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گفتوگو

مهسا گربندی

گفتوگو با نسترن دانهکار ،مدیر گروه جهادی حنیفا

دختر دهه هفتادی مادر  450فرزند در مناطق محروم!
وارد دنیای جوانی که بش��وی ،هزار و یک آرزو در سر داری؛
از موفقیت تحصیلی و ارتقای شغلی گرفته تا کسب درآمد
خ��وب را هدف قرار میدهی و برای رس��یدن ب��ه آن تالش
میکنی .در این میان هستند کسانی که از همه خواستههای
فردی خود میگذرن��د و هدف زندگیش��ان را در کمک به
مردم مناطق محروم میبینند؛ آنها رس��اندن محرومان به
موفقیت را با موفقیت خودشان یکی میدانند و به هیچ چیز
جز یاریرساندن به محرومان فکر نمیکنند .این جوانان که
بیشترشان ،دختران جوان هستند همه دنیایشان توانمند
کردن محرومانی اس��ت که حداقل امکان��ات زندگی را نیز
ندارند .نسترن دانهکار ،مدیر گروه جهادی حنیفا یکی از همین
دختران جوان است که در حال حاضر  450کودک ،نوجوان
و جوان را در مناطق محروم میشناسد و برای نجات زندگی
و آینده آنها قدم برداشته است .خبرنگار «جوان» به مناسبت
«روز مادر» با این دختر جهادگر گفتوگو کرده و علت انتخاب
این مسیر و زندگی جهادی را از او پرسیده است ،دانهکار در
پاسخ به این سؤال میگوید« :س��ال  1390بود که به همراه
خانواده ،هدایایی را برای مناطق محروم جمع میکردم و آنها
را بهعنوان واسطه به گروههای جهادی میدادم .از آنجایی که
به کمک کردن عالقه داشتم و نقاشیام هم خوب بود ،مدیر
مدرس��های که در آن درس خوانده بودم دو مدرسه را برای
ی من با رنگ
رنگآمیزی به من معرفی کرد و اولین کار جهاد 
کردن مدرسهای در منطقه  10تهران که از وضعیت خوبی
بهرهمند نبود ،آغاز شد».
این خانم جهادگ��ر ادامه میدهد« :س��ال  1394بود که به
اردوی جهادی کرمانش��اه رفته بودم و از آنجایی که مسئول
گروه نتوانسته بود همراهمان بیاید ،اداره گروه به من سپرده
شد .این اولین تجربه مدیریت یک گروه جهادی بود .آنجا نیز
نقاش��یهای دیواری را طبق تجربهای که داشتم انجام دادم
و طی  10روزی که در کرمانشاه بودیم به خانمهای مناطق
محروم ،خیاطی ،گلدوزی و نم��ددوزی یاد دادم و از آنجایی
که خانمها استقبال خیلی خوبی کردند و میخواستند این
کار ادامه پیدا کند ،تصمیم گرفتیم که این آموزشها ادامه
پیدا کند» .
ثبت گروه جهادی حنیفا و آغاز کار
دانهکار به ثبت گروه جهادی حنیفا توس��ط خودش و چند
دختر جوان دیگر اشاره میکند و اظهار میدارد« :از آنجایی که
مناطق محروم زیادی را در تهران میشناختم تصمیم گرفتیم
گروه حنیفا را ثبت کنیم و کارمان را از کورههای دولتخواه و
خالزیر شروع کردیم .بعد از آن هم کوره شمسآباد را انتخاب
کردیم و ب��رای کمک به محرومان ای��ن مناطق کمکهای
مردمی اعم از نقدی و ارزاق را به دستشان میرساندیم».
مدیر گروه جه��ادی حنیفا ب��ه تجربه بد خود از رس��اندن
بس��تههای ارزاق و پول به محرومان مناطق مختلف اشاره
میکند و میگوید« :متأسفانه به مرور زمان متوجه شدم که
مردم مناطق محروم به دلیل سهولت در گرفتن بستههای

درتهران200بچه ،در کرمانشاه 150بچه و
درآققالنیز 100بچهمحرومرامیشناسم
که برای توانمند کردن خانوادههایشان،
تحصیلات خودش�ان و آموزشه�ای
مرب�وط ب�ه گ�روه سنیش�ان دغدغه
دارم و تالش�م را میکنم .ای�ن بچهها از
رده سنی پنج س�ال تا  15ساله هستند
و نس�بت به همه آنها حس مادرانه دارم

ارزاق و پولهای بیحس��اب و کتابی که از س��وی خیرین و
گروههای جهادی مختلف به دستشان میرسد ،هیچ تمایلی
به کار کردن و توانمند شدن ندارند ،از آن منطقه به منطقه
دیگری رفتم و برای توانمند کردن و اشتغال محرومان مناطق
دیگر هزینه صرف کردم».
از کمکرسانی در کرمانشاه تا گرگان
دانهکار ب��ه کمکهای گ��روه حنیفا به مناط��ق محروم در
شهرهای دیگر نیز اش��اره میکند و میگوید« :بعد از زلزله
کرمانشاه برخی از کمکهای مردم را جمع کردیم و به آنجا
بردیم .به روستای زرده رفتم و این اولین تجربه جهادی من
برای رفتن به روس��تای بومی بود .کانکس��ی در آنجا گرفتم
و در روس��تا ماندم ،این روستا دقیقاً شبیه تصور بچگیهایم
بود؛ یک روس��تای خیلی دور و محلی که یکی ،دو تا کالس
دارد ،بچههایی که در مدرس��ه کاهگلی درس میخوانند و
من هم با امکانات خیلی کم در کنارشان زندگی میکنم ،این
روستا و زندگی در کنار مردم این منطقه شبیه تصور زیبای
کودکیام بود ،شبیه فیلم دنیای ش��یرین دریا و ترکیبی از
فیلم رنگ خدا».
این خانم جهادگر ادامه میدهد« :از آنجایی که در دانشگاه
طراحی لباس خوان��ده بودم و دی��دم لباسهای محلی این
روستا خیلی زیبا هستند ،پارچه مناسبی از تهران تهیه کردم

گفتوگو

توانمند سازي مادران و دختران جهاد من است

گروه شما چه كارهايي در خرمشهر انجام داده
و چه نتايجي به دست آورده است؟

يكي از ثمرههاي تالشگروه جهادي س��فيرانكوثرنور اين
بوده كه از س��ال ،1395دختران بومي خرمش��هر توانمند
شدهاند و ديگر خودشان برنامه برگزار ميكنند.
مسئوليت رسانه و تبليغات در گروه به عهده من بود ،اينكه
از فعاليت بچهها تصويربرداري كنم يا از كارهاي انجام شده
گروه ،گزارش مكتوب بنويس��م .به مرور زمان و بعد از آنكه
دختران بومي توانس��تند خودشان مس��ئوليت ادامه كار را
برعهده بگيرند و همچنين با اضافه شدن نيروهاي جديد به
گروه ،تصميم گرفتم تا گروه جهادي به اسم «فتح» را ثبت
كنم تا به كمك ساير اعضاي گروه به مشكالت مناطق محروم
تهران رسيدگي كنم .اين هم يكي ديگر از نتايج گروه جهادي
سفيران كوثر نور است كه من را براي تأسيس گروه جهادي
ديگري تربيت كرده است.

گ�روه جه�ادي فت�ح چ�ه كارهاي�ي انجام
دادهاست؟

از همان آغاز كار گروه جهادي «فتح» ،زلزله كرمانشاه اتفاق
افتاد .با اينكه ميخواستيم در تهران شروع به كار كنيم و به

به كارگاه دوخت ماسك ش��ده بود ،گاهي بخشي از خانه را
تبديل به دپوي لوازم ميكنيم تا به مناطق محروم بفرستيم،
همچنين سالي دو الي س��ه بار به صورت خانوادگي و براي
ياريرس��اني در مناطق محروم به خرمشهر سفر ميكنيم.
از طرفي م��ادرم كارگاه دوخت لباس دارن��د ،از اين كارگاه
براي روزهاي سخت كرونايي و براي دوخت ماسك استفاده
كرديم و با آوردن 10چرخخياطي كارگاه را بزرگتر كرديم.
خواهرم نيز يك نقاش و هنرمند است كه در خيلي از برنامهها
كنار ما بودند و از ايدهها و خالقيت او استفادهكرديم .پدرم
شغل آزاد دارد و بسيجي است ،ايشان راننده صلواتي گروه
جهادي هستند و براي جابهجايي لوازم در مناطق مختلف
به ما كمك ميكنند.

تا چه زماني ب�ه فعاليت جهادي خ�ود ادامه
ميدهيد؟

از خودت�ان و ش�روع فعاليت خ�ود در گروه
جهادي سفيران كوثر نور بگوييد.

من 30سال دارم ،مجرد و دانشجوي كارشناسيارشد هستم.
از سال 1390با گروه جهادي سفيرانكوثرنور آشنا شدم كه
مسئول اين گروه خانم دكتر پاپينژاد هستند .بهمن 1391به
همراه گروه جهادي سفيرانكوثرنور به اردويي در خرمشهر
رفتم و اين اولين تجربه جهادي من بود.

کردن خانوادههایشان ،تحصیالت خودشان و آموزشهای
مربوط به گروه سنیشان دغدغه دارم و تالشم را میکنم .این
بچهها از رده سنی پنج سال تا 15ساله هستند و نسبت به همه
آنها حس مادرانه دارم».
نمایندگان مجلسی که دغدغه سرکشی به مناطق
محروم را ندارند
دانهکار با گالیه از نمایندگان مجلس میگوید« :متأس��فانه
برخی از نماین��دگان مجلس دغدغهای برای سرکش��ی به
مناطق محروم ندارند .وقتی به روستاهای محروم میروم و از
نماینده مربوط به آن شهر درخواست میکنم که به آنجا بیاید
و مشکالت ساکنان آن منطقه را از نزدیک ببیند ،میگوید
مشکالت را به آنها بگویم! سؤال من این است که اگر قرار است
من بروم و مشکالت را ببینم و به نمایندگان مجلس بگویم،
پس چرا آنها نماینده شدهاند ،وقتی خودشان دغدغهای برای
سرزدن و رسیدگی به مشکالت مردم ندارند».
او ادامه میدهد« :گوشمان پر شد از وعده و وعیدهایی که
کاندیداهای مجلس و شورای شهر به ما برای حل مشکالت
مردم دادند و بعد از نشس��تن روی صندل��ی مجلس همه را

فائزه مسعودی ،جوان جهادگر از دغدغههایش برای محرومیت زدایی میگوید

محیاحسینی

مس�ير زندگيمان تحت تأثي�ر خانواده ،مدرس�ه و
دوس�تانمان قرار ميگيرد .در اين مس�ير ب�ا افراد
زيادي آش�نا ميش�ويم و هر كدام از اي�ن افراد كه
توجه ما را جلب كنند ،در هدفي كه براي زندگي خود
تعيين ميكنيم اثرگذار خواهند بود .فائزه مسعودي
متولد 1370اس�ت و در 20س�الگي با مجموعه گروه
جهادي سفيران كوثر نور آشنا شده ،همين آشنايي
مسير زندگي او را تغيير دادهاس�ت ،زيرا بعد از اردو
رفتن با اي�ن گروه ،تصمي�م گرفت در ته�ران گروه
جهادي جديدي را تأس�يس كن�د و «مادرانه» براي
كمك به محرومان ساكن تهران هر كاري كه از دستش
برميآيد ،انجام دهد .او امروز دغدغه حل مشكالت
محرومان حاش�يه ته�ران را هدف زندگ�ياش قرار
داده و در مسير محروميتزدايي قدم برداشتهاست.
خبرنگار «جوان» با اين دخت�ر جهادگر به گفتوگو
نشستهاست كه مش�روح آن را در ادامه میخوانید.

و آموزش خیاطی در روستای زرده را راه انداختم .همچنین
زنان روستا از قبل زیورآالت درست میکردند ،من لوازم اولیه
مرغوبتری را از تهران خریدم و به آنجا بردم تا آنها زیورآالت
بهروزتری را درست کنند و برایشان بفروشم .اینها کارهایی
بود که برای توانمند کردن زنان روس��تای زرده انجام دادم و
آنقدر مهر اهالی این روستا به دلم نشست که بعد از زلزله نیز
همچنان به روستای زرده میروم».
مدیر گروه جهادی حنیفا به کمکها در مناطق س��یل زده
گرگان نیز اش��اره میکند و میگوید« :بعد از وقوع س��یل
گرگان نیز به آق قال رفتم و یکسری لوازم به آنجا بردم .وقتی
قصد برگشت داشتم یکی از ساکنان آققال گفت« :اگر سیل
نمیآمد کس��ی به ما س��ر نمیزد ،حاال هم آب برود و سیل
تمام شود هیچ کس کنارمان نیست ،در صورتی که آنوقت
مشکالت اصلی ما مشخص میشود» .درست هم میگفت
زیرا که خیلیها بیکار شده بودند و خانههایشان هم خراب
شده بود ،برای همین تصمیم گرفتم که در گرگان نیز برای
توانمند کردن زنان روستا تالش کنم .به زنان آنجا خیاطی یاد
دادم و حاالمیتوانند مانتو ،شلوار و پیراهن بدوزند .یکسری از
افراد که دامهایشان را از دست داده بودند و نمیتوانستند دام
بگیرند و پولی هم نداشتند ،در طویله کارگاه ساختند یا گوشه
خانهشان کارگاه خانگی راه انداختند».

خلف وعده و سنگاندازیهای مسئوالن
دانهکار با اش��اره به بیمهریهای برخی از ارگانها نس��بت
به محروم��ان مناطق مختل��ف ،اظهار م��یدارد« :برخی از
ارگانها با اینکه قدرت زیادی دارن��د و به راحتی میتوانند
به توانمند س��اختن مردمان مناطق مح��روم کمک کنند،
بیمهری میکنند و به جای برداش��تن سنگ از جلوی پای
ما س��نگاندازی میکنند .به تازگی یکی از این ارگانها که
به مناطق محروم معرفی شده از سوی ما سر زده بود 2 ،هزار
دست لباس سفارش داد و گفت که آنها را از ما خواهد خرید
یا اینکه یک مغازه بزرگ دونبش را ک��ه در اختیار دارد به ما
میدهد تا آنها را بفروشیم .ما از شنیدن این حرف خوشحال
شدیم و پارچه خریدیم و این  2هزار دس��ت لباس را تولید
کردیم .متأسفانه این ارگان خلف وعده کرد و حتی نیامدند که
لباس را ببینند! آنها فقط عکس گرفتند و پز دادند که کارگاه
راه انداخته و با اشتغالزایی برای محرومان ،لباس دوختهاند،
اما در واقعیت این لباسهای دوخته ش��ده ،هنوز دست من
است و نمیدانم با آنها چه کار کنم؟»
او در پاسخ به این سؤال که در تهران ،کرمانشاه و گرگان چند
بچه را میشناس��د و برای توانمند کردن خانواده آنها تالش
میکند ،میگوید« :درتهران200بچه ،در کرمانشاه 150بچه
و در آققال نیز  100بچه محروم را میشناسم که برای توانمند

فراموش کردند ».این خانم جهادگر درباره مشکالت مهاجران
افغان در قیامدشت نیز دغدغه دارد و میگوید« :فعالیت اخیر
من در مناطق محروم قیامدش��ت بوده اس��ت ،متأسفانه در
این مناطق افغانستانیها نمیتوانند مدرسه بروند .تنها یک
مدرس��ه آنها را ثبت نام میکند که برای ثبت نام  2میلیون
تومان پول میگیرد! به تازگی با آقای صالحی ،مدیر مدرسه
س�لام و پیروز صحبت کردیم ،معلمان این مدرسه به کوره
قیامدشت آمدهاند و چهار ماه است که در خانههای حنیفا به
کودکان افغان از مقطع اول تا دهم درس میدهند».
کار جه�ادی بخش�ی از زندگی اس�ت ،ن�ه اوقات
فراغت
دانهکار با بیان اینکه کار جهادی بخشی از زندگی است و نه
اوقات فراغت اظهار میدارد« :متأسفانه بعضی از خانمها بعد
از اینکه در دانشگاه قبول میشوند یا هر اتفاق جدیدی که در
زندگیشان میافتد ،کار جهادی را تعطیل میکنند! حرف من
با این خانمها این است که کار جهادی ،اوقات فراغت نیست
که با قبولی در دانشگاه یا شاغل شدن یا ازدواج ،تعطیل شود
بلکه کار جهادی بخشی از زندگی است که هیچ وقت تعطیل
نمیشود».
رانت در مقابل کار جهادی
این خانم جهادگر به کسانی که قصد کارهای جهادی دارند
توصیه میکند« :خانمهایی که قصد ورود به کار جهادی دارند
قطعا با نامالیمتهایی مواجه میشوند بنابراین خودشان را
آمادهکنند.گاهیمشاهدهمیشودارگانهاییکهبودجههایی
در عرصههای فرهنگی و اجتماعی دارن��د ،نمیدانند آن را
چگونه خرج کنند ،به همین دلیل بودجههایشان را صرف
هزینههایی میکنند تا فقط گزارش عملکردشان پر شود و به
ی خودشان ارائه شود! بنابراین شاهد این
مسئوالن باال دست 
خواهیم بود که آنها نه تنها کار فرهنگی انجام نمیدهند بلکه
کار ضدفرهنگی نیز میکنند و در نتیجه مردم آسیبدیده
رانسبت به عملکرد بقیه گروهها نیز بدبین خواهند کرد».
دانهکار ادامه میدهد« :ب��ه برخی از ارگانها که هیچ چیز از
کار جهادی نمیدانند ،باید گفت که کار نکردن آنها بیشتر
کمک میکند تا کار کردنشان! متأسفانه امروز عدهای با پول
بیتالمال با ادعای رفع آسیب اجتماعی ،خودشان تبدیل به
آسیب اجتماعی شدهاند و من روزی هزار بار به یاد این جمله
ید أَ ْن أُ َدا ِو َی ب ِ ُک ْم َو أَنْت ُْم َدائِی» من
از امیرالمومنین میفتم« :أُ ِر ُ
میخواستم به وسیله شما دردهای جامعه را درمان کنم ولی
خودتان دردهای بیدرمانید».
این خانم جهادگر در پایان تأکید میکند« :کار جهادی اگر
برای خدا باشد و منیتها و دیده شدنها کنار برود دیگر کسی
نمیگوید که گروه و کار من از بقیه بهتر است .این دیدگاه باعث
میشود کار به صورت یکپارچه جلو برود و کسی برای دیده
شدن با توهم احساس وظیفه گروه جدیدی را نزند و مقابل
گروههای دیگر نگیرد .کاش همه ما بتوانیم برای خدا کار کنیم
و همه کنار هم با یکرنگی برای مردم کاری انجام دهیم».

مناطق محروم تهران سركشي و براي حل مشكالت ساكنان
اين مناطق برنامهريزي كرده بوديم ،اما بعد از حادثه زلزله
كرمانشاه تصميم گرفتيم انرژيمان را سمت كرمانشاه ببريم.
مدتي بعد هم ش��اهد حوادث تلخي چون سيل گلستان و
خوزستان بوديم كه تابستان 98با پنج گروه ديگر يك اردوي
جامع برنامهريزي كرديم و 12روز در سوسنگرد مانديم .در
اين مدت چهار روستا را تحت پوشش قرار داديم و خدمات
پزشكي ،عمراني و موضوع كارآفريني و خود اشتغالي زنان
را در آنجا انجام داديم .ما از ابتدا برنامه خوداش��تغالي افراد
در مناطق محروم را درنظر داش��تيم تا بعد از توانمند شدن
افراد آن منطقه به مناطق ديگر برويم و به رهايي محرومان از
وضعيت نامناسب زندگيشان كمك كنيم.

مهمترين هدف شما از تشكيل گروه جهادي
مجزا چه بود؟

يكي از مهمترين اهدافي كه سبب ش��د گروه جهادي فتح
را تش��كيل دهم مسئله رفع آس��يبهاي اجتماعي بود كه
هر سال در مناطق محروم پررنگتر و بيشتر از قبل ميشد.
به خصوص مشكالت مربوط به زنان خودسرپرست كه اين
آسيب چندين آسيب اجتماعي ديگر را به دنبال خود داشت.

اين مسئله مدنظر من بود كه اگر زنان خودسرپرست داراي
شغل باشند ،بسياري از مشكالت آنها حل و از بروز بسياري از
مشكالت جلوگيري خواهد شد.

آيا كمكهاي نقدي يا بس�تههاي ارزاق نيز
براي مردمان محروم در مناطقي كه سركشي
كرده بودي�د در برنامهتان داش�تيد؟ يا فقط
مسئله اشتغال را مدنظر قرار داديد؟

بعد از سركشي و بازديد ما از مناطق محروم تهران ،ميديديم
افرادي كه بستههاي ارزاق ،كاال و لباس دريافت ميكردند،
اشباع شدهاند و به دليل درخواست كمك مكرر از خيرين
و گروههاي جهادي بيش از آن چيزي كه بايد بس��ته ارزاق
و لباس و همچنين وجه نق��د دريافت ميكردند ،در مقابل
خانوادههايي بودند كه حفظ آبرو ميكردند و كمتر دستشان
به سمت خيرين دراز ميش��د ،به همين دليل هيچ بسته
ارزاق و وجه نقدي دريافت نميكردند .متأسفانه ما ديديم
كه ارزاق توزيع مناس��بي ندارند و به همين دليل هزينهها
را روي توانمند كردن و اش��تغال افراد متمركز كرديم .آن
چيزي كه موجب افزايش مهاجرت از شهرستانها به حاشيه
تهران شدهاست و ما دربارهاش به كرات شنيده بوديم .اين

مسئلهای بود كه آمديم دنبال كار در تهران و اگر هم كار پيدا
نكنيم يا سركار نرويم ،خيرين و گروههاي جهادي به اينجا
ميآيند و ارزاق ،كاال و لباس برايمان ميآورند(!) اين مضمون
صحبتهايي بود كه ما ميشنيديم .متأسفانه همين تفكر
باعث ميش��د تا افراد تنبلي كه به تهران ميآمدند تنبلتر
شوند .البته در ميان آنها هستند كساني كه اگر شغل برايشان
ايجاد شود حتماً سمت آن ميروند ،افرادي كه به جد دنبال
كار بودند و ميخواستند به آنها كمك هزينه اشتغال بدهيم
تا خودشان روي پاي خودشان بايستند و منتظر كمكهاي
خيرين و گروههاي جهادي نمانند.

براي توانمند ساختن ساكنان مناطق محروم
چه برنامهاي داشتيد و داريد؟

چرخهاي را كه براي ايجاد شغل درنظر ميگيريم بايد تكميل
باشد ،يعني در آن فرد توانمند شود ،شغلي را بياموزد ،زمينه
آن شغل فراهم شود و كاالي توليد ش��ده در بازار به فروش
برسد.
طبق همين چرخ��ه ما پارچه و ل��وازم دوخ��ت را از تهران
تهيه ميكرديم و مث ً
ال به سوس��نگرد ميبرديم و در اختيار
محرومان منطقه ق��رار ميداديم ،آنها هم بع��د از آموزش

يكي از مهمترين اهدافي كه سبب شد
گروهجهاديفتحراتشكيلدهممسئله
رفعآسيبهاياجتماعيبودكههرسال
در مناطق محروم پررنگتر و بيش�تر
از قبل ميش�د .به خصوص مش�كالت
مربوط به زنان خودسرپرس�ت كه اين
آسيبچندينآسيباجتماعيديگررا
به دنبال خود داشت .اين مسئله مدنظر
من ب�ود كه اگ�ر زنان خودسرپرس�ت
داراي ش�غل باش�ند ،بس�ياري از
مش�كالت آنها حل و از بروز بس�ياري
از مش�كالت جلوگي�ري خواهد ش�د
كافي ،لوازم آش��پزخانه مثل دم كني ،پيش بند ،دستگيره
و ...ميدوختن��د و بعد از توليد محصوالت آنه��ا را به تهران
ميآورديم و میفروختيم و بع��د از فروش نيز هزينهها را به
خودشان برميگردانديم تا محصوالت ديگري را براي فروش
توليد كنند و به دستمان برسانند .همه اين كارها را بر اساس
تجارب گروه جهادي قبلي ك��ه در آن بوديم ياد گرفتيم .ما
فرزندان همان گروه بوديم اما خواس��تيم براي ياريرساني
مردم محروم ساكن در تهران متمركز شويم.

خانوادهتان مخالف كارهاي شما نبودند؟

خانوادهام نه تنها مخالف كارهايم نبودند بلكه پيشرو در اين
كارها شدند ،اوايل شيوع كرونا بخش��ي از خانهمان تبديل

اين كار زمان و پاياني ندارد ،ت��ا زماني كه محروميتزدايي
واقعي با ظهور امام زمان(عج) اتفاق نيفتادهاست ،اين توفيق
را داريم كه به اين مسير ادامه دهيم و به مردم خدمت كنيم.
از خدا ميخواهم كمكم كند تا كارهايم را در گروه به شكل
درستتري انجام دهم .اينكه توانمند كردن اين محرومان به
بهترين شكل ممكن انجام شود .اينطور نباشد كه به جاي
مسير پيشرفت ،مسير پس��رفت را انتخاب كنيم و شرمنده
اين افراد شويم.

خيلي ممنون از شما و فعاليتهايي كه گروه
جهادي فت�ح انج�ام ميدهد .در پاي�ان اگر
صحبتي داريد ،بفرماييد.

متأس��فانه موازي كاريه��اي فراواني در كمكرس��اني به
س��اكنان مناطق محروم داريم .برخ��ي از خانوادهها چه در
تهران و چه در شهرستانهاي ديگر ،تعداد زيادي خدمات،
كمكهاي مالي و بستههاي ارزاق دريافت ميكنند،در مقابل
خانوادههايي هس��تند كه كمكهاي نهادهاي باالدس��تي
كفاف زندگيشان را نميدهد و گروههاي جهادي بايد آنها را
شناسايي و كمكشان كنند.
يك انتقاد هم به شورايعالي انقالب فرهنگي دارم كه هيچ
كدام از اعضاي آن خانم نيس��تند .مگر درصد دانشجويان
خانم بيشتر از آقايان نيست؟ چرا در تصميمگيريهاي كالن،
خانمها دخالت چنداني ندارند؟
متأسفانه در همين حوزه جهادي نيز ميبينيد كه نهادهاي
جهادي در عرصه مردمي فكر ميكنن��د كار فقط كارهاي
عمراني و ساخت دستشويي و حمام است و از عهده آقايان
برميآيد .در صورتي كه بايد نگاه فرهنگي داشته باشند ،بايد
اين دغدغه ايجاد شود كه رفتن به سمت سبك زندگي ايراني
اسالمي به شكل واقعي نيازمند حضور پررنگ بانوان است و
اين مسئله بايد جدي گرفته شود.

