخش ايمپلنت دكتر سيد محمد رضا 
سازور با سابقه عضويت 20 ساله در هيات 
علمی دانشگاه به همراه شاگردانش مشغول 
معاينه بيماران و قالب گيری برای ساخت 
ايمپلنت است. او درباره علت حضورش در 
سال  »چند  می گويد:  جهادی  اردوی  اين 
جای  به  گفتند  رهبری  معظم  مقام  قبل 
كشور  از  خارج  به  را  دانشجويان  اينكه 
ببريد، آن ها را به مناطق محروم ببريد تا 
من  كنند.  لمس  نزديك  از  را  واقعيت ها 
مردم  به  عشق  وجودمان  در  شاگردانم  و 
و  می كنيم  احساس  را  مرزنشين  مقاوم 
به همين دليل پيشرفته ترين و گرانترين 
درمان های دندانپزشكی روز دنيا را برايشان 
مهيا كرده ايم تا ذره از دينمان را به آن ها 
مردم  دندان های  درمان  باشيم.  كرده  ادا 

محروم باعث رهايی آن ها از رنج مداوم و 
ارتقاء كيفيت زندگی آن ها می شود. منطقه 
ای كه در حال حاضر افتخار حضور در آن را 
داريم در جريان دفاع مقدس سه بار توسط 
گيالنغرب  و  است  شده  اشغال  دشمن 
دومين شهر مقاوم مملكت ماست، در واقع 
اين اردوی جهادی يك اردوی راهيان نور 
هم هست. الحمدهلل در نقطه صفر مرزی 
امنيت كامل برقرار است و ما به اين مردم 

شريف افتخار می كنيم.«
دكتر مهرنوش قبادی نيز با سابقه 15 
دانشگاه  علمی  هيات  در  عضويت  سال 
ما  آنكه  از  »بيش  می كند:  خاطرنشان 
آن ها  كنيم،  خوشحال  را  محروم  مردم 
باعث خوشحالی ما می شوند و به ما روحيه 
است  اين  شما  تصور  احتماال  می بخشند. 
كه ما به مردم مرزنشين خدمت می كنيم 
به  بيماران  اين  كه  است  اين  من  باور  اما 
روح امثال من خدمت می كنند. همواره از 
به  چيزی  می خواستم  خداوند  از  كودكی 
من بدهد كه بتوانم به مردم خدمت كنم، 
است  همينطوری  ام  رويه  است  سال   15
نه  نيازمندی  به درخواست درمان هيچ  و 

نمی گويم.«

100 دست دندان مصنوعی برای 
سالمندان روستا

خانم عالم روستا كه در سال های قبل 
عمرانی  جهادی  گروه های  توسط  توسط 
اردوی  برگزاری  مدت  در  شده،  ساخته 
ساخت  مركز  به  پزشكان  دندان  جهادی 
تبديل  روستائيان  برای  مصنوعی  دندان 
اميرعلی  دكتر  جا  اين  در  است.  شده 
دكتر  و  محبی  اهلل  ذبيح  دكتر  َمنگلی، 
نامدار  اساتيد  از  نفر  سه  ضيايی  غالمرضا 
و شاخص عرصه دندان پزشكی به همراه 
دندان  ساخت  مشغول  دانشجويانشان 

مصنوعی برای سالمندان روستا هستند.
دكتر منگلی می گويد: »احساس كردم 
حق ندارم همه عمر و توانم را برای خدمت 
به يك قشر محدود در پايتخت صرف كنم 
و وظيفه دارم برای محرومين كاری كنم؛ 
هرچند كم و ناچيز. ان شاهلل طی يك هفته 

1919 19 راه بهشتنخستین ویژه نامه در پاسداشت حرکت های جهادی



202020

ای كه در اين روستا مستقر هستيم 100 
سالمندان  برای  مصنوعی  دندان  دست 
 200 حداقل  آن  ارزش  كه  می سازيم 

ميليون تومان خواهد بود.«
دوشادوش  حضور  درباره  محبی  دكتر 
دانشجويان و اساتيد در يك اردوی جهادی 
خاطرنشان می كند: »اين اتفاق باعث افزايش 
برای  دانشجويان  انگيزه  و  نفس  به  اعتماد 
از  مهمتر  می شود؛  دانش  و  علم  فراگيری 
همه اينكه تعهد به جامعه و اخالق پزشكی 

را در وجود دانشجويان نهادينه می كند.«
دكتر ضيايی نيز می گويد: »اين سومين 
اردوی جهادی است كه با همراهی همكاران 
عزيز و دانشجويان برگزار می شود. امسال از 
هميشه خوشحال ترم چون تقريبا در نقطه 
صفر مرزی حاضر شده ايم و به مرزنشينان 
عزيز خدمت می كنيم. نمی شود گفت عامل 
اساتيد  اردو  برگزاری  در  برانگيزنده  اصلی 
و  اساتيد  واقع  در  هستند،  دانشجويان  يا 
دانشجويان از يكديگر اثر متقابل می پذيرند، 

اين اردو را با هم برگزار كرديم و نمی توانيم 
از هم تفكيك شويم.«

دندان  ساخت  البراتوار  از  بيرون 
مصنوعی يا همان خانه عالم، پيرمردی زير 
لب چيزی زمزمه می كند، به زبان محلی 
مشغول دعا كردن برای پزشكان جهادی 
است. او يك دست دندان مصنوعی رايگان 
اخير  كه 10 سال  در حالی  گرفته  هديه 
دندان  بدون داشتن حتی يك  را  عمرش 

سپری كرده است.
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مسئول گروه جهادي تخصصي دامپزشكي:

علمي كردن دامداري توليد را 
تا سه برابر افزایش مي دهد

افكار عمومي، گروه هاي جهادي را بیشتر با ارائه خدمات 
عمراني به مناطق محروم و دور افتاده کشور مي شناسند. 
با این وجود به موازات فعالیت گروه هاي جهادي عمراني 
جهادي  گروه هاي  سازندگي  بسیج  سازمان  هدایت  با 
تخصصي با حضور متخصصین رشته هاي گوناگون نیز 
راه اندازي شده است. در این زمینه مي توان به گروه هاي 
مهندسان  پزشكان،  دندانپزشكان،  تخصصي  جهادي 

کشاورزي و دامپزشكان اشاره کرد. 
از  یكي  متوسلیان  احمد  جاویداألثر حاج  گروه جهادي 
گروه هاي جهادي تخصصي است که در زمینه دامپزشكي 
فعالیت دارد و از اساتید و دانشجویان این رشته تشكیل شده 
است. خبرنگار بسیج سازندگي براي آشنایي با فعالیت هاي 
گروه جهادي دامپزشكان با مسئول این گروه گفت وگویي 

ترتیب داده است.

واکسیناسیون 40 هزار راس گوسفند
جهادي  گروه  مسئول  احمدي،  مسعود 
جاويداألثر حاج احمد متوسليان می گويد: 
بسياري از دامداران در مناطق روستايي با 
روش هاي علمي درمان بيماري ها و تغذيه 
مناسب دام آشنا نيستند و به همين دليل 
توليد  از  و  مي فروشند  را  خود  دام هاي 
شهري  مصرف كننده  به  روستايي  كننده 
تبديل مي شوند، هدف اصلي گروه جهادي 
تخصصي دامپزشكان افزايش توليدات دامي 
كرمانشاه  استان  سرفيروزآباد  منطقه  در 

است تا با سوددهي مناسب دامداران براي 
ماندن در روستا ترغيب شوند.

تاكيدات  به  اشاره  با  جهادي  فعال  اين 
رهبر انقالب بر مساله كشاورزي و دامپروري 
خاطرنشان می كند: ما معتقديم كشاورزي 
و دامداري را بايد در رأس امور قرار دهيم 
و فرهنگ جهادي را در اين بخش نهادينه 
با  به همين خاطر تصميم گرفتيم  كنيم، 
حضور در مناطق محروم و آموزش دامداري 
علمي به روستائيان در راستاي علمي كردن 

دامداري كشور گام برداريم.

حاج  جاويداألثر  جهادي  گروه  مسئول 
احمد متوسليان درباره عرصه هاي فعاليت 
اولين  می كند:  اظهار  جهادي  گروه  اين 
بيماري هاي  شيوع  از  پيشگيري  ما  هدف 
و  سمپاشي  منظور  اين  به  و  است  دامي 
 40 شامل  منطقه  دام هاي  واكسيناسيون 
هزار گوسفند، 400 رأس گاو و 100 قطعه 
بعدي  فعاليت  داد.  خواهيم  انجام  را  مرغ 
گروه در بخش درماني است و دام هاي بيمار 
توسط اساتيد متخصص تشخيص داده شده 

و درمان مي شوند. 

عی
منی

م 
میث
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2121 21 راه بهشتنخستین ویژه نامه در پاسداشت حرکت های جهادی



222222

روستائیان به راحتي مي توانند تولید 
شیرشان را سه برابر کنند

جاويداألثر  جهادي  گروه  مسئول 
اقدام  تأكيد می كند: مهمترين  متوسليان 
روز  علوم  بكارگيري  فرهنگ  ترويج  گروه 
بايد  ما  است.  دامي  محصوالت  توليد  در 
چطور  كه  بدهيم  آموزش  روستائيان  به 
را  آن  و  دهند  افزايش  را  توليد  مي توانند 
بهينه كنند و با استفاده از روش هاي علمي 
و تعيين جيره غذايي مناسب چگونه دام 
هايشان را به سوي دوقلو زايي سوق دهند. 
توليد  مي توان  دامداري  كردن  علمي  با 
محصوالت دامي را تا سه برابر افزايش داد.

دامدارها،  از  خيلي  كرد:  تصريح  وي 
را  خود  دام  پايين  سودآوري  دليل  به 
مهاجرت مي كنند،  به شهر  و  مي فروشند 
بنابراين افزايش توليدات دامي و سودآوري 
اثر مستقيمي بر كاهش مهاجرت از روستا 
به شهر دارد. اگر دام ها درمان شوند و انگل 
نداشته باشند وزنشان زياد مي شود و حتي 
با فروش آن سود بيشتري نصيب روستائيان 
به  اما در وضعيت كنوني، دامدار  مي شود 
سادگي دام خود را به دالل مي فروشد و پول 
كمي به دست مي آورد. وقتي دامدار بداند 
دام،  تغذيه مناسب  و  با يك درمان ساده 

مي تواند توليد شير خود را از 3 كيلوگرم 
به 10 كيلوگرم برساند، ديگر دام خود را 
نمي فروشد و در منطقه مي ماند. به عنوان 
نمونه ورم پستان گاو را به راحتي مي توان 

درمان كرد و توليد شير را افزايش داد. 
روستائيان  از  وقتي  می افزايد:  احمدي 
سؤال كرديم كه آيا مسئوالن كشاورزي و 
امور شما رسيدگي  به  دامپزشكي منطقه 
مي كنند، گفتند در طي سال حداكثر يكبار 
مي آيند و يك بررسي سطحي مي كنند و 
مي روند. در حالي كه اگر به صورت عميق 
و با برنامه ريزي بهتر كار كنيم روستائيان 

اميدوار مي شوند.

لزوم فعال شدن
 30 پایگاه بسیج دامپزشكي

تخصصي  جهادي  گروه  مسئول 
دامپزشكي می گويد: يكي از اهداف گروه ما 
اين است كه با جريان سازي ظرفيت اساتيد 
و دانشجويان 30 پايگاه بسيج دامپزشكي 
همين  در  را  كشور  سراسر  دانشگاه هاي 
جهادي  گروه   30 اگر  كنيم.  فعال  مسير 
مختلف  نقاط  در  تابستان  در  دامپزشكي 
كشور فعاليت كنند، قطعا موجب افزايش 

توليد گوشت قرمز در كشور خواهد شد.

سازمان  می كند:  خاطرنشان  احمدي 
بسيج سازندگي بايد حلقه اتصال گروه هاي 
و  اساتيد  همه  و  شود  تخصصي  جهادي 
دانشجويان دامپزشكي عالقمند به خدمت 
را در قالب گروه هاي تخصصي سازماندهي 
پايش  و  بررسي  با  بايد  اين سازمان  كند، 
وضعيت دامداري در سراسر كشور نقاطي را 
كه نيازمند حضور دامپزشكان جهادي است 
معرفي  جهادي  گروه هاي  به  و  شناسايي 

كند. 
تخصصي  جهادي  گروه  مسئول 
دامپزشكي اضافه می كند: پيشنهاد ما اين 
دام  طيور،  تخصصي  گروه هاي  كه  است 
سبك، دام سنگين و ... با حضور اساتيد و 
دانشجويان دامپزشكي تشكيل شود و هر 
گروه براي رفع علمي مشكالت دامپروري 
نمونه  عنوان  به  كند.  ريزي  برنامه  كشور 
آنفلونزاي مرغي در مناطق شمالي كشور 
موجب  و  مي كند  پيدا  شيوع  ساله  هر 
تلفات طيور مي شود كه دليل اين مساله 
مهاجرت حيوانات غير اهلي مثل غاز به اين 
مناطق است، در عين حال تلفات مرغ در 
باالست،  بسيار  نيز  مرغداري هاي صنعتي 
اما همه اين موارد با برنامه ريزي هاي بسيار 

ساده اي قابل حل است. 
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اگر دامپزشك نباشد
 سالمت کل جامعه از بین مي رود

دامپزشك  كار  می كند:  خاطرنشان  وي 
از پزشك مهمتر است چون اگر دامپزشك 

از بين مي رود و  نباشد سالمت كل جامعه 
گوشت فرآوري شده و ساير محصوالت لبني 
مثل كره، پنير و ... به دست مردم نمي رسد. 
به همين دليل در كشورهاي پيشرفته تالش 

دام  رشته  وارد  افراد  نخبه ترين  تا  مي شود 
پزشكي شوند اما امروز ديد جامعه ما نسبت 
به رشته دامپزشكي با آنچه بايد باشد فاصله 

قابل توجهي دارد. 
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راهكار گروه جهادي فاطمیون براي حل یك مساله اجتماعي

پاي ماهواره چگونه به روستاها باز مي شود؟!

بانوي   20 از  شهر،  مشكین  فاطمیون  جهادي  گروه 
جهادگر تشكیل شده است. این گروه جهادي که محور 
فعالیت هاي خود را بر آموزش و فرهنگ متمرکز کرده، در 
ماه مبارك رمضان به مدت 14 روز در روستاهاي محروم 

استان آذربایجان غربي به خدمت رساني پرداخت. 
گروه  فعالیت هاي  درباره  سیدمحمدي  صدیقه 
فاطمیون  جهادي  گروه  می گوید:  فاطمیون  جهادي 

متشكل از خانم هاي فارغ التحصیل حوزه علمیه است 
اردبیل  استان  به روستاهاي محروم  و خدمت رساني 
کالس هاي  برگزاري  و  بخشي  آگاهي  طریق  از  را 
گروه  است.  داده  قرار  خود  کار  دستور  در  آموزشي، 
جهادي ما در روستاهاي محرومي حضور پیدا مي کند 
که مبلغ ندارند و متاسفانه بنا به دالیل مختلف طالب 

کمتر به آن ها سفر مي کنند.
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گروه جهادي  اعضاي  اينكه  بيان  با  وي 
روستاهاي  مردم  روحيه  تقويت  هدف  با 
ماه  بركت  به  اعتقاد  نيز  و  شده  شناسايي 
مبارك رمضان، ايام اين ماه را براي برگزاري 
اردوي جهادي برگزيدند، خاطرنشان می كند: 
برگزاري كالس هاي آموزش قرآن و احكام 
براي بانوان و برپايي كالس هاي نشاط آفرين 
و سرگرم كننده براي كودكان روستا در راس 

برنامه هاي گروه جهادي فاطميون قرار دارد.
مسئول گروه جهادي فاطميون با گاليه 
از كم لطفي هاي دستگاه هاي اجرايي، تصريح 
مردم  براي  كه  بوديم  مند  عالقه  می كند: 
اما  كنيم،  تهيه  فرهنگي  بسته هاي  روستا 
حتي براي تهيه هزينه رفت و برگشت نيز 
از  بيشتري  انتظار  مواجه شديم.  با مشكل 
دستگاه هاي اجراي براي كمك و پشتيباني 
داريم، آن ها بايد بدانند حمايت از گروه هاي 
جهادي كه به خصوص در عرصه فرهنگ 
فعاليت مي كنند، در بلند مدت موجب كاهش 
كم  باعث  نهايت  در  و  اجتماعي  مشكالت 
شدن مشكالت مديران و مسئوالن مي شود، 
ضمن اينكه اين گروه ها توقع زيادي ندارند و 
اساسا تامين هزينه رفت و برگشت يك گروه 
جهادي در ميان اعتبارات دستگاه هاي اجرايي 

چيزي به حساب نمي آيد.
صديقه سيد محمدي با بيان اينكه برخي 
از روستاهاي استان با مشكالت فرهنگي و 
اجتماعي جدي روبه رو هستند، اظهار می كند: 
در سفر به برخي از روستاها متوجه شديم، 
نمي توانند  اينكه  دليل  به  مردم  از  برخي 
شبكه هاي صدا و سيما را به صورت مونولوگ 
دريافت كنند، اقدام به تهيه ماهواره كرده اند، 
مشاهده كرديم كه در برخي از منازل، چند 
ماهواره  و  مي شوند  جمع  هم  دور  خانواده 
مي بينند. اعتقادات مردم اين روستاها هيچ 
تناسبي با برنامه هاي ماهواره نداشت اما واقعا 
آن ها نياز به سرگرمي دارند و وقتي نمي توانند 
تلويزيون خودمان را ببينند، طبيعي است 
كه برخي از آن ها به ناگزير دست به چنين 

اقداماتي مي زنند.
وي می افزايد: اگر تلويزيون ديجيتال در 
اين روستاهاي محروم توزيع شود بدون شك 
هيچ كدام از روستاييان، به استفاده از ماهواره 
ادامه نخواهند داد زيرا وقتي با مردم صحبت 
كرديم كامال به اين مساله واقف بودند كه 
بار  برنامه هاي ماهواره براي خانواده ها زيان 

است.

ازدواج  فاطميون  جهادي  گروه  مسئول 
شايع  معضالت  از  ديگر  يكي  را  اجباري 
روستاهاي مذكور عنوان می كند و می گويد: 
از  برخي  در  اجباري  ازدواج  متاسفانه 
مثال  دارد،  رواج  استان  محروم  روستاهاي 
بدون رضايت و بعضا حتي بدون اطالع دختر، 
از پسرهاي  به عقد يكي  را  او  پدر خانواده 
فاميل در مي آورد. شيوع ازدواج هاي اجباري 
موجب بروز مشكالت عديده در خانواده هاي 
اين منطقه شده و در نتيجه كودكان روستا 
با شرايط سختي روبرو مي شوند. متاسفانه 
روستا  مردان  از  برخي  كه  كرديم  مشاهده 
حتي اجازه حضور زنانشان در مسجد را هم 

نمي دهند.
اضافه می كند: مشكالت روستاهاي  وي 
كشور را نبايد صرفا در مسائل عمراني نظير 
كرد،  ... خالصه  و  گاز  لوله كشي  آب،  راه، 
بايد  مهم  اين محروميت هاي  رفع  كنار  در 
مشكالت فرهنگي و اجتماعي مردم را هم 
ديد و براي حل آن برنامه ريزي كرد. تالش 
گروه جهادي فاطميون اين است كه با حفظ 
شده،  شناسايي  روستاهاي  با  خود  ارتباط 
بتواند با ارائه خدمات مشاوره اي و آموزشي 

ديدگاه هاي غلط رايج را اصالح كند.
به  مردان  اعتياد  محمدي  سيد  صديقه 
دليل شيوع بيكاري را مشكل ديگر روستاهاي 
شناسايي شده عنوان می كند و می گويد: با 
رايزني هاي انجام شده، مسئوالن كميته امداد 
امام خميني )ره( را متعاقد كرديم تا هزينه 
ترك اعتياد را براي داوطلبان ترك اين بالي 
خانمان سوز تقبل كند و موافقت جمعي از 
مشاوران ترك اعتياد را براي سفر به روستا 

كسب كرديم.
جهادي  گروه هاي  می كند:  تاكيد  وي 
سفر  روستاها  به  رساني  خدمت  براي  كه 
فرهنگي  پيوست  حتما  بايد  مي كنند، 
اردو را تهيه كنند و آن را جدي بگيرند و 
به آن استمرار بخشند. خدا را شكر مردم 
جهادي  گروه  سفر  از  هدف  روستاهاي 
بودند،  راضي  و  بسيار خوشحال  فاطميون 
مشاهده شوق روستاييان و اثرات مثبتي كه 
در كوتاه مدت بروز كرد باعث شد تا اعضاي 
گروه مصمم شوند در آينده اي بسيار نزديك 
مجددا به اين روستاها سفر كنند، همگي 
معتقد بودند كه رضايت مردم نتيجه بركت 
حال  شامل  كه  است  رمضان  مبارك  ماه 

طلبه هاي بسيجي شده است.
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خواهران نقاش، دختران جهادي

اردوي جهادي حالمان را خوب مي كند
فعالیت گروه های جهادی در ماه مبارك رمضان هم 
باشد در  اگر الزم  نمی شود. بسیجیان جهادگر  تعطیل 
اما  می دهند  خرج  به  انعطاف  عمرانی شان  برنامه های 
کرکره کار جهادی را حتی در گرم ترین روزهای رمضان 

پایین نمی کشند. شهید کاظمی و شهید خسروی نژاد، نام 
دو گروه جهادی است که چراغ خدمت رسانی داوطلبانه 
روستاهای  در  رمضان  مبارك  ماه  ایام  در  را  مردم  به 

شهرستان خدا بنده روشن نگه داشته اند. 

مهدی شهيدی، مسئول حوزه دانشجويی 
شهيد زين الدين درباره فعاليت اين دو گروه 
قالب  در  جهادگر   40« می گويد:  جهادی 
شهيد  و  كاظمی  شهيد  جهادی  گروه های 
افشار  بخش  روستاهای  به  خسروی نژاد، 
 30 كه  شده اند  اعزام  خدابنده  شهرستان 
نفرشان را خانم ها تشكيل می دهند. بچه های 
هر دو گروه عالقه مند بودند كه در ماه رمضان 
يك  از  چون  كنند  برگزار  را  جهادی  اردوی 
طرف در ماه رمضان جمعيت در روستا حضور 
دارد و از سوی ديگر كار جهادی با زبان روزه 
را تمرين خودسازی می دانند. فعاليت عمرانی 
مان در اين مقطع رنگ آميزی ديوار دو مدرسه 

است.«
زهرا و معصومه حبيبی، خواهران هنرمندی 
هستند كه نقاشی ديوار مدارس دو روستای 
نريمان قشالق و مصرآباد را بر عهده گرفته اند. 

زهرا كه خواهر بزرگتر و فارغ التحصيل رشته 
می گويد:  است،  زنجان  دانشگاه  از  گرافيك 
نقاشی  برای  كه  است  سال  چهارمين  »اين 
ديوار مدارس با يك گروه جهادی همراه شده 
ام. هر سال به بسيج سازندگی استان مراجعه 
و در خواست می كنم جايی در نقاط محروم 
برای نقاشی ديواری به من معرفی كنند. امسال 
هم به همراه گروه های جهادی شهيدكاظمی و 
شهيد خسروی نژاد به روستاهای محروم بخش 
خدابنده آمده ايم. من نقاشی ديواری در مدارس 
را خيلی دوست دارم چون وقتی مدارس زيبا 
درس  به  بيشتری  رغبت  بچه ها  می شوند، 

خواندن نشان می دهند و شادتر می شوند.«
معصومه خواهر كوچكتر زهرا كه دانشجوی 
از  را  ديواری  نقاشی  و  است  معماری  رشته 
خواهر بزرگترش آموخته، تاكيد می كند: »ما 
آمده ايم تا به مردم روستا بگوييم هيچ وقت 

شما را فراموش نمی كنيم.«
مسجد  و  مدرسه  در  گروه  اعضای  بقيه 
فعاليت  مشغول  قشالق  نريمان  روستای 
هستند. خانم بيگدلی، دانشجوی علوم تربيتی 
و مسئول كميته آموزش اين گروه های جهادی 
است. او می گويد: »بيشتر برنامه های ما برای 
از  روستاست.  بانوان  و  نوجوانان  كودكان، 
فضای مدرسه روستا برای برگزاری كالس های 
آموزش  و  گلسازی  زبان،  گلدوزی،  خياطی، 
قرآن استفاده می كنيم. كالس كار با جوانه ها 
هم اختصاص دارد به كودكان روستا، آن ها در 
اين كالس ساخت كاردستی و كشيدن نقاشی 

را ياد می گيرند.«
ليال اشجاری هم كه دانشجوی رشته تربيت 
بدنی است، درباره علت برگزاری اردو در ماه 
جهادی  »اردوی  می گويد:  رمضان  مبارك 
هميشه حال بچه های جهادی را خوب می كند 
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مخصوصا اگر در ماه رمضان برگزار شود. بيش 
از اينكه مردم روستا نيازمند حضور ما باشند، ما 
محتاج حضور ميان آن ها هستيم. اين سومين 
قشالق  نريمان  روستای  به  كه  است  سالی 
بچه های  گرفته ايم.  انس  مردم  با  و  می آييم 
اصال  كه  هستند  خوشحال  قدری  به  روستا 

دوست ندارند بروند خانه شان«.
غزل خانی معلم قرآن خوش ذوقی است كه 
معنی سوره های قرآن را به در قالب اشعاری 
زيبا به بچه ها آموزش می دهد، عاطفه جعفری 
هم در كالس جوانه ها مشغول سر و كله زدن 
با نشاط  او  با جوانه های روستاست، كالس 
ترين و البته پر سر و صداترين كالس است، 
معصومه آال داغلو هم زبان انگليسی تدريس 

می كند و ترجيح می دهد از اين فرصت برای 
استفاده  روستا  محروميت های  كردن  بازگو 
كند: »بيشتر بچه های روستا حداكثر تا كالس 
ششم دبستان درس می خوانند و سپس ترك 
تحصيل می كنند، به اين خاطر كه از كالس 
ششم باالتر بايد هر روز به روستايی ديگر سفر 
كنند در حالی كه نه راه مناسبی وجود دارد 
و نه وسيله نقليه ای برای طی مسير. با اين 
چه  اما  بياموزند  دارند  دوست  بسيار  وجود 
فايده كه فقط 10 روز از سال می توان به آن ها 

آموخت.«
مسجد روستای نريمان قشالق هم صحنه 
حضور جهادگران است. جالب اينكه مسجد 
آبرومند و مناسب روستا نيز يادگاری بسيج 

گروه های  توسط  و  است  زنجان  سازندگی 
جهادی استان بنا شده. 

خانم صبوری كارشناس الهيات و مدرس 
روستاست.  بانوان  برای  احكام  و  كريم  قرآن 
روستا  اين  در  است كه  او هم سومين سال 
مهمان خانم های روستايی است. خانم صبوری 
خاطرنشان می كند: »مردم اين منطقه مومن 
و با صفا هستند و بسيار عالقه مند به معارف 
دينی. مباحث را با تكيه بر سيره نبوی )ص( و 
سبك زندگی خدمت خانم ها مطرح می كنيم. 
كشاورزی  و  دامداری  از  روستا  مردم  درآمد 
تامين می شود. مهمترين مشكل روستا فقدان 
آب آشاميدنی است، اين روستا روزانه فقط يك 

ساعت آب دارد.«

عكس: سارا رجایی
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از ساخت مسجد در کرمانشاه تا ریل گذاري راه پله منزل یك معلول

اردوي جهادي؛ خيلي دور یا خيلي نزدیک؟

 به طور طبیعي ایام تعطیالت تابستان و عید بهترین 
جوانان،  توسط  جهادي  اردوهاي  برگزاري  براي  موسم 
دانشجویان و دانش آموزان است. آن ها با استفاده از ایام 
فراغت از تحصیل راهي مناطق محروم مي شوند تا به 
مردم مستضعف خدمات عمراني، فرهنگي و درماني ارائه 
کنند. جهادگران بسیجي در اردوهاي جهادي بعضا تا 1 

ماه در مناطق محروم باقي مي مانند. 
اما این روش از برگزاري اردوي جهادي در عین اینكه 
بسیار مفید است، محدودیت هایي را نیز با خود به همراه 

دارد. از جمله اینكه فقط در ایام تعطیالت تابستان و عید 
قابل انجام است و دیگر اینكه سایر اقشار مردم از حضور 
در آن باز مي مانند. هجرت از خانه براي مدت طوالني 
براي جوانان و دانشجویان کاري جذاب و در عین حال 
آسان است اما براي یك جوشكار، یك بنا، یك مهندس 
انجام  و  خانواده  سرپرستي  که   ... و  کارمند  یك  برق، 
وظایف مشخصي را بر عهده دارد حضور در این اردوها 
به میزان قابل توجهي سخت است و او را با چالش مواجه 

مي کند.

آن دسته از بسيجياني كه عالقمندي بيشتر به خدمت رساني 
اين مساله  و  از خود نشان مي دهند  به مردم محروم  اجتماعي 
جزو اولويت هاي شان است، براي اين مساله چاره اي انديشيده اند؛ 
برگزاري اردوهاي جهادي يك روزه و كوتاه مدت در منطقه محل 

اسكان.
در همين زمينه عباس نوابي، مسئول بسيج سازندگي حوزه 
برگزاري  در  تجربه خوبش  قم،  ابراهيمي  بسيج شهيد  مقاومت 
اردوي جهادي كوتاه مدت را با ما در ميان گذاشته است. او اخيرا 
به همراه بسيجيان حوزه شهيد ابراهيمي به صورت رايگان راه پله 

منزل يك فرد معلول را ريل گذاري و مناسب سازي كرده است. 
فرماندهان  ذهني  فضاي  گذشته  »در  مي گويد:  نوابي  عباس 
پايگاه هاي بسيج شهري به اين صورت بود كه بسيج سازندگي 
يك چيز دكوري است. بسياري از فرماندهان پايگاه ها صرفا براي پر 
كردن جاي خالي مسئول سازندگي در شورايشان كسي را منصوب 
مي كردند و مساله سازندگي را جدي نمي گرفتند. اما چند وقتي 
است كه اين نگاه نادرست اصالح شده است. فرماندهان پايگاه ها 
ديگر توجيه شده اند كه مسئول سازندگي پايگاه مقاومت بسيج بايد 

فعال ترين و با انگيزه ترين بسيجي عضو پايگاه باشد.«
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اردوي  برگزاري  براي  زمينه هاي الزم  تمهيد  درباره چگونگي  او 
جهادي يك روزه، خاطرنشان مي كند: »من به عنوان مسئول سازندگي 
حوزه مقاومت قبل از برنامه ريزي براي اردوي جهادي كوتاه مدت، 
فرم هايي تهيه و در ميان بسيجيان پايگاه ها توزيع كردم. اين فرم ها 
نشان مي داد كه بسيجيان چه تخصص هايي دارند و تحت چه شرايطي 
مي توانند خدمت رساني داوطلبانه و رايگان به مستضعفين منطقه ارائه 
كنند. با بررسي فرم ها تعداد زيادي بسيجي نجار، بنا، مهندس برق و 
مكانيك، جوشكار و ... پيدا كرديم كه آماده بودند حداقل يك روز در 

هفته براي محرومين رايگان كار كنند.«
مسئول بسيج سازندگي حوزه مقاومت بسيج شهيد ابراهيمي قم 
مي افزايد: »عالوه بر اين تعداد زيادي باني هم پيدا كرديم؛ يعني كساني 
كه مستقيما نمي توانند در اردوي كوتاه مدت حضور پيدا كنند اما از 
تمكن مالي برخوردارند و مي توانند هزينه مواد اوليه و مصالح و ديگر 
چيزهاي مورد نياز را تامين كنند. در اين مدل حوزه مقاومت حلقه وصل 
و نخ تسبيحي است ميان نيروهاي جهادي متخصصي كه در مجموعه 

پايگاه هاي زير مجموعه پخش هستند و از وجود يكديگر بي خبرند.«
عباس نوابي درباره اردوهاي جهادي كوتاه مدت اجرا شده توسط 
بسيج  اظهار مي كند: »مسئوالن  ابراهيمي،  بسيجيان حوزه شهيد 
شده  تعيين  جغرافياي  در  تا  هستند  موظف  پايگاه ها  سازندگي 
پايگاهشان جست و جو كنند و خانواده هاي محروم و مستضعف نيازمند 
به كمك را بيابند. چندي پيش يكي از بسيجي ها به ما خبر داد كه يكي 
از نمازگذاران مسجد المصطفي به علت معلوليت و ويلچرنشين بودن با 
مشكالت و زحمات زيادي براي عبور از پله هاي منزلش روبه روست و 

پولي هم براي مناسب سازي راه پله منزلش ندارد.«

او اضافه مي كند: »با فراخواني كه انجام داديم به راحتي بودجه 
الزم براي خريد مصالح و مواد اوليه توسط خيرين فراهم شد. بچه هاي 
جوشكار و متخصص را از پايگاه هاي مختلف دعوت كرديم و يك روزه 
راه پله اين فرد معلول مناسب سازي و ريل گذاري شد؛ به گونه اي كه 

حاال به راحتي با ويلچر رفت و آمد مي كند.«
از  و خارج  بلند مدت  اردوي جهادي  است  معتقد  نوابي  عباس 
محدوده استان، شيوه اي ارزشمند از خدمت رساني به محرومان است، 
اما خدمت رساني در اين شيوه خالصه نمي شود، همين دور و برها 
هم مي توان مستضعفيني را يافت كه نيازمند خدمت رساني جهادي 
بسيجيان هستند. او مي گويد: »سال گذشته 200 نفر از بسيجيان يكي 
از پايگاه هايمان در كرمانشاه اردوي جهادي برگزار كردند و مسجد 
ساختند. با اين وجود از محرومين و مستضعفين منطقه خودمان غفلت 
نمي كنيم. پروژه جديدمان بازسازي سردر در حال ريزش منزل يك 

پيرزن است كه كسي را ندارد و اوضاع مالي اش هم مناسب نيست.«
ابراهيمي  شهيد  بسيج  مقاومت  حوزه  سازندگي  بسيج  مسئول 
قم درباره فعاليت هايشان در عرصه اقتصاد مقاومتي هم خاطرنشان 
مي كند: »ما بسيجيان واجد شرايط را براي وارد شدن به عرصه توليد 
در زمينه هايي مثل پرورش بلدرچين، شترمرغ، قارچ، مرغ بومي و ... به 
ناحيه مقاومت معرفي مي كنيم. در كنار آن فعاليت تبليغي براي اقتصاد 
مقاومتي را دنبال مي كنيم. يكي از كارهاي ما توليد پوستر و بروشور 
درباره اهميت خريد كاالي ايراني و اثر آن بر اشتغالزايي است. ما اين 
پوسترها و بروشورها را در ميان مغازه داران منطقه توزيع مي كنيم. 
مغازه داران از اين پوسترها خيلي استقبال مي كنند و آن ها را در جاي 

مناسبي كه توجه خريداران را جلب مي كند، نصب مي كنند.«
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بهترین منطقه براي کشت اکالیپتوس کجاست؟

راهيان شهادت؛
باني كشت اكاليپتوس در جنوب كرمان

و  توليد  افزايش  به  كه  علمي  دامداري  و  كشاورزي  ترويج 
جمله  از  مي شود،  منجر  روستائيان  درآمد  افزايش  نتيجه  در 
رويكردهاي اقتصاد مقاومتي است كه برخي از گروه هاي جهادي 
و  توليد  آموزش  نيز  جهادي  گروه  از  ديگر  برخي  برگزيده اند. 
فروش محصوالت جديد به روستائيان متناسب با ظرفيت ها و 
ويژگي هاي بومي منطقه را در پيش گرفته اند. با اين وجود رويكرد 
همه گروه هاي جهادي در اشتغالزايي، مشترك است: »اشتغالزايي 
در نقاط محروم از طريق توانمندسازي مردم، بدون تصدي گري«.

است  گروه هايي  جمله  از  شهادت  راهيان  جهادي  گروه 
عناوين  فهرست  به  را  مقاومتي  اقتصاد  عرصه  در  فعاليت  كه 
خدمت رساني اش به مناطق محروم افزوده است. اين گروه جهادي 
كه چندي است حضور متمركز در روستاهاي محروم منطقه قلعه 
گنج كرمان را تجربه مي كند، ترويج كشت اكاليپتوس در جنوب 

كرمان را در دستور كار خود قرار داده است. 
شهادت  راهيان  جهادي  گروه  مسئول  عظيمي،  مصطفي 
مي گويد: »جنوب كرمان، بهترين منطقه در ايران براي كشت گياه 
اكاليپتوس است. اين مساله اي است كه مهندسان كشاورزي گروه 
جهادي ما به آن باور دارند و از آن دفاع مي كنند. ما متوجه شديم 
كه اتفاقا در گذشته نيز مردم اين منطقه از كشت اكاليپتوس 
امرار معاش مي كردند. با عنايت به بازار خوب و رو به گسترش 

اكاليپتوس، ترويج كشت آن را در منطقه آغاز كرديم.«
مهندسان  وظيفه  اردو،  برگزاري  فرصت  »در  مي افزايد:  او 
كشاورزي در گروه جهادي دانشگاه آزاد دماوند آموزش كشت 
و به خصوص قلمه زني اكاليپتوس به روستائيان و بسترسازي 
به  توجه  با  اكاليپتوس  است.  كشت  مقدمات  كردن  فراهم  و 
از جمله  و  در همه جاي جهان  دارد  فوق العاده اي كه  خواص 
حاوي  اكاليپتوس  دارد.  گسترشي  به  رو  و  مناسب  بازار  ايران 
اثر ضد اختناق و ضدعفوني كننده است و براي درمان سرفه، 
درد سينه، سرماخوردگي، سردرد، ميگرن، سينوزيت و نيز رفع 
دردهاي موضعي و آرتروز يكي از بهترين گزينه هاست. در واقع 

كامال ضروري است كه در هر جعبه كمك هاي اوليه يك شيشه 
دشمن  همچنين  اكاليپتوس  باشد.  داشته  وجود  اكاليپتوس 
از  حشرات موذي است و هر جا روييده شود، حشرات موذي 
آن منطقه رانده مي شوند. به همين دليل از روغن آن در توليد 

آفت كش هاي گياهي و سازگار با طبيعت استفاده مي شود.«
و كشت  مقاومتي  اقتصاد  آموزش  درباره  عظيمي  مصطفي 
بهينه به مردم ساكن در روستاهاي دور افتاده كشور، خاطرنشان 
به  ساده  بسيار  آموزش هايي  و  تجربيات  انتقال  »با  مي كند: 
روستائيان مي توان زندگي آنان را به طور كامل متحول كرد. 
كه  است  چيزي  آن  از  ساده تر  روستائيان  زندگي  در  تحول 
تصورش را مي كنيم، فقط همت جهادي الزم دارد. يكي از داليل 
مناطق  به  بي توجه مسئوالن  به شهر،  مهاجرت روستانشينان 
اين مناطق قدم مي گذارند  به  محروم است. هرگاه جهادگران 
موجي از اميدواري را در دل روستاييان زنده مي كنند. اگر حضور 
عمراني،  امكانات  بر  عالوه  مردم  براي  روستاها  در  جهادگران 
اشتغال نيز به همراه داشته باشد، نقطه عطفي در پيشرفت كشور 
ايجاد مي شود. اردوهاي جهادي جرقه اميد را در در مستضعفين 
روشن مي كند و به آن ها مي گويد شما بخش فراموش شده نقشه 

ايران نيستيد.«
گروه جهادي راهيان شهادت در سال 88 توسط جمعي از 
دانشجويان بسيجي دانشگاه آزاد اسالمي واحد دماوند راه اندازي 
ابتدا  »از  مي گويد:  باره  اين  در  عظيمي  مصطفي  است.  شده 
براي  كه  گرفتيم  تصميم  گروه  مركزي  شوراي  همفكري  با 
خدمت رساني بهتر در يك منطقه خاص تمركز كنيم. به همين 
جهت روستاهاي جنوب كرمان، كرمانشاه و لرستان را انتخاب 
كرديم. خدا را شكر هميشه تعداد افراد گروهمان در حال افزايش 
بوده است. ساخت ده ها چشمه سرويس بهداشتي و حمام در 
روستاهاي قلعه گنج در جنوب كرمان، ساخت خانه عالم، خانه 
بهداشت و مسجد بخشي از مهم ترين فعاليت هاي عمراني گروه 

جهادي راهيان شهادت از زمان تاسيس تا امروز است.«

جهادي  گروه  هزار   3 از  بیش  ظرفیت  از  استفاده 
اشتغالزایي  ویژه  به  مقاومتي  اقتصاد  عرصه  در  کشور 
مهمترین  جمله  از  محروم  مناطق  در  روستائیان  براي 
اولویت هاي بسیج سازندگي است. بر این اساس تالش 

ارائه  موازات  به  کشور،  جهادي  گروه هاي  تا  مي شود 
مستضعفین،  به  پزشكي  و  فرهنگي  عمراني،  خدمات 
فعالیت هاي اشتغالزایي براي ساکنان مناطق محروم را 

نیز دنبال کنند.

نخستین ویژه نامه در پاسداشت حرکت های جهادی303030 راه بهشت



31

او مي افزايد: »اعزام پزشك و مشاور خانواده به مناطق محروم 
يكي از ديگر از فعاليت هاي گروه جهادي راهيان شهادت است. با 
توجه به وقوع طوفان شن در مناطق صحرايي و مشكالت زيادي 
كه براي مردم پديد مي آيد، ايجاد پوشش گياهي در منطقه نيز 
همواره بخشي از فعاليت جهادي اعضاي گروه را به خود اختصاص 

داده است.«
فعاليت  اهميت  راهيان شهادت درباره  مسئول گروه جهادي 
مستمر در مناطق محروم، اظهار مي كند: »تمركز فعاليتهاي جهادي 
يك گروه جهادي در يك منطقه محروم اثرات مثبت بيشتري به 
دنبال دارد و اين ادعا كامال قابل اثبات است. مي توان نتيجه فعاليت 
گروه هاي متمركز را با گروه هاي جهادي كه هر سال در يك منطقه 

اردو برگزار مي كنند، مقايسه كرد. وقتي يك گروه جهادي طي چند 
مرحله به يك منطقه محروم اعزام مي شود جلب اعتماد و صميميت 
فوق العاده روستاييان نسبت به گروه را در پي دارد و در نتيجه 

خدمت رساني راحت تر انجام مي شود.«
مصطفي عظيمي خاطرنشان مي كند: »يكي از آسيب هاي مهم در 
اردوهاي جهادي اين است كه در طول برگزاري اردو، فقط جهادگران 
كار مي كنند و روستائيان خودشان آستين باال نمي زنند. تجربه ما 
نشان داده كه اگر به صورت مستمر در يك منطقه حضور داشته 
باشيم خود مردم روستا نيز آستين باال مي زنند و عرق مي ريزند. 
عالوه بر اين، تمركز در يك منطقه محروم ارتباط گيري با مسئوالن 

محلي و دريافت كمك و امكانات از آن ها را آسان تر مي كند.«
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اين فعال جهادی با اشاره به مشكل فقدان 
مدرسه در مناطق محروم، می گويد:  فاطمه، 
زهرا، زكيه، زينب، طاهره، رضا، محمد، مرتضی، 
كرامت، ايوب و خيلی از بچه های كپر نشين در 
روستاهای جنوب كرمان مثل ترشاب، دركالت 
مارز و بسياری از روستاهای ديگر كه مجال نام 
بردن از آن ها نيست، دوست دارند مثل بچه های 
من و شما ادامه تحصيل بدهند و برای خودشان 
و مملكتشان كاره ای بشوند، اّما غول فقر مانع 

ادامه تحصيل آنان شده است. 
مرتضی رجبی جلولی با اشاره به فقر شديد 
علمی و تحصيلی در اين روستاهای محروم، بيان 
می كند: در هيچ كدام از روستاهای كپرنشينی 
كه تا به حال برای برگزاری اردوهای جهادی سفر 
كرده ايم، مدرسه راهنمايی به باال اصال وجود 
ندارد. مدرسه دخترانه و پسرانه در اين روستاهای 
كپرنشين عبارت نامفهومی است، اساسا در اين 
روستاها چيزی به معنای مدرسه مطابق تصور 
رايج وجود ندارد و كالس ها در يك چادر و روی 
يك زيلو بدون هيچ گونه امكانات گرمايشی و 
سرمايشی برگزار می شود و اين كودكان در سرما 
و گرما بايد به درس گوش كنند. رجبی جلولی 
با بيان اينكه مردم در برخی از روستاهای محروم 

مانند  امكانات  فقدان  دليل  به  كرمان  جنوب 
انسان های اوليه زندگی می كنند، می افزايد: به 
خاطر نبود مدرسه راهنمايی بچه ها بايد چند 
كيلومتر پياده از روستا بروند تا به اول يك جاده 
آسفالت برسند بعد هم كلی منتظر بنشينند تا 
شايد ماشينی از راه برسد و با سالم و صلوات 
آنها را به مركز بخش يا شهر برساند، آخرين 
ايستگاه تحصيلی اكثر دانش آموزان كپرنشين يا 
راهنمايی است يا اگر باشد دبيرستان؛ البته عده 
معدود و انگشت شماری از آن ها  كاری شبيه 

معجزه انجام می دهند و به دانشگاه می رسند.
رجبی جلولی با اشاره به اشك های مادرانی 
كه بازماندن كودكانشان از تحصيل را می بينند، 
صعب العبور  جاده های  می كند:  نشان  خاطر 
ذهاب،  و  اياب  باالی  هزينه های  خاكی،  و 
لباس  خوراك،  و  خورد  خوابگاه،  هزينه های 
مدرسه، كيف و كفش و كتاب و لوازم التحرير 
نه رمقی برای بچه ها گذاشته است و نه نفسی 
برای والدين، ناچاراً بچه های كپرنشين مجبور 
به ترك تحصيل می شوند و ما با اين وجود به 
فكر احداث استخر و كافی شاپ در مدارس 
باالی شهر تهران هستيم. اين طلبه جهادگر با 
بيان اينكه مدارس كپری مستعد آتش سوزی 

هستند، می افزايد: به دليل نبود گاز و نفت و 
در نتيجه آن نبودن بخاری، معلمان در مدارس 
كالس  گرمايش  برای  سرما  فصل  در  كپری 
اين  از روشن كردن آتش هستند كه  ناگزير 
مساله احتمال آتش سوزی در مدارس كپری 
را بسيار افزايش می دهد. متاسفانه هيچ كس 
به فكر پيشگيری نيست اما به محض اين كه 
مدرسه ای كپری آتش گرفت و دانش آموزان 
جزغاله شدند دنبال مقصر می گرديم. ما حدود 
دو سال پيش هم از مدارس كپری گزارشی 
تهيه و پخش منتشر كرديم اما مسئوالن ما 
ناراحتی  با  جلولی  رجبی  كردند!  سرزنش  را 
و بغضی در گلو می گويد: اين روزها التماس 
دعای كپرنشينان برای مساعدت های تحصيلی 
زياد شده است، كار خيلی ها گير 100 تومان 
و 200 تومان است. نمی دانم از علی، پدر سه 
بچه بگويم كه هنگام صحبت با او سنگينی غصه 
و شرمندگی را بر دوشش احساس می كردم و 
بايد دعا كند يكی از مددجويان بهزيستی به 
رحمت خدا برود تا نوبت به او برسد و فرزندش 
را به مدرسه بفرستد يا از خواهر و برادر يتيم 
هزينه های  خم  اندر  كه  بگويم  كپرنشينش 

تحصيلشان مانده اند.

طلبه جهادگر:

مسئوالن خطر آتش سوزي 
در مدارس كپري را جدي بگيرند

مرتضی رجبی جلولی طلبه جهادگری است که فكر و 
ذهنش مشغول خدمت رسانی به مناطق محروم است. 
اردوهای جهادی در مناطق جنوب کرمان بخش مهمی 

از زندگی او و دوستانش را تشكیل می دهد. او مسئول 
گروه جهادی - تبلیغی است که از سال 81 فعالیت های 

خود را آغاز کرده است.

نخستین ویژه نامه در پاسداشت حرکت های جهادی323232 راه بهشت



33

بازسازي مسجد محل خودش یك اردوي جهادي است

دیوار مهرباني بسيجيان مسجد صالح پيغمبر)ع(

صالح پیغمبر )ع( نام یك گروه جهادي در شهرستان 
از توابع استان خوزستان است. برخالف بیشتر  شوشتر 
را  اعضا  اصلي  ترکیب  دانشجویان  که  گروه هاي جهادي 

تشكیل مي دهند، اعضاي این گروه جهادي تازه تاسیس 
غالبا مردم عادي اعم از کارمند، کاسب و نمازگزاران مسجد 

هستند.

احسان عابدين، مسئول گروه جهادي صالح 
گروه  اين  تشكيل  نحوه  درباره  )ع(  پيغمبر 
مي گويد: نام گروه جهادي صالح پيغمبر )ع( 
برگرفته از نام مسجدي است به همين نام و 
اعضاي آن را ساكنان محل تشكيل مي دهند. 
براي اينكه گروه جهادي مان اعتبار بيشتري 
نزد مردم داشته باشد و راحت تر شناخته شود 
تصميم گرفتيم نام مسجد صالح پيغمبر )ع( را 
روي گروه جهادي مان بگذاريم و اتفاقا نتيجه 
خيلي خوبي داشت. او مي افزايد: ماجراي تشكيل 
گروه جهادي ما از تصميم براي اصالح وضعيت 
نامناسب ديوار مسجد صالح پيغمبر )ع( شروع 
شد. ديوار مسجد ما از جنس بلوك بود، هم نيمه 
كاره بود و هم جلوه زيبايي براي مسجد نداشت 
و سال ها به همين شكل رها شده بود. به همراه 
نمازگزاران و اهالي محل تصميم به بازسازي و 
تكميل ديوار مسجد گرفتيم و در همين حين 
جرقه تشكيل گروه جهادي در ذهنمان شكل 
گرفت.  احسان عابدين خاطرنشان مي كند: ابتدا 
ديوار مسجدمان را به طور كامل بازسازي و رنگ 
آميزي كرديم و چندين تابلوي اعالنات در آن 
براي آن  نورپردازي جالبي هم  تعبيه كرديم. 
طراحي و اجرا كرديم. در همه اين موارد اهالي 

محل داوطلبانه نقش آفريني كردند. بعد از پايان 
كار دور هم جمع شديم و گفتيم وقتي در كنار 
هم مي توانيم با كمترين هزينه كار خير انجام 
دهيم چرا آن را ادامه ندهيم و خدمت رساني 
را در همين جا متوقف كنيم؟! اهالي محل كه 
لذت كار جهادي را چشيده بودند متفقا خواستار 
بسيج  هدايت  با  بودند. خالصه  فعاليت  ادامه 
پيغمبر  صالح  جهادي  گروه  استان  سازندگي 
)ع( شكل گرفت. او اضافه مي كند: پروژه بعدي 
مان ساخت يك ديوار مهرباني شكيل و زيبا 
بود. اين ديوار مهرباني خيلي پربركت بود و تا 
فقير  خانواده هاي  از  زيادي  تعداد  براي  امروز 
لباس و مايحتاج زندگي را فراهم كرده است. 
عالوه بر اين 5 خانواده مستضعف در محدوده 
تحت  را  ها  آن  و  كرديم  شناسايي  مسجد 
داديم.  قرار  جهادي  گروه  كمك هاي  پوشش 
مسئول گروه جهادي صالح پيغمبر)ع( درباره 
اين گروه، خاطرنشان مي كند:  نوروزي  برنامه 
خانه  يك  ولي عصر)عج(  بازارچه  محدوده  در 
سطح  از  سطحش  كه  داشت  وجود  فرسوده 
خيابان پايين تر است.  به همين دليل متاسفانه 
آب هاي سطحي و فاضالب اطراف به داخل خانه 
بارندگي آب تمام  سرريز مي شد و در هنگام 

خانه را فرا مي گرفت. صاحب اين خانه فردي 
است مستضعف كه توانايي بازسازي منزلش را 
نداشت. احسان عابدين مي افزايد: در ايام نوروز 
گروه جهادي ما با اعتبار 15 ميليون تومان كار 
بازسازي اين منزل را انجام داد، مجددا پي زديم، 
شناژكاري كرديم و ديوار كشيديم. مهندس، 
اوستا كار و كارگران اين پروژه جهادي را اعضاي 
محل و نمازگزاران مسجد تشكيل دادند و به 
نحوه  درباره  او  كردند.  فعاليت  رايگان  صورت 
تامين هزينه هاي اين اردوي جهادي مي گويد: 
رايزني هايي را با خيرين، شوراي شهر، سپاه و 
انجام داديم و توانستيم  ناحيه بسيج شوشتر 
بودجه مورد نياز را تامين كنيم.  مسئول گروه 
اين  به  پاسخ  در  )ع(  پيغمبر  صالح  جهادي 
صورت  به  جهادي  اردوي  برگزاري  كه  سوال 
بومي بهتر است يا غيربومي، مي گويد: من هر 
دو شكل بومي و غيربومي اردوهاي جهادي را 
مي پسندم. هر كدام مزيت ها و محدوديت هايي 
دارند. مزيت اردوي جهادي بومي اين است در 
هزينه جابجايي صرفه جويي مي شود و امكان 
استفاده از ظرفيت هاي محلي افزايش مي يابد. 
ضمن اينكه كارمندان و كسبه هم مي توانند در 

آن شركت كنند. 
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سیجان؛ دو هفته پس از قهر طبیعت 

بسيج سازندگي  این بار عليه سيل

ساكنان  جمله  از  عسگري  حميد  حاج 
سيجان است كه عالوه بر تخريب بخشي از 
منزل، خودرواش نيز طعمه سيل شده است. 
لجن ها  بيرون كشيدن  همانطور كه مشغول 
مي گويد:  را  واقعه  شرح  است،  خانه  درون  از 
»ساعت 7 بعد از ظهر بود كه ديديم يك دفعه 
آسمان سياه شد، باد شديدي آمد و همه فرار 
كردند به طرف خانه شان و بعد باران شروع شد. 
باران براي 13،14 دقيقه اي قطع شد كه ناگهان 
ديديم سيل جاري شده است، سيل ابتدا همه 
حجم رودخانه را پر كرد، اما كم بعد در نتيجه 
گير كردن درخت هاي شكسته شده زير پل ها، 
آب طغيان كرد و از رودخانه خارج شد. سيل 
ديوار خانه ام را خراب و ماشينم را برداشت و 
برد. متاسفانه 5 نفر كشته شدند، مسئوالن 20 
دقيقه بعد از سيل با وجود يك طرفه بودن جاده 
چالوس خودشان را به روستا رساندند كه جاي 

تشكر دارد.«
در گذشت 5 نفر در روستايي كوچك كه 
حداكثر 40 خانوار را در خود جاي داده، ضايعه 
بزرگي است، فراتر از خسارت هاي مالي، مردم 
ناراحتند،  همواليتي هايشان  مرگ  از  روستا 
بنرهاي تسليت با عكس بزرگ در گذشتگان 
روي ديوار تعادي از خانه ها خودنمايي مي كند.

فريدون رسولي هم كه سيل وانت پيكانش 
را با خود برده، خاطرنشان مي كند: »ماشينم در 
ارتفاع چند متري از سطح رودخانه پارك بود. 
سيل كه آمد از ترس جانم، ماشين را رها كردم 
و وانتم رفت كه رفت. سريع رفتم به خانه و زن 
و بچه را بردم به ارتفاعات، چند ساعتي آنجا 
بوديم، وقتي برگشتيم فضاي دلخراشي بر روستا 
حاكم بود، صداي شيون و زاري بلند بود و مردم 
سيل  مي گشتند.  خانواده شان  اعضاي  دنبال 
تيرهاي چراغ برق روستا را برد و برق قطع شد، 

اما خدا را شكر اداره برق استان البرز اجازه نداد 
بيش از 16 ساعت بي برقي بكشيم. هالل احمر، 
بخش داري، بسيج سازندگي و ... هم الحمدهلل 

بالفاصله خودشان را رساندند.«
و  قانوني  غير  پل هاي  ساخت  ادامه  در  او 
افزايش  عامل  را  نامناسب  نظارت  و  بي رويه 
خسارت هاي سيل عنوان مي كند و مي گويد: 
»درست است كه سيل واقعا سنگين بود اما 
پل هاي بي قاعده اي كه روي رودخانه ساخته 
شده باعث شد درختان و سنگ هايي كه سيل 
و مسير  كنند  گير  بود،  كنده  از جا  را  آن ها 
نتيجه آب طغيان  در  رودخانه مسدود شود، 
كند و وارد منازل شود. متاسفانه دهيار نظارت 
درستي بر وضعيت پل ها ندارد، متر به متر پل 

ساخته اند روي رودخانه.«
آقاي رسولي به باالدست ِده راهنمايي مان 
را  خسارت  بيشترين  كه  منطقه اي  مي كند، 

سیجان روستایي است حوالي کیلومتر 30 جاده چالوس، جایي که تیرماه سال 1394 
قهر طبیعت 5 نفر از ساکنانش را به کام مرگ کشاند. سیجان از جمله روستاهایي 
است که در جریان سیل سال گذشته با بیشترین آسیب مواجه شد. تا دو هفته پس 
از غوغاي سیل، اوضاع سیجان تفاوت چنداني با دقایقي پس از حادثه نداشت. تمام 
حجم رودخانه این روستا را سنگ هاي چند تني و گل و الي فراگرفته و اهالي همچنان 

مشغول تخلیه لجن و بقایاي سیل از خانه هایشان بودند.
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از سيل ديده. منزلي را نشان مان مي دهد كه 
سيل تا نزديكي هاي سقف آن رسيده و لجن 
همه وسايل خانه را دفن كرده است. او مي گويد: 
»پيرمردي كه صاحب خانه است، همه چيزش 
را از دست داد، شوكي به پيرمرد وارد شد كه او را 
از حال عادي خارج كرد، همه زندگي اش از بين 
رفت، هر چند دقيقه يك بار مي آمد با بهت و 
حسرت نگاه مي كرد به خانه مخروبه اش و دوباره 
مي رفت و دوباره بازمي گشت. تا اينكه يك روز 
ديديم مامور بيمه آمد به روستا و گفت آمده ايم 
براي تعيين خسارت. گفتيم ما كه بيمه نيستيم! 
گفتند اتفاقا شما بيمه هستيد و خودتان خبر 
نداريد، همه خسارت سيل را پرداخت مي كنيم. 
 41 دهم  دولت  زمان  در  كه  شديم  متوجه 
روستاي اين منطقه كه احتمال وقوع سيل در 
آن باالست، از طرف دولت به ازاي هر واحد فقط 
15 هزار تومان بيمه شده است. خدا پدر و مادر 

باعث و باني اش را بيامرزد، نمي شود گفت مردم 
چقدر خوشحال شدند، براي خانه همين پيرمرد 
15 ميليون تعيين كردند. ما با 15 هزار تومان 
بدون اينكه بدانيم بيمه شديم، امروز اگر كسي 
بخواهد خانه اش را بيمه كند ميليون ها تومان 

بايد بپردازد.«
روستا  به  را  امكاناتشان  مختلف  نهادهاي 
راهداري  آالت  ماشن  انواع  كرده اند،  گسيل 
مشغول تخليه تخته سنگ هاي عظيم و گل و 
اليي هستند كه حجم رودخانه را به طور كامل 
پر كرده اند، با اين وجود سرعت بازسازي كند 
است، با اين وضعيت معلوم نيست سيجان چه 

زماني مثل روز اولش مي شود.  
عباس نجفي از اعضاي پايگاه مقاومت بسيج 
مي گويد:  زمينه  همين  در  سيجان  شهداي 
»مشكل اصلي ما كمبود ماشين آالت راهداري 
است، به تعداد بيشتري بيل مكانيكي، لودر، 

كمپرسي و ... احتياج داريم، در غير اين صورت 
اگر با همين سرعت بخواهيم كار كنيم، تا 3 
بود.  خواهد  طور  همين  اوضاع  هم  ديگر  ماه 
از رودخانه باالدست روستا  بخش هاي زيادي 
را نمي توان با ماشين آالت راهداري پاكسازي 
كرد، در آنجا فقط نيروي انساني مي تواند كار 
كند، همين حاال بچه هاي بسيج باالدست روستا 
مشغول به كارند، دو روز بعد از سيل بود كه 
4 تيم از بسيج سازندگي براي كمك رساني به 
روستا آمد، نزديك 100 بسيجي به ما كمك 
مي كنند، آن ها در وهله اول لجن و گل و الي 
را از درون منازل سالمندان و افراد ناتوان بيرون 
كشيدند، نيمي از ارتفاع حسينيه روستا را گل و 
الي گرفته بود كه بچه هاي بسيج آن را تخليه 
كار  نهرها.  تخليه  سراغ  رفتند  بعد  و  كردند، 
زيادي باقي مانده مسخصوصا كه از باغات مردم 

هم بايد گل و الي را خارج كرد.«

ش
دو

یرب
ی ه

اد 
: ه
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خانم سليماني درباره نحوه آشنايي اش با 
اردوهاي جهادي، مي گويد: اردوي جهادي را 
از دوران دبيرستان دوست داشتم، تماشاي 
دانشجويي  دوران  در  جهادي  مستندهاي 
جهادگران  به  پيوستن  براي  را  انگيزه ام 
افزايش داد تا اينكه براي اولين بار به همراه 
جمعي از خواهران جهادي به مريوان اعزام 
شهيد  جهادي  گروه  اعضاي  اكثر  شديم. 
بي غم را دانشجويان بومي همين شهرستان 
تشكيل مي دهند. فعاليت گروه جهادي ما 
طي 3 سال گذشته در روستاهاي شهرستان 

شهرضا متمركز بوده است. 
او درباره علت انتخاب ماه مبارك رمضان 
خاطرنشان  جهادي  اردوي  برگزاري  براي 
اهالي روستا  مي كند: در ماه مبارك رمضان 
وقت بيشتري براي شركت در برنامه هاي ما 
براي كشاورزي و رسيدگي  زيرا كمتر  دارند 
به دامها وقت مي گذارند، گروه جهادي شهيد 
ماه  در  همواره  گذشته  سال   3 طي  بي غم 
كرده  برگزار  جهادي  اردوي  رمضان  مبارك 
است. در ماه مبارك رمضان با نيرويي كه از 
به مردم خدمت  اين ماه مي گيريم  معنويت 

مي كنيم.

روستایي با معضل اعتیاد و طالق
بي غم  شهيد  جهادي  گروه  مسئول 
درباره مهمترين معضالت روستاي هدفشان 
مي گويد: روستايي كه در آن اردوي جهادي 
برگزار كرديم، از توابع شهرستان شهرضا است. 
مردم اين روستا به دليل خشك شدن چاه هاي 
زياد  بي كاري  و  ندارند  كشاورزي  امكان  آب 
است، در نتيجه مهمترين معضل روستا شيوع 
زياد اعتياد و طالق است. متاسفانه با چشم 
خودمان مشاهده كرديم كه تعداد خانم هاي 
معتاد در اين روستا بسيار زياد بود. اين روستا 

500 خانوار و 2000 نفر جمعيت دارد. 
بچه هاي  روستا،  بچه هاي  مي افزايد:  وي 
در  آنها  از  بسياري  چون  هستند  پرمعضلي 
مادرشان  كه  شده اند  بزرگ  اي  خانواده 
اين  است،  زندان  در  پدرشان  و  دارد  اعتياد 
بچه ها رفتارهايي داشتند كه كنترلش براي 
جهادگران سخت بود اما اعضاي گروه صبورانه 
كار  روز  اين 13  در  بچه ها  براي  خالصانه  و 

روایتي از مواجهه دختران جهادگر با یك بالي خانمان سوز

گروه هاي جهادي؛ پنجه در پنجه اعتياد
گروه جهادي شهید کمال بي غم که از 20 دختر جهادگر 
تشكیل شده، در ماه مبارك رمضان در یكي از روستاهاي 
تابعه شهرستان شهرضا در استان اصفهان اقدام به برگزاري 

كردند و مهمترين هدفشان خدمت به اهالي 
بود.  مشكالتشان  كردن  برطرف  و  روستا 
چندسالي بود كه مسئوالن مربوطه دور اين 
روستا را خط كشيده بودند اما اخيرا وضعيت 
رسيدگي ها بهتر شده، اعضاي شوراي روستا 

هم دلسوزانه كار مي كنند اما كافي نيست. 

مشاوره فرهنگي و تربیتي 
براي زنان روستا

اينكه گروه شهيد  بيان  با  خانم سليماني 
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روایتي از مواجهه دختران جهادگر با یك بالي خانمان سوز

گروه هاي جهادي؛ پنجه در پنجه اعتياد
اردوي جهادي کرده است. خبرنگار بسیج سازندگي در 
گفت وگو با مسئول گروه جهادي شهید بي غم به بررسي 

فعالیت هاي این گروه پرداخته است. 

بي غم بيشتر روي كارهاي فرهنگي و بهداشتي 
كه  آنجايي  از  مي كند:  اظهار  دارد،  تمركز 
معضل اصلي روستاي هدف ما، اعتياد و كم 
توجهي به تربيت كودكان بود، تمركزمان را 
روي مشاوره تربيتي، فرهنگي و ترك اعتياد 
گروه هاي  داديم.  قرار  روستا  مادران  براي 
كار  كنار  در  اخير  سال هاي  طي  جهادي 
عمراني و محروميت زدايي، مسائل و معضالت 
فرهنگي را جدي تر از گذشته دنبال مي كنند، 
بسياري از گروه هاي جهادي در سطح استان 

اصفهان مبارزه با اعتياد را در دستور كارشان 
قرار داده اند. به دليل اينكه روستاي مورد نظر 
وضعيت  هم  بهداشتي  نظر  از  متأسفانه  ما 
اعضاي گروه در  از  تعدادي  نداشت  مناسبي 
فعاليت  به  مشغول  عمومي  بهداشت  زمينه 
و  خانم ها  براي  بهداشتي  كالس هاي  شدند. 
كودكان خيلي مفيد بود، براي تداوم مشاوره ها 
نيز با مسئولين صحبت كرديم تا در طول سال 
مشاور و مربي براي روستاهاي اطراف ارسال 
كنند. همين كه اهالي روستا ببينند تعدادي 
روستايشان  در  روزه  زبان  با  دانشجو  دختر 
حضور پيدا مي كنند و براي تربيت فرزندانشان 
مطمئنا  مي كنند،  تالش  و  مي گذارند  وقت 

تأثيرگذار است. 

تداوم ارتباط با مردم روستا و مسئوالن
او مي افزايد: به عنوان مسئول گروه جهادي 
مردم  و  مسئوالن  با  ارتباطم  بي غم،  شهيد 
روستا را حفظ كرده ام و حل مشكالت روستا 
را از مسئولين شهرستان پيگيري مي كنم كه 
نتايج خوبي هم دارد. به عنوان نمونه روستايي 
برگزار  جهادي  اردوي  آن  در  قبل  سال  كه 
بود،  روبرو  فاضالب  مشكل جدي  با  كرديم، 
با پيگيري هايي كه انجام داديم اين مشكل 
و  شد  حل  ما  جهادي  اردوي  از  بعد  ماه   4
فاضالب اين روستا مناسب سازي شد. در اين 
روستا تعداي دانشجوي بومي شناسايي كرديم 
كه ساكن همان روستا بودند و در حال حاضر 
خودشان كالس هايي را كه برگزار مي كرديم، 

ادامه مي دهند. 
خانم سليماني درباره برنامه هاي آينده گروه 
مي كند:  خاطرنشان  بي غم،  شهيد  جهادي 
با همكاري بسيج سازندگي، به دنبال ترويج 
طرح هاي اقتصاد مقاومتي در روستاها هستيم 
تا اشتغالزايي كنيم. ترويج اقتصاد مقاومتي و 
راه هاي كسب در آمد از طريق توليد محصول 
متناسب با شرايط روستاهاي منطقه، سر فصل 
برنامه هاي ما در آينده خواهد بود. همچنين 
مي خواهيم معتاداني را كه خودشان تمايل به 
ترك اعتياد دارند شناسايي كنيم و به كمپ 
ترك اعتياد انتقال دهيم. توزيع اقالم ضروري 
برنامه  نيز در  را  بين خانواده هاي مستضعف 

داريم.

عكس: حامد جمشیدی
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راه اندازي 14 کارگاه تولید قارچ توسط یك روحانی در مناطق محروم

جهادگران مي خواهند هر خانه روستایي 
یک كارگاه اقتصاد مقاومتي باشد

که  گفت  کلمه  یك  در  مي توان 
اردوهاي  برگزاري  هدف  مهم ترین 
این  اما  است.  سازندگي  جهادي، 
عبارت توضیح دارد؛ همان گونه که 
این  آغاز  دارد.  توضیح  جهاد  خود 
به  است.  خود  ساختن  سازندگي، 
اولین هدف اردوي جهادي  عبارتي 
که  همان طور  است؛  سازي  خود 
برترین جهاد ها جهاد اکبر در معرکه 
نفس است. این گذر از خود و اجابت 
مقدس ترین  و  بزرگ ترین  حق 
غنیمتي است که از این سفر براي 
آدمي مي ماند. طي این سفر، تذکر و 
همیاري به یكدیگر در پیمودن پلكان 
رشد و کمك به سایرین براي ساختن 
فضاي فرهنگي و مذهبي محیط نیز 

حاصل مي آید. 
در کنار این مزایا، رسالتي بر دوش 
جهادگران است و آن توسعه فرهنگ 
و  جوانان  بین  در  محرومیت زدایي 
در  امید  و  سازندگي  روحیه  ایجاد 
از  دیگر  یكي  است.  منطقه  مردم 
اهداف جهادي نیز سازندگي عمراني، 
فرهنگي، علمي و بهداشتي در منطقه 
است. در اردوي جهادي، دانشجویان 
با وضعیت زندگي یك منطقه محروم 
فرهنگي،  مختلف  ابعاد  در  کشور 
اعتقادي، معیشتي و بهداشتي و … 
آشنا شده و از طریق تالش مخلصانه 
براي سازندگي در آن منطقه در آن 
ابعاد، مي کوشند که خود را ساخته و 

رضوان الهي را کسب کنند.
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اقتصاد مقاومتي و اشتغالزايي در روستا 
كه  است  جديدي  عرصه هاي  از  يكي 
به  خدمت رساني  براي  جهادي  گروه هاي 
مناطق محروم اهتمام به آن را در دستور 
كار قرار داده اند. بسياري از فعاالن جهادي 
دچار  محروميت  واژه  تعريف  معتقدند 
ديگر  محروميت  است،  شده  دگرديسي 
و  عمراني  امكانات  از  نبودن  برخوردار  در 
بهداشتي خالصه نمي شود بلكه محروميت 
عبارت است از برخوردار نبودن از شغل و 

توانايي كسب درآمد.
االسالم روح اهلل طاعي روحاني  حجت 
جهادگري است كه همراه با گروه جهادي 
دانشگاه علوم پزشكي ايالم راهي روستاي 
گوراب در استان ايالم شده است. او عالوه 

بر اينكه يك كارگاه پرورش قارچ دارد و از 
فروش قارچ كسب درآمد مي كند، در جريان 
سفرهاي جهادي اش به مناطق محروم 14 
روستائيان  براي  نيز  قارچ  پرورش  كارگاه 
داده  تحويل  آن ها  به  و  كرده  راه اندازي 
است. حجت االسالم روح اهلل طاعي درباره 
خدمات جهادي ارائه شده به اهالي روستاي 
گوراب گفت: طي يك اردوي جهادي 15 
روزه، مسجد روستاي گوراب به طور كامل 
مرمت و بازسازي شد. بازسازي جاده منتهي 
به روستا كه وضعيت وخيمي داشت ديگر 
فعاليت عمراني گروه جهادي ما بود. در كنار 
فعاليت هاي عمراني، مسائل فرهنگي را نيز 
بويژه كالس هاي  دنبال كرديم،  با جديت 
صورتي  به  و  جديد  ابتكارات  با  مشاوره 
برگزار شد. چند پزشك جهادي  متفاوت 
ضمن  و  مي كردند  همراهي  را  گروه  نيز 
توزيع رايگان داروهاي مورد نياز مردم، همه 
روستائيان را به صورت رايگان ويزيت كردند.

نقش  به  اشاره  با  روحاني جهادگر  اين 
گروه هاي جهادي در ترويج اقتصاد مقاومتي 
محرومان،  براي  اشتغالزايي  و  روستا  در 
خاطرنشان كرد: واضح است كه هر جا آب و 

زمين وجود داشته باشد، مي توان اشتغالزايي 
با اين وجود  كرد و درآمد به دست آورد. 
محروم  مناطق  در  روستائيان  از  بسياري 
از مهارت هاي الزم براي توليد محصول و 
فروش آن در بازار برخوردار نيستند. آن ها 
نمي دانند، چه محصولي را چگونه توليد و در 

بازار عرضه كنند.
وي افزود: پس از اولين اردوي جهادي 
كه برگزار كرديم متوجه شديم رفع مشكل 
مراتب  به  محروم  روستاهاي  در  بيكاري 
مردم  اگر  است.  معضالت  ساير  از  مهم تر 
شغل داشته باشند همه چيز دارند و اگر 
شغل نداشته باشند هر آنچه دارند را نيز از 
دست مي دهند. از آنجايي كه مدت هاست 
اداره مي كنم،  يك كارگاه پرورش قارچ را 
آشنا  قارچ  توليد  بم هاي  و  زير  همه  با 
اعضاي  همراه  به  دليل  همين  به  هستم. 
گروه جهادي تصميم گرفتيم در اردوهاي 
جهادي كار پرورش قارچ را به روستائيان 
عالقمند و واجد شرايط آموزش دهيم. تا 
امروز موفق شده ايم 14 كارگاه پرورش قارچ 
در روستاهاي محروم راه اندازي كنيم و به 

روستائيان تحويل دهيم.
حجت االسالم روح اهلل طاعي با انتقاد از 
فصلي بودن اردوهاي جهادي عنوان كرد: 
و  دائمي  به صورت  بايد  اردوهاي جهادي 
شود.  انجام  سال  فصول  تمام  در  مستمر 
بسياري از روستاييان نمي دانند چگونه بايد 
در عرصه اقتصاد مقاومتي فعاليت داشته 
باشند. اگر 3 هزار گروه جهادي كه در كشور 
فعال هستند، همگي ترويج اقتصاد مقاومتي 
را در روستاها دنبال كنند، تحول مهمي در 

اشتغالزايي و توليد رقم مي خورد. 
وي درباره مشكل روستائيان مستضعف 
مناطق  در  كرد:  اظهار  توليد،  عرصه  در 
ضعيف  بسيار  مالي  نظر  از  مردم  محروم 
كارگاه  احداث  براي  سرمايه اي  و  هستند 
كه  است  درست  ندارند.  مقاومتي  اقتصاد 
راه اندازي واحدهاي  براي  بسيج سازندگي 
اما  مي كند  پرداخت  تسهيالت  توليدي 
است؛  ضامن  نيازمند  تسهيالت  دريافت 
چيزي كه پيدا كردن آن براي روستائيان 
را  اين گره  بايد  است.  بسيار مشكلي  كار 
به نحوي بازگشايي كرد تا منابع بانكي به 
دست روستائيان برسد. اگر اين اتفاق بيفتد 
هدف اصلي جهادگران محقق مي شود، ما 
مي خواهيم هر خانه روستايي يك كارگاه 

اقتصاد مقاومتي باشد.
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در  واقع  عاشورا  دخترانه  دبيرستان 
مدارسي  از  يكي  شهريار  قدس  شهرك 
در  شده.  هجرت  طرح  مشمول  كه  است 
آقاي  با هدايت  اينجا 30 دانش آموز پسر 
حسين بشارتي كه خود فرهنگي و ناظم 
يك مدرسه پسرانه است، مشغول مرمت، 
رنگ آميزي و نقاشي نماي بيروني مدرسه 

و كالس های درس هستند. 
فعاليت  تشريح  در  بشارتي  آقاي 
»اين  مي گويد:  بسيجي  دانش آموزان 
ششمين سال حضور من در طرح هجرت 
ديوار  روي  طراحي  و  نقاشي  كار  است، 
بچه ها  همراه  سال  هر  و  دارم  دوست  را 
مي آيم. بچه ها هر روز ساعت 8 صبح در 
مدرسه حاضر مي شوند، تا ساعت 10 كار 

فوتبال  مي خورند،  وعده  ميان  مي كنند، 
حاضر  اخالق  در كالس  و  مي كنند  بازي 
مي شوند و دوباره كار شروع مي شود. اين 
برنامه  پايان  تا  و  بيستمين روز كار است 
مي شود.  آميزي  رنگ  درس  كالس   25
صميمي  و  جالب  فضاي  اينجا  در  بچه ها 
را تجربه و دوستان جديدي پيدا مي كنند. 
از  و  مي گيرند  تماس  ما  با  هم  خانواده ها 
از  مي پرسند.  فرزندانشان  كار  كيفيت 
همه مهمتر اينكه بچه ها يك حرفه را ياد 
مي گيرند و حتي مي توانند درآمد داشته 
در  مي بينيد  كه  دانش آموزي  آن  باشند. 
همين  در  است،  سايرين  راهنمايي  حال 
طرح هجرت نقاشي را ياد گرفت و حاال از 

اين طريق امرار معاش مي كند.«

كاري  بتونه  عاشورا،  مدرسه  دوم  طبقه 
شده و يك دست رنگ خورده. بچه ها حاال 
كار  همگي  بزنند،  را  دوم  دست  است  قرار 
كيفيت  سر  بر  مرتبا  و  گرفته اند  جدي  را 
سعي  و  مي خوانند  كري  رنگ آميزي شان 
شوخي هاي  بازار  نمانند،  عقب  مي كنند 
كه  اميررضا  است.  گرم  هم  دانش آموزي 
درباره  است،  ششم  كالس  دانش آموزان 
علت شركتش در اين طرح مي گويد: »بعد 
از ظهرها به كالس زبان و باشگاه مي روم اما 
صبح ها كاري براي انجام دادن نداشتم، رفيقم 
كه عضو بسيج بود پيشنهاد كرد بياييم به اين 
مدرسه براي نقاشي و با بچه محل ها دسته 
جمعي آمديم. اينجا خوش مي گذرد و وقتم 

جلوي تلويزيون تلف نمي شود.«

اینجا خوش مي گذرد

دانش آموزان و تجربه یک تابستان متفاوت 
همراه با بسيج

بازسازي، بهسازي و مرمت 84 هزار مدرسه؛ این اتفاق 
حاصل تالش یك میلیون و 800 هزار دانش آموز بسیجي است 
که در بستر طرح هجرت محقق شده است. طرح هجرت هر 
و  دانش آموزی  بسیج  سازندگي،  بسیج  همكاري  با  ساله 
وزارت آموزش و پرورش در ایام تعطیالت و فراغت تابستاني 
و  سازندگي  بسیج  سال  هر  مي شود.  برگزار  دانش آموزان 
بسیج دانش آموزی، دانش آموزان داوطلب را سازماندهي و 
سازمان نوسازي هم مدارس نیازمند مرمت را معرفي مي کند 

و بدین ترتیب کار شروع مي شود. 

در طرح هجرت امر بازسازي، بهسازي و مرمت به گونه اي 
است که کامال با توانایي دانش آموزان انطباق دارد، رنگ آمیزي 
مدارس، مرمت دیوارها و نیمكت ها شایع ترین کار در طرح 
هجرت است. از یك سو دانش آموزان اوقات فراغتشان را 
غني مي کنند و خانواده ها با خیال راحت فرزاندانشان را به 
بسیج و آموزش و پرورش مي سپارند و از سوي دیگر مدارس 
کشور با کمترین هزینه ممكن بهسازي و مرمت مي شود تا 
همه چیز براي آغاز یك سال تحصیلي با نشاط در مهرماه 

فراهم شود.
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از طرح هجرت تا اقتصاد مقاومتي
هنرستان دخترانه كار و دانش قدس يكي 
ديگر از مدارسي است كه طرح هجرت در 
آن اجرا مي شود با اين تفاوت كه با ابتكار 
مدير مدرسه و بسيج دانش آموزي عالوه بر 
رنگ آميزي و بهسازي فضاي مدرسه، يك 
طرح درآمدزا نيز براي دانش آموزان رشته 

خياطي تعريف شده است. 
بسيج  مسئول  تجللي،  صفورا 
اين  درباره  قدس  شهرك  دانش آموزی 
هر  دخترانه  »مدارس  مي گويد:  طرح 
به  را  دانش آموزانشان  فرم  لباس  سال 
مي دهند.  سفارش  خياطي  كارگاه هاي 
مدارس  با  تا  گرفتيم  تصميم  امسال 
شويم  مذاكره  وارد  منطقه  دخترانه 

لباس هاي  كه  كنيم  قانع  را  آن ها  و 
سفارش  هنرستان  اين  به  را  شان  فرم 
 25 انجام شد،  كه  نامي  ثبت  با  بدهند. 
خياطي  رشته  سوم  سال  دانش آموز 
آمادگي  اعالم  اين طرح  براي حضور در 
شد.  شروع  تيرماه  اول  از  كار  و  كردند 
پايين تر  كيفيت  با  فرم  لباس  هر  قيمت 
و طراحي معمولي تر در حال حاضر 80 
هزار تومان است اما ما هر لباس فرم را 
با جنس و طراحي زيباتر فقط 50 هزار 
به  خوبي  كمك  كه  مي فروشيم  تومان 
است.  تحصيلي  سال  آغاز  در  خانواده ها 
اين طرح در واقع هم آموزش كارآفريني 
براي دانش آموزان است و هم براي آن ها 
درآمدزاست و عوايد آن بين دانش آموزان 

توزيع مي شود. تا پايان طرح 700 لباس 
فرم توليد مي كنيم.«

قدس  هنرستان  مدير  دستي  منصوره 
اين  در  »بچه ها  مي كند:  خاطرنشان  نيز 
طرح با الفباي كارآفريني آشنا مي شوند و 
پس از گرفتن ديپلم خياطي راحت تر از 
از ساعت  بازار كار مي شوند.  وارد  ديگران 
مدرسه حاضر  در  روز  هر  تا 12 صبح   8
مي شوند و ضمن پر كردن مطلوب اوقات 
فراغتشان، درآمد هم كسب مي كنند. اين 
كار  طرح مي تواند در همه هنرستان هاي 
شود،  اجرا  رشته ها  همه  در  و  دانش  و 
فراغت  اوقات  درباره  خانواده ها  خيال  هم 
فرزندانشان راحت مي شود، هم بچه ها به 

فضاي حرفه اي كار نزديك تر مي شوند.«
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گروه هاي جهادي در خدمت ترویج کشاورزي و دامپروري علمي

مدرسه در مزرعه

حسین کیاني نیا دانشجوي ترم آخر کارشناسي زراعت 
دانشكده کشاورزي کرج و مسئول گروه جهادي مهاجران 
سال 87  از  را  خود  جهادي  فعالیت هاي  او  است.  آسماني 
آغاز کرده و عالقمند به اردوهاي جهادي و خدمت رساني به 

محرومین و کشاورزان کم دانش است.
مسئول گروه جهادي مهاجران آسماني به خبرنگار بسیج 

سازندگي گفت: گروه جهادي مهاجران آسماني را با همفكري 
هم دانشگاهي ها در دانشكده زراعت کرج با هدف ترویج 
بین  در  صحیح  و  علمي  روش  به  دامپروري  و  کشاورزي 
روستاییان تشكیل دادیم چون احساس مي کردیم که جاي 
یك گروه جهادي متخصص در امر کشاورزي در بین گروه هاي 

جهادي کشور خالي است.

گروه  فعاليت هاي  درباره  كياني نيا 
نشان  مهاجران آسماني، خاطر  جهادي 
كرد: گروه جهادي مهاجران آسماني 4 
سال پياپي در تعطيالت نوروز سال هاي 
90 تا 94 در روستاهاي شهرستان ايذه 
حضور پيدا كرد و به آموزش كشاورزان 
اصلي  محوريت  پرداخت.  منطقه 
قرار  كشاورزي  كار  ترويج  را  فعاليتمان 
داده ايم و در عين حال به امور دامپروري 
و دامپزشكي روستا ها نيز اهتمام داريم. 
ايذه  روستاهاي  مردم  اگر  معتقديم  ما 
با كشاورزي و دامداري اصولي و علمي 
آشنا شوند بسياري از مشكالتشان مرتفع 
كاهش  منطقه  در  بيكاري  و  مي شود 

مي يابد.
كشاورزي  آموزش  ترويج  افزود:  وي 
شامل 5 زير مجموعه از جمله كالسهاي 
ترويجي،  نمايشگاه  ترويجي،  متمركز 
بازديد  ترويجي،  آموزش  كارگاه هاي 
مزرعه  در  مدرسه  طرح  و  ترويجي 
)آموزش هاي مستقيم و عملي در مزرعه( 
و  دام ها  واكسيناسيون  همچنين  است. 
سم پاشي از ديگر فعاليت هاي اين گروه 

جهادي است.
فعاليت  اهميت  يادآوري  با  كياني نيا 
افزود:  جهادي،  اردوهاي  در  فرهنگي 

اقدام  آسماني  مهاجران  جهادي  گروه 
كرده  كشاورزي  احكام  جزوه  تهيه  به 
و  استفتائات  شامل  جزوه  اين  است. 
است  كشاورزي  امور  با  مرتبط  احكام 
دقيق تر  و  بيشتر  انتقال  اميدواريم  و 
باعث  كشاورزان  به  شرعي  آموزه هاي 
شود اين عزيزان زحمت كش محصول 

پربركت تري بدست آورند.
به  اشاره  با  جهادي  دانشجوي  اين 
بر  روز  به  روز  جهادي  گروه هاي  اينكه 
وقوف  مقاومتي  اقتصاد  ترويج  اهميت 
بيشتري پيدا مي كنند، گفت: كشاورزي 
يكي از مولفه هاي اصلي اقتصاد مقاومتي 
و رشد اقتصادي در كشور است و ما نيز 
با  كشاورزي  تنگاتنگ  رابطه  دليل  به 
اقتصاد مقاومتي روي اين مساله تمركز 
كرده ايم. با توجه به مشكل كم آبي در 
كشور آموزش كشاورزي مدرن و آبياري 
گروه  مهم  اهداف  از  مزارع  در  قطره اي 

جهادي مهاجران آسماني است.
محروميت هاي  به  اشاره  با  كياني 
روستاهاي شهرستان ايذه، گفت: زندگي 
بسيار  ايذه  شهرستان  روستاهاي  در 
از  روستاها  اين  زيرا  است  طاقت فرسا 
محروم  بهداشت  خانه  حتي  و  پزشك 
هستند. به دليل فاصله زياد روستاها با 

شهرستان ايذه خداي ناكرده اگر كسي 
در نيمه هاي شب يا حتي در روز بيمار 
شود به دكتر نمي رسد زيرا وسيله اي براي 

تردد نيست.
اشاره  با  جهادي  دانشجوي  اين 
در  كه  روستاهايي  از  يكي  اينكه  به 
ندارد  آشاميدني  آب  ايذه  شهرستان 
روستاي دره غريب است، گفت: روستاي 
قرار   3 كارون  رود  كنار  در  غريب  دره 
دارد اما اهالي اين روستا آب آشاميدني 
ندارند. مردم اين روستا براي آوردن آب 
به سختي مسير صعب العبور 1 ساعته 
را با حيوان طي مي كنند تا به روستاي 
مهاجران  جهادي  گروه  برسند.  مجاور 
مردم  مشكل  اين  رفع  پيگير  آسماني 
روستا بود و ما به شركت آب و فاضالب 
مراجعه  هم  ايذه  شهرستان  روستايي 
كرديم و به آنها گفتيم كه ما حاضريم 
كنيم،  آب خريداري  تانكر  روستا  براي 
مردم  براي  بكشيد  زحمت  فقط  شما 
روستا روزانه آب بياوريد اما از همين كار 

ساده هم استنكاف كردند.
كياني نيا از گروه هاي جهادي خواست 
كه با مطالبه گري كه جزء الينفك هويت 
توجه  باعث  است،  جهادي  گروه هاي 

بيشتر دولتمردان به روستاييان شوند.
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آشنایي با کارگروهي که به گروه هاي جهادي خدمات فني و مهندسي ارائه مي دهد

احداث پل گردكانه؛ از استقبال سرد تا 
همراهي صميمانه روستائيان

کارگروه فني و مهندسي بسیج دانشجویي استان تهران 
نام یك گروه جهادي متشكل از دانش آموختگان رشته هاي 
ارائه خدمات  با هدف  این کارگروه  فني و مهندسي است. 
فني و مهندسي رایگان به گروه هاي جهادي کشور و کمك 

به طراحي پروژه هاي محرومیت زدایي آن ها به همت فارغ 
التحصیالن نخبه رشته هاي فني و مهندسي به صورت کامال 
داوطلبانه تشكیل شده است. درباره فعالیت هاي این کارگروه 

جهادي با مسئول آن گفت وگویي انجام داده ایم.
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و  فني  كارگروه  مسئول  پارسافر،  محمد 
مهندسي بسيج دانشجويي استان تهران درباره 
نقش اين كارگروه در اجرايي كردن طرح هاي 
جهادي عمراني گفت: دو روش در دستور كار 
گروه جهادي ما قرار دارد. يكي اينكه خودمان 
آنها  نيازهاي  و  محروم  مناطق  شناسايي  با 
طرح هايي را تهيه مي كنيم و با كمك قرارگاه 
دولتي  دستگاه هاي  و  كوثر  قرب  خاتم االنبيا 
بودجه پروژه ها را تامين مي كنيم. روش ديگر، 
ارائه خدمات مهندسي به گروه هاي جهادي است 
كه خودشان مناطق محروم را شناسايي كرده اند 
اما در ميان اعضايشان مهندس عمران و ديگر 
كارگروه  ندارد،  وجود  مهندسي  تخصص هاي 
جهادي ما كليه خدمات مهندسي مورد نياز اين 
گروه ها را از طراحي تا اجرا و بهره برداري تامين 

مي كند.
وي با بيان اينكه هدف اصلي ما از برگزاري 
اردوهاي جهادي خودسازي است و انتظار داريم 
كه جهادگران مديران دلسوز آينده باشند، گفت: 
در  را  جهادي  گروه هاي  عمراني  طرح هاي  ما 
استان تهران طبق توافقنامه اي، سازماندهي و 
مهندسي مي كنيم. در همين زمينه هشتم آذر 
ماه سال 94 اجراي پروژه احداث پل ارتباطي 
در روستاي گردكانه در شهرستان دلفان استان 
عاشقان  جهادي  گروه  كمك  با  را  لرستان 
محمدرسول اهلل)ص( دانشگاه آزاد پرديس استان 

تهران كليد زديم كه در دهه فجر افتتاح شد. 
گردكانه  روستاي  كه  آنجايي  از  افزود:  وي 
باران  بارش  هنگام  دارد،  قرار  كوه  دامنه  در 
رودخانه اي كه كنار اين روستا قرار دارد طغيان 
كرده و سطح آب باال مي آيد، در نتيجه تردد براي 
روستاييان غيرممكن مي شود. هنگام باال آمدن 
از رودخانه را  آب كودكان ديگر توان ردشدن 
براي رفتن به مدرسه ندارند. تعدادي از كودكان 
اين روستا هنگام عبور از رودخانه دچار آسيب 
هم  جوانان  هميشگي شده اند. حتي  و  جدي 
نمي توانند از رودخانه عبور كنند و به محل كار 
خود بروند. به همين دليل تصميم گرفتيم براي 

اين روستا پلي احداث كنيم. 
 30 برآورد  به  اشاره  با  جهادي  فعال  اين 
گفت:  پل  اين  احداث  براي  توماني  ميليون 
20 ميليون تومان از قرارگاه قرب كوثر بخش 
محروميت زدايي و 10 ميليون تومان از معاونت 

بسيج سازندگي بسيج دانشجويي و نزديك به 2 
ميليون تومان نيز از بخشدار منطقه دلفان براي 

احداث اين پل دريافت كرديم. 
بسيج  مهندسي  و  فني  كارگروه  مسئول 
در  كرد:  خاطرنشان  تهران  استان  دانشجويي 
ابتداي ورود به روستا استقبال خوبي از گروه 
جهادي نشد و برخورد روستائيان با ما سرد بود. 
روستاييان از كمك ها نا اميد بودند و مي گفتند 
مسئوالن به اين روستا آمده اند قول داده اند و 
رفته اند و تنها چيزي كه نصيب ما شده يك 
دلخوشي كاذب بوده و ما ديگر اميدي به هيچ 
كس نداريم. اما با فعاليت اعضاي گروه جهادي 
در اين روستا و آشنايي روستاييان با خدمت 
رساني گروه جهادي، نظر روستائيان عوض شد و 
خودشان نيز براي كمك به ما آمدند و صميمانه 
و كامال جدي دست به كار شدند. در ابتداي كار 
فقط 16 نفر جهادي بوديم اما در ادامه مردم 
بومي نيز به كمك ما و گروه جهادي عاشقان 
كار  به  دست  و  آمدند  )ص(  اهلل  محمدرسول 

شدند و سرعت پيشرفت پروژه افزايش يافت. 
محمد پارسافر تاكيد كرد: نبايد فعاليت هاي 
جهادي را در تابستان و تعطيالت نوروز خالصه 
كنيم. برگزاري اردوهاي جهادي بايد به فرهنگي 
ثابت بين جوانان تبديل شود. اردوهاي جهادي 
انعكاس بسيار خوبي بين مردم مناطق محروم 
دارد زيرا باعث دلگرمي آنان و جلب اعتمادشان 
مي شود. آبرساني به روستاي حاجي آباد، ساخت 
مسجد در روستاي كاظم آباد و ساخت مسجد 
در روستاي گچ بندي از جمله ديگر پروژه هاي 

كارگروه فني و مهندسي بسيج دانشجويي استان 
تهران است. وي درباره نقش گروه هاي جهادي 
در ترويج اقتصاد مقاومتي در روستاها، خاطرنشان 
مقاومتي  اقتصاد  فعاليت هاي  گسترش  كرد: 
نيازمند آموزش روستاييان توسط كارشناسان 
فعال اقتصاد مقاومتي است. بسترهاي اشتغالزايي 
در بسياري از روستاها فراهم است اما دانش و 
تجربه بكارگيري اين بسترها و درآمدزايي از آنها 
در ميان ساكنان مناطق محروم وجود ندارد. بايد 
اين زمينه فرهنگ سازي شود و گروه هاي  در 
جهادي با كمك بسيج سازندگي براي اموزش 

روستاييان به روستاها بروند.
مهندسي  و  فني  كارگروه  مسئول 
كرد:  اضافه  تهران  استان  دانشجويي  بسيج 
ارائه تسهيالت  براي  بانك ها  سخت گيري هاي 
به روستاييان يكي ديگر از مشكالتي است كه 
روستاييان با آن دست و پنجه نرم مي كنند. يك 
فرد روستايي كه در سال شايد حتي يك بار 
هم پايش به شهر نرسد چطور مي تواند ضامن 
كارمند و كسر از حقوق براي بانك بياورد؟! بايد 
زمينه بهتري براي حمايت از روستاييان فراهم 
كنيم تا آنها بدون دغدغه و نگراني تسهيالت 
بومي  اينگونه  مقاومتي  اقتصاد  دريافت كنند، 
در  كه  است  اين  واقعيت  مي شود.  محلي  و 
مناطق محروم، مردم آنقدر ضعيف هستند كه 
امكانات اوليه براي كشاورزي را هم ندارند. ما از 
بسيج سازندگي انتظار داريم بر كمك هايش 
به گروه هاي جهادي بيافزايد و همچنان مثل 

گذشته ياور جهادگران باشند.
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عناصر جهادي كه در قالب 3 هزار گروه 
با  مي كنند،  فعاليت  شناسنامه دار  جهادي 
كه  كشور  اقتصادي  ضعف هاي  مشاهده 
و  دشمنان  طمع  شدن  برانگيخته  موجب 
به مستضعفين شده،  فشار مضاعف  ايجاد 
در كنار اجراي پروژه هاي عمراني، رويكرد 
اقتصاد مقاومتي را در صدر اولويت هاي خود 
قرار داده اند. آن ها معتقدند تعريف محروميت 
نيازمند بازنگري است و محروميت ديگر در 
و  مسجد  مدرسه،  راه،  از  نبودن  برخوردار 

بهداشت مناسب خالصه نمي شود. گروه هاي 
جهادي با مشاهده نمونه هاي عيني و كسب 
نبودن  برخوردار  معتقدند  دقيق  تجربيات 
قابل  توليد محصول  در  ناتواني  و  از شغل 
محروميت  معيار  مهمترين  بازار  به  عرضه 
است. مردم اگر شغل نداشته باشند، امكانات 
عمراني هم كارايي ندارد اما اگر شغل داشته 
باشند خودشان مي توانند همه چيز را فراهم 

كنند.
آفرينان،  ارزش  ثمرات  جهادي  موسسه 

نهادي مردمي و متشكل از داوطلبان بسيجي 
است كه با طراحي ايده هاي نو توانسته است 
تجربه اي موفق از كارآفريني در روستاها و 

مناطق محروم را به نمايش بگذارد.
هادي فالحي پور، مديرعامل اين موسسه، 
جهادگر خوش ذوقي است كه براي مبارزه 
با بيكاري روستاييان كمر همت بسته و به 
همراه دوستانش راهي روستاها شده است 
تا با آموزش مهارت اشتغالزايي به روستائيان 
بتواند باري از روي دوش دولتمردان بردارد.

تسهیل گري آري، تصدي گري نه

آشنایي با موسسه جهادي كه براي 
400 روستایي شغل پایدار ایجاد كرده است

این  محروم  مناطق  در  روستائیان  از مشكالت  یكي 
است که به دلیل برخوردار نبودن از دانش روز کشاورزي 
با وجود تحمل زحمات فراوان، محصول کمي برداشت 
همین  با  نیز  طیور  و  دام  پرورش  مساله  در  مي کنند. 
مشكل مواجه هستند. طبیعتا اگر با ارائه مشاوره علمي 
در زمینه کشاورزي، دامداري و طیور محصول روستائیان 
افزایش مي یابد و سطح  نیز  را زیاد کنیم درآمد آن ها 

زندگي شان ارتقاء مي یابد.

از  بهره برداري  با  جهادگران  نام  اگر  نیست  عجیب 
از  باشد.  درشت عجین شده  و  ریز  عمراني  پروژه هاي 
امروز،  تا   78 سال  در  سازندگي  بسیج  تشكیل  زمان 
گروه هاي جهادي بیش از 200 هزار پروژه عمراني از قبیل 
ساخت مسجد، منزل مسكوني براي محرومان، مدرسه، 
سرویس بهداشتي، خانه عالم، حوزه علمیه و نیز خدماتي 
به  و  اجرا  را   ... و  راهسازي  برق رساني،  آبرساني،  چون 

بهره برداري رسانده اند.

عكس: مریم داورنیا
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ماهيت  و  تشكيل  نحوه  درباره  او 
موسسه جهادي ثمرات ارزش آفرينان به 
خبرنگار ما مي گويد: »در سالي كه توسط 
رهبر معظم انقالب، توليد ملي و حمايت 
از كار و سرمايه ايراني نام گرفت، جمعي 
از جهادگران عرصه محروميت زدايي گرد 
هم آمده و با هدف زدودن گرد محروميت 
از چهره ولي نعمتان انقالب در حد توان 
و تكليف، موسسه غير تجاري، غير دولتي 
را  آفرينان  ارزش  ثمرات  انتفاعي  وغير 
تاسيس كردند. موسسان اين مجموعه 
با بهره گيري از سال ها سابقه فعاليت و 
همكاري با گروه هاي جهادي در عرصه 
به  روستايي  كارآفريني  و  اشتغالزايي 
صورت عام المنفعه، در نظر دارند تا به 
صورت مردمي در عرصه ي كارآفريني 

روستايي گام هاي موثري را بردارند.«
هادي فالحي پور مي افزايد: »موسسه 
ما از سال 86 فعاليت خود را آغاز كرد 
و در اين مدت در 7 استان كشور پروژه 
 400 براي  ايم  توانسته  و  داده  انجام 
روستايي در مناطق محروم اشتغال دائم 
ايجاد كنيم. سنگ بناي تشكيل موسسه 
ثمرات ارزش آفرينان تجربيات حاصل 
حضور  و  جهادي  اردوهاي  برگزاري  از 
در مناطق محروم بود. بعد از چند سال 
محروم  روستاهاي  در  جهادي  فعاليت 
بنده و دوستانم متوجه شديم بيكاري 
مهمترين معضل در مناطق و روستاهاي 
محروم كشور است. از سوي ديگر متوجه 
مناطق  در  افراد  از  بسياري  كه  شديم 
محروم از امكانات زيربنايي براي توليد 
محصول نظير زمين و آب برخوردارند اما 
دانش الزم براي توليد بهينه و عرضه آن 

به بازار را ندارند.«
ثمرات  جهادي  موسسه  مديرعامل 
مي كند:  خاطرنشان  ارزش آفرينان 
»ماموريت اصلي ما حمايت از مشاغل 
فعال  جهادي  اعضاي  است.  روستايي 
مرتبط  رشته هاي  در  موسسه  اين  در 
كرده اند  تحصيل  روستايي  اشتغال  با 

ما  و داراي تحصيالت مرتبط هستند. 
توانسته ايم مدل جهادي جديدي براي 
مهم  اصل  كه  كنيم  ايجاد  اشتغالزايي 
را  خود  ما  است.  تصدي گري  عدم  آن 
در ابتداي راه مي بينيم و پس از چند 
سال فعاليت آرام آرام به ثمر نشستن 
تالش هاي گذشته مان را شاهد هستيم.«
اين فعال جهادي اضافه مي كند: »ما 
هرگز به دنبال تصدي گري نيستيم و 
آن را سياستي شكست خورده مي دانيم. 
به  ما  است.  تسهيل گري  ما  هدف 
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آموزش  محروم  مناطق  در  روستائيان 
موجود،  امكانات  با  چگونه  مي دهيم 
محصول توليد كنند و در بازار بفروشند و 

درآمد كسب كنند.«
هادي فالحي پور با اشاره به چند نمونه 
موسسه  جهادي  گروه  فعاليت هاي  از 
مي كند:  خاطرنشان  آفرينان،  ارزش 
»بسياري از روستائيان در توليد صنايع 
دستي استاد هستند اما نمي دانند چگونه 
توليد  روز محصول  با سليقه  متناسب 
از مهارت  كنند. در مناطقي كه مردم 

توليد صنايع دستي برخوردارند آموزش 
ما متمركز بر راه اندازي كارگاه هاي توليد 
دست جمعي بر اساس الگوي توليدي 
بخش  در  است.  روز  ذائقه  با  متناسب 
دام و طيور نيز فعاليت جدي داريم. از 
جمله آن ها آموزش مردم براي تاسيس 
در  بومي  مرغ  توليد  واحد  بزرگترين 
جنوب كرمان است كه ان شاء اهلل به 

زودي به بهره برداري مي رسد.«
او مي افزايد: »در حال حاضر 6 پروژه 
آموزش كارآفريني و مهارت آموزي، در 
استان هاي گوناگون را بر عهده داريم و 
در حال حاضر مشغول ارائه آموزش هاي 
هزار  به  رايگان  كامال  حرفه اي  فني 
روستايي در سطح كشور هستيم. يكي 
از مشكالت روستائيان در مناطق محروم 
اين است كه به دليل برخوردار نبودن 
از دانش روز كشاورزي با وجود تحمل 
زحمات فراوان، محصول كمي برداشت 
مي كنند. در مساله پرورش دام و طيور 
هستند.  مواجه  مشكل  همين  با  نيز 
طبيعتا اگر با ارائه مشاوره علمي در زمينه 
محصول  طيور  و  دامداري  كشاورزي، 
آن ها  درآمد  كنيم  زياد  را  روستائيان 
نيز افزايش مي يابد و سطح زندگي شان 
ارتقاء مي يابد. بنابراين تيم هاي تخصصي 
كشاورزي، دامداري و طيور را تشكيل 
سركشي  شان  وظيفه  كه  ايم  داده 
به  مشاوره  ارائه  و  كشاورزي  مزارع  از 

روستائيان است.«
ثمرات  جهادي  موسسه  مديرعامل 
ارزش آفرينان درباره تاثير روي آوردن 
اقتصاد  رويكرد  به  جهادي  گروه هاي 
مقاومتي در كشور، خاطرنشان مي كند: 
و  جهادي  نيروهاي  اگر  مي كنم  »فكر 
بر  را  شان  همت  متخصص  بسيجي 
مدل  بر  مبتني  روستا  در  اشتغالزايي 
مي توانيم  دهند،  قرار  تسهيل گري 
انقالبي در اشتغالزايي به پا كنيم و يكي 
براي  را  كشور  معضالت  مهمترين  از 

هميشه حل كنيم.«
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مسافران  جهادي  گروه  مسئول  محمدزاده،  مهدي 
خورشید در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جهادي درباره 
سابقه تشكیل این گروه جهادي مي گوید: گروه جهادي 
مسافران خورشید پس از تشكیل پایگاه بسیج دانشجویي 
یكي  شد.  تاسیس  قم،  شهاب  غیرانتفاعي  دانشگاه  در 
محرومیت هاي  با  و  بود  جیرفت  اهل  که  دانشجویان  از 
داشت  آشنایي  کامال  کرمان  استان  جنوب  روستاهاي 
بسیج  اعضاي  با  را  جهادي  گروه  تاسیس  پیشنهاد 
براي  را  دانشجویان  بقیه  و  گذاشت  درمیان  دانشجویي 

خدمت رساني به نقاط محروم متقاعد کرد.
او مي افزاید: پس از تشكیل گروه جهادي، بچه ها براي 
کسب تجربه تصمیم گرفتند اولین اردو را در خود استان 
قم برگزار کنند و با شناسایي هایي که انجام دادند یكي 
از روستاهاي بخش قنوات را براي برگزاري اردوي جهادي 
انتخاب کردند. در این اردوي جهادي که در تابستان سال 
بهره برداري  به  آبرساني  پروژه  یك  شد،  برگزار   1389

رسید.
درباره  خورشید  مسافران  جهادي  گروه  مسئول 
خدمت رساني عمراني این گروه طي سال هاي گذشته به 
بعد  به  تاریخ  آن  از  مناطق محروم، خاطرنشان مي کند: 
گروه جهادي ما هر سال در دونوبت تعطیالت تابستان و 
عید نوروز بدون استثناء اردوي جهادي برگزار کرده است. 
نوروز سال 1390 گروه جهادي ما راهي یكي از روستاهاي 
استان مرکزي شد تا بقعه تخریب شده یك امام زاده را 
بازسازي کند. در اردوي نوروزي پي ساختمان جدید بقعه 
ساخته شد و در اردوي تابستان همان سال ساختمان آن 

به طور کامل تكمیل شد و به بهره برداري رسید.
ساخت  هدف  با   1391 سال  نوروز  مي کند:  اضافه  او 
یك مسجد به زیربناي 300 متر مربع راهي استان ایالم 
شدیم که اتفاقا سردار نقدي هم از این اردو بازدید کرد. 
این بار هم در اردوي نوروزي پي مسجد را ساختیم و 

در اردوي تابستاني ساختمان مسجد را به بهره برداري 
رساندیم.

مهدي محمدزاده خاطرنشان مي کند: سال 1392 مسجد 
نیمه کاره روستاي اندیكا را به بهره برداري رساندیم و در 
از  نیمه کاره اي در یكي  بناي مسجد  نوروز سال 1393 
تابستان سال 93  کردیم.  تكمیل  را  روستاهاي جیرفت 
هم ساخت مسجد امام حسین )ع( و یك خانه عالم را در 
استان ایالم آغاز کردیم و تا ارتفاع یك متر دیوار آن را 

باال آوردیم.
مسئول گروه جهادي مسافران خورشید درباره برنامه 
اردوي جهادي نوروز 95 این گروه، مي گوید: اخیرا وقوع 
همه  کوهدشت،  روستاهاي شهرستان  از  یكي  در  سیل 
اردوي  در  شاءاهلل  ان  است.  کرده  تخریب  را  آن  پل هاي 
بازسازي  را  روستا  این  پل هاي  همه   95 نوروز  جهادي 
در  تا  مي کنیم  الیروبي  هم  را  روستا  آب  نهر  مي کنیم. 

صورت وقوع مجدد سیل به مردم خسارت وارد نشود.
او درباره نحوه تامین هزینه هاي برگزاري اردوي جهادي، 
اظهارمي کند: هزینه هاي اردوهاي جهادي بیشتر توسط 
خیرین تامین مي شود. پیش از سفر خیرین را شناسایي 
قرار  عمراني  پروژه هاي  جریان  در  را  ها  آن  و  مي کنیم 
مي دهیم و آن ها براي کمك متقاعد مي شوند. نیازهاي 
غیر نقدي اردو نظیر غذا، خودرو، محل اسكان و ... را هم از 
طریق رایزني با دستگاه هاي مختلف کشور تامین مي کنیم. 
البته خدمت رساني ما محدود به پروژه هاي عمراني نیست 
و مسائل آموزشي اقتصاد مقاومتي، برنامه هاي فرهنگي و 
نیز خدمات بهداشتي و درماني را نیز به طور جد دنبال 

مي کنیم.
مهدي محمدزاده مي افزاید: ما معتقدیم بیش از آنكه 
روستائیان مستضعف به خدمات ما نیاز داشته باشند، ما 
محتاج حضور در میان آن ها و خدمت رساني هستیم. این 

اردوها نگاه جوانان به زندگي را دگرگون مي کند.

گروه جهادي مسافران خورشید؛ از ساخت بقعه و مسجد تا بازسازي پل هاي روستایي 

مي سازمت وطن
گروه جهادي مسافران خورشید در ایام تعطیالت نوروز در روستاهاي شهرستان کوهدشت از توابع استان لرستان 
اردوي جهادي برگزار کرده است. این گروه جهادي که بیش از 5 سال سابقه فعالیت در نقاط محروم کشور را دارد در 
جدیدترین اردوي جهادي خود همه پل هاي تخریب شده یك روستا را بازسازي کرد. »مي سازمت وطن« شعار این 

گروه جهادي است.
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كه  غرضی  شهيد  جهادی  گروه 
واقع  شمال  دانشگاه  دانشجويان  توسط 
از  شده  تشكيل  آمل  شهرستان  در 
كه  است  جهادی  موفق  گروه های  جمله 
را  جديد  سبكی  و  دارد  نو  دغدغه هايی 
مورد توجه قرار داده است. خبرنگار بسيج 
دانشجوی  حسنی  متين  با  سازندگی 
جهادی  گروه  مسئول  و  معماری  رشته 
گفت  به  زمينه  همين  در  غرضی  شهيد 
و گو پرداخته است. اين گروه جهادی با 
رزكه  روستای  در  ماهه   8 مداوم  حضور 
برای  مسكونی  منزل  يك  توانسته  آمل 
يك زن خودسرپرست و 3 فرزند يتيمش 

بنا كند. 

باید برای این خانم خودسرپرست 
خانه می ساختیم

گروه  ويژه  سبك  درباره  حسنی  متين 
جهادی شهيد غرضی می گويد: »برای بنده 
و بچه های گروه جهادی هميشه اين يك 
به  بايد خدمت رسانی  چرا  كه  بود  دغدغه 
تابستان  تعطيالت  در  صرفا  محروم  مردم 
سال  اوقات  بقيه  در  كار  و  عيد خالصه  و 
تعطيل شود، تا اينكه در شهريور ماه سال 
92 در جريان شناسايی مناطق محروم به 
يك مورد ويژه برخورد كرديم. ما با خانمی 
در  شوهرش  كه  شديم  آشنا  روستايی 
تصادف فوت كرده بود و سه كودك يتيم 
داشت. به سختی و با درآمد كم در خانه ای 

گلی و غير ايمن در روستا مستاجر بود و 
بدتر از همه اينكه صاحبخانه هم می خواست 
او و فرزندانش را بيرون كند. در برابر شرايط 
ويژه ای قرار گرفته بوديم كه بايد بالفاصله 

برای حل آن فكری می كرديم.«
بررسی  و  بحث  »نتيجه  می افزايد:  او 
خانم  اين  برای  بايد  كه  شد  اين  بچه ها 
خودسرپرست خانه بسازيم اما نه خود اين 
خانم بودجه كافی داشت و نه می توانستيم 
صبر  تابستان  و  عيد  تعطيالت  زمان  تا 
كنيم. در نتيجه به اين تصميم رسيديم كه 
هر هفته پنج شنبه ها و جمعه ها به روستا 
را  خانم  اين  منزل  ساخت  كار  و  بياييم 
انجام دهيم. عالوه بر تعطيالت آخر هفته 

روایتي از سبك جدید گروه هاي جهادي در خدمت رساني

پوست مي اندازیم
اردوهای جهادی به بلوغ می رسند و کیفی تر می شوند، 
و  کشاورزی  دانش  و  اقتصاد  علم  با  پیوند  روزها  این 
نیز توجه به محیط بومی بیش از همیشه مورد اهتمام 
گروه های جهادی است. گروه های جهادی عمدتا با حضور 
تعدادی از دانشجویان تشكیل می شود که عالقمند به 
دستگیری از مردم در مناطق محروم هستند و دغدغه 

جهادی  گروه های  از  برخی  دارند.  را  کشور  سازندگی 
کشور توانسته اند برای مساله حضور ناپیوسته و مقطعی 
در روستاهای محروم که صرفا در ایام تعطیالت عید و 
تابستان خالصه می شود، راه حلی پیدا کنند، آن ها افق 
نگاهشان را باالتر برده اند و حاال ذهنشان درگیر اقتصاد 

روستا و اشتغال جوانان است.
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از فرصت تعطيالت بين دو ترم هم استفاده 
كرديم و ظرف 8 ماه ساختمانی دو طبقه را 

برای اين خانواده فراهم كرديم.«

تهیه مصالح بدون پرداخت سود
مسئول گروه جهادی شهيد غرضی نحوه 
عمل گروهش در روستای رزچه را اينطور 
پايان  از  بعد  روز  »هر  می كند:  تشريح 
برای  الزم  هماهنگی های  درسی،  فعاليت 
تهيه مصالح و حضور اوستاكار را پی گيری 
برای  كه  مصالحی  تمام  برای  می كرديم. 
اين ساختمان تهيه كرديم، حتی يك ريال 
هم سود پرداخت نكرديم و فروشندگان به 
قيمت خريد مصالح را به ما می فروختند. 
به آن ها می گفتيم مصالح را برای چه كاری 
می خواهيم و آن ها هم برای شركت در كار 
خير استقبال می كردند. بخش عمده كار 
رشته  بچه های  را  ساختمان  مهندسی 
عمران دانشگاه خودمان انجام دادند. هر جا 
هم الزم بود از اوستاكار استفاده می كرديم. 
البته اوستاكارها هم وقتی متوجه می شدند 
نهايتا  يا  نمی گرفتند  پول  چيست،  كار 
هزينه اياب و ذهاب را دريافت می كردند.«

برای رفع محرومیت حتما نباید 
1000 کیلومتر حرکت کنیم

آنكه  »بدون  می افزايد:  حسنی  متين 
فوری  و  ويژه  مورد  اين  بدانيم  خودمان 
دغدغه ما برای حضور مستمر و پيوسته در 
مناطق روستايی را حل كرد. چشممان را 
باز كرديم ديديم هر هفته در ميان مردم 
ما  كار  مدل  اين  روستا هستيم.  با صفای 
هم  سازندگی  بسيج  و  استانداری  برای 
بسيج سازندگی  تعجب آور.  بود هم  جالب 
استان اوايل زير بار نمی رفت و می گفت اين 
شيوه از اردوی جهادی برای ما تعريف نشده 
است، شايد هم حق داشتند اما در نهايت با 
ما همراه شدند. هر هفته تا سقف 10 نفر 
از بچه های دانشگاه را به روستا می برديم. 
چون اعزام به روستا به صورت چرخشی و 
دوره ای انجام می شد توانستيم تعداد زيادی 
از دانشجويان را به اردو ببريم ضمن اينكه 
به هيچ كس هم فشار نيامد و آسيبی به 

درس خواندن بچه ها وارد نشد. ما فهميديم 
 1000 نبايد  حتما  محروميت  رفع  برای 
كيلومتر حركت كنيم تا مثال به سيستان 
و بلوچستان برسيم. در اين مدل مشاركت 
روستائيان  و  می شود  زياد  بسيار  مردمی 
درگير كار می شوند. اگر به اطرافمان نگاه 
كنيم می توانيم سوژه مناسب را پيدا كنيم. 
از جمله خوبی های برگزاری اردوی جهادی 
كه  است  اين  استانی  و  بومی  صورت  به 
می توان آن را در طول سال به صورت مداوم 
پيگيری كرد، ضمن اينكه هزينه های سفر 
اين سخن  البته  هم عمال حذف می شود. 
نافی فوايد اردوهای جهادی خارج از استان 
نيست و هر كدام از اين دو مدل ويژگی های 
خاص خود را دارند. در حال حاضر بچه های 
دانشگاه مازندران هم همين مدل را پيگيری 

می كنند.«

فراموششان نكرده ایم
روستايی  خانم  واكنش  درباره  او 
دو  خانه  اين  ساخت  به  بی سرپرست 
جهادگر،  دانشجويان  توسط  طبقه 
بنده  آن  خاطرنشان می كند: »خوشحالی 
خدا را كه نمی شود وصف كرد. زن بسيار 
و  دبستانی  بچه  دو  است،  زحمت كشی 
يك كودك سه ساله را با پول كارگری در 
يك رستوران بين راهی بزرگ می كند كه 
بچه های  است.  كمرشكن  و  كاری سخت 
و  عاطفی  بسيار  رابطه ای  خانم  اين 
برقرار  جهادی  دانشجويان  با  تنگاتنگ 
كردند، با اينكه سنی نداشتند هميشه در 
ساخت و ساز خانه به ما كمك می كردند. 
در حال حاضر ارتباطمان با مردم روستای 
حفظ  را  مستضعف  خانواده  اين  و  رزچه 
كرده و فراموششان نكرده ايم، گاهی اوقات 
كمكی  مختصر  و  می زنيم  سر  آن ها  به 
می كنيم، استانداری و بسيج سازندگی هم 
انصافا همكاری می كنند. سر جمع با حدود 
20 ميليون تومان 2 طبقه خانه ساختيم.«

برای مردم »خمیر« دستگاه آب 
شیرین کن ساختیم

»عيد  می كند:  اظهار  حسنی  متين 

به  دانشجويان  از  نفر   75 همراه  به   94
بندعباس  كيلومتری   80 در  منطقه ای 
و  شديم  اعزام  خمير  بندر  عنوان  تحت 
سه عرصه عمران، پزشكی و كشاورزی را 
ساخت  عمران  عرصه  در  كرديم.  تعريف 
خانه عالم و سرويس های بهداشتی را در 

دستور كار داشتيم. 
همه  مردم  پزشكی  عرصه  در 
ويزيت  كامل  طور  به  اطراف  روستاهای 
اختيار  در  آن ها  سالمت  پايش  و  شدند 
متوجه  گرفت.  قرار  استان  مسئوالن 
منطقه  اين  كشاورزی  عرصه  در  شديم 
يعنی  است،  مواجه  شور  آب  مشكل  با 
به مقدار قابل توجهی آب دارند اما شور 
كرد.  كشاورزی  آن  با  نمی توان  و  است 
روی  اقتصاد  و  كشاورزی  علوم  بچه های 
همين مساله متمركز شدند. در بازگشت 
يك گروه پژوهشی كشاورزی - اقتصادی 
تشكيل شد برای رفع مشكل آب منطقه 
با هدف اشتغالزايی. در حال حاضر بچه ها 
توانسته اند  دانشگاه  اساتيد  راهنمايی  با 
يك دستگاه آب شيرين كن برای يكی از 
روستاها بسازند. قرار است اين دستگاه به 
صورت آزمايشی مورد استفاده قرار بگيرد 
و با رفع نقايص احتمالی تعداد بيشتری 
از آن توليد شود و در اختيار مردم قرار 

بگيرد.«
او تاكيد می كند: »امروز ديگر گروه های 
جهادی اقتصاد روستا و اشتغال محرومين 
وجود  اشتغال  اگر  گرفته اند،  هدف  را 
داشته باشد محروميت خود به خود حذف 
می شود. ما خانه عالمی هم كه در روستا 
چند  كه  نيست  اين  برای  فقط  ساختيم 
در  تبليغ  برای  روحانی  يك  سال  در  روز 
اساتيد  است  قرار  كند،  پيدا  سكونت  آن 
دانشگاه ما، مربيان سازمان فنی و حرفه ای 
و كارشناسان بسيج سازندگی مرتبا به اين 
منطقه سفر كنند و برای اقامت از همين 
خانه عالم استفاده كنند. بسيج دانشجويی 
در دانشگاه يك كانون جهادی راه انداخته 
اساتيد  و  دانشجويان  حاضر  حال  در  و 
دانشگاه آمل 5 طرح پژوهشی و اشتغالزايی 

در دست مطالعه دارند.«
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نگاهي به معضالت تحصیل در روستاهاي سقز

در حسرت مدرسه 
سال هاست در کشور ما با بي سوادي و محرومیت کودکان از تحصیل 
مبارزه مي شود، اما در بسیاري از مناطق کشورمان همچنان کودکان و بویژه 

دختران از تحصیل باز مي مانند.
با  و  از تحصیل در کشور آماري مخدوش است  بازمانده  آمار کودکان 
اعداد متفاوتي از آن یاد مي شود. اگر به آمارهاي غیررسمي که بازماندگان 
از تحصیل را عدد بزرگي مي داند، اعتنا نكنیم و تمرکزمان را بر آمارهاي 
رسمي بگذاریم باز هم با شرایط حساسي روبه رو هستیم؛ شرایطي که مانع 
ادامه تحصیل کودکان مي شود و راه تولید بي سواد در کشور را باز مي گذارد.
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هم اكنون سه ميليون و 456 هزار نفر ازافراد 
باالي ده سال در كشور بي سوادند. ايران طبق 
سند چشم انداز بيست ساله بايد تا سال 1404 
در همه عرصه ها از جمله آموزش و توسعه علم 
سال  اين  تا  باشد.  منطقه  كشورهاي  سرآمد 
آرماني هنوز 9 سال باقي مانده، اما پيشرفت ما 
در سواد آموزي با معضالتی روبروست، به طوري 
بزرگي  بخش  و  سال   50 باالي  بي سوادان  كه 
باسواد  براي  رغبتي  زير 50 سال  بي سوادان  از 
بحث  تقريبا  و  نمي دهند  نشان  خود  از  شدن 
سوادآموزي را به كناري انداخته اند و جمعي از 
افرادي كه در سن تحصيل قرار دارند نيز وادار 
به ترك تحصيل مي شوند يا خودخواسته اين كار 
را مي كنند تا چرخه توليد بي سواد و كم سواد در 

كشورمان متوقف نشود.
تنها  خود  خودي  به  سوادآموزي  و  تحصيل 
بخشي از مسئله اي است كه بازماندگان از تحصيل 
از آن محروم مي شوند. واقعيت اين است كه سواد 
در سطوح مختلف آن )از خواندن و نوشتن ابتدايي 
تا تحصيالت دانشگاهي( در زندگي روزمره افراد، 
شغل، آگاهي نسبت به شرايط، بزه كاري، زندگي 
خانوادگي، شيوه سبك زندگي و سرمايه فرهنگي 
آنقدر مؤثر است كه ريشه كني  و اجتماعي شان 
بي سوادي گاهي مستقيماً منجر به كاهش مرگ 
و مير، كاهش بيماري، كاهش بزه كاري و كاهش 

خشونت هاي خانوادگي و اجتماعي مي شود.
توابع  از  روستا   10 از  بيش  در  اكنون  هم 
نبودن  دليل  به  دانش آموزان  سقز،  شهرستان 
از  ناتواني  نيز  و  دبيرستان  و  راهنمايي  مدرسه 
به  خودرو  با  سفر  روزه  هر  هزينه هاي  پرداخت 
از  مناطق داراي مدرسه راهنمايي و دبيرستان، 
ادامه تحصيل باز مي مانند. در اين مناطق دختران 
طي  براي  بيشتر  محدوديت هاي  دليل  به  كرد 
به  مجبور  پسران  از  بيش  مسافت هاي طوالني، 
ترك تحصيل مي شوند. ساكنان اين مناطق غالبا 

از برادران و خواهر اهل سنت هستند.
مسئول  روشنگر  كمال  رابطه  همين  در 
گورقلعه  و  لنگ  عرب  روستاي  بهداشت  خانه 
كشور  سازندگي  بسيج  خبرنگار  با  مصاحبه  در 
دبيرستان  و  راهنمايي  مدرسه  نبود  مي گويد: 
دخترانه در اغلب روستاهاي شهرستان سقز به 

معضلي بزرگ تبديل شده است. در حال حاضر 
لنگ،  عرب  جوشن،  سقز،  سرشيو  روستاهاي 
مدرسه  و...  بهرام  قشالق،  سوموقلو،  كسنزان، 
راهنمايي و دبيرستان ندارند. آموزش و پرورش 
ابتدايي  دانش آموزان  داراي  روستاهاي  به  صرفا 
كالس  تا  فقط  دانش آموزان  و  مي فرستد  معلم 

ششم مي توانند تحصيل كنند.
اين  در  پسر  دانش آموزان  مي افزايد:  وي 
بايد  راهنمايي  مدرسه  به  رفتن  براي  روستاها 
حداقل مسافت 10 كيلومتر را با پاي پياده طي 
كنند زيرا پرداخت هزينه اياب و ذهاب خارج از 
توان خانواده هايشان است، طاقت فرسا بودن طي 
هر روزه اين مسير طوالني موجب ترك تحصيل 
اكثر دانش آموزان پسر مي شود. در چنين شرايطي 
تكليف دانش آموزان دختر روشن است و تقريبا 
تحصيل  ترك  ششم  كالس  از  بعد  آنها  همه 
مي كنند. بازماندن از تحصيل به روحيه نوجوانان 
روستا ضربه بسيار بدي وارد مي كند. آنها وقتي به 
شهر مي روند و خودشان را با دانش آموزان شهري 
مقايسه مي كنند اين مقايسه و احساس تبعيض و 
محروميت مي تواند عواقب بسيار خطرناكي براي 

جامعه به دنبال داشته باشد.
بهداشت روستاي عرب لنگ و  مسئول خانه 
روستاهاي  محروميت هاي  ديگر  درباره  گورقلعه 
اين  گفت:  سازندگي  بسيج  خبرنگار  به  سقز 
لوله كشي  فقدان  و  آبي  با مشكل كم  روستاها 
آب مواجه هستند. آب و فاضالب روستايي اصال 
توجهي به آب شرب مردم روستاها ندارد و اين 
مسئله باعث نگراني و ناراحتي مردم شده است. 
در برخي از روستاها شبكه فاضالب وجود ندارد 
ريخته  روستا  زمين هاي  به  ها  فاضالب  تمام  و 
مي شود كه اين براي سالمتي مردم بسيار مضر 

است و تا كنون فكري براي آن نشده است.
مسئول خانه بهداشت در ارتباط با چگونگي 
معيشت مردم اين مناطق گفت: اكثر مردم روستا 
دامداري و كشاورزي مي كنند و از اين طريق رزق 
و روزي خود را بدست مي آورند ولي جوانان به 
دليل مشكل بيكاري مجبورند كه به شهر بروند 
و در آنجا به دنبال كار باشند و به دليل اينكه 
نتوانسته اند در روستا ادامه تحصيل بدهند اغلب 

وارد شغل هاي كاذب مي شوند.

5555 55 راه بهشتنخستین ویژه نامه در پاسداشت حرکت های جهادی



565656

مصلح  منتظران  جهادی  گروه  مسئول 
 150 گفت:  سازندگی  بسيج  خبرنگار  به 
شهيد  دانشگاه  پزشكی  علوم  دانشجوی 
بهشتی شامل 80 دختر و 70 پسر در 3 
تيم تخصصی درمانی، فرهنگی و عمرانی در 
17 روستای تابعه شهرستان كبودرآهنگ، 
مناطق  اين  مردم  به  روز   10 مدت  به 

خدمت رسانی كردند. 
محمد اميری افزود: مهمترين طرح گروه 
»حاجی  طرح  مصلح  منتظران  جهادی 
ويزيت« است كه با مديريت يك روحانی 
رشته های  در  متخصص  دانشجوی   5 و 

مختلف علوم پزشكی خانه به خانه در زمينه 
فعاليت  افراد  سالمت  و  ارجاع  پيشگيری، 

می كنند.
تيم  طرح  اين  در  كرد:  عنوان  اميری 
تخصصی خانه به خانه فشار خون، بينايی 
سنجی، بهداشت محيط و فرهنگ مصرف 
دارو را مورد بررسی قرار می دهد، در كنار 
كار  گروه  همراه  روحانی  ها  فعاليت  اين 
زندگی  سبك  ترويج  و  خانواده  مشاوره 

اسالمی را انجام می دهد.
مصلح  منتظران  جهادی  گروه  مسئول 
و   3 ترم  دانشجويان  از  گروهی  می افزايد: 

4 دكترای حرفه ای نيز در زمينه كارهای 
عمرانی و ساخت حمام و سرويس بهداشتی 
خانوار   50 با  سفلی«  »كرد  روستای  در 

فعاليت می كنند.
نيز  فرهنگی  گروه  داشت:  اظهار  وی 
در  بيشتری  معضالت  كه  روستا   10 در 
فعاليت می كند  داشتند  ماهواره  نفوذ  اثر 
و مخاطب اصلی آنها كودكان و نوجوانان 
دهان  بهداشت  آموزش  ضمن  و  هستند 
با  اسالمی  زندگی  سبك  انتقال  روی  و 
اين گروه سنی  روش های جديد مختص 

كار می شود. 

آشنایي با طرح ابداعي یك گروه جهادي براي مقابله با »خوددرماني«

حاجي ویزیت!
عرصه های  مهمترین  از  یكی  سالمت  حوزه 
سال های  در  اینكه  با  است.  مردم  به  خدمت رسانی 
اخیر با اجرای طرح تحول سالمت خدماتی در زمینه 
در  اما  شده  ارائه  نیازمند  مردم  به  درمان  و  پزشكی 
پزشكان  به  دسترسی  محروم  مناطق  و  روستاها 
آسانی  به  عمومی  پزشك  گاهی  حتی  و  متخصص 
جهادی  گروه های  دلیل  همین  به  نیست.  امكان پذیر 
به همراه  فعالیت می کنند  معموال در هر زمینه ای که 

خود تعدادی پزشك را به این مناطق می برند. 
گروه جهادی منتظران مصلح از جمله گروه هایی است 
که به صورت تخصصی در زمینه پزشكی فعالیت می کند. 
این گروه جهادی بیش از 150 دانشجوی علوم پزشكی 
را به روستاهای محروم کبودرآهنگ اعزام کرده است. 
خبرنگار بسیج سازندگی در همین زمینه با محمد امیری 
گویی  و  گفت  مصلح  منتظران  جهادی  گروه  مسئول 

ترتیب داده است. 
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40 درصد بیماران برای درمان به خانه 
بهداشت مراجعه نمی کنند

حجت االسالم و المسلمين رضا جزينی 
گروه  در  فعال  جهادی  طالب  جمله  از 
 3 اينكه  بيان  با  مصلح  منتظران  جهادی 
برای  ويزيت«  »حاجی  طرح  پيش  سال 
پزشكی  علوم  دانشگاه  طرف  از  بار  اولين 
قم در روستاهای محروم اجرا شده است، 
افراد به پزشك  گفت: معموال در روستاها 
مراجعه نمی كنند و حدود 30 تا 40 درصد 
بيمارها حتی اگر بهترين متخصص را هم در 
خانه بهداشت روستا مستقر كنيم برای رفع 
به همين  نمی كنند،  اقدامی  بيماری خود 
ويزيت  حاجی  خانه  به  خانه  طرح  منظور 
برای شناسايی و درمان اين افراد ابداع شده 

است. 
جزينی بيان كرد: افراد مسن بيشتر در 
معرض بيماريهايی مثل فشار خون هستند 
كه با عاليمی مثل سرگيجه شروع می شود، 
متاسفانه بسياری از ساكنان روستا اقدام به 
خاص  عوارض  كه  می كنند  درمانی  خود 

خود را دارد.

اين طلبه جهادگر در همين زمينه ادامه 
روستا خيلی  فرهنگ خاص  دليل  به  داد: 
درمان  برای  كه  می كنند  حيا  ها  خانم  از 
مراجعه  پزشك  به  خود  زنانه  بيماری های 
كنند. برخی نيز به علت كم سوادی دارو 
داروهای  يا  نمی كنند  مصرف  موقع  به  را 
تاريخ مصرف گذشته استفاده می كنند لذا 
فرهنگ سازی بيشتر و مراجعه حضوری و 
خانه به خانه در اين مناطق يك نياز جدی 

است.
»حاجی  طرح  در  كرد:  تصريح  جزينی 
ويزيت« با مديريت يك طلبه تيم درمانی 
متخصص متشكل از 3 خانم و 2 آقا برای 
رفع مشكالت پزشكی و بهداشتی فعاليت 
به همه خانه های  آنجايی كه  از  می كنند، 
روستا مراجعه می كنيم تمام اعضای خانواده 
معاينه می شوند و داروهای تاريخ گذشته را 

دور می ريزيم.
وی افزود: مزيت اين طرح اين است كه 
مردم در روز اول اردو به صورت عمومی در 
همه زمينه ها ويزيت می شوند و در صورتی 
كه نياز به ارجاع باشد تيم تخصصی پزشكی 

ويژه همان روستا فردای آن روز در محل 
مستقر می شود و در زمينه چشم پزشكی، 
سنجش شنوايی و دندانپزشكی به صورت 

رايگان به مردم ارائه خدمت می كنند.

ترویج سبك زندگی اسالمی همراه با 
ارائه خدمات درمانی

حضور  كرد:  تأكيد  جهادی  مبلغ  اين 
ارائه مشاوره  به منظور  روحانی كنار گروه 
خانوادگی به اعضای خانواده و ترويج سبك 
حجاب،  عفاف،  ترويج  و  اسالمی  زندگی 
كار  برای  مهيا كردن فضای الزم  و  زكات 

تخصصی گروه پزشكی است.
ترويج  منظور  به  اينكه  بيان  با  وی 
بايد  مردم  بين  ايثار  و  جهاد  فرهنگ 
گيرد  قرار  كار  دستور  در  عملی  كارهای 
جهادی،  اين حركت های  ديدن  با  افزود: 
خود  نوع  هم  به  كمك  در  نيز  مردم 
برای  نيز  مسئولين  می شوند،  ترغيب 
مناطق  در  مظلوميت  و  محروميت  درك 
محروم بايد در اين مناطق حضور يابند و 

محروميت را لمس كنند.
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تجربه 6 سال حضور مستمر گروه جهادي راه کربال 
در قلعه گنج

 از ساخت 12 مسجد تا 
آبرساني به طول 14 كيلومتر 

از گروه هاي  نام یكي  »راه کربال« 
سابقه اي  که  است  شاخص  جهادي 
طوالني در خدمت رساني به مناطق 
گروه  این  اعضاي  دارد.  محروم 
جهادي بیش از 6 سال است که به 
صورت متمرکز و بي وقفه در منطقه 
خدمت رساني  به  کرمان  گنج  قله 
از  آبرساني  پروژه  انجام  مشغولند. 
به یك روستا  کیلومتري  فاصله 14 
از جمله فعالیت هاي محرومیت زدایي 

گروه جهادي راه کربالست. 
با  آشنایي  براي  ما  خبرنگار 

فعالیت هاي گروه جهادي راه کربال با 
مسئول آن گفت و گویي ترتیب داده 
درباره  بزرگیان  امیر  محمد  است. 
جهادي  گروه  این  تشكیل  نحوه 
مي گوید: »ایده تشكیل گروه جهادي 
آغاز  مان  محله  هفتگي  هیئت  از 
خدمت رساني  کردیم  احساس  شد. 
کنار  در  محروم  مناطق  مردم  به 
برگزاري جلسات مذهبي در توانمان 
بودیم  معتقد  اینكه  ضمن  هست. 
از  یكي  محرومین  به  خدمت رساني 

بزرگترین عبادت هاست.«

6 سال حضور دائمي در 12 روستا
گروه  خدمت رساني  سبك  درباره  او 
مي كند:  خاطرنشان  كربال،  راه  جهادي 
»فعاليت هاي جهادي گروه ما كامال پيوسته، 
هدفمند و برنامه ريزي شده است. ما 6 سال 
است كه به صورت مستمر و دائمي در 12 
روستاي قلعه گنج فعاليت داريم زيرا اعتقاد 
داريم استمرار حضور در يك منطقه محروم 
نتايج به مراتب بهتري به دنبال دارد تا اينكه 

هر سال در يك استان حضور يابيم.«
درباره  كربال  راه  جهادي  گروه  مسئول 
مهمترين پروژه هاي عمراني انجام شده در 
منطقه قلعه گنج، مي گويد: »طي 6 سال 
گذشته 12 مسجد، 3 مدرسه 3 كالسه با 
تمام امكانات، يك حسينيه به مساحت 500 
مترمربع، يك زمين ورزشي و يك كتابخانه 

12 هزار جلدي احداث كرده ايم.«

آبرساني؛ شرین ترین خدمت به مردم
يكي  آبرساني  متعدد  پروژه هاي  اجراي 
راه  فعاليت هاي گروه جهادي  از مهمترين 
كربالست. آقاي بزرگيان در اين باره اظهار 
 3 طول  به  آبرساني  پروژه  »دو  مي كند: 
كيلومتر و يك پروژه آبرساني به طول 14 
كيلومتر را نيز به بهره برداري رسانده ايم كه 

شيرين ترين خدمت به مردم منطقه است 
از  و  مي دهد  ارتقاء  را  آن ها  سالمت  زيرا 
ابتالئشان به بيماري جلوگيري مي كند. اين 

پروژه ها خستگي را از تنمان بيرون كرد.«
كربال،  راه  جهادی  گروه  مسئول 
مهمترين  از  »يكي  مي كند:  خاطرنشان 
فعاليت هاي گروه جهادي راه كربال تاسيس 
در  امكانات  تمام  با  دندانپزشكي  كلينيك 
قلعه گنج براي پوشش نياز ساكنين 120 
آينده اي نزديك  روستاي منطقه است. در 
ان شاء اهلل گروه جهادي راه كربال كلينيك 
چشم پزشكي را در همين منطقه راه اندازي 

خواهد كرد.«

از فعالیت هاي فرهنگي غفلت نمي کنیم
محمد امير بزرگيان مي افزايد: »در كنار 
فعاليت هاي عمراني تالش مي كنيم از مسائل 
فرهنگي غافل نشويم. در منطقه اي كه ما 
فرهنگي  محروميت هاي  مي كنيم  فعاليت 
دست كمي از محروميت هاي عمراني ندارد. 
برگزاري مسابقات ورزش همگاني، كالسهاي 
قرآن و عقيدتي، كالسهاي مشاوره خانواده، 
همسرداري و تربيت فرزند، برگزاري مراسم 
جشن تكليف و عزاداري از جمله فعاليتهاي 

فرهنگي گروه جهادي راه كربال است.«
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او با تاكيد بر اهميت توجه به بهداشت 
مي گويد:  محروم،  مناطق  در  مردم 
»برخوردار نبودن مردم از امكان ابتدايي و 
پيش پا افتاده اي چون سرويس بهداشتي 
معضلي بسيار نگران كننده است. اهالي 
سه روستايي كه گروه جهادي ما به آن ها 
آبرساني كرد، تا پيش از اين از آب باران و 
بركه هاي گل آلود استفاده مي كردند و به 
همين دليل به انواع بيماري هاي سخت 
مبتال شده بودند. زنان اين روستاها براي 
تهيه آب شرب سالم هر روز حداقل بايد 

3 كيلومتر پياده روي مي كردند.«

اعضاي گروه هاي جهادي 
هیچ منفعت مادي ندارند

كربال  راه  جهادي  گروه  مسئول 
اين گروه بيش  معتقد است كه اعضاي 
فعاليت  نيازمند  از مردم مناطق محروم 
مي كند:  تصريح  او  هستند.  جهادي 
»هدف اصلي از كار جهادي، خودسازي 
جهادگران است. ما نياز داريم براي رشد 
كنيم.  خدمت رساني  محروم  مناطق  به 
افراد  اين  نمي رفتيم  روستاها  به  ما  اگر 
با سختي ها كنار  مانند سالهاي گذشته 
مي آمدند و همانطور ساده و بي توقع به 
اعضاي  اما  مي دادند.  ادامه  شان  زندگي 
اين  انجام  به  كربال  راه  جهادي  گروه 
ساخته  تا  داشتند  نياز  خدمت رساني ها 
منطقه  در  روستاهايي  هم  هنوز  شوند. 
آشاميدني  آب  از  كه  دارد  وجود  قلعه 
بوگك،  تگك،  مانند  نيستند  برخوردار 

كهورعباسي و سرداز.«
را  اخالص  بزرگيان  امير  محمد 
هزار   3 اعضاي  ويژگي  مهمترين 
مي داند  كشور  سراسر  جهادي  گروه 
در  »فعاليت  مي كند:  خاطرنشان  و 
گروه هاي جهادي كامال داوطلبانه است، 
گروه هاي  اعضاي  براي  سابقه اي  هيچ 
استخدام  در  نه  نمي شود،  ثبت  جهادي 
تاثيري دارد، نه در قبولي دانشگاه و نه 

در كاهش زمان خدمت سربازي. خدمت 
در گروه هاي جهادي اوج اخالص است.«

اردوهاي جهادي با همایش 
رشد نمي کند

گروه هاي  روي  پيش  افق  درباره  او 
مي كند:  خاطرنشان  كشور،  جهادي 
به  حاضر  حال  در  جهادي  »فعاليت هاي 
حركت  حال  در  شدن  تخصصي  سمت 
اصلي  محور  بايد  مقاومتي  اقتصاد  است. 
فعاليت گروه هاي جهادي باشد. در روستاها 
براي اكثر مردم بستر مناسب فعاليت هاي 
دانش  فقط  دارد  وجود  مقاومتي  اقتصاد 
اقتصاد مقاومتي و چگونگي درآمدزايي با 
استفاده از ظرفيت هاي موجود در اختيار 
فعال  يك  عنوان  به  من  نيست.  مردم 
جهادي معتقد هستم كه اگر به روستاييان 
و  توليد  و  مقاومتي  اقتصاد  آموزش هاي 
اشتغالي  خود  وام  و  شود  داده  بازاريابي 
مناسب در اختيارشان قرار بگيرد اقتصاد 

روستا به شكوفايي مي رسد.«
روستاهاي  در  »مردم  مي افزايد:  او 
منازل  در  گنج  قلعه  و  كرمان  جنوب 
خود حصير را با بهترين كيفيت مي بافند 
مدرن  توليد  براي  مناسبي  الگوي  اما 
و  ندارند  بازار  روز  نياز  با  متناسب  و 
نمي توانند آن را به فروش برسانند. اين در 
حالي است كه اگر در حصيربافي سرمايه 
گذاري شود، معيشت بخش عمده اي از 
به طور  گنج  قلعه  منطقه  مردم محروم 
بسيج سازندگي  متحول مي شود.  كامل 
بايد از برگزاري همايش هاي جهادي كه 
فاصله  ندارد  مالحظه اي  قابل  خروجي 
اخيرا سردار  بگيرد و ريشه اي كار كند. 
غالمي، رياست سازمان بسيج سازندگي 
اقتصاد  كه  گفته اند  صحبت هايشان  در 
كه  نمي كند  رشد  همايش  با  مقاومتي 
اعتقاد  ما هم  است،  بسيار خوبي  حرف 
با همايش رشد  داريم اردوهاي جهادي 

نمي كند.«
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محرومیت هاي جنوب کرمان به روایت فدائیان عدالت

طلبه باید سرباز امام عصر)عج( باشد 
 نه سربار

جهادی  گروه   500 و  هزار   3 از  بیش 
شناسنامه دار و شناسایی شده در کشور 
وجود دارد که در ایام مختلف سال از طریق 
برگزاری اردوی جهادی به خدمت رسانی 
در مناطق محروم کشور می پردازند. گروه 
جهادی فدائیان عدالت یكی از گروه های با 
سابقه و شاخص جهادی است که در سال 
1381 توسط طالب بسیجی مدرسه علمیه 
معصومیه قم تشكیل شد و کار خود را با 
روستاهای  در  جهادی  اردوی  برگزاری 
مستضعف نشین قم آغاز کرد. این گروه 

راهی  هایش،  فعالیت  ادامه  در  جهادی 
جنوب  محروم  مناطق  و  کرمان  استان 
آن شد و سال هاست که خدمت رسانی به 

مستضعفین این منطقه را دنبال می کند.
حجت االسالم والمسلمین محمد رضا 
فراهانی، مسئول این گروه جهادی است. 
جهادی  گروه  خادم  را  خودش  البته  او 
فدائیان عدالت می داند. خبرنگار ما برای 
جهادی  گروه  فعالیت های  با  آشنایی 
فدائیان عدالت با آقای فراهانی به گفت و 

گو نشسته است.
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خدمت رسانی به مردم از هر عمل مستحبی باالتر است
مسئول گروه جهادی فدائيان عدالت، درباره تركيب اعضای اين 
گروه و حوزه فعاليت هايش، گفت: با توجه به محروميت جنوب كرمان 
تصميمان بر اين شد كه خدمت رسانی گروه جهادی فداييان عدالت 
در روستاهای اين منطقه متمركز شود. گروه جهادی فداييان عدالت 
دارای 350 عضو طلبه از سراسر كشور است كه 50 نفر انها خانم 
و بقيه آقا هستند. روال ما اينگونه است كه برای شناسايی مناطق 
محروم، ابتدا واحد تحقيق گروه جهادی به منطقه اعزام می شود و بعد 
از صحبت با مسئولين و انجام بررسی های الزم، يك منطقه محروم 

برای خدمت رسانی انتخاب می شود.
وی افزود: به نظر من خدمت رسانی به مناطق محروم از انجام اعمال 
مستحبی با ارزش تر است. بنده بين اعتكاف در مسجد و حضور در 
ادارات دولتی برای گرفتن حقوق محرومين، حتما گزينه دوم را انتخاب 
می كنم. خدمت رسانی به مناطق محروم بركات شخصی بسياری برای 

من و ساير دوستانم در گروه جهادی به همراه داشته است. 
مسئول گروه جهادی فدائيان عدالت با بيان اينكه مشكل اصلی 
كشور ما كمبود علم نيست بلكه فقدان عمل است، گفت: وقتی يك 
طلبه يا يك مسئول به منطقه محروم می رود و آستين های خود را باال 
می زند اين مردم به نظام، انقالب و دين اميدوار می شوند و اول كسی را 
كه دعا می كنند رهبر عزيزمان است. مردم بايد خدمت رسانی را ببينند، 

با سخنرانی مشكالت حل نمی شود. 

اقتصاد مقاومتی در روستا
به  ما  جهادی  گروه  افزود:  فراهانی  والمسلمين  االسالم  حجت 
فعاليت های اقتصاد مقاومتی نيز اهتمام داشته و تالش كرده است به 
قول معروف به روستاييان ماهی گيری آموزش دهد نه اينكه به آنها 
ماهی دهد. در شهرستان قلعه گنج و در روستای اردوگاه، 8 هكتار 
زمين را زير كشت يونجه برديم و به روستاييان همان روستا واگذار 
كرديم تا اين كار را ادامه دهند. در بسياری موارد به خانم های روستايی 
چرخ خياطی تحويل داديم تا به درآمدزايی بپردازند. تنورهای خانگی 
برای روستاييان درست كرديم كه با استفاده از آن ها نان سنتی می پزند 
و برای فروش به شهر می برند. در برخی موارد برای بعضی از روستاييان 
گاو خريداری شده و از همان گاو روزی خود را كسب می كنند. برای 
بعضی ديگر نيز مغازه گرفتيم تا بتوانند محصوالت خود را به فروش 

برساند. 
در  كرد:  خاطرنشان  كرمان،  جنوب  محروميت های  درباره  وی 
معيشتی  محروميت های  است؛  نوع  دو  محروميت  كرمان  جنوب 
از  بسياری  مردم  است  هنوز  كه  هنوز  فرهنگی.  محروميت های  و 
روستاهای محروم جنوب كرمان سرويس بهداشتی و حمام ندارند. 
متاسفانه در بعضی از روستاها زنان برای قضای حاجت مجبورند به 
بيابان و كوه بروند. اين برای من مسلمان درد اور است كه ناموسم به 
علت فقر مادی در روستا و به علت نبود امكانات اوليه ای نظير سرويس 

بهداشتی بايد راهی بيابان شود. 

وهابیت بیدار است
مسئول گروه جهادی فدائيان عدالت با بيان اينكه فقر فرهنگی در 
كنار فقر معيشتی خروجی دردناكی به همراه دارد، گفت: وهابيت بيدار 

است و در روستاهای محروم ما در حال فعاليت است. آن ها هزينه های 
زيادی صرف می كنند تا جوانان ايرانی را از سنگر تشيع بيرون بكشند. 
ما طلبه ها بايد سرباز امام زمان )عج( باشيم نه سربار، طلبه ها بايد به 
مناطق محروم بيايند و كار فرهنگی انجام دهند. آمدن يك طلبه به 
روستای محروم و پيگيری امور روستا بسيار كارساز است. بسياری 
از ساكنان روستاهای جنوب كرمان دچار مشكالت و بيماری های 
متعددی هستند اما پول كافی برای درمان ندارند. برخی از جوانان 
در اين روستاهای محروم دچار بيماری های روحی و روانی شده اند زيرا 

هيچ امكاناتی ندارند و بيكار هستند. 
حجت االسالم والمسلمين فراهانی افزود: در شهرستان عنبرآباد در 
بخش جبل بارز جنوبی، روستای چشمه بنه برق نداشته و روستاهای 
تيدران، تنگشا، بنگلو، چشمه بنه و آسياباد خانه بهداشت ندارند. 
روستای چشمه بنه روستايی است كه از اول انقالب كمتر مسئولی 
به آنجا رفته است. روستای كنارستان و روستای تيغ سياه و روستای 
عازين كه  روستای  بسيار محروم هستند.  روستاهای  از  نيز  آغين 
نزديك به 60 خانوار دارد و ما به انجا رفته بوديم حدود 3 ساعت تا 
جاده ماشين رو فاصله دارد. در اين روستا سرويس بهداشتی نيست 
و حمام ها و مدارس كپری هستند و مردم در بيابان قضای حاجت 

می كنند. 

کار جهادی فعالیتی مردمی است
از ظرفيت های  وی درباره استفاده گروه جهادی فدائيان واليت 
خيرين، گفت: همواره خيرين بسياری برای كمك به مستضعفين و 
همكاری با ما اعالم آمادگی كرده اند و بخش عمده هزينه كارهای 
عمرانی از اين طريق تامين می شود. كارهای جهادی فعاليت هايی 
مردمی است و اصوال كار مردمی موفق تر است زيرا كار دولتی بايد روال 
طوالنی را طی كند و منتظر بودجه باشد تازه اگر مشكلی در بين راه 
پيش نيايد. متاسفانه برای برخی از مسئولين ما محرومان و پابرهنگان 
اولويت ندارند در صورتی كه به فرمايش امام خمينی )ره( محرومان 
ولی نعمت ما هستند. در حال حاضر اولويت اصلی در كشور ما مسائل 
سياسی و جناحی شده است اما با اين وجود كمك خيرين به داد 

مردمان مناطق محروم می رسد. 

فقط یك شب در کپر بخوابید
مسئول گروه جهادی فدائيان عدالت، خاطرنشان كرد: مردم محروم 
جنوب كرمان از مسئوالن توقع زيادی ندارند، اصال هيچ توقع مادی 
ندارند. فقط از آن ها می خواهند كه يك شب در كپر بخوابند و حال 
آن ها را درك كنند. در روستاهای محروم كرمان زنان باردار غالبا با 
مشكل سوء تغذيه مواجهند و اين برای فرزندانشان بسيار خطرناك 

است.
عمرانی  فعاليت های  درباره  فراهانی  والمسلمين  االسالم  حجت 
فدائيان عدالت در جنوب استان كرمان خاطرنشان كرد: گروه جهادی 
ما تا امروز 10 مسجد در روستاهای جنوب كرمان ساخته است. امسال 
هم 12 خانه برای خانواده های بی سرپرست و ايتام ساختيم. اعضای 
گروه جهادی ما بر اساس برنامه ريزی صورت گرفته به طور دائمی در 
منطقه حاضر هستند و هيچ روزی از سال روستاهای محروم كرمان از 

حضور جهادگران گروه فدائيان عدالت خالی نيست.
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يك  به  اسالمي،  جمهوري  در  »مديران« 
شده اند  تبديل  خاص  اجتماعي  طبقه ي 
و هر چه كه از مبدأ انقالب به اين سوي تر 
مي آييم، اين طبقه، وجِه تمايزش را با عموم 
پيدايِش  مي بخشد.  بيشتري  شدت  جامعه، 
تيپ، سبك زندگي، گفتمان و هويِت خاِص 
اين طبقه، ماحصل تثبيت اراده اي است كه 
و  جامعه  از  ادراك  خاِص  نحوه ي  ارائه ي  با 
واقعيات آن، اصرار دارد هر چه كه مي تواند 
سنگ هاي كفه ي مسئوليت پذيرِي مديران را 
در سمت ديگر صحنه يعني در كفه ي مردم 
جاي  به  را  »مدير«  و  بچيند  پيشامدها  و 
»مسئوليت پذير«،  و  »تكليف گرا«  كارگزاري 
صاحِب قدرت و انتفاع و از طبقه ي باالنشينان 
فهم كند. در نحوه ي فهِم معروض، مديران 
دوست دارند »رئيس« و در رأس امور پنداشته 
و  پاسخگو  معناي  به  »مسئول«  تا  شوند 
مسئوليت پذير؛ و اين آغازِ دگرديسِي گفتماني 
ساختار  وپي ريزي  اجتماعي  طبقه ي  اين 
ادبياتي متجانس با موجوديت و اهداف جديد 
است. اين گفتمان كه رفتار و گفتار مديران و 
حتي انتظارات مردم از مديران را دستخوش 
تغيير و تأثير مي كند، گاه امر محوله به مديران 
را هم دچار نقِض غرض كرده و علت موجده ي 
مسئوليتي كه به مدير احاله شده را نيز از ميان 
به  تكليف،  به جاي  و مسئوليت،  برمي دارد، 

امتيازي اجتماعي براي او بدل مي شود.
القصه، آن چه مقصود اين مجال با مقدمه ي 
موقعيت  جستارِ  است،  شده  بيان  مجمِل 
نوين  گفتماِن  و  سيره  در  »مستضعفين« 
يك  كه  گمشدگاني  كاوش  است.  مديران 
دليِل عمده ي فقدانشان، بنيان نهادن ساختار 
به  نو  عباراتِ   تعريف  با  ادبيات،  از  جديدي 
جاي كليدواژگاِن سابق و يا تخليه ي معنايِي 
كلمات قديمي است. يعني اين ساختار جديد، 
الزاما با جايگزينِي واژگان همراه نيست و گاه 
از  معاني جديدي  افاده ي  و  معنا  تحريِف  با 
واژگاِن موجود با حفظ ساختار ظاهرِي پيشين 
انجام مي پذيرد. الزم است براي روشن تر شدن 

مبحث، چند نمونه به اختصار، ذكر شود:
واژه ي »مستضعف« كه بار معنايي خاصي 
را توام با مسئوليتي بر گردِن مديران و آحاد 
پيش  »استضعاِف«  علل  رفع  براي  جامعه 

خطر تبدیل »مستضعفين« به »قشر كم برخوردار« و »مدیران« به »طبقه ممتاز«
آمده بار مي كند، كم كم به »قشِر آسيب پذير« 
از  و  تبديل  درآمدي«  پايين  »دهك هاي  و 
معناي خود، به آهستگي وانهاده شده است و 
»استضعاف« ديگر معلوِل كاركرِد برآيندي از 
اقداماتي كه به ضعيف نگه  داشته و پنداشته 
 شدِن مستضعفين انجاميده دانسته نمي شود، 
بلكه علِت قائم بر وجود خوِد »مستضعفين« 
قلمداد مي شود. در اين معناي جديد، دليل 
شدِن  پنداشته  ضعيف  يا  و  ماندن  ضعيف 
مي شود  دانسته  او  خود  ذات  »مستضعف«، 
و طبعاً كسي در قبال رفع اين »استضعاِف« 
ذاتي، نبايست مسئوليت خاصي داشته باشد و 
هر كمكي براي رفع »استضعاف«، لطفي است 

بر او و نه تكليفي واجب بر گردن همگان.
با  و يا از همين جنس، واژه ي »محروم« 
برخوردار«  »كمتر  عبارت  شدن  جايگزين 
تلطيف شده است. در معناي جديد، حرف، 
ديگر از برخورداري و كيفيت آن است و نه 

»نابرخورداري«  و  آن.  علت  و  »محروميت« 
-كه ترجمان دقيق تري از همان »محروميت« 
مي شود.  انكار  لفافه  در  و  آرامي  به  است- 
عبارت »مناطق محروم« هم به »مناطق كمتر 
»مناطق  رندانه تِر  عبارت  به  يا  و  برخوردار« 
ضمن  تا  مي شود  بدل  توسعه يافته«  كمتر 
انكارِ وجوِد »محروميت«، بر »توسعه يافتگي« 
بارِ معنايي مثبت القا شود، در حالي كه خوِد 
اين سياست »توسعه ي اقتصادي«، از متهميِن 
جدِي بي  عدالتي و »محروميت زايي« است. 
اين نحوه ي اتالق، بيشتر به جاي آن كه دنبال 
به  باشد،  »محروميت«  مساله ي  كردن  حل 
دنبال پاك كردن صورت مساله و بزك كردن 
اين مي شود كه  واقعيات است كه منجر به 
ضرورت توجه ويژه براي رفع »محروميت«ها 
و ارجح بودِن توجه به »محرومين« نسبت به 
ساير اقشار، جايش را با اولويت چندم بودِن 
»محرومين« و »مناطق محروم«، به دليل انكاِر 
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خطر تبدیل »مستضعفين« به »قشر كم برخوردار« و »مدیران« به »طبقه ممتاز«
نابرخورداري و القاي برخورداري، عوض كند.

»كوخ نشين«  عبارت  منوال،  همين  به 
حاشيه  به  »حاشيه نشين«  تعبيِر  با  هم  را 
از  استفاده  كردِن  بي وجه  ضمن  تا  برده اند 
عبارِت مقابلِش -يعني »كاخ نشين«- دامان 
متِن جامعه و مديران از وضعيتي كه به قول 
گويا  -و  است  شده  حاكم  حواشي  بر  آن ها 
متن جامعه از اين حاشيه بر كنار و نسبت 
شود  زدوده  است-  بوده  بالتكليف  آن  به 
مولود  نه  را  »كوخ نشيني«  آن،  بر  عالوه  و 
معضِل »كاخ نشيني«، بلكه »حاشيه نشيني« را 
معضلي تحميل شده بر جامعه قلمداد كنند؛ تا 
هم مديران، مسئوليت گراني كه بر گردن دارند 
را وانهند و هم از پليدِي معضِل »كاخ نشيني« 
كه هم مديران با سرعتي بيشتر و هم ديگر 
طبقات باالنشين جامعه را به خود دچار كرده 

است، بر حذر بمانند.
ادبيات جديِد مديران، ادبيات خودتطهيري، 

حال  عين  در  اما  بي مسئوليتي،  و  فرافكني 
باالنشيني است كه از آن روي كه اقويا –من 
جمله خودش- را به خودي خود قوي و ضعفا 
دوست  مي داند،  ضعيف  خود  خودي  به  را 
دارد بر قشر ضعيف جامعه، نگاهي منفصل از 
مسئوليت و دغدغه داشته باشد. گاه از روي 
عاطفه بر آن قشر ترحم كند و گاه از روي كرم 
بر آنان لطف روا دارد و البته اغلب هم بي تفاوت 
و  پرعافيت  جهان  در  و  بگذرد  كنارشان  از 
پررفاهش هيچ نبيند و هيچ نشنود و البته هيچ 
دردش هم نگيرد از اين بي تفاوتي. او به رياست 
و آقاباالسري و باالنشيني و خوش گذراني اش 
در  هم  »مستضعفين«  و  باشد  مشغول 
محروميت و تبعيض و ندارِي خودشان غوطه 
بخورند، بي آنكه اميد و حتي انتظاري از آن 

مديِر به ظاهر محترم داشته باشند.
يك  به  اسالمي،  جمهوري  در  »مديران« 
با  شده اند  تبديل  خاص  اجتماعي  طبقه ي 

تيپ و گفتمان و منش و هويتي شبيه هم. 
اين طبقه همه چيزش شبيه هم است. از كت 
و شلوار و لبخندهاي ديپلماتيكش گرفته تا 
نوع حضورش در شوهاي تبليغاتِي خيريه نما، 
و از نوع حرف زدن و كلماتش گرفته تا عادات 
مديريتي و شخصي اش، همه شبيه هم اند. اين 
جماعت حتي رنگ جوهر و شيوه ي پارافي 
يكسان دارند و از اين نحوه ي اصرار بر يكسان 
بودن در جزئي ترين مسائل، مي شود حديث 
مفصلي از همساني ها خواند. اين طبقه ديگر از 
اين كه خود را در قبال »مستضعفين« مسئول 
نمي داند، ناراحت نيست و از حضور در ميان 
اكراه هم دارد، مگر آن كه مصلحت و  آنان 
يا ضرورتي، اجراي شويي تبليغاتي و يا خود 
شيوه ي  با  هم  –آن  را  عاطفي  نشان دادني 
كند.  ايجاب  طبقه-  اين  كننده ي  مشمئز 
شانيتش را نه در خدمت كه در آقاباالسر بودن 
مي داند و طبيعي است نشست و برخاست با 
پايين نشينان كجا و جاه و جبروت كبريايي 
حضرت مدير كجا؟ و حاشا كه اين سفلگي ها از 
آستان مدير جداست و شايسته ي اوست كه با 

باالنشينان نشيند و برخيزد.
انقالب،  چهارم  دهه ي  در  مديران 
و  رسمي،  كامال  صورتي  به  را  مستضعفين 
حتي-  خجلتي  بي هيچ  -و  تعارفي  بي هيچ 
فراموش كرده اند. و گويا كه فقر و محروميت و 
استضعاف را از اجزاء الينفك جامعه ي انساني و 
امري اجتناب ناپذير مي دانند كه نه مسئوليتي 
در قبال آن وجود دارد و نه وجود اين مساله، 
براي  اين درك،  و  است  براي جامعه  دردي 
اين طبقه تثبيت شده است. خوش و راحت 
و بي تفاوت اند و درد و احساس درد را منسي 
كرده اند. مي بينند اما نمي فهمند و مي دانند اما 
هيچ دردشان نمي گيرد. همه چيز عادي است. 
همه چيز سر جاي خودش هست. گويا كه 
مديران، وجود دره هاي عميق فقر را در برابر 
قله هاي ثروت، الزم هم مي دانند و اگر نه از 
ديدن اين منظره ي پليد ناعدالتي، دردشان 
مي گرفت و اخمي بر چهره شان مي نشست؛ و 
البته كه آن ها دچار فلِج حِس تبعيض و فقرند. 
و اين بيمارِي مسرِي ديدن و دانستن و در 
عين حال درد نكردن، ما را هم دچار كرده 

است انگار.
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منطقه  دو  نام  فرهاد«  »ميل  و  »نمداد« 
كوهستاني در جنوب استان كرمان است كه 

روستاهاي زيادي را در خود جاي داده است.
خصلت كوهستاني »نمداد« و »ميل فرهاد« 
اجازه رونق كشاورزي در اين مناطق را نمي دهد. 
توليد خرما دراندازه اي محدود كه طي زمستان 
به مصرف خانوار برسد، سقف كار كشاورزي 
اين  در  مردم  درآمد  منبع  تنها  است.  مردم 
مناطق دامداري سبك و محدود است. ساكنان 
زندگي  كپر  در  غالبا  مناطق  اين  روستاهاي 
مي كنند و از حداقل هاي زندگي محروم هستند. 
گروه جهادي قمر بني هاشم )ع( متشكل 
از دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان در ايام 
تعطيالت نوروز در روستاهاي طبق، زيران، پت 
كي، كنج كسوو، چاه ابراهيم، گاوچران، سنگ 
كت، روشن آباد و ... اردوي جهادي برگزار و در 
حد توانشان به مردم خدمات عمراني و فرهنگي 

ارائه كردند. 

مجتبي حيدري عكاس بسيجي و جهادي 
كه نوروز براي تهيه گزارش تصويري از اردوهاي 
جهادي راهي روستاهاي منطقه نمداد و ميل 
فرهاد شده بود، در بازگشت از سفر خود روايتي 
از زندگي سخت يكي از روستائيان اين منطقه 
را در شبكه اجتماعي اينستاگرام منتشر كرد. 
مجتبي حيدري با انتشار تصويري تكان دهنده، 
نوشت:  خود  اينستاگرام  كاربري  حساب  در 
»آقاي خدابخش فرامرزي 75 سال سن دارد و 
اهل روستاي محروم پت كي از توابع جازموريان 
فرامرزي  آقاي  است.  دامداري  او  است. شغل 
24 سال قبل، زماني كه به همراه تنها پسرش 
عطا گله گوسفندان را براي چرا به زمين هاي 
اطراف مي برد، با هجوم دزدان روبه رو مي شود. 
متاسفانه در جريان اين حادثه پسر 18 ساله 
آقاي فرامرزي به ضرب گلوله كشته و دست 
قطع مي شود. خدابخش  نيز  چپ خدابخش 
فرامرزي و خانواده اش زندگي سختي دارند و 

آرزوي آن ها داشتن يك دستگاه يخچال فريزر 
و اجاق گاز است.« 

در  تصوير  اين  انتشار  از  اندكي  فاصله  به 
تعداد  بسيجي،  عكاس  اين  كاربري  حساب 
نياز خانواده  رفع  براي  او  از مخاطبان  زيادي 
فرامرزي اعالم آمادگي كردند اما در اين ميان 
يكي از هموطنان ايراني ساكن كشور نروژ، با 
پيش دستي در تامين نيازهاي آقاي فرامرزي 
و  گاز  اجاق  شد.  قدم  پيش  اش  خانواده  و 
ساكن  خير  هموطن  اهدايي  فريزير  يخچال 
نروژ، به خدابخش فرامرزي و خانواده اش تقديم 
شد. اعضاي گروه هاي جهادي و خبرنگاران و 
عكاسان فعال در اين حوزه، طي ماه هاي اخير 
استفاده بيشتر از شبكه هاي اجتماعي براي به 
تصوير كشيدن محروميت هاي مستضعفين در 
نقاط دور افتاده و نيز بهره گيري از امكان فضاي 
مجازي براي برقراري ارتباط با خيرين را در 

دستور كار قرار داده اند.

هدیه خیر ایراني ساکن نروژ براي خدابخش و خانواده اش

حساب اینستاگرام یک عكاس جهادي واسطه خير شد

انتشار تصویر و شرحي از محرومیت یك خانواده 
ساکن استان کرمان در شبكه اجتماعي اینستگرام، 

نروژ  مقیم  هموطن  یك  براي  را  مهرورزي  اسباب 
فراهم کرد. 
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تحویل هدیه خیر ایرانی ساکن نروژ به خدابخش فرامرزی و خانواده اش
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