
عزم جدي جهادگران براي خلق حماسه اي ديگر
تا االن دو رزمايش كمك مؤمنانه به سرانجام رسيده 
است. يكي در ماه مبارك رمضان يكي هم در ماه های 
ذي الحجه، محرم و صفر، هم اكنون نيز وارد مرحله 
س�وم رزمايش ش�ده ايم. ولي امر مس�لمين جهان 
فرمان صادر فرمودند و تأكيد كردند كه كه جوانان 
داوطلب، صالح و مومن پاي كار رزمايش سوم بيايند. 
سردار محمد زهرايي، رئيس سازمان بسيج سازندگي 
كش��ور با بيان اينكه تفاهمنامه اي بين سازمان بسيج 
مستضعفين و وزارت بهداشت در موج اول كرونا منعقد 
شد كه با كمك خواستن از بسيج به تيم هاي بهداشت 
درمان و كنترل برای كاهش ش��يوع ويروس منحوس 
كمك نمايد، مي گويد: در همين راستا يكي از كارهاي 
بسيج، توليد ماسك و ضد عفوني كردن معابر و كمك به 
تيم هاي بهداشت و درمان و بيمارستان ها، حتي تغسيل 

و تدفين متوفيان كرونايي به همت جهادگران بود. 
وي به ادامه دار شدن بحث كرونا و بحراني شدن بسياري 

از مناطق و به تبع آن، آغاز مرحله سوم رزمايش كمك 
مؤمنانه و آگاهي دادن به مردم اش��اره می كند و ادامه 
مي دهد: عرصه هايي براي جهادگران تعريف كرده ايم كه 
به طور مثال به بيمارستان ها جهت غربالگري مي روند و 
به كادر بهداشت و كار خدماتي داخل بيمارستان كمك 
مي كنند. بهره مندي از توانمندي هاي بس��يج جامعه 
پزشكي، پرستاري و دانشجويان پرس��تاري نيز يكي 
ديگر از عرصه هاي خدمت اس��ت. از اين رو غربالگري 
مردم در اين مرحله خيلي مهم اس��ت تا باري از دوش 
بيمارستان ها و درمانگاه ها برداشته شود. همچنين در 
حال حاض��ر ۵۴ هزار پايگاه  براي ب��رادران و خواهران 
داريم كه با راه اندازي سايت، براي محل خودشان افراد 
نيازمند را شناس��ايي می كنند و به رفع نيازهاي مردم 
محله مي پردازند.  به گفته اين مسئول، آگاه سازي مردم 
در اين زمينه خيلي مهم است و بسيج، حماسه اي ديگر 

خلق خواهد كرد. 

گذر
سردار يداهلل بوعلي 
فرمانده سپاه فجر استان فارس

دكتر غالمرضا حسن پور 
رئيس سازمان بسيج اصناف كشور

توزيع ماسك در استان هاي كشور به همت بسيج اصنافآماده آموزش داوطلبان براي كمك به كادر درماني هستيم

مرحل�ه س�وم رزماي�ش كم�ك مؤمنان�ه 
همزمان با ميالد باس�عادت پيامبر مهرباني ها 
حض�رت محم�د)ص( و ام�ام ص�ادق )ع( 
در سراس�ر اس�تان ف�ارس آغ�از مي ش�ود. 
پيرو بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در ستاد 
ملي مب��ارزه با كرون��ا مبني ب��ر ورود نيرو هاي 
مخلص، مؤمن و صالح در ميدان مبارزه با كرونا، 
قرارگاه جهادي مقابله با كرونا س��پاه فجر فارس 
در جهت هم افزايي و پش��تيباني از حركت هاي 
خود جوش مردمي و گروه هاي جهادي اس��تان 

تشكيل شد. 
عملكرد استان فارس در مرحله اول و دوم نهضت 
كمك هاي مؤمنانه درخشان و فراتر از تصور بود 
و الحمداهلل با كمك مردم و خيران اتفاقات بسيار 
خوبي در راستاي كمك به آسيب ديدگان ناشي از 

كرونا در سراسر استان اتفاق افتاده است. 
بسيجيان، خيران و گروه هاي جهادي اين استان 
آم��اده برگزاري مرحل��ه س��وم رزمايش كمك 

مؤمنان��ه در روز ميالد پيامبر اك��رم )ص( و امام 
جعفر صادق )ع( هس��تند و به لطف الهي يك بار 
ديگر با همدلي جه��ت كمك ب��ه محرومان به 

صحنه خواهيم آمد. 
سپاه فجر ضمن تقدير از مجاهدت شبانه روزي 
كادر درمان، آمادگي برگزاري دوره هاي آموزشي 
براي داوطلبان جه��ت كمك ب��ه كادر درماني 
را دارد تا پ��س از گذراندن اي��ن دوره ها بتوانند 
زير نظر س��ازمان علوم پزش��كي به كمك كادر 

درمان بشتابند. 
در جهت آگاه سازي و قطع زنجيره كرونا و اجراي 
فاصله گ��ذاري اجتماع��ي نيز مس��ئوليت هاي 
س��نگيني داريم و بيش��ترين و مؤثرترين شيوه 
كنترل وي��روس كرونا رعايت نكات بهداش��تي 
توس��ط آحاد افراد جامع��ه مي باش��د و آنچه از 
دست گروه هاي جهادي و بسيج به عمل خواهد 
آمد، قطع ك��ردن زنجيره انتق��ال اين ويروس با 

آگاه سازي و آموزش مردم مي باشد. 

با دستور س�ردار س�ليماني، رئيس سازمان 
بسيج مستضعفين و مصوبه قرارگاه زيستي 
بس�يج در مرحل�ه اول يك ميليون ماس�ك 
س�ه اليه اس�تاندارد توسط س�ازمان بسيج 
اصناف كشور به سپاه هاي استان هاي تهران 
و الب�رز تحويل ش�د ت�ا از طري�ق گروه هاي 
جهادي بس�يج در اماكن ش�لوغ و پر ازدحام 
به ص�ورت راي�گان ب�ه م�ردم هديه ش�ود. 
همچنين مقرر شد در اجراي اين طرح به افرادي 
كه از ماس��ك اس��تفاده نكرده اند بعد از اهداي 
ماس��ك به صورت دوس��تانه تذكر داده ش��ود. 
به عبارتي اين كار نوع��ي امربه معروف به صورت 

عملي خواهد بود. 
ب��ا برنامه ريزي ه��اي صورت گرفت��ه در مراحل 
بعد نيز ماس��ك تمام اس��تان ها از طريق بسيج 
اصناف نيز تقديم خواهد ش��د و س��اير استان ها 
به ويژه ش��هرهاي پر خطر از اين طرح بهره مند 

خواهند شد. 

براي مراحل بعدي نيز از ظرفيت خيران محترم 
هر اس��تان براي خريد و اهداي ماسك استفاده 

خواهد شد. 
به لطف الهي و تالش شبانه روزي توليدكنندگان 
ماسك تحت نظارت سازمان بسيج اصناف هيچ 
نگراني درخصوص توليد ماسك در كشور وجود 

ندارد. 
ضمن اينكه از چند هفته قبل و بعد از جلس��ه 
س��تاد لجس��تيك كرون��اي وزارت صم��ت و 
همچنين با موافقت س��ازمان بس��يج اصناف، 
قيمت ماسك سه اليه نيمه صنعتي در واحدهاي 
صنفي و جهادي از ه��زار و ۵00 تومان به هزار 
و 300 تومان براي مصرف كننده كاهش يافت 
و نرخ هاي جديد به تم��ام توليد كنندگان ابالغ 

شده است. 
هم اكنون روزانه بي��ش از ۱۶ ميليون ماس��ك 
س��ه اليه در توليدي هاي ماس��ك سراسر كشور 

تحت نظارت اين سازمان توليد مي شود.

جمعي از طالب خارجي مقيم شهر قم كه بيشتر آنها 
پاكستاني هستند، در حركتي جهادي به بيمارستان ها 
رفتند تا ب��ه ي��اري كادر درماني و بيم��اران كرونايي 

پرداخته و به آنها خدمات رساني بكنند. 
اين گروه از طالب جهادگر، در كنار اين اقدام خود اقدام 
به تهيه اقالم بهداش��تي براي طالب جامعه المصطفي 

نيز كردند. 
  تهيه بسته بهداشتي براي طالب

در قم، پايگاهي وجود دارد به نام »آواي پاكستان« كه 
اعضاي آن متش�كل از پاكس��تاني هاي حاضر و مقيم 
اين شهر هس��تند. ش��يعياني كه جزو فعاالن جامعه 
روحانيت بالتس��تان پاكستان هس��تند. اين پايگاه از 
نخستين روزهاي شيوع ويروس كرونا در قم وارد عمل 
شد و با بحراني شدن اوضاع فعاليت هاي جهادي آنها در 

عرصه هاي مختلف افزايش يافت. 
در ابتدا اين گروه جهادي متش��كل از طلبه ها و ديگر 
پاكس���تاني هاي مقيم قم اقالم بهداش���تي زيادي به 
ارزش چندي��ن ميليون تومان را جم���ع آوري و آماده 
كرده و آنها را در ميان ط��الب جامعه المصطفي توزيع 

كردند. 
س�يد محمدتقي موس�وي، يكي از اعضاي مجموعه آواي 
پاكستان است كه در مورد نحوه شروع فعاليت هايشان 
تصريح می كند: »اعضاي اين پايگاه از همان روزهاي اول 

شيوع ويروس كرونا در قم كارهايي انجام مي دادند، اما با 
اعالم وضع بحراني در اين شهر اقدام به جمع آوري اقالم 
بهداش��تي كردند كه در گام اول آنها را در ميان طالب 
جامعه المصطفي توزيع كنند. سپس با هماهنگي هاي 
انجام شده در بيمارس�تان هايي كه درگير اين بيماري 
هس���تند، به صورت جه��ادي در كن��ار كادر درماني 

خدمت رساني مي كنند. «
وي با بيان اينك��ه طلبه هاي جهادگ��ر در كنار توزيع 
بس�ته هاي اقالم بهداشتي بين طالب ايراني و غير ايراني 
براي مردم قم و پاكستاني هاي مقيم اين ش�هر بيش از 
۲00 بس�ته معيشتي هم به دست شهروندان رساندند، 
ادامه مي دهد: »با توجه به ش�يوع بيماري در اس�تان قم 
اعضاي پايگاه آواي پاكستان ب�راي كاه�ش بيم�اري و 
مقابله با اي�ن ويروس در كنار ب���رادران ايراني و قمي 
خود و مانند ديگر سازمان ها و نهادهاي مردم نهاد وارد 

ميدان كاري جهادي شدند. «
حجت االس��الم فرمان س���عيدي از ديگر اعضاي اين 
گروه هم می افزايد: »دوس��تي مردم ايران و پاكستان 
دوستي عمي�ق و ريش�ه داري اس�ت و اكن�ون ب�ا توج�ه 
ب�ه درگيري ش���هر قم ك�ه از طالب پاكستاني و ديگر 
مليت ها ميزباني مي كند، خود را در كنار برادران ديني 
مي دانيم و هدف ما از اين فعاليت جهادي نش�ان دادن 
همدلي و همبس�تگي ملت پاكس�تان با ايراني هاست. «

  استقبال مردم و خيران از فراخوان جهادگران
مس�ئول پايگاه فرهنگي آواي پاكس�تان در مورد اعضاي 
فعال اين مجموعه مي گويد: »اعضاي پايگاه آواي پاكستان 
همان فع��االن فرهنگي جامع��ه روحانيت بالتس���تان 
پاكس���تان هس���تند كه به عنوان زيرمجموعه اين نهاد 
فرهنگي و به عنوان يك گروه منس��جم فعاليت فرهنگي 

دارند و در حال توسعه فعاليت هاي خود هستند. «
محمد ابراهيم صابري ادامه مي دهد: »از زمان ش�روع 
بحران كرون��ا در قم عالقه داش���تيم كارهايمان را در 
زمينه كمك هاي جهادي گس��ترش دهيم و به همين 
خاطر با مش�ورت با مسئوالن جامعه المصطفي العالميه 
و روحانيون بالتس�تان و حجت الس��الم س�يد احم�د 
رض�وي، هم�كاري خوبي ش��كل گرفت و بعد از دادن 
فراخوان، از اين كار جهادي اس��تقبال خوبي ش��د و با 
كمك خي�ران و طالب پاكس���تاني مقيم قم به ياري 
طالب و خانواده ه��اي محروم و آس��يب ديده از كرونا 

رفتيم. «
وي با بيان اينكه فقط در يك مورد توانس�تيم كمك هاي 
مالي خوبي جم�ع آوري و بع�د از ثبت نام از 300 طلبه 
جامع�ه المصطفي به ۲۵0 نفر از آنها بس��ته بهداشتي 
اهدا كنيم، مي گويد: »اي���ن فعالي�ت ها و كمك هاي 
جمع آوري ش�ده، حاصل فعاليت خودجوش و جهادي 
جامعه روحانيت بالتس�تان و طالب پاكستاني است كه 

اميدواريم اين فعاليت ها توسعه و گسترش يابد. «
مس���ئول پايگاه فرهنگ��ي آواي پاكس���تان با تأكيد 
ب��ر اينكه عالقه م��ا به اي��ران از قبل از انق��الب وجود 
داش�ته و به ش�هيداني مانند ش�هيد س�ردار سليماني، 
ش�هيد آويني و همچنين شهيد چمران تأسي مي كنيم، 
ادامه مي دهد: »با سفارش شهيد س��ردار سليماني به 
مناطق س��يل زده كم��ك كرديم و با ط��الب جهادي 
غير ايراني در بيمارس�تان فرقاني به صورت داوطلبان�ه 

حض�ور يافتي�م.«
اما در قم يك اتفاق مبارك ديگر هم رقم خورد و آن هم 
اينكه ميخائيل س�يمونوف، طلبه جوان اهل روس�يه، 
پس از مش�رف ش�دن به دين اسالم و مذهب تش�يع، 

به ميدان جهاد آمد. 
وي كه هم اكنون در جامعه المصطفي العالميه مش�غول 
تحصي�ل اس���ت، در روزه�اي كروناي��ي به گروه هاي 
جهادي پيوس��ته و خدمت رس��اني به نيازمندان را در 

دستور كار خود قرار داده است. 
س���يمونوف، عصرها به همراه س��اير طالب جهادي 
كه از كش��ورها و ملل مختلف هس��تند، به ضدعفوني 
كردن منازل، معابر و خيابان هاي ش��هر قم مي پردازد 
و انگيزه اش از اين كار را برداشتن قدمي براي مردم در 
راستاي رضايت پروردگار بيان مي كند تا اين ويروس 

هر چه زودتر از بين برود. 

 طالب جهادگر پاكستاني
 به كمک كادر درمان شتافتند
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بعد از شيوع ويروس كرونا در كش�ور و به ميدان آمدن گروه هاي جهادي و بسيجيان براي ضدعفوني 
كردن معاب�ر و اماكن عموم�ي و توليد ماس�ك و گان و ديگر تجهي�زات موردني�از، فعاليت جديدي 
در برنامه آنها تعريف ش�د، اما اين تم�ام ماجرا نبود و با ش�روع رزمايش كمك مؤمنان�ه و همدلي كه 
اين بار حمايت از خانواده هاي نيازمند و آس�يب ديده از كرون�ا را دربر مي گرفت، مأموريت جهادگران 
در جبهه ديگري هم آغاز ش�د كه ب�ه اذعان تمام مس�ئوالن و دس�ت اندركاران ش�اهكاري بر جاي 
گذاش�تند. در اين ميان اعضاي پايگاهي به نام »آواي پاكس��تان« كه متش��كل از پاكس�تاني هاي 

مقيم قم و فعاالن جامعه روحانيت بالتس�تان پاكستان اس�ت با تش�كيل يك گروه جهادي از همان 
روزهاي بحراني ش�دن كرون�ا در اين ش�هر وارد عمل ش�ده و برنامه هاي وي�ژه اي را در دس�تور كار 
خود قرار دادند، اما نكته حائز اهميت اين گروه اين اس�ت كه مس�ئول آن مي گويد: » به ش��هيداني 
مانند ش�هيد س��ردار س�ليماني، ش��هيد آويني و ش�هيد چمران تأس�ي مي كنيم و حت�ي يك بار 
با س�فارش شهيد س�ردار س�ليماني براي كمك به س�يل زدگان به مناط�ق غربي و جنوب�ي رفتيم و 
با طالب جه�ادي غير ايران�ي در بيمارس��تان فرقاني ب�ه ص�ورت داوطلبان�ه حض��ور يافتي�م. «

گفت وگوي »جوان« با گروه جهادي المهدي)عج(

  كار 10 روزه كشاورزان را 
جهادگران دو روزه تمام مي كنند

در روس�تاي بلوك آباد شهرستان مراغه يك گروه 
جهادي وجود دارد كه جمعي از اهالي روستا آن را 
تشكيل داده اند و در عرصه هاي مختلفي همچون 
عمراني، بهداشتي، فرهنگي و خدمات رساني فعاليت  
مي كنند. يكي از ويژگي هاي اين گروه اين است كه 
در ميان جهادگرانش نس�بت هاي خويشاوندي از 
جمله پسرعمو و پسر خاله  و برادر و خواهر 
ديده مي شود. به همين بهانه و براي آگاهي 
از نحوه تشكيل و نوع خدمات رساني هاي 
گروه جهادي المهدي)عج( به سراغ فائز 
»مس�لمان« مس�ئول اين گ�روه رفتيم. 
فائز، ب�ا م�درك مهندس�ي كش�اورزي 
برنامه ريز اصل�ي گروه به ش�مار مي آيد. 

***
گروه جه�ادي المهدي)عج( چه زماني 

تشكيل شد؟
حدود ۱0 س��ال پيش به همراه دوستان در 
پايگاه مقاومت بس��يج جلس��ه اي داشتيم 
كه موض��وع فعاليت در ام��ور عام المنفعه از 
جمله كارهاي عمراني، خدمت به كاس��بان 
و كشاورزان، كارهاي فرهنگي و خدمات رساني مطرح 
شد. در واقع در همان زمان هس��ته مركزي اين گروه 
تشكيل گرديد و فعاليت هاي جهادي خود را آغاز كرد. 

اما از دو سال گذشته به صورت رسمي ثبت شد. 
اين گروه چند عضو دارد؟

گروه جهادي المهدي )عج( اكنون بيش از ۶0 عضو دارد 
كه همگي از اهالي روستا بوده و نكته مهم اينكه ۱۴ نفر 
از اين اعضا از اقوام نزديك مثل پس��رخاله، پسرعمو و 
خواهر و برادرمان هس��تند؛ ضمن اينكه در اين گروه 
جهادي افراد با تخصص هاي مختلف مثل حقوقدان، 
وكيل، معلم، برقكار، جوشكار، بنا، سيمانكار و گچ  كار 
عضو هستند و همين امر سبب شده تا در عرصه هاي 
مختلف اقدامات خوبي انجام شود. حتي اعضاي گروه 
با تجهيزات و ماشين آالت از جمله لودر، بيل مكانيكي، 
تراكتور و نيس��ان هر جا كه نياز است، خدمات رساني 

مي كنند. 
گ�روه جه�ادي المهدي)ع�ج( در زمينه 

حمايت هاي مالي هم فعاليت دارد؟
بله. در اين گروه جه��ادي دو صندوق خيريه داريم كه 
وام معيشتي به درخواست كنندگان داده مي شود. يكي 
از صندوق ها، صندوق قرض الحسنه همياران است كه 
براي وام معيشتي اهالي روستا از اين صندوق برداشت 
مي ش��ود. تا كنون بيش از 30 نفر از اي��ن صندوق وام 
گرفته اند. صن��دوق دوم، براي خي��ران گروه جهادي 
اس��ت كه براي كارهاي جهادي گروه مث��ل ايزوگام 
كردن، ديواركشي و ديگر امور عمراني و خريد مصالح 
و كمك هاي مؤمنانه از اين صندوق استفاده مي كنيم. 
به عنوان مث��ال از اقدامات گروه جه��ادي مي توان به 
كمك براي كش��اورزان و احداث كانال آبكشي مزارع 

با همكاري جهادكشاورزي و كشاورزان به طول 700 
متر اشاره كرد. همچنين ايزوگام پشت بام منزل برادر 
ش��هيد، خريد زمين براي پاركينگ مس��جد روستا و 
اجراي خيابان براي ط��رح هادي، ديواركش��ي خانه 
محرومان و ساخت بيش از ۱0 باب خانه براي نيازمندان 
از ديگر اقدامات گروه جهادي به شمار مي رود.  جالب 
اس��ت بگويم كه در اين گروه جهادي برخي اعضا كه 
بيل مكانيكي و ديگر تجهيزات را دارند، بدون دريافت 

دستمزد به كمك هموطنان خود مي روند. 
با ورود ويروس كرونا و وضعيت دشواري كه 
بر جامعه حاكم شد، اين گروه چه اقداماتي 

انجام داد؟
 در دوره ش��يوع بيماري كرونا اين گ��روه جهادي در 
رزمايش ه��ا و خدمات رس��اني به مردم در ش��هرها و 
روستاها فعال بود. ضدعفوني كردن حوزه هاي سپاه و 
ديگر ادارات، تهيه و توزيع 300 بس��ته معيشتي براي 
نيازمندان از جمله اقدامات گروه اس��ت. يكي ديگر از 
كارهاي گروه جه��ادي در عرصه فرهنگي، تهيه 300 
بسته نوشت افزار با همكاري مشق احسان بود كه اين 

اقالم را بين دانش آموزان روستايي توزيع كرديم. 
يكي از كارهايي كه هر سال در زمان برداشت محصوالت 
كشاورزي از س��وي جهادگران انجام مي شود، كمك 
به مرزعه داران اس��ت. اعض��اي گروه جه��ادي براي 
نخودچيني و گندم چيني با ماش��ين آالت ش��خصي 
خود وارد مزارع ش��ده و كار ۱0 روزه را طي يك يا دو 
روز به ص��ورت رايگان انجام مي دهند. كمك رس��اني 
ب��ه س��يل زد گان آق ق��ال، زلزل��ه زدگان گيالنغرب، 
زلزل��ه زدگان ميانه، تعمي��ر خانه ه��اي محرومان در 
روستاي بلوك آباد و ديگر روستاهاي مراغه، برگزاري 
برنامه هاي فرهنگي در مناسبت هاي مختلف از جمله 
ش��ب هاي ماه مبارك رمضان و ايام مح��رم، تعمير و 
نوس��ازي مدارس، رنگ آميزي كالس ه��اي درس در 
تعطيالت ن��وروز و فعاليت در فضاي مج��ازي از ديگر 
فعاليت هاي گروه جهادي المهدي )عج( است. با توجه 
به فعاليت هاي گسترده اين گروه جهادي مقام هايي را 
در شهر، استان، كشور و همچنين جشنواره مالك اشتر 

كسب كرده است. 
به نظر ش�ما چه عاملي باعث موفقيت اين 

گروه شده است؟
به نظر بنده قبل از تشكيل گروه جهادي، يك مسئول 
جهادي دغدغه مند را بايد پيدا كنيم. وقتي كه مسئول 
دغدغه مند باش��د، مي تواند گروه را توانمند كند. كار 
جهادي به انسان احساس آرامش مي دهد. بارها براي 
خودم پيش آمده كه مش��كلي را براي خلق خدا حل 
كردم و چند وقت بعد كه براي خودم مش��كلي پيش 
آمده، خداوند هم مشكل من را حل كرده است. با اين 
حال ما هنوز وارد عرصه اقتصادي نشده ايم، اما پيگير 
هس��تيم تا صندوقي براي وام اش��تغالزايي راه اندازي 

كنيم. 


