
اربعين نقطه اتصال و اتحاد تک ت��ک آحاد جامعه با 
هم است. مراسمي که از ماه ها قبل آغاز شده و حاال 
به اوج خود رس��يده اس��ت. وقتي همه مسئوالن و 
سازمان ها و نهادها خدمات رساني به زائران را وظيفه 
خود مي دانن��د، نمي توان از گروه ه��اي جهادي که 
در س��خت ترين لحظات هم در خدمت نيازمندان و 
همنوعان هستند، چشم پوشي کرد. از قبل از شروع 
رسمي راهپيمايي اربعين اعالم شده بود ۱۶۵ گروه 
جهادگر مرکب از ۵ هزار نفر در ۱۵ شهر ايران و چند 
شهرعراق شامل نجف، کربال، سامرا، کوفه و کاظمين 
موکب های خود را برپا کرده و به ارائه خدمات رفاهي، 
پذيرايي، درمان��ی و... به زائ��ران مي پردازند. رئيس 
سازمان بسيج سازندگی کشور هم با تأييد اين آمار 
و ارقام تأکيد مي کن��د از کل ۱۶۵ گروه جهادی که 
به جهادگران حس��ينی معروف ش��ده اند، ۴۵ گروه 
دانشجويی شامل ۲۰ گروه پزشکی و درمانی هستند 
که جهاد خدمت کرده اند و بقيه گروه ها، از محالت 
و گروه های عمومی جهادی هس��تند. زهرايي ادامه 
مي دهد: »در کنار اين اقدامات، جهادگران پويش��ی 
راه اندازی کردند با نيت زيارت نيابتی توسط افرادی 

که توان مالی برای رفتن به کربال را ندارند. بر همين 
اساس و با کمک های مردم ۷۲ نفر شناسايی شده و 
هزينه زيارت اين افراد را پرداخ��ت کردند تا زيارت 

نيابتی انجام شود.«
    س�ند نوسازي س�ند هم عهدي سازمان ها 

براي سازندگي
سازمان بسيج سازندگي در حال تدوين سندي براي 
نوسازي است. س��ندي که ماه هاس��ت روي آن کار 

مي شود و تا آخر سال بايد رونمايي شود.
زهرايي در رابطه با نحوه تدوين و زمان رونمايي از آن 
مي گويد: »برای تدوين سند نوسازی از فرمايشات و 
نظرات مقام معظم رهبری در بيانيه گام دوم و نيز در 
استاديوم آزادی و در جمع فرماندهان سپاه استفاده 
می کنيم. همچنين مبنای ديگر برای اين سند اين 
است که سراغ ۵۰ دستگاه و نهاد اجرايی رفتيم و به 
آنها نامه نوشتيم که ما داعيه دار حرکت های جهادی 
نيستيم، می خواهيم با هم هم فکری کنيم و جريان 
کاره��ای جهادی مث��ل حرکت پي��اده روی اربعين 
را جهانی کنيم و اين برای اولين بار اس��ت که همه 
گروه ها دعوت می ش��وند و بس��يج جهاد سازندگی 

می خواهد هم��ه با هم هم عهد ش��ويم ت��ا منويات 
مقام معظم رهبری پياده ش��ود.« به گفته وي، سند 
هم عهدی حرکت های جهادی دو جنبه محتوايی و 
ساختاری دارد که در جنبه محتوايی گفتمان سازی 
و فلسفه وجودی جهادی و در جنبه ساختاری جنبه 
سخت افزاری و نوع حمايت ها قرار می گيرد و تاکنون 

سند هم عهدی در کارگروه های مختلف مطرح شده 
و شش ماه روی آن کار صورت گرفته و بعد از اينکه 
سند نهايی شد توسط يک مسئول عالی رتبه رونمايی 
خواهد شد. البته س��ند هم عهدی بعد از اينکه تهيه 
شد از سازمان بسيج سازندگی به سپاه ارائه می کنيم 
و چون ساير نهادها در آن دخيل هستند، در نهايت 
می خواهيم اين سند به تأييد دفتر مقام معظم رهبری 

برسد و سپس رونمايی شود.
    جهادگران بي ادعا و هميشه آماده

ش��ش ماه از س��ال مي گذرد و جهادگران به خاطر 
اتفاقاتي که در صدر آنها بايد س��يل اوايل س��ال را 
در نظر داش��ت، روزهاي س��خت و پرکاري را پشت 
سر گذاش��ته اند؛ موضوعي که رئيس سازمان بسيج 
س��ازندگی نيز در رابطه با اين م��دت و خدماتي که 
گروه هاي جهادي به مردم نيازمند و خسارت ديده 
ارائه کرده ان��د، توضيح مي دهد: »ب��ا توجه به وقوع 
س��يل در اول س��ال جاری ۵۳۸۰ گروه جهادی در 
مرحله اول سيل اعزام شدند. سيل ابتدا از مازندران 
شروع ش��د، س��پس به گلس��تان، بعد به لرستان، 
خوزس��تان، کرمانش��اه، همدان، اس��تان مرکزی، 

سيس��تان و بلوچستان و س��پس ايالم خسارت زد. 
در مرحله اول اي��ن گروه ها برای تغذي��ه و کارهای 
امدادی به س��يل زدگان اعزام شدند. در مرحله دوم 
جهادگران در قالب ۱۲۹۰ گروه به مناطق سيل زده 
اعزام شدند و جهاد همبس��تگی ملی برای ساخت 
خانه های مردم شکل گرفت که سرجمع ۶۶۷۰ گروه 
جهادی در قالب ۱۰۷ هزار نف��ر جهادگر به مناطق 

سيل زده رفتند.«
 زهراي��ي ادامه مي ده��د: »س��يل ماج��را و اتفاق 
خاصي بود که گروه هاي جهادي اولويت خودش��ان 
مي دانس��تند اما بعد از آن و در تابستان ۲۹۰۰ گروه 
جهادی به اس��تعداد حدود ۷۰ ه��زار نفر به مناطق 
محروم رفتند و عمده کار آنها غي��ر از کار فرهنگی، 
خدمات پزش��کی، دامپزش��کی، عمران��ی و مرمت 
۹۰۰ خانه روس��تايی و ۵۰ مدرس��ه بود ک��ه انجام 
شد. در برخی مدارس سرويس بهداشتی معيوب يا 
مش��ترک بود که مرمت و احداث شدند و در نزديک 
سال تحصيلی گروه های جهادی در شبکه مجازی از 
آستان قدس و کميته امداد و س��تاد اجرايی فرمان 
امام کمک گرفتند و ۸۱ هزار بسته لوازم التحرير برای 

دانش آموزان نيازمند ارسال کردند.«
ش��اهکار گروه ه��اي جه��ادي وقتي بود ک��ه بدون 
چشمداش��ت و ادعايي پي��ش مي رفتند و ب��ه ارائه 
کارهاي معمولي و تخصص��ي مي پرداختند. در اين 
ميان اگر خارج کردن گل و الی از خانه مردم يا توزيع 
غذا را در ليس��ت خدمات معمول��ي بگذاريم حتماً 
خدمات پزش��کی و دامپزش��کی تخصصی به شمار 
مي آيند. وقتي ۵۰ چشم پزش��ک يا تي��م ۲۰۰ نفره 
پزشکی به کرمانشاه و روستای هلشی سر فيروزآباد 
رفتند و با اس��تقرار در دو مدرسه به مدت هشت روز 
خدمات پزشکی و ۵۰۰ ميليون تومان دارو و وسايل 
دندانپزش��کی رايگان به مردم ارائه کردند و س��ردار 
سليمانی رئيس بسيج مس��تضعفين در ديدار از اين 
گروه جهادی گفت: »اگر خودم از نزديک اين گروه 
جهادی را نمی ديدم فکر می کردم در يک بيمارستان 
اين فيلم گرفته ش��ده، در حالی که در يک مدرسه 
دو طبقه پزشکان جهادی مس��تقر بودند و خدمات 

پزشکی به مردم محروم کرمانشاه ارائه می کردند.«

  سيداحمد هاشمي اشکا
اربعين؛ نامي آش��نا براي تم��ام دنيا. ح��اال اربعين به 
کنگره اي بزرگ و راهپيمايي عظيمي تبديل شده که 
فارغ از بازي هاي سياسي و تصميم گيري هاي دولتي، 
فقط دل ها بر آن حاکمند. هم��ه مي خواهند به نوعي 
در اين حرکت س��هيم باش��ند. جهادگران و نيروهاي 
مردمي هم تمام عزمشان را جزم کرده اند تا در خدمت 
زائراني باشند که به عشق سيدالشهدا)ع( قدم در اين 
راه گذاشته اند. ايجاد موکب هايي در مرز هاي شلمچه، 
چذابه، مهران و خس��روی با ظرفيت اسکان روزانه ۲۰ 
هزار نفر، اختصاص امکانات راهيان نور خوزس��تان به 
زائران با ظرفيت روزانه ۳۰ هزار نفر و اعزام ۱۷۰ هزار 
نفر به مس��ير نجف تا کربال براي کمک های اضطراری 
و رفاه��ي مانند اس��کان و تغذيه و درمان، گوش��ه اي 
از اقدامات ايرانيان اس��ت که در ليس��ت وظايف خود 

نوشته اند تا در خدمت زائران مواليشان باشند.
    

در داخل ايران و کنار مرزها جايي است که جهادگران در 
کنار ديگر نيروهاي مسلح و نظامي کشور براي راه اندازي 
موکب هاي خود اقدام کرده و حاال و در شرايطي که به 
اوج حضور زائران و تردد آنها در مسير رفت و برگشت 
رس��يده ايم، ارزش اين موکب ها بيش از پيش نمايان 
مي شود. سرپناه هايي که ظرفيت اسکان ۲۰ هزار زائر را 
دارند و خدمت رساني جهادگران در آن زبانزد خاص و 
عام است. اين در حالي است که راهيان نور هم ظرفيت 
۳۰هزار نفری امکانات خود در خوزستان را در اختيار 

زائران اربعين حسينی قرار داده اند.
در همين رابطه رئيس س��تاد اربعين نيرو های مسلح 
نيز با بيان اينکه۲۰هزار نف��ر می توانند در موکب های 
راه اندازي شده در مرز هاي ش��لمچه، چذابه، مهران و 
خسروی اسکان داشته باشند، گفت: »نيرو های مسلح 
اعم از نيروی انتظامی و ارتش و جهادگران با تش��کيل 
قرارگاهی برای کمک و پشتيبانی هرچه بيشتر و مؤثرتر 
در اين حماس��ه بزرگ، اقدامات گسترده ای در دستور 
کار دارند و همگی در تمام کميته های س��تاد مرکزی 

اربعين نقش داشتند.«
سردار س��يدمجيد ميراحمدی با بيان اينکه ظرفيت 
۳۰هزار نفری راهيان نور در خوزستان در اختيار زائران 
اربعين حسينی قرار گرفته است، ادامه داد: »کمک به 
برقراری امنيت و کمک های اضط��راری و نيز مباحث 
رفاهی مانند اس��کان و تغذيه و درمان از جمله وظايف 
اين نيروهاست که ۱۷۰ هزار نفر نيز به صورت داوطلبانه 
در طول مسير نجف و کربال مس��تقر شده اند و با توجه 
به بازگشايی مرز خسروی در شهر حسينيه عراق ۲۰ 
کيلومتری بغداد موکبی را برپا ک��رده تا زائران در اين 

مسير دچار مشکل نشوند.«
وی افزود: »در مس��ير نجف به کربال ب��رای حفظ مواد 
غذايی و آب آشاميدنی در هر ۵ کيلومتر سردخانه ای 
آماده شده، همچنين ۴۰ چشمه سرويس بهداشتی، 
۱۰۰۰ دس��تگاه اتوبوس و ۵۰۰ دستگاه تريلی لبه دار 
در اين مس��ير برای جابه جايی زائران به عراق در نظر 
گرفته ش��ده اس��ت. افزون بر اين ۴۰۰ تريلی در حال 
خدمت رسانی و جابه جايی وس��ايل موکب داران و دو 
بيمارستان صحرايی در مهران و شلمچه با مجموع ۶۰ 

تخت فراهم شده است.«
اما اين خدمات، تمام ماجرا نيس��ت و در زمينه تأمين 

بهداشت و درمان زائران هم بايد گفت نيروهاي مردمي 
برنامه هاي ويژه اي را براي اربعين در نظر داشته و پياده 
کرده اند که به گفته جانشين اطالعات و امنيت ستاد 
کل نيرو های مسلح،  ۱۰ پست امدادی و ۵۰۰ پزشک 

داوطلب سازماندهی شده  است.
وي تأکيد مي کند: »در زمينه اعزام بالگرد و هواپيمايی 
نيز اقدامات خوبی صورت پذيرفته و تمام مسئوالن و 
سازمان ها براي کمک به زائران پاي کار آمده اند. افزون 
بر اين،  بيش از ۳۰۰ هزار بسته پذيرايی شامل خشکبار، 
کيک، آبميوه و ساير نيازمندی های زائران تهيه شده و 
همچنين ارائه آب آشاميدنی بسته بندی زائران در مرز 

مهران از ديگر اقداماتی است که صورت گرفته است.«
س��ردار ميراحمدي ادامه مي دهد: »ني��روی انتظامی 
وظيفه ايجاد امنيت و بسترسازی برای تسهيل، کنترل 
و مديريت تردد قانونمن��د زائران و ني��ز ايجاد امنيت 
در مرز ها را ب��ر عهده دارد. آنه��ا در مرز های چهارگانه 
شلمچه، چذابه، مهران و خسروی حضور فعال دارند و 
امکان اسکان ۵هزار نفر فراهم شده است و در مجموع 

۲۰هزار نفر می توانند در موکب ها و اس��تراحتگاه های 
مرز ها اسکان داشته باشند.«

در همين راستا مسئول نمايندگی ولی فقيه در منطقه 
دوم نيروی دريايی سپاه نيز با بيان اينکه موکب اربعين 
حس��ينی ماهيت فرهنگی رفاهی دارد گفت: »در ايام 
اربعين شهادت سيد و ساالر شهيدان)ع( موکب منطقه 
دوم نيروی دريايی سپاه برای پذيرايی و ارائه خدمات 

رفاهی راه اندازی شده است.«
 حجت االس��الم اميدعلی س��ليمانی، تصري��ح کرد: 
»نمايندگی ولی فقيه در منطقه دوم نيروی دريايی در 
عرصه های فرهنگی دارای رسالت ها و مأموريت هايی 
اس��ت که فعاليت های قرآن��ی، کالس ه��ای اخالق، 
پيشگيری از آسيب های اجتماعی و برنامه های دينی 

و مذهبی را در دستور کار قرار داده است.«
  دانش�جويان جهادگ�ر، خادم�ان زائ�ران 

حسين)ع(
اما امسال دانشجويان جهادگر بيش از هر زمان ديگري 
خود را براي حضور در راهپيماي��ي اربعين آماده کرده 
بودند ت��ا در اين مس��ير در خدمت زائران باش��ند. بر 
اساس آمار حدود ۲ هزار جهادگر از ۴۶ دانشگاه برای 
خدمات رس��انی به زائران اربعين اعزام ش��ده اند تا در 

زمينه هاي مختلف، امور را پيش ببرند.
به گفته معاون جهادی سازمان بسيج دانشجويی امسال 
سومين سالی است که دانشجويان جهادی تجربه حضور 
در پياده روی اربعين به صورت ستادی و ارائه خدمات 

جهادی را در اين مراسم دارند.
صادق مفرد ادامه داد: »حدود ۲ ه��زار جهادگر از ۴۶ 
دانشگاه به عنوان جهادگران حس��ينی به راهپيمايي 
رفته اند و مشغول فعاليت هس��تند که اين تعداد فقط 
دانشجويان جهادی هس��تند. جنس کار هايی که اين 

دانشجويان انجام می دهند، برپايی و تجهيز موکب ها، 
از جمله اس��کان ۳ ه��زار نفر در موکب نجف توس��ط 
دانشجويان مش��هد، اس��کان در موکب کربال توسط 
دانشجويان ش��يراز انجام می ش��ود يا فعاليت در ساير 
موکب هايی که برای دانش��جو و با غيردانشجو است را 

انجام می دهند.«
به گفته اين مسئول، گروه های خدمتگزار جهادی در 
نجف، کربال و بين الطريق »مس��ير پياده روی اربعين« 
حضور دارن��د، همچنين در عمود ۹۰۹ تيم پزش��کی 
مستقر است. دانشجويان سيستان و بلوچستان و کرمان 
در مرز ميرجاوه خدمات درمانی ارائه می دهند. در مرز 
آستارا هم يک تيم حضور دارد. در مهران، کرمانشاه و 

موکبی هم در شهر ها مشغول کار است.
معاون جهادی بسيج دانشجويی با تأکيد بر اينکه عالوه 
بر اين گروه های جهادی امانت داری و خادمی حرم امام 
حسين )ع( و حرم اميرالمؤمنين )ع( و حرمين سامرا را 
برعهده دارند، گفت: »دانشجويان جهادی تا يک هفته 
بعد از اربعين در مکان هايی که مشخص شده، مستقر 

هستند و به ارائه خدمت مي پردازند.«
  70 پزشک بسيجي زنجان مستقر در 8 موکب

تيم خدمت رسانی بسيج جامعه پزشکی استان زنجان 
برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زائران اربعين 

به خيل راهپيمايي کنندگان پيوست.
چند روز پيش بود که کاروان بس��يج جامعه پزش��کی 
استان زنجان جهت خدمت رس��انی به زائران اربعين 
حس��ينی با ۷۰ نفر خادم ش��امل ۲۰ پزشک عمومی، 
متخصص و فوق تخصص و ۵۰ کارش��ناس بهداشتی 
و درمانی در ۸ موکب به خيل حاضران در راهپيمايي 

پيوستند.
اين کاروان در موکب های امام رضا )ع( در عمود ۲۸۵، 

موکب ثاراهلل در کربالی معلی در شارع شهدا- روضتين، 
موکب قتيل العبرات در کربالی معلی بعد از پل امام علی 
)ع(- منطقه حی الحس��ين- نبش شارع شجر، موکب 
حضرت زهرا )س( ستاد اربعين زنجان در نجف اشرف- 
شارع کوفه، موکب ائمه بقيع )ع( ابهر در مسير نجف به 
کربال عمود ۶۶۸، موکب قبيله بنی هاشم خدابنده در 
نجف اشرف- کوفه- جنب ميثم تمار، موکب مسجد امام 
محمدباقر )ع( زنجان در کربالی معلی- شارع شهدا- 
طريق الحر و موکب شباب سيدالش��هدا )ع( خرمدره 
در مسير پياده روی کربال به نجف عمود ۶۶۶ به زائران 

اربعين خدمات بهداشتی و درمانی ارائه می دهند.
کاروان بسيج جامعه پزشکی استان زنجان تا ۳۰ مهر به 

زائران اربعين حسينی خدمت رسانی مي کند.
البته زنجاني ها خدماتشان را به بهداشت و درمان ختم 
نکردند و با اعزام ۱۰۵۰ خادم به کربالی معلی بخش 

ديگري از کار را هم بر عهده گرفتند.
دبير س��تاد اربعين اس��تان زنجان هم اعالم کرده اين 
تعداد خادم در قالب ۲۱ موکب به ارائه خدمت خواهند 
پرداخت.رضا حسينی با بيان اينکه خوشبختانه همه 
برنامه ريزی ه��ا جهت اع��زام خدام و ني��ز موکب های 
عزاداری به کش��ور عراق از ماه ها قب��ل صورت گرفته 
تصريح کرد: »طبق برنامه ريزی ه��ای صورت گرفته، 
قرار است موکب های زنجانی روزانه زمينه اسکان ۲۶ 
هزار نفر را فراهم کنند و همچنين برای ۲۵ هزار زائر نيز 

تأمين اغذيه مي شود.«
  خدمات رساني به زائران کرمانشاهي

در کرمانش��اه هم حدود ۲۰ موکب جهادی در مسير 
زائران اربعين راه اندازي ش��ده تا در خدمت عاش��قان 

اباعبداهلل الحسين باشند.
مسئول بسيج سازندگی سپاه حضرت نبی اکرم)ص( 
استان کرمانشاه با اش��اره به خدمات رسانی ۲۰ گروه 
جهادی به زائ��ران اربعين گفته اي��ن گروه ها در نقاط 
مختلف استان و مسير زائران از کنگاور تا مرز خسروی 

موکب هايی را داير کرده اند.
حسين قبادی بصير ادامه داد: »تمرکز ما در سال های 
گذش��ته روی مس��يری بود که به س��مت مرز مهران 
می رفت اما با بازگشايی مرز خسروی امسال تمرکزمان 
روی مس��ير کنگاور تا قصرش��يرين و مرز خس��روی 

است.«
اين مسئول افزود: »با توجه به ظرفيتی که ايجاد شده، 
بيش از ۲هزار نفر-روز جهادگر در اين مدت به فعاليت 
و ارائه خدمات مي پردازند. روزانه بيش از ۵۰ هزار پرس 
غذا و ميان وعده بي��ن زائران توزيع مي ش��ود و توزيع 
ش��ربت، آب و چای نيز در قالب اين موکب ها در حال 

انجام است.«
مسئول بسيج سازندگی سپاه حضرت نبی اکرم)ص( 
استان کرمانشاه افزود: »بزرگ ترين موکب ما در حوزه 
اس��کان برای زائران اربعين حس��ينی در قصرشيرين 
فعال اس��ت که ظرفيت اس��کان و خدمات دهی به ۵ 
هزار نفر در روز را دارد. ناگفته نماند يکی از محورهای 
خدمات رس��انی س��پاه حضرت نبی اکرم )ص( استان  
قطعاً در حوزه ارائه خدمات درمانی و پزش��کی رايگان 
به زائران اس��ت که در طول مس��ير به عنوان خدمات 
سالمت، پزش��کانی در موکب ها حضور دارند و به ارائه 
خدمت رايگان مي پردازند اما امکانات بيمارستانی در 

مراکز درمانی و بيمارستان ها وجود دارد.«

قصرشيرين ظرفيت اسکان و خدمات دهی به ۵ هزار زائر در روز را دارد

خدمت رساني جهادی به زائران اربعين با يک ياحسين)ع( ديگر

هزار جهادگر حسينی مشغول خدمت   5 
به زائران اربعين در 21شهر ايران و عراق 

 700 گروه جهادي تابستان امسال را 
در مناطق محروم سپری کردند

حدود 700 گروه جهادي متش�کل از جوانان از خودگذش�ته س�پاه و 
بسيج تابستان امسال به جاي جاي مناطق کم برخوردار و محروم قدم 
گذاشتند و در زمينه های عمران روس�تايی، تعمير و تجهيز مدارس، 
ارتقاي س�طح بهداش�ت و س�امت مردم، فعاليت های کش�اورزی، 
اقتصاد مقاومتی و همچنين افزايش بصيرت جوانان در مقابله با هجمه 
فرهنگی دشمن خدمات متفاوتي را ارائه کردند که هر کدام به خودي 
خود مي توان�د حجم گس�ترده اي از غبار محروميت هاي اس�تاني را 
کنار بزند. خدماتي ک�ه بعد از ارائه، ام�کان بهره مندي از فرصت هاي 
اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي برابر را براي تمام اقشار مردم فراهم کرد.

    
تابستان ۹۸ فرصتي شد تا حدود ۷۰۰ گروه جهادي به جاي جاي کشور 
قدم بگذارند و س��ايه محروميت ها را کنار بزنند. گروه هايي که اگر براي 
هر کدام از آنها ۱۰ عضو را متصور شويم به حدود ۷هزار جهادگر بسيجي 
و سپاهي خواهيم رسيد که بدون هيچ چشمداشتي براي افزايش سطح 
رفاه عمومي تالش مي کنند. مردان و زناني که آتش به اختيار به مناطق 
کم برخوردار مي روند و با خدماتشان لبخند رضايت و خوشحالي را روي 
صورت مردم مي نشانند. همان هايي که يک بار بر حسب توانمندي هايشان 
دست به ارتقاي سطح بهداشت و سالمت مي زنند و بار ديگر با برداشتن 
بيل و کلنگ انبوهي از مش��کالت را کنار مي زنند. در اين راستا مسئول 
بسيج سازندگی ناحيه مقاومت س��پاه پاسداران انقالب اسالمی سبزوار 
به ايرنا گفته تابستان امسال ۴۵۰ جهادگر در قالب اردوهای جهادی به 
مناطق عشايری و روس��تاهای محروم دوچاهه، چاه ستاره و ذوالفرخ در 
بخش روداب اين شهرستان اعزام شدند. سرهنگ پاسدار عبداهلل استيری 
با اشاره به اينکه اين گروه ها عالوه بر مشارکت در ساخت و نوسازی منازل 
مسکونی تخريب شده از سيل ابتدای امس��ال، ۲۰ طرح عمرانی شامل 
ساخت و مرمت قنوات، لوله کشی و ساخت مسجد و مسکن اجرا  کردند، 
گفته تمام اردوه��ای جهادی در زمينه های عمران روس��تايی، تعمير و 
تجهيز مدارس، فعاليت های کش��اورزی، اقتص��اد مقاومتی و همچنين 
افزايش بصيرت جوانان در مقابله با هجمه فرهنگی دش��من در استان 
خراسان رضوي اجرا ش��ده اند. عالوه بر خراسان رضوي که محل حضور 
جهادگران سپاه و بسيج بوده است، استان خراسان جنوبي که مردم آن 
چند سالي مي شود با حجمي از مشکالت و محروميت ها دست و پنجه نرم 
مي کنند امسال محل حضور ۴۴۰ گروه جهادي بوده است. جهادگراني 
که در همين تابستان آمدند تا حجم وسيعي از مشکالت استان را کاهش 
دهند. در اين خصوص رئيس بسيج سازندگی خراسان جنوبی با تأکيد بر 
اينکه تابستان امسال ۴۴۰ گروه جهادي در مناطق محروم استان حضور 
يافتند و خدمات متنوعي را به مردم ارائه دادند، به تسنيم گفته اين تعداد 
گروه جهادی در مقايسه با سال گذشته ۵۰ درصد افزايش داشته است. 
مهدی هنری با اشاره به اينکه تأکيدات مقام معظم رهبری در بيانيه گام 
دوم انقالب و ديدار با ۴۰ جهادگر و بيانيه ای که پس از آن صادر شد، چراغ 
راه جهادگران بوده و نگاه آنها را به فعاليت هاي خدمت رس��اني به مردم 
تغيير داده، اضافه کرد: »امسال نگاه به گروه های جهادی تغيير کرده و با 

استقبال بيشتری از سوی جوانان و نوجوانان مواجه شد.«
   خدمت رساني جهادگران در اوج گرما

مضاف بر فعاليت تابس��تاني امس��ال جهادگ��ران در جاي جاي مناطق 
محروم خراس��ان جنوبي ۲۵۳ گروه جهادی نيز از س��ال گذش��ته کار 
جهادی خود را در مناطق محروم استان خراسان جنوبي آغاز کرده اند و 
قرار است فعاليت هاي آنها طبق يک برنامه پنج ساله، آباداني را به مناطق 
کم برخوردارتر اس��تان تقديم کند. رئيس بس��يج س��ازندگی خراسان 
جنوبی با اش��اره به اينکه تابستان امس��ال گروه هاي جهادی حاضر در 
استان در قالب ۴ هزار و ۸۸۲ جهادگر زن و مرد دست به خدمت رساني 
زدند، گفته فقط در اين مدت گروه هاي جهادي پزشکي توانسته اند به ۴ 
هزار و ۲۰۰ نفر خدمات رايگان پزشکي ارائه دهند. خدماتي که از ويزيت 
تا ارائه خدمات پزش��کي و داروي رايگان را شامل مي شود. گفتني است 
امسال عالوه بر خدمات پزشکي، جهادگران در احداث، مرمت و تکميل 
۲۳۵ پروژه نيز مش��ارکت داش��ته اند. ۱۹۸ گروه نيز در عرصه فرهنگی 
فعاليت جهادی در اين استان انجام داده اند. عالوه بر آنچه اشاره شد، به 
گزارش خبرگزاري فارس ۲۱۰ گروه جهادی در مناطق محروم اس��تان 
اردبيل در عرصه های مختل��ف عمرانی، فرهنگی، پزش��کی و درمانی، 
اجتماعی به فعاليت پرداختند و در خط مقدم خدمت رس��انی به مردم 
بودند. اقدامات اين جهادگران در تابس��تاني که گذشت شامل مرمت و 
رنگ آميزی مدارس، ساخت خانه محروم، خانه عالم و غسالخانه، ويزيت 
رايگان اهالی مناطق محروم استان و ارائه خدمات رايگان درمانی، ويزيت 
و واکسيناسيون رايگان احشام در روستاهای استان، برگزاری برنامه های 
مختلف فرهنگی، آموزش��ی و دينی و معرفتی، توزيع بسته های غذايی 
و بهداشتی و توزيع بسته های نوش��ت افزار برای دانش آموزان نيازمند و 

بی بضاعت بوده است.
    از مدرسه سازي تا ارائه خدمات پزشکي رايگان

جهادگران امسال تابستان در استان زنجان نيز در قالب ۲۰ گروه حضور 
يافتند و خدمات مختلفي را ارائه کردند؛ موضوعي که مسئول سازندگی 
بسيج دانشجويی استان زنجان درباره آن به موج رسا گفته از اين تعداد 
گروه جهادي ۹ گروه از جهادگران بسيج دانشجويی دانشگاه های زنجان 
و بقيه از دانشگاه های ساير شهرستان های استان دست به خدمت رساني 
زدند. سعيد اوصالی با اشاره به اينکه انجام فعاليت های فرهنگی، آموزشی، 
عمرانی و بهداشت و سالمت توس��ط جهادگران بسيج دانشجويی تنها 
بخشي از خدماتي است که آنها به مناطق کم برخوردار ارائه داده اند،  بيان 
کرده رنگ آميزی مدارس، تشکيل کالس های آموزشی ويژه خواهران و 
برگزاری مسابقات ورزشی مختلف مختص کودکان و نوجوانان و يادواره 
شهدا، ازجمله برنامه ها و فعاليت هايي است که در استان اجرا شده است. 
گفتني اس��ت عالوه بر خدماتي که اشاره شد بسيج دانشجويی دانشگاه 
علوم پزش��کی زنجان در شهرستان ماهنش��ان نيز حدود هزار خدمات 

پزشکی رايگان را در قالب اردوی جهادی به مردم ارائه داده  است.
در استان کرمان نيز چندين گروه جهادي در راستای محروميت زدايی 
از مناطق محروم شهرستان های بافت، رابر و ارزوئيه، تابستان امسال 
در عرصه های مختلف از جمله عمرانی، فرهنگی، آموزشی، پزشکی و 
دامپزشکی خدمت رساني کردند. در اين باره مسئول بسيج دانشجويی 
شهرستان های بافت، رابر و ارزوئيه به بسيج گفته عمده فعاليت اين 
دانشجويان در عرصه عمرانی س��اخت و مرمت چند واحد مسکونی 
مربوط به افراد بی بضاعت و س��اخت حس��ينيه و در عرضه پزش��کی 
ويزيت رايگان و ارائه خدمات دارويی بوده اس��ت. احسان کريم زاده 
همچنين بيان کرده دانش��جويان در عرصه آموزش��ی ب��ا برگزاری 
کالس های صنايع  دستی، مهارت های زندگی و آموزش قرآن کريم و... 
خدمت رساني کرده اند. عالوه بر اين منطقه در استان آذربايجان غربي 
و به خصوص شهرستان نقده نيز شمار بسياري از جهادگران در قالب 
گروه هاي متعددي خدمات مختلف��ي را ارائه کرده اند که همگي آنها 
امکان اس��تفاده از فرصت هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي برابر را 

براي مردم به همراه دارد.
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ميترا شهبازي

در مس�ير نجف به کربا ب�رای حفظ مواد 
غذايی و آب آشاميدنی در هر ۵ کيلومتر 
س�ردخانه ای آم�اده ش�ده، همچنين 40 
چشمه سرويس بهداشتی، 1000 دستگاه 
اتوبوس و ۵00 دستگاه تريلی لبه دار در اين 
مس�ير برای جابه جايی زائران به عراق در 

نظر گرفته شده است

ش�اهکار گروه ه�اي جه�ادي وقت�ي بود 
که ب�دون چشمداش�ت و ادعاي�ي پيش 
مي رفتن�د و ب�ه ارائ�ه کاره�اي معمولي 
و تخصص�ي مي پرداختن�د. در اين ميان 
اگر خ�ارج ک�ردن گل و الی از خانه مردم 
ي�ا توزي�ع غ�ذا را در ليس�ت خدم�ات 
معمولي بگذاريم حتماً خدمات پزش�کی 
 و دامپزش�کی تخصصی به شمار مي آيند

    سجاد مرسلي
10 مرداد سال جاري بود. يعني زماني که گروه هاي جهادي با مقام معظم رهبري ديدار داشتند، رئيس سازمان 
بسيج سازندگی گزارشي ارائه کرد که در آن اعام شده بود »1۲ هزار گروه جهادی متشکل از ۵00 هزار جهادگر 
در کشور شکل گرفته است.« مقام معظم رهبري فرمودند: »اينها بين 10 تا 1۵ درصد جوانان هستند، چرا بقيه 
جوانان را نتوانسته ايد جذب گروه های جهادی کنيد و چرا بقيه از خدمت رسانی به مردم محروم شده اند؟ 
هرچه می توانيد گروه های جهادی را زياد کنيد و افزودن کميت عامان جهاد مدنظر باشد.« بعد از چند روز 
مقام معظم رهبری پيام ۹ بندی خطاب به جوانان و گروه های جهادی ارائه کردند و بسيج سازندگي هم يک 
اجتماع ۹ هزار نفری از جهادگران در حرم حضرت عبدالعظيم)ع( برگزار کرد و پيام معظم له در آنجا قرائت شد. 
حاال محمد زهرايي در جايگاه رئيس سازمان بسيج سازندگی کشور از برنامه هاي اين سازمان در رابطه و مطابق 
با خواسته ها و دغدغه هاي مقام معظم رهبري و همچنين اقدامات گروه هاي جهادي براي اربعين مي گويد.


