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  توليد ماسك
از ابتدای شیوع کرونا با تشکیل چند کارگروه 
اقدام به برنامه ريزی کرديم.کارگروه ضدعفونی 
و تولید و توزيع ماسک با ضدعفونی تخصصی 
معابر و بیمارستان شروع به کار کرد و کمي بعد 
دوستان اقدام به تهیه پارچه و دوخت و توزيع 
در مدارس حاشیه ش��هر و میان نیازمندان و 
نمازگزاران مس��جد کردند که در اين مدت 

بیش از ۸هزار ماسک تولید و توزيع شد.
  اشتغال و توليد

کارگروه اشتغالزايی و رفع مشکل معیشت در 
اين مدت با ايجاد اشتغال برای افرادی که به 
واسطه کرونا از کار بیکار شده بودند، بعضاً با 
تهیه جوجه مرغ های يک ماهه و تهیه خوراک 
يک ماهه برای مرغ ها و همچنین کس��ب و 
کارهايی که دارای رکود بودند، مواد اولیه تهیه 
کرد و در اختیارشان قرار داد تا بتوانند کسب 
و کاري راه بیندازند.کارگروه بیماران کرونايی 
و بخش درم��ان در قالب کمک ب��ه بیماران 
کرونايی در بخش های کرونايی شرکت و به 
بخش درمان کمک کردند،همچنین دوستانی 
در بخش تغس��یل و تدفین اقدام به فعالیت 

نمودند.
  امر فرمانده

گروه های جهادی با توکل ب��ر خدا و پیروی 
از رهنمودهای مقام معظم رهبری همیشه 
در گلوگاه ه��ای س��خت به کم��ک آمده  و 

توانس��ته اند ب��ا فعالیت های خودش��ان در 
دورترين نقاط کشور جايی که کمتر مسئولی 
می رود اقدام به خدمت رس��انی کنند.شايد 
تنها انتظاری که گروه های جهادی دارند به 
رسمیت شناختن و حمايت از آنها باشد،بعضاً 
جهادگ��ران در برنامه ه��ای جه��ادی دچار 
مش��کالت جبران ناپذيری ش��ده اند که در 
بحث کرونا می توان به بیمار شدن جهادگران 
در بیمارس��تان ها و غس��الخانه ها اشاره کرد 
که متأسفانه کمترين حمايتی از آنها نشده 

است.
  شيعه و سني در كنار هم

در اين کشاکش معیش��تی که دشمن بر ما 
تحمیل کرده است با روحیه جهادی و بسیجي  
با کمک همديگ��ر و انجام کارهاي��ی که در 
توان هر کدام از ما هس��ت می توانیم خیلی 
از اين گرفتاری ه��ا را برطرف کنیم. نوع نگاه 
گروه جهادی ما کمک حداکثری به همنوع 
می باشد و با نگاه انسانی کمک می کند. از ديد 
ما شیعه و سنی در يک مقام و رتبه بوده و در 
کنار هم هستند. هر زمان قصد توزيع بسته 
معیش��تی و کمک مؤمنانه ب��وده به صورت 
مساوی تقسیم شده است. ما شأن و منزلت 

آنها را حفظ و خدمت رسانی می کنیم.
  ۳۰هزار زائر پاكستانی

از ديگ��ر فعالیت ه��ای اين گ��روه جهادی 
می توان به اس��کان و اطعام بیش از ۳۰هزار 
زائر پاکستانی اربعین امام حسین)ع( به مدت 
۱۴ روز اش��اره کرد.همچنین در ايام قبل از 
کرونا به طور متوس��ط هر ماه در يک تا س��ه 
مدرسه صبح ها غذای گرم مانند عدسی و... 
پخت و توزيع ش��ده است. امس��ال نیز بیش 
از ۶هزار پرس غذا پخت و در حاش��یه ش��هر 
زاهدان توزيع شد.ضمناً گروه جهادی مسجد 
علی بن ابیطالب)ع( سال گذشته گروه جهادی 
برتر در جش��نواره مالک اش��تر و پايگاه امام 
علی)ع( نیز به عنوان پايگاه برتر استان در سال 
۹۸ شد. ذبح ۱۴ رأس گوسفند و توزيع بین 
نیازمندان، افراد آبرومند و مبتاليان به کرونا از 

ديگر اقدامات گروه ما در ايام کرونا بود.
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گروه های جهادی ب�ا توكل بر خدا و 
پيروی از رهنموده�ای مقام معظم 
رهب�ری هميش�ه در گلوگاه ه�ای 
سخت به كمك آمده  و توانسته اند با 
فعاليت های خودشان در دورترین 
نقاط كشور جایی كه كمتر مسئولی 
می رود اقدام به خدمت رسانی كنند

گفت وگوي »جوان« با مسئول گروه جهادي »راویان والیت« از گروه هاي شاخص بسيجی در مبارزه با بيماری كرونا 
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جدولسودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط یك بار 
به كار روند.

جدولکلماتمتقاطع

  صغري خيل فرهنگ
»راویان والیت« یكي از شاخص ترین گروه هاي 
جهادي اس�ت كه ب�ا ظهور وی�روس منحوس 
كرون�ا و با توجه ب�ه اهداف گ�روه جهادی اش 
یعني نگاهی مس�ئله محور نس�بت به مسائل 
مهم در سطح كشور، وارد عمل شد و مجموعه 
اقداماتی را در جهت مقابله ب�ا این بيماری در 
سطح اس�تان لرس�تان و خرم آباد انجام داد. 
توليد ماسك هاي بهداشتی سه الیه و توزیع این 
اقالم به صورت پك های بهداش�تی در مناطق 
محروم، برپایی ایس�تگاه سالمت، ضدعفونی 
ك�ردن معاب�ر، برگ�زاری س�ه دوره رزمایش 
كمك های مؤمنان�ه و... از اقدام�ات این گروه 
جهادي است. اميرحسين دالوند، مسئول گروه 
جهادي راویان والیت معتقد است كه گروه های 
جهادی هميش�ه یك منطقه هدف مش�خص 
ندارند و هر كجا كه احساس كنند منطقه ای از 
وجود نعمت های الهی و توجه مسئوالن دچار 
غفلت ش�ده اس�ت، آن منطقه را ب�رای انجام 
فعاليت های خودشان مورد توجه قرار می دهند. 
به مناسبت هفته بسيج با مسئول گروه جهادی 
راویان والی�ت گفت و گویی انج�ام دادیم تا با 
فعاليت های این گروه بيش�تر آش�نا بشویم.

از چ�ه زمان�ي وارد بس�يج ش�دید و 
فعاليت هاي جهادي تان را از چه س�الي 

آغاز كردید؟ 
من از س��ال ۱۳۸۹ افتخار فعالی��ت در گروه های 
جهادی را پیدا کردم و از سال ۱۳۹۶ وارد مجموعه 
بسیج دانشجويی دانشگاه پیام نور استان لرستان 
ش��دم. امروز هم همراه با گروه جه��ادي »راويان 

واليت« در حال خدمت رساني هستم.
از اقدامات و فعاليت هاي »راویان والیت« 
در ایام مبارزه با كرونا  بگویيد. چه ویژگي 
باعث ش�د تا گ�روه جهادي ش�ما جزو 
گروه هاي برجس�ته جه�ادي در زمينه 
رزمایش هاي كمك مؤمنان�ه و مبارزه با 

كرونا انتخاب شود؟
قبلش اين نکته را عرض کنم ک��ه گروه جهادی 
راويان واليت در س��ال ۱۳۸۶ تأس��یس ش��د و 
دانشجويان دانشگاه پیام نور خرم آباد فعالیت های 
جهادی خودش��ان را تحت عنوان اي��ن گروه در 
راستای مباحث عمرانی، فرهنگی و اجتماعی در 
مناطق محروم استان لرستان و شهر خرم آباد شروع 
کردند. با ظهور ويروس منحوس کرونا و با توجه به 
اهداف گروه جهادی ما که با نگاهی مسئله محور 
نسبت به مسائل مهم در سطح کشور فعالیت داريم 
و با توجه به بحران امروز جامعه اين گروه جهادی 
مجموعه اقداماتی را در جهت مقابله با اين ويروس 
انجام داد که ش��امل برپايی کارگاه تولید محلول 
ضدعفونی کنن��ده و تولید ۶۰ ه��زار لیتر محلول 
ضدعفونی کننده، برپايی کارگاه تولید ماس��ک با 
حمايت و همکاری ناحیه بسیج دانشجويی استان 
لرستان و تولید هزاران ماسک بهداشتی سه اليه و 
توزيع اين اقالم به صورت پک های بهداش��تی در 
مناطق محروم استان لرستان بود. همچنین برپايی 
ايستگاه سالمت در فروردين ماه و ضدعفونی کردن 
معابرو وسايل نقلیه از ديگر اقدامات ما بود. از طرفی 
با توجه به اينکه ويروس کرونا بر بسیاری از مشاغل 
آسیب وارد کرده است، بسیج دانشجويی دانشگاه 
پیام نور با همکاری ناحیه بسیج دانشجويی استان 
لرستان اقدام به برگزاری سه دوره رزمايش کمک 
مؤمنانه و توزيع بیش از ۴هزار بسته معیشتی بین 

افراد نیازمند و آسیب ديده از کرونا کرد.
گویا ش�ما جزو گروه هاي انگشت ش�ماري 
هستيد كه در ش�رایط بروز بيماري كرونا، 

اردوي جهادي تان را هم متوقف نكردید؟ كار 
كردن در این شرایط برایتان دشوار نبود؟

نمی شود کار جهادی را متوقف کنیم چراکه مردم 
زيادی در مناطق محروم به کمک ما نیاز دارند. لذا 
در مرداد سال ۱۳۹۹ اقدام به برپايی اردوی جهادی 
با رعايت کام��ل پروتکل های بهداش��تی کرديم. 
خدمت رسانی برای بچه های جهادگر دانشجويی 
به هیچ وجه سخت نبوده و نیس��ت. در واقع اين 
از بصیرت و قدرت درک باالی دوستان ما بود که 
صدای مردم مناطق محروم را می شنوند و به ياری 
آنها می شتابند. برنامه ما برای اين اردو رعايت کامل 
پروتکل ها بود؛ به طوری ک��ه خدايی نکرده هیچ 
کدام از بچه ها ناقل ويروس نباشند تا مشکلی برای 
بقیه دوس��تان به وجود نیايد. بنابراين با وسواس 
خاصی و همچنین محدود کردن حضور افراد سعی 
کرديم تا حد ممکن کارهايمان را مديريت کنیم. 
ما از دوستان جهادگر خواستیم که سه روز قبل از 
اردو خود را قرنطینه خانگی کنند تا يک پیشگیری 

هم کرده باشیم.
در این اردو چه اقداماتي انجام دادید؟

 يکی از مهم ترين مش��کالتی ک��ه در اين منطقه 
وجود داشت، مشکل آب آشامیدنی بود. با توجه 
به ارتباطاتی که با مردم روس��تا داشتیم، يکی از 
مطالبات آنها اين مش��کل بود که با پیگیری های 
بچه های جهادگر در اين زمینه اقداماتی برای رفع 
آن با همکاری سازندگی ناحیه بسیج دانشجويی 
و آبفای استان لرس��تان صورت گرفت. همچنین 
ضدعفونی کردن و اليروبی کردن منبع آب روستا 
و پیگیری انشعابات غیرقانونی در مسیر خط لوله 
انتقال آب از ديگ��ر کارهای ما ب��ود. در اين اردو 

تیم عمران��ی گروه جهادی راويان واليت بس��یج 
دانش��جويی دانش��گاه پیام نور خرم آباد يک باب 
منزل مس��کوني را  بازس��ازی کردند. در نهايت 
ما نتوانس��تیم کار جهادي را متوقف کنیم.کمي 
محدود شديم اما متوقف نشديم. در ايام اوج کرونا 
مردم در مناطق محروم که دس��تیابي به امکانات 
و... برايشان س��خت تر بود، نیاز به کمک بیشتري 
داش��تند و ما اين ويروس منح��وس را بهانه قرار 
نداديم و با رعاي��ت موارد ايمن��ي و پروتکل هاي 
بهداشتي به داد مردمي رسیديم که نیاز زيادي به 

حضور جهادگران داشتند.
در ش�رایط ش�يوع بيماری كرون�ا اوضاع 
اقتص�ادي و اش�تغال مردم دس�تخوش 
تغييرات زیادی شده است. در این خصوص 

چه اقداماتی انجام دادید؟
همانطور ک��ه می دانید حضرت آقا س��خنانی در 
جهت کمک به معیشت مردم در ش��رايط کرونا 
ايراد کردند. ما هم با توکل به خداوند و با دس��ت 
خالی و ات��کا به ت��وان داخل و نیروه��ای بومی و 
جهادی اقداماتی انجام داديم. دانشجويان جهادگر 
با حضور و درک مشکالت در روستاها و با تخصصی 
کردن فعالیت های جهادی و پیدا کردن راه حل های 
بومی برای رفع مشکل مناطق محروم مانند مشکل 
آب و کشاورزی، ايجاد اشتغال پايدار در روستاها 
بر اساس ظرفیت  موجود در آن منطقه، حمايت از 
تولید کاالی داخلی با خريد تولیدات روستايی و... 
اثبات کردند راه حل مشکالت بزرگ کشور چیزی 
جز اتکا به داخل و اعتماد به نیروهای جوان و بومی 
نیس��ت و نبايد به دنبال حل مش��کالت از طريق 
نسخه های ترجمه شده غربی باشیم.  گروه جهادی 

ما در  اردوی جهادی سال گذشته در حل مشکل 
آب منطقه هدف، ۱۰ هکتار از باغ های منطقه را 
از مشکل کم آبی نجات داد. همچنین چند واحد 
تولیدی دام در آن منطقه که با بحران کم آبی مواجه 
بودند مشکلشان رفع شد که گامی بزرگ در جهت 
رونق اقتصادی آن منطقه بود. زمان آن رسیده که 
خسته ها و ناامیدها!  فضای بیشتری به امیدواران و 

تالشگران جوان بدهند. 
 معيار ش�ما ب�راي شناس�ایي مناطق و 

گروه هاي آسيب دیده از كرونا چيست؟
گروه های جهادی همیش��ه ي��ک منطقه هدف 
مش��خص ندارند و ه��ر کجا که احس��اس کنند 
منطق��ه ای از وجود نعمت ه��ای اله��ی و توجه 
مس��ئوالن دچار غفلت ش��ده، آن منطقه را برای 
انجام فعالیت های آبادانی مورد توجه قرار می دهند. 
قبل از هر اردوی جهادی گروه های شناس��ايی و 
هدف ياب به مناطق محروم سفر  و اطالعات آماری 
و میزان کم و کاس��تی ها را بررسی می کنند. اين 
موارد در کارگروه های جهادی هر تشکل بررسی 
و نهايتاً اهداف و امکانات الزم برای انجام فعالیت  
تهیه می شود. در رابطه با بحث کرونا هم به همین 
روش کار را ش��روع می کنی��م. بچه های جهادي 
گروه با توجه به آشنايی هايی که با مناطق مختلف 
اس��تان دارند، اهداف را انتخاب و کاره��ا  را برای 
کمک رسانی سازمان می دهند.در سطح هر استان 
مناطق مختلفی اعم از روستايی يا شهری وجود 
دارد که از ديد برنامه های توسعه به داليل مختلف 
بازمانده اند. س��عی ما بر اين است که کاری کنیم 
تا تمام گروه های ش��غلی که در اين مدت آسیب 
ديده اند و همچنین مردمی ک��ه حتی بعضاً توان 

تهیه ماسک را هم ندارند، بیشتر از همه مورد توجه 
و ارائه کمک های الزم قرار بگیرند. 

االن ما ش�اهد اوج گيری مجدد بيماری 
كرونا هس�تيم. در این ش�رایط حساس 
ك�ه بس�ياری از نقاط كش�ور ب�ه حالت 
نيمه تعطيل درآمده اند، چه برنامه هایی 
برای تداوم مبارزه با بيماری كرونا دارید؟

مطابق فرمايش��ات مقام معظم رهبری مبنی بر 
اينکه جوانان مؤمن و صالح به میدان وارد ش��وند 
و با توجه به اوج گیری مجدد ويروس کرونا، ما در 
استان لرستان و شهر خرم آباد اقدام به راه اندازی 
کاروانی تحت عنوان کاروان س��المت کرديم که 
خدماتی ش��امل ضد عفونی کردن معابر و مراکز 
خريد را بر عه��ده دارد. همچنین ايس��تگاه های 
سالمت در مناطق مختلف شهر خرم آباد به ارائه 
مش��اوره هايی در رابطه با  آگاهی بخشی به مردم 
و توزيع ماسک رايگان بین مردم اقدام کرده است. 
برنامه هاي گروه جه��ادي راويان واليت همچون 
روزها و دوره هاي قبل از مبارزه با کرونا همچنان 

تداوم خواهد داشت.
تا چه مي�زان روحي�ه بس�يجي در بين 

جهادگران را الزم و ضروري مي دانيد؟
يکي از  مؤثرترين راه هاي خودس��ازی حضور در 
گروه هاي جهادي است.در واقع فلسفه گروه های 
جهادی بحث خودسازی است که در راستای اهداف 
انسان ساز بسیج قرار دارد و در واقع روحیه بسیجی 
همراه با روحیه مطالبه گ��ری الزمه حرکت های 
جهادی است. روحیه جهادی هنگامی که با فرهنگ 
بسیج آمیخته می شود، پديده ای را به وجود مي آورد 
که    ثمره اش توسعه و تداوم انقالب است. بسیج 
يکی از گسترده ترين تش��کل های مردمی است 
يعنی هم تشکل منسجم و گسترده ای در سطح 
جامعه دارد و هم مردمی اس��ت و مدل گروه های 
جهادی از بطن پايگاه های بس��یج نشئت گرفته 
است.کسی که در عرصه جهاد و سازندگی فعالیت 
دارد،روحیه ای بی نهايت انقالبی و بسیجی دارد. ما 
عموماً افرادی که برای اولین بار وارد فعالیت های 
جهادی می شوند الزاماَ بس��یجی نیستند. منتها 
زمانی که با روحی��ه فوق العاده بس��یجیان برای 
خدمت رسانی و آبادانی مناطق محروم و همینطور 
جو صمیمی و دوستانه جهادگران آشنا می شوند، 
ديگر نمی توانند دل از بسیج و فعالیت های جهادی 
بکنند. مثال فردی که شايد قبل از ورود به عرصه 
جهادی اصاًل طرف بس��یج هم نمی آمد،افسوس 
اين موضوع را بخورد که ای کاش زودتر می آمدم! 
ما در طول اين س��ال های فعالیتم��ان در همین 
عرصه افراد خیلی زيادی داشتیم که اينطور بودند 
اما تا وارد مجموعه فعالیت های جهادی ش��دند، 
فلسفه و مکتب بسیج که تشکیل شده از هزاران 
ش��اخص، روی آنها اثر کرد و باع��ث تغییر نگاه و 

اعمال آنها شد. 
به نظر شما یك بسيجي جهادگر باید 

چه شاخصه هایي داشته باشد؟
يک بس��یجی جهادگر بايد گنجین��ه ای از علم و 
عمل و به عنوان الگويی برای مس��ئوالن  کشور و 
همچنین پیش��گامان  محرومیت زدايی و تعالیم 
کشور باشد. بسیجی خالص شخصی است که به 
درجه ای از ايمان و باور رسیده که ديگر به خود فکر 
نمی کند.اين شخص مدام افکار و اهداف خودش  
را برای هر چه بهتر کردن عبادت، کردار، گفتار و 
فعالیت های خودش انجام می دهد. يک جهادگر، 
يک دانشجوی انقالبی شخصی است که نه با نیروی 
بازو و نه با نیروی اب��زار، بلکه با نیروی ايمان و باور 
خود در راه نظام و انقالب اسالمی و جهت خدمت 
به مردم، تمام وقت فکرش جای جای اين سرزمین 

و مردم عزيز ايران اسالمی است.

فلس�فه گروه ه�ای جه�ادی بح�ث 
خودس�ازی اس�ت ك�ه در راس�تای 
اهداف انسان س�از بس�يج قرار دارد 
و در واق�ع روحيه بس�يجی همراه با 
روحيه مطالبه گری الزمه حركت های 
جهادی است. روحيه جهادی هنگامی 
كه با فرهنگ بسيج آميخته می شود، 
پدی�ده ای را ب�ه وجود م�ي آورد كه    
ثمره اش توسعه و تداوم انقالب است

  مبينا شانلو
محسن تازه روز، مس�ئول گروه جهادي مس�جد علي بن ابيطالب)ع( زاهدان است كه 
از س�ال 1۳7۵ به صورت جدی و فعال در بس�يج فعاليت داش�ته و با آغاز به كار گروه 
جهادی اش در سال 96 تا كنون توانسته بيش از 8۰ مورد كار جهادی در شهر و حاشيه 
شهر زاهدان را عملياتي كنند. این گروه جهادي در روزهاي سيل بلوچستان پيشرو و 
خادم مردم بود اما این خدمت رساني به همانجا ختم نشد و گروه جهادي اش در روزهاي 
مبارزه با كرونا نيز در خط مقدم خدمت رساني به مردم  بود. آنچه در پي مي آید، همكالمي 
ما با بسيجي جهادگر محسن تازه روز است كه در ایام هفته بسيج با ما از روحيه بسيجي 
و اطاعت از دس�تور امام خامنه اي در خدمت رس�اني و حض�ور در صحنه صحبت كرد. 
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