
 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 می دهی و برای رس��یدن ب��ه آن تالش 
می کنی. در این میان هستند کسانی که از همه خواسته های 
فردی خود می گذرن��د و هدف زندگی ش��ان را در کمک به 
مردم مناطق محروم می بینند؛ آنها رس��اندن محرومان به 
موفقیت را با موفقیت خودشان یکی می  دانند و به هیچ چیز 
جز یاری رساندن به محرومان فکر نمی کنند. این جوانان که 
بیشترشان، دختران جوان هستند همه دنیای شان توانمند 
کردن محرومانی اس��ت که حداقل امکان��ات زندگی را نیز 
ندارند. نسترن دانه کار، مدیر گروه جهادی حنیفا یکی از همین 
دختران جوان است که در حال حاضر 450 کودک، نوجوان 
و جوان را در مناطق محروم می شناسد و برای نجات زندگی 
و آینده آنها قدم برداشته است. خبرنگار »جوان « به مناسبت 
»روز مادر« با این دختر جهادگر گفت وگو کرده و علت انتخاب 
این مسیر و زندگی جهادی را از او پرسیده است، دانه کار در 
پاسخ به این سؤال می گوید: »س��ال 1390 بود که به همراه 
خانواده، هدایایی را برای مناطق محروم جمع می کردم و آنها 
را به عنوان واسطه به گروه های جهادی می دادم. از آنجایی که 
به کمک کردن عالقه داشتم و نقاشی ام هم خوب بود، مدیر 
مدرس��ه ای که در آن درس خوانده بودم دو مدرسه را برای 
رنگ آمیزی به من معرفی کرد و اولین کار جهادی  من با رنگ 
کردن مدرسه ای در منطقه 10 تهران که از وضعیت خوبی 

بهره مند نبود، آغاز شد.«
این خانم جهادگ��ر ادامه می دهد: »س��ال 1394 بود 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��ی های دیواری را طبق تجربه ای که داشتم انجام دادم 
و طی 10 روزی که در کرمانشاه بودیم به خانم های مناطق 
محروم، خیاطی، گلدوزی و نم��ددوزی یاد دادم و از آنجایی 
که خانم     ها استقبال خیلی خوبی کردند و می خواستند این 
کار ادامه پیدا کند، تصمیم گرفتیم که این آموزش     ها ادامه 

پیدا کند. «
    ثبت گروه جهادی حنیفا و آغاز کار

دانه کار به ثبت گروه جهادی حنیفا توس��ط خودش و چند 
دختر جوان دیگر اشاره می کند و اظهار می دارد: »از آنجایی که 
مناطق محروم زیادی را در تهران می شناختم تصمیم گرفتیم 
گروه حنیفا را ثبت کنیم و کارمان را از کوره های دولتخواه و 
خالزیر شروع کردیم. بعد از آن هم کوره شمس آباد را انتخاب 
کردیم و ب��رای کمک به محرومان ای��ن مناطق کمک های 

مردمی اعم از نقدی و ارزاق را به دستشان می رساندیم.«
مدیر گروه جه��ادی حنیفا ب��ه تجربه بد خود از رس��اندن 
بس��ته های ارزاق و پول به محرومان مناطق مختلف اشاره 
می کند و می گوید: »متأسفانه به مرور زمان متوجه شدم که 
مردم مناطق محروم به دلیل سهولت در گرفتن بسته های 

ارزاق و پول های بی حس��اب و کتابی که از س��وی خیرین و 
گروه های جهادی مختلف به دست شان می رسد، 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 کمک رسانی در کرمانشاه تا گرگان

دانه کار ب��ه کمک های گ��روه حنیفا به مناط��ق محروم در 
شهرهای دیگر نیز اش��اره می کند و می گوید: »بعد از زلزله 
کرمانشاه برخی از کمک های 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 بچگی هایم 
بود؛ یک روس��تای خیلی دور و محلی که یکی، دو تا کالس 
دارد، بچه     هایی که در مدرس��ه کاهگلی درس می خوانند و 
من هم با امکانات خیلی کم در کنارشان زندگی می کنم، این 
روستا و زندگی در کنار مردم این منطقه شبیه تصور زیبای 
کودکی ام بود، شبیه فیلم دنیای ش��یرین دریا و ترکیبی از 

فیلم رنگ خدا.«
این خانم جهادگر ادامه می دهد: »از آنجایی که در دانشگاه 
طراحی لباس خوان��ده بودم و دی��دم لباس های محلی این 
روستا خیلی زیبا هستند، پارچه مناسبی از تهران تهیه کردم 

و آموزش خیاطی در روستای زرده را راه انداختم. همچنین 
زنان روستا از قبل زیورآالت درست می کردند، من لوازم اولیه 
مرغوب تری را از تهران خریدم و به آنجا بردم تا آنها زیورآالت 
به روزتری را درست کنند و برایشان بفروشم. اینها کار    هایی 
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 می روم.«
مدیر گروه جهادی حنیفا به کمک     ها در مناطق س��یل زده 
گرگان نیز اش��اره می کند و می گوید: »بعد از وقوع س��یل 
گرگان نیز به آق قال رفتم و یکسری لوازم به آنجا بردم. وقتی 
قصد برگشت داشتم یکی از ساکنان آق قال گفت: »اگر سیل 
نمی آمد کس��ی به ما س��ر نمی زد، حاال هم آب برود و سیل 
تمام شود هیچ کس کنارمان نیست، در صورتی که آن وقت 
مشکالت اصلی ما مشخص می شود. « درست هم می گفت 
زیرا که خیلی     ها بیکار شده بودند و خانه های شان 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 حاال  می توانند مانتو، شلوار و پیراهن بدوزند. یکسری از 
افراد که دام های شان را از دست داده بودند و نمی توانستند دام 
بگیرند و پولی هم نداشتند، در طویله کارگاه ساختند یا گوشه 

خانه شان کارگاه خانگی راه انداختند.«

   خلف وعده و سنگ اندازی های مسئوالن
دانه کار با اش��اره به بی مهری های برخی از ارگان     ها نس��بت 
به محروم��ان مناطق مختل��ف، اظهار م��ی دارد: »برخی از 
ارگان     ها با اینکه قدرت زیادی دارن��د و به راحتی می توانند 
به توانمند س��اختن مردمان مناطق مح��روم کمک کنند، 
بی مهری می کنند و به جای برداش��تن سنگ از جلوی پای 
ما س��نگ اندازی می کنند. به تازگی یکی از این ارگان     ها 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 
می دهد تا آنها را بفروشیم. ما از شنیدن این حرف خوشحال 
شدیم و پارچه خریدیم و این 2 هزار 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 اشتغال زایی برای محرومان، لباس دوخته اند، 
اما در واقعیت این لباس های دوخته ش��ده، هنوز دست من 

است و نمی دانم با آنها چه کار کنم؟«
او در پاسخ به این سؤال که در تهران، کرمانشاه و گرگان چند 
بچه را می شناس��د و برای توانمند کردن خانواده آنها تالش 
می کند، می گوید: »درتهران 200بچه، در کرمانشاه 150 بچه 
و در آق قال نیز 100 بچه محروم را می شناسم که برای توانمند 

کردن خانواده های شان، تحصیالت خودشان و آموزش های 
مربوط به گروه سنی شان دغدغه دارم و تالشم را می کنم. این 
بچه     ها از رده سنی پنج سال تا 15 ساله هستند و نسبت به همه 

آنها حس مادرانه دارم.«
   نمایندگان مجلسی که دغدغه سرکشی به مناطق 

محروم را ندارند
دانه کار با گالیه از نمایندگان مجلس می گوید: »متأس��فانه 
برخی از نماین��دگان مجلس دغدغه ای برای سرکش��ی به 
مناطق محروم ندارند. وقتی به روستاهای محروم می روم و از 
نماینده مربوط به آن شهر درخواست می کنم که به آنجا بیاید 
و مشکالت ساکنان آن منطقه را از نزدیک ببیند، می گوید 
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 شده اند، وقتی خودشان دغدغه ای برای 

سرزدن و رسیدگی به مشکالت مردم ندارند.« 
او ادامه می دهد: »گوش مان پر شد از وعده  و وعید    هایی که 
کاندیداهای مجلس و شورای شهر به ما برای حل مشکالت 
مردم دادند و بعد از نشس��تن روی صندل��ی مجلس همه را 

فراموش کردند.« این خانم جهادگر درباره مشکالت مهاجران 
افغان در قیامدشت نیز دغدغه دارد و می گوید: »فعالیت اخیر 
من در مناطق محروم قیامدش��ت بوده اس��ت، متأسفانه در 
این مناطق افغانستانی     ها نمی توانند مدرسه بروند. تنها یک 
مدرس��ه آنها را ثبت نام می کند که برای ثبت نام 2 میلیون 
تومان پول می گیرد! به تازگی با آقای صالحی، مدیر مدرسه 
س��الم و پیروز صحبت کردیم، معلمان این مدرسه به کوره 
قیامدشت آمده اند و چهار ماه است که در خانه های حنیفا به 

کودکان افغان از مقطع اول تا دهم درس می دهند.«
   کار جه�ادی بخش�ی از زندگی اس�ت، ن�ه اوقات 

فراغت
دانه کار با بیان اینکه کار جهادی بخشی از زندگی است و نه 
اوقات فراغت اظهار می دارد: »متأسفانه بعضی از خانم    ها بعد 
از اینکه در دانشگاه قبول می شوند یا هر اتفاق جدیدی که در 
زندگی شان می افتد، کار جهادی را تعطیل می کنند! حرف من 
با این خانم     ها 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 

نمی شود.«
   رانت در مقابل کار جهادی

این خانم جهادگر به کسانی که قصد کارهای جهادی دارند 
توصیه می کند: »خانم     هایی که قصد ورود به کار جهادی دارند 
قطعا با نامالیمت    هایی مواجه می شوند بنابراین خودشان را 
آماده کنند. گاهی مشاهده می شود ارگان هایی که بودجه     هایی 
در عرصه های فرهنگی و اجتماعی دارن��د، نمی دانند آن را 
چگونه خرج کنند، به همین دلیل بودجه های شان را صرف 
هزینه     هایی می کنند تا فقط گزارش عملکردشان پر شود و به 
مسئوالن باال دستی  خودشان ارائه شود! بنابراین شاهد این 
خواهیم بود که آنها نه تنها کار فرهنگی انجام نمی دهند بلکه 
کار ضدفرهنگی نیز می کنند و در نتیجه مردم آسیب دیده 

رانسبت به عملکرد بقیه گروه    ها نیز بدبین خواهند کرد.«
دانه کار ادامه می دهد: »ب��ه برخی از ارگان     ها که هیچ چیز از 
کار جهادی نمی دانند، باید گفت که کار نکردن آنها بیشتر 
کمک می کند تا کار کردن شان! متأسفانه امروز عده ای با پول 
بیت المال با ادعای رفع آسیب اجتماعی، خودشان تبدیل به 
آسیب اجتماعی شده اند و من روزی هزار بار به یاد این جمله 
از امیرالمومنین میفتم: »أُرِیُد أَْن أَُداوَِی بُِکْم َو أَنُْتْم َدائِی « من 
می خواستم به وسیله شما دردهای جامعه را درمان کنم ولی 

خودتان دردهای بی درمانید.«
این خانم جهادگر در پایان تأکید می کند: »کار جهادی اگر 
برای خدا باشد و منیت    ها و دیده شدن    ها کنار برود دیگر کسی 
نمی گوید که گروه و کار من از بقیه بهتر است. این دیدگاه باعث 
می شود کار به صورت یکپارچه جلو برود و کسی برای دیده 
شدن با توهم احساس وظیفه گروه جدیدی را نزند و مقابل 
گروه های دیگر نگیرد. کاش همه ما بتوانیم برای خدا کار کنیم 

و همه کنار هم با یکرنگی برای مردم کاری انجام دهیم.«

گفت وگو با نسترن دانه کار، مدیر گروه جهادی حنیفا

دختر دهه هفتادی مادر 450 فرزند در مناطق محروم!

درتهران 200بچه، در کرمانشاه 150 بچه و 
در آق قال نیز 100 بچه محروم را می شناسم 
که برای توانمند کردن خانواده های شان، 
تحصی�الت خودش�ان و آموزش ه�ای 
مرب�وط ب�ه گ�روه سنی ش�ان دغدغه 
دارم و تالش�م را می کنم. ای�ن بچه     ها از 
رده سنی پنج س�ال تا 15 ساله هستند 
و نس�بت به همه آنها حس مادرانه دارم

مس�یر زندگي مان تحت تأثی�ر خانواده، مدرس�ه و 
دوس�تان مان قرار مي گیرد. در این مس�یر ب�ا افراد 
زیادي آش�نا مي ش�ویم و هر کدام از ای�ن افراد که 
توجه ما را جلب کنند، در هدفي که براي زندگي خود 
تعیین مي کنیم اثرگذار خواهند بود. فائزه مسعودي 
متولد 1370 اس�ت و در 20 س�الگي با مجموعه گروه 
جهادي سفیران کوثر نور آشنا شده، همین آشنایي 
مسیر زندگي او را تغییر داده    اس�ت، زیرا بعد از اردو 
رفتن با ای�ن گروه، تصمی�م گرفت در ته�ران گروه 
جهادي جدیدي را تأس�یس کن�د و »مادرانه« براي 
کمک به محرومان ساکن تهران هر کاري که از دستش 
برمي آید، انجام دهد. او امروز دغدغه حل مشكالت 
محرومان حاش�یه ته�ران را هدف زندگ�ي اش قرار 
داده و در مسیر محرومیت زدایي قدم برداشته است. 
خبرنگار »جوان« با این دخت�ر جهادگر به گفت وگو 
نشسته است که مش�روح آن را در ادامه می خوانید.

       
از خودت�ان و ش�روع فعالیت خ�ود در گروه 

جهادي سفیران کوثر نور بگویید. 
من 30سال دارم، مجرد و دانشجوي کارشناسي ارشد هستم. 
از سال 1390 با گروه جهادي سفیران کوثر نور آشنا شدم که 
مسئول این گروه خانم دکتر پاپي نژاد هستند. بهمن 1391 به 
همراه گروه جهادي سفیران کوثر نور به اردویي در خرمشهر 

رفتم و این اولین تجربه جهادي من بود. 
گروه شما چه کارهایي در خرمشهر انجام داده 

و چه نتایجي به دست آورده است؟
یکي از ثمره هاي تالش گروه جهادي س��فیران کوثر نور این 
بوده که از س��ال 1395، دختران بومي خرمش��هر توانمند 

شده اند و دیگر خودشان برنامه برگزار مي کنند. 
مسئولیت رسانه و تبلیغات در گروه به عهده من بود، اینکه 
از فعالیت بچه ها تصویربرداري کنم یا از کارهاي انجام شده 
گروه، گزارش مکتوب بنویس��م. به مرور زمان و بعد از آنکه 
دختران بومي توانس��تند خودشان مس��ئولیت ادامه کار را 
برعهده بگیرند و همچنین با اضافه شدن نیروهاي جدید به 
گروه، تصمیم گرفتم تا گروه جهادي به اسم »فتح« را ثبت 
کنم تا به کمک سایر اعضاي گروه به مشکالت مناطق محروم 
تهران رسیدگي کنم. این هم یکي دیگر از نتایج گروه جهادي 
سفیران کوثر نور است که من را براي تأسیس گروه جهادي 

دیگري تربیت کرده است. 
گ�روه جه�ادي فت�ح چ�ه کارهای�ي انجام 

داده است؟
از همان آغاز کار گروه جهادي »فتح«، زلزله کرمانشاه اتفاق 
افتاد. با اینکه مي خواستیم در تهران شروع به کار کنیم و به 

مناطق محروم تهران سرکشي و براي حل مشکالت ساکنان 
این مناطق برنامه ریزي کرده بودیم، اما بعد از حادثه زلزله 
کرمانشاه تصمیم گرفتیم انرژي مان را سمت کرمانشاه ببریم. 
مدتي بعد هم ش��اهد حوادث تلخي چون سیل گلستان و 
خوزستان بودیم که تابستان 98 با پنج گروه دیگر یک اردوي 
جامع برنامه ریزي کردیم و 12 روز در سوسنگرد ماندیم. در 
این مدت چهار روستا را تحت پوشش قرار دادیم و خدمات 
پزشکي، عمراني و موضوع کارآفریني و خود اشتغالي زنان 
را در آنجا انجام دادیم. ما از ابتدا برنامه خوداش��تغالي افراد 
در مناطق محروم را درنظر داش��تیم تا بعد از توانمند شدن 
افراد آن منطقه به مناطق دیگر برویم و به رهایي محرومان از 

وضعیت نامناسب زندگیشان کمک کنیم. 
مهم ترین هدف شما از تشكیل گروه جهادي 

مجزا چه بود؟
یکي از مهم ترین اهدافي که سبب ش��د گروه جهادي فتح 
را تش��کیل دهم مسئله رفع آس��یب هاي اجتماعي بود که 
هر سال در مناطق محروم پررنگ تر و بیشتر از قبل مي شد. 
به خصوص مشکالت مربوط به زنان خودسرپرست که این 
آسیب چندین آسیب اجتماعي دیگر را به دنبال خود داشت. 

این مسئله مدنظر من بود که اگر زنان خودسرپرست داراي 
شغل باشند، بسیاري از مشکالت آنها حل و از بروز بسیاري از 

مشکالت جلوگیري خواهد شد. 
آیا کمک هاي نقدي یا بس�ته هاي ارزاق نیز 
براي مردمان محروم در مناطقي که سرکشي 
کرده بودی�د در برنامه تان داش�تید؟ یا فقط 

مسئله اشتغال را مدنظر قرار دادید؟
بعد از سرکشي و بازدید ما از مناطق محروم تهران، مي دیدیم 
افرادي که بسته هاي ارزاق، کاال و لباس دریافت مي کردند، 
اشباع شده اند و به دلیل درخواست کمک مکرر از خیرین 
و گروه هاي جهادي بیش از آن چیزي که باید بس��ته ارزاق 
و لباس و همچنین وجه نق��د دریافت مي کردند، در مقابل 
خانواده هایي بودند که حفظ آبرو مي کردند و کمتر دستشان 
به سمت خیرین دراز مي ش��د، به همین دلیل هیچ بسته 
 ارزاق و وجه نقدي دریافت نمي کردند. متأسفانه ما دیدیم 
که ارزاق توزیع مناس��بي ندارند و به همین دلیل هزینه ها 
را روي توانمند کردن و اش��تغال افراد متمرکز کردیم. آن 
چیزي که موجب افزایش مهاجرت از شهرستان ها به حاشیه 
تهران شده است و ما درباره اش به کرات شنیده بودیم. این 

مسئله ای بود که آمدیم دنبال کار در تهران و اگر هم کار پیدا 
نکنیم یا سرکار نرویم، خیرین و گروه هاي جهادي به اینجا 
مي آیند و ارزاق، کاال و لباس برایمان مي آورند)!( این مضمون 
صحبت هایي بود که ما مي شنیدیم. متأسفانه همین تفکر 
باعث مي ش��د تا افراد تنبلي که به تهران مي آمدند تنبل تر 
شوند. البته در میان آنها هستند کساني که اگر شغل برایشان 
ایجاد شود حتماً سمت آن مي روند، افرادي که به جد دنبال 
کار بودند و مي خواستند به آنها کمک هزینه اشتغال بدهیم 
تا خودشان روي پاي خودشان بایستند و منتظر کمک هاي 

خیرین و گروه هاي جهادي نمانند. 
براي توانمند ساختن ساکنان مناطق محروم 

چه برنامه اي داشتید و دارید؟
چرخه اي را که براي ایجاد شغل درنظر مي گیریم باید تکمیل 
باشد، یعني در آن فرد توانمند شود، شغلي را بیاموزد، زمینه 
آن شغل فراهم شود و کاالي تولید ش��ده در بازار به فروش 

برسد. 
طبق همین چرخ��ه ما پارچه و ل��وازم دوخ��ت را از تهران 
تهیه مي کردیم و مثاًل به سوس��نگرد مي بردیم و در اختیار 
محرومان منطقه ق��رار مي دادیم، آنها هم بع��د از آموزش 

کافي، لوازم آش��پزخانه مثل دم کني، پیش بند، دستگیره 
و... مي دوختن��د و بعد از تولید محصوالت آنه��ا را به تهران 
مي آوردیم و می فروختیم و بع��د از فروش نیز هزینه ها را به 
خودشان برمي گرداندیم تا محصوالت دیگري را براي فروش 
تولید کنند و به دستمان برسانند.  همه این کارها را بر اساس 
تجارب گروه جهادي قبلي ک��ه در آن بودیم یاد گرفتیم. ما 
فرزندان همان گروه بودیم اما خواس��تیم براي یاري رساني 

مردم محروم ساکن در تهران متمرکز شویم. 
خانواده تان مخالف کارهاي شما نبودند؟

خانواده ام نه تنها مخالف کارهایم نبودند بلکه پیشرو در این 
کارها شدند، اوایل شیوع کرونا بخش��ي از خانه مان تبدیل 

به کارگاه دوخت ماسک ش��ده بود، گاهي بخشي از خانه را 
تبدیل به دپوي لوازم مي کنیم تا به مناطق محروم بفرستیم، 
همچنین سالي دو الي س��ه بار به صورت خانوادگي و براي 
یاري رس��اني در مناطق محروم به خرمشهر سفر مي کنیم. 
از طرفي م��ادرم کارگاه دوخت لباس دارن��د، از این کارگاه 
براي روزهاي سخت کرونایي و براي دوخت ماسک استفاده 
کردیم و با آوردن 10چرخ خیاطي کارگاه را بزرگ تر کردیم. 
خواهرم نیز یک نقاش و هنرمند است که در خیلي از برنامه ها 
کنار ما بودند و از ایده ها و خالقیت او استفاده کردیم. پدرم 
شغل آزاد دارد و بسیجي است، ایشان راننده صلواتي گروه 
جهادي هستند و براي جابه جایي لوازم در مناطق مختلف 

به ما کمک مي کنند. 
تا چه زماني ب�ه فعالیت جهادي خ�ود ادامه 

مي دهید؟
این کار زمان و پایاني ندارد، ت��ا زماني که محرومیت زدایي 
واقعي با ظهور امام زمان)عج( اتفاق نیفتاده است، این توفیق 
را داریم که به این مسیر ادامه دهیم و به مردم خدمت کنیم.  
از خدا مي خواهم کمکم کند تا کارهایم را در گروه به شکل 
درست تري انجام دهم. اینکه توانمند کردن این محرومان به 
بهترین شکل ممکن انجام شود. اینطور نباشد که به جاي 
مسیر پیشرفت، مسیر پس��رفت را انتخاب کنیم و شرمنده 

این افراد شویم. 
خیلي ممنون از شما و فعالیت هایي که گروه 
جهادي فت�ح انج�ام مي دهد. در پای�ان اگر 

صحبتي دارید، بفرمایید. 
متأس��فانه موازي کاري ه��اي فراواني در کمک رس��اني به 
س��اکنان مناطق محروم داریم. برخ��ي از خانواده ها چه در 
تهران و چه در شهرستان هاي دیگر، تعداد زیادي خدمات، 
کمک هاي مالي و بسته هاي ارزاق دریافت مي کنند،در مقابل 
خانواده هایي هس��تند که کمک هاي نهادهاي باالدس��تي 
کفاف زندگي شان را نمي دهد و گروه هاي جهادي باید آنها را 

شناسایي و کمکشان کنند. 
یک انتقاد هم به شوراي عالي انقالب فرهنگي دارم که هیچ 
کدام از اعضاي آن خانم نیس��تند. مگر درصد دانشجویان 
خانم بیشتر از آقایان نیست؟ چرا در تصمیم گیري هاي کالن، 

خانم ها دخالت چنداني ندارند؟
متأسفانه در همین حوزه جهادي نیز مي بینید که نهادهاي 
جهادي در عرصه مردمي فکر مي کنن��د کار فقط کارهاي 
عمراني و ساخت دستشویي و حمام است و از عهده آقایان 
برمي آید. در صورتي که باید نگاه فرهنگي داشته باشند، باید 
این دغدغه ایجاد شود که رفتن به سمت سبک زندگي ایراني 
اسالمي به شکل واقعي نیازمند حضور پررنگ بانوان است و 

این مسئله باید جدي گرفته شود. 

فائزه مسعودی، جوان جهادگر از دغدغه هایش برای محرومیت زدایی می گوید

توانمند سازي مادران و دختران جهاد من است

یكي از مهم ترین اهدافي که سبب شد 
گروه جهادي فتح را تشكیل دهم مسئله 
رفع آسیب هاي اجتماعي بود که هر سال 
در مناطق محروم پررنگ تر و بیش�تر 
از قبل مي ش�د. به خصوص مش�كالت 
مربوط به زنان خودسرپرس�ت که این 
آسیب چندین آسیب اجتماعي دیگر را 
به دنبال خود داشت. این مسئله مدنظر 
من ب�ود که اگ�ر زنان خودسرپرس�ت 
داراي ش�غل باش�ند، بس�یاري از 
مش�كالت آنها حل و از بروز بس�یاري 
از مش�كالت جلوگی�ري خواهد ش�د

دو ش��نبه 4 بهم��ن 1400 | 21 جمادی الثان��ی 1443 || روزنامه جوان |  شماره 106407

88498440سرويس اجتماعي

مهسا گربندی
  گفت وگو

محیا حسینی
  گفت وگو


