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گروههاي جهادي

به  401روستاي كرمان آبرساني ميكنند
تا پايان س�ال به  ۴۰۱روستاي
كرمان آبرس�اني ميش�ود .در
حوزه اش�تغال خرد ،خانگي و
صنايع تبديل�ي و در چارچوب
اقتصاد مقاومتي س�عي ش�ده
س�فرههاي مردم رنگين شود
و س�اخت مس�كن مددجويان
و محروم�ان ،ارائ�ه خدم�ات
اجتماع�ي و ح�وزه فرهنگ�ي
از ديگ�ر اقدام�ات گروهه�اي
جهادي در اين اس�تان اس�ت

كرمان كه به خاطر موقعيت جغرافيايي و شرايط خاصش
هميشه در ليست استانهاي محروم و كمبرخوردار قرار
داشته ،حاال هدف گروههاي جهادي است تا با ارائه خدمات
در زمينههاي مختلف ،سطح روستاهايش را باال ببرند .به
گفته فرمانده سپاه ثاراهلل استان كرمان ،هم اكنون  3هزار
و  ۲۰۰گروه جهادي در اس�تان ثبت شده و فعال هستند.
گروههايي كه اولويتهايشان را در شش حوزه براي رفع
محروميتزدايي از كرم�ان تقس�يمبندي كردهاند و در
صدر آن با كمك سپاه و بسيج اطلس دقيق آب استان را
مشخص و تا پايان سال به ۴۰۱روستا آبرساني خواهند كرد.

ش�عار اصل�ي گرو هه�ا در
عمليات جهادي «ميس�ازيم
تا ساخته ش�ويم» است كه در
اين مس�ير دو ه�دف عمران و
محروميتزدايي و خودسازي
دنبال ميشود ،يكي از اهداف
س�پاه ب�راي محروميتزدايي
برانگيختگي تمامی دستگاهها
و نهاده�اي دولت�ي و اجرايي
اس�ت كه مقام معظ�م رهبري
نيز بر آن تأكيد ف�راوان دارند
و بارها فرمودهان�د كه مديران
باي�د جه�ادي عم�ل كنن�د

گزارش تصویری

افتتاح پروژههاي آبرساني براي زنده كردن روستاها

توزيع بستههاي معيشتي در مناطق كمبرخوردار

جهاد فرهنگي براي كمك به تحصيل دانشآموزان

خدمات رايگان درماني براي خانوادههاي محروم

كمك به كشاورزان در مراحل مختلف كاشت و داشت و برداشت

ساخت خانه براي كپرنشينان كرمان

نيازسنجي ،مطالعه و اقدام جهادي
بهترين نسخه براي رفع محروميتهاست
عمليات و خدماتي كه گروههاي جهادي در مناطق محروم كشور ارائه ميكنند آنقدر زياد
است كه به جرئت ميتوان گفت هيچ نهاد مردمي و دولتي نميتواند ادعا كند اين حجم از
كارهاي فرهنگي ،عمراني و بهداشتي را در روستاهاي كمبرخوردار ارائه كرده است .با اين
حال گروهي از جهادگران با راهاندازي قرارگاههايي ،اقداماتشان را دستهبندي كرده و با
ايجاد تعامل و همكاري با سازمانها و نهادها ،سعي در برطرف كردن نيازها و كمبودهاي
مناطق محروم در كمترين زمان ممكن دارند .درس�ت مثل گروه جه�ادي راه كربال كه با
مديريتبچههايجهادي،روستاهايزياديدركشوروبهخصوصاستانكرمانراهدفقرار
دادند و به ارائه خدمات عمراني و بهداشتي و فرهنگي و ورزشي در آنها ميپردازند .به سراغ
محمدامير بزرگيان ،مسئول اين گروه جهادي رفتيم تا گفتوگويي با ايشان داشته باشيم.

چطور شد كه به فكر تشكيل
گ�روه و خدم�ت در مناط�ق
محروم افتاديد؟

دقيقاً  10سال پيش يعني در سال 1390
قرارگاه جه��ادي را راهان��دازي كرديم و
تا امروز اس��تقبال خيلي خوبي از سوي
جهادگران شده است.
امس��ال قرارگاه بسيج سازندگي خودش
قرارگاه كش��وري را با اتح��اد و همكاري
كل استانهاي كش��ور با ظرفيتي حدود
 2هزار و  300جهادگر خانم و آقا تشكيل
داده و در مناطق محروم فعاليت ميكنند
و معموالً بچههايي كه متأهل ميش��وند
خانوادگي در منطقه حضور دارند.

چرا فكر ميكني�د گروههاي
جهادي بايد قرارگاه داش�ته
باش�ند و از اي�ن طري�ق كار
كنند؟

بعد از گذشت حدود  20سال از فعاليت
گروههاي جهادي احس��اس شد بايد كار
قويتري انج��ام دهي��م و نيازمند مدل
جديدي ب��راي كار جهادي هس��تيم .بر
همين اساس ابتدا مشكالت و آفتهاي
گروههاي جهادي را بررس��ي كرديم و با
توجه به همه موارد ،حدود 18
مورد براي معضالت كار جهادي
نوش��تيم و ب��ه فكر رف��ع آنها
افتاديم .در نهايت به اين مدل
رسيديم كه خيلي از ايرادها به
واسطه انجام كار جزيرهاي است
و كارهايمان مكمل هم نيست
و به دليل اينكه كارها مقطعي
صورت ميگيرد ،هميشه ناقص
ميمان��د ،بنابراين ق��رارگاه را
پيش��نهاد دادي��م و يك مدل
براي قرارگاه نوشته و با بهترين
گروههاي جه��ادي تبادل نظر
و از آنها اس��تفاده كرديم و به يك نتيجه
نهايي و مدل رسيديم.

گفتوگو

كرمان به خاطر شرايط اقليمياش هميشه با مشكالت و معضالت
زيادي دس��ت و پنجه نرم ميكند .از بارشها و سيلهاي وقت و
بيوقتش گرفته تا خشكسالي و محروميتهايي كه سالهاست
سايه سنگين خود را بر سر اين منطقه تحميل كردهاند .به همين
خاطر بخش جنوبي كرمان مقصد بسياري از گروههاي جهادي
است تا با شناسايي كمبودها ،مشكالت و نيازمنديهاي روستاها
بهترين خدمات را به آنها ارائه كنند .چندي پيش بود كه  ۹۰گروه
جهادي به مناطق محروم جنوب استان رفتند تا به احياي قنوات
بپردازند؛ اقداماتي كه به همت بنياد مستضعفان انقالب اسالمي،
س��پاه ثاراهلل اس��تان و كميته امداد امام خميني(ره) و با اجرای
گروههاي جهادي پيش رفت .در همين رابطه مسئول سازمان
بسيج دانشجويي كرمان با بيان اينكه گروههاي جهادي در زمينه
ساخت  ۲۵۰چشمه سرويس بهداشتي ۱۰ ،خانه عالم و احيای
هش��ت قنات به اين مناطق اعزام ش��دند ،گفت« :دانشگاههاي
سراسر استان در اين مسئله دخيل هستند و گروه جهادي پنج
گنج جنوبي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرمان و دانشگاه پيامنور
بارها و بارها در جنوب فعاليت داشتهاند».
رضا اسماعيل كاخ با تأكيد بر اينكه احيای  10قنات آب در جنوب
كرمان كه ش��امل  70روس��تا در منطقه زهكلوت و جازموريان
ميش��ود يكي از مهمترين اقدامات گروههاي جهادي به شمار
ميآيد ،ادامه داد« :از تعداد روستاهاي ياد ش��ده ۴۰ ،روستا در
بخش كوهس��تان قرار دارند .همچنين در دو كارگاه بلوكزني،
روزانه  2هزار و  ۵۰۰بلوك و همچنين  ۱۵۰ناي براي حلقههاي
چاه زده شد و دو چاه در روستاي برجك احيا شد».

آب به  401روستا ميرسد
به گفته فرمانده سپاه ثاراهلل استان كرمان ،در حال حاضر  3هزار
و  ۲۰۰گروه جهادي ثبت شده و فعال در استان وجود دارد كه در
همين راستا و طي يكسال گذشته يك هزار و  ۲۰۰گروه جهادي
محله محور نيز ساماندهي شده است.
س��ردار حس��ين معروفي با اش��اره ب��ه تش��كيل قرارگاههاي
محروميتزداي��ي در كرم��ان ط��ي ماهه��اي گذش��ته گفت:
«اولويتهاي كرمان براي رفع محروميتزدايي را در شش حوزه
تقسيمبندي كردهايم كه در بحث آب با كمك سپاه و بسيج اطلس
دقيق آب استان مشخص شده است و تا پايان سال به  ۴۰۱روستا
آبرساني ميشود».
وي با اشاره به فعاليتهاي گروههاي جهادي در حوزه بهداشت
استان ادامه داد« :در حوزه اشتغال خرد ،خانگي و صنايع تبديلي
و در چارچوب اقتصاد مقاومتي س��عي شده س��فرههاي مردم را
رنگين كنيم .ساخت مسكن مددجويان و محرومان ،ارائه خدمات
اجتماعي و حوزه فرهنگي نيز از ديگر اقدامات گروههاي جهادي
در استان محسوب ميشود».
اين مس��ئول با تأكيد بر اينكه گروههاي جه��ادي ما تلفيقي از
دانشآموزان ،دانشجويان و اقشار اس��ت ،تصريح ميكند« :اين
گروهها براي آن نيست كه فقط در زمانهاي خاص حركت كنند يا

فقط براي حوادث غيرمترقبه و كار اقتضايي تعريف نميشوند بلكه
براي نياز هر لحظه مرجع و تكيه گاه مردم بودن ،تعريف ميشوند.
بس��يار ديدهايم كه دانش��جوي دكتراي ما در سفرهاي جهادي
سرويس بهداش��تي و حمام خانه ميس��ازد ،قناتها را اليروبي
ميكند .اين شخص كه پزشك و دانشجوي دكتراست ،اول خود
را ميسازد و بعد به مردم خدمت ميكند .نكته جهادياش هم
همين است كه اول ساخته ميشود و بعد ميسازد».
فرام��وش نميكنيم روزهاي ن��ه چندان دوري را كه مس��اجد،
حسينيهها و خانه معتمدان محلهها پايگاه جمعآوري كمكهاي
مردمي براي اعزام به جبهه شده بود .اما اتحاد و يكپارچگي امروز
ن روزها را ديدهاند يادآور روزهاي جنگ،
مردم براي كساني كه آ 
جبهه و دفاع مقدس است .به قول مو سپيدكردههاي آن دوران
ديروز صدام حمله كرد و ام��روز ويروس كرونا كه مش��كالت و
آس��يبهاي فراواني به همراه دارد در مقابل ما صفآرايي كرده
است .اما مردم مسلمان و انقالبي هميش��ه پشت هم هستند و
همديگر را تنها نميگذارند.
امروز در كرمان تصميمات خوبي در جهت ساماندهي گروههاي
جهادي و هدايت آنها براي انجام فعاليتهايي كه خروجي درستي
داشته باشد صورت گرفته است.
بر همين اساس از كمكها و خدمات جزيرهاي جلوگيري ميشود
و سعي شده تا گروههاي جهادي بسيج با شبكهسازي به تمامي
مناطق محروم خدمات يكسان و درستي ارائه كنند.
اتحاد جهادگران براي رفع محروميت
از همان روزهاي آغازين شيوع كرونا و بعد از چند ماهي كه برخي
كسب و كارها از رونق افتادند و خانوادههاي زيادي دچار مشكالت
معيشتي شدن ،گروه جهادي و بهخصوص دانشجوييها اجازه
ندادند كرونا ب��ر آنها غلبه كند و در اين مس��ير ب��راي كمك به
همنوعان از هيچ كوششي دريغ نكردند.
هنوز هم در اين گروهها دكتر ،مهندس ،ليسانس و فوقليسانس،
كوچك و بزرگ هيچ فرقي با همديگر ندارند و همه براي خدمت
به مردم آمدهاند و تا شكس��ت كامل محروميت صحنه را خالي
نخواهند كرد .با اينكه بعضي از خدمتگزاران گروه جهادي ساعتها
بيوقفه كار كردهاند اما در چهره هيچكدام از آنها نشاني از خستگي
ديده نميشود و شاداب و با عالقه به كارشان ادامه ميدهند.
شهرك سيدي يا سعيدي يكي از ش��هركهاي كرمان است كه

متأس��فانه در اين ش��هرك به دليل بيتوجهي برخي مسئوالن
بخشي از آن تبديل به حاشيه شده و خدمات به اين منطقه ارائه
نميش��ود و فقر و محروميت در اين قس��مت بيداد ميكند .اما
گروهي كه هيچگاه و هيچ منطقهاي از چشمان آنها دور نميماند،
لباس رزم بر تن پوشيده و به اين منطقه براي زدودن محروميت
عزيمت كردهاند.
گروه جهادي بس��يج دانش��جويي كرمان از زمان شيوع كرونا با
ضدعفوني كردن اين منطقه و رساندن مواد بهداشتي و ماسك به
مردم و همچنين با لبيك به فرمان مقام معظم رهبري در رساندن
كمكهاي مؤمنانه به مردم نيازمند وارد ميدان شدند و حاال مدتي
است كه كار ساخت و سازها را هم در اين منطقه شروع كردهاند.
ش��عار اصلي گروهها در عمليات جهادي «ميسازيم تا ساخته
شويم» است كه در اين مسير دو هدف عمران و محروميتزدايي
و خودسازي دنبال ميشود.
به گفته مسئول گروه جهادي يالثارات ،يكي از اهداف سپاه براي
محروميتزداييبرانگيختگي تمامیدستگاههاونهادهايدولتيو
اجرايي است كه مقام معظم رهبري نيز به آن تأكيد فراوان دارند و
بارها فرمودهاند كه مديران بايد جهادي عمل كنند و منظور ايشان
از مديران جهادي صرفاً بسيجي يا سپاهي نيست.
امير موس��وي با اش��اره به اقدام��ات گروههاي جه��ادي در امر
محروميتزدايي ميگويد« :در حوزه دانش��جويي موفقيت اين
گروه جهادي را بايد از نگاه مردم بررس��ي كرد ،در جنوب استان
كرمان در حوادث مختلف مثل زلزله ،س��يل ،گروههاي جهادي
دانش��جويي چه در مقطع دكترا ،مهندس و غيره تا گلو زير گل
والي بودهاند تا بتوانند گوشهاي از گره مشكالت مردم اين منطقه
را بگشايند».
به گفته اين جهادگر ،نه تنها در جنوب كه در شرق و غرب استان و
حتي در حاشيه شهرها نيز حضور آنها پررنگ بوده است.
وي در رابطه با شبكهسازي گروههاي جهادي معتقد است« :در
گذش��ته گروههاي جهادي از بخشهاي مختلف بس��يج مثل
گروههاي جهادي طالب و دانشجويي ،دانشآموزي و ...در مناطق
محروم ارائه خدمات ميكردند كه متأسفانه به برخي از مناطق و
خانوارها كمكها چند برابر ميشد و برخي از مناطق و محلهها
از اين مس��ئله جا ميماندند ،به همين دليل براي جلوگيري از
اين كمكهاي جزيرهاي شبكهس��ازي گروهها را ايجاد ش��ده و
مشخص شده هر گروه در چه شاخهاي و در كدام منطقه مشغول
به فعاليت شوند».
موس��وي با بيان اينكه نكته حائز اهميت اين است كه گروههاي
جهادي در رس��تههاي مختلف از جمله گ��روه فرهنگي ،گروه
عمراني ،گروه معيشتي و گروه اشتغالزايي فعاليت ميكنند ،به
بحث اشتغالزايي هم اشاره كرده و ميگويد« :با رايزنيهايي كه
با برخي از بانكها صورت گرفته تصميم بر اين شد تا تسهيالتي
با سود كم و يك س��ال تنفس در اختيار كس��اني قرار گيرد كه
ميخواهند مشاغل خرد و خانگي راهاندازي كنند .برخي از توليد
كنندگان مش��اغل خانگي ميگويند حال كه توليد انجام داديم
چگونه آن را به فروش برسانيم كه در اين بخش نيز بسيج به كمك
آنها خواهد آمد و بازار فروش نيز براي آنها مهیا خواهد شد».

مسئول گروه جهادي راه كربال
در گفتوگو با «جوان»:

ويژگيه�اي ق�رارگاه ش�ما
چيست؟

قرارگاه سه وجه دارد .اول اينكه كارهاي
گروههاي جهادي خيلي تسهيل ميشود،
يعني پروژهه��ا با هماهنگي با دس��تگاه
مربوطه و اين تعامل كه در كنار هم كارها
را پيش ميبريم ،انجام ميشود.
مورد ديگر اينكه به محل خدمت گيرنده
سود بيشتري ميرسد .يكي از مشكالت
گروههاي جه��ادي اين اس��ت كه كارها
نمود ن��دارد و مردم و مس��ئوالن متوجه
اصل فعاليت آنها نميش��وند و در نهايت
اينكه با تش��كيل قرارگاه ،دس��تگاههاي
اجرايي و پشتيبان ،كارشان تسهيل شده
و ميدانند با چه كساني طرف حساب بوده
و چه اقداماتي قرار است صورت بگيرد.
در كالم��ي س��ادهتر باي��د بگوي��م ابتدا
بايد نيازس��نجي ش��ود و بعد با مطالعه و
برنامهريزي اقدامات جهادي شروع شود
تا بهترين نتيجه براي رفع محروميتها
به دست بيايد.

بر اين اس�اس ش�ما در بخش
عمران�ي چ�ه اقدامات�ي
داشتهايد؟

در اوايل امس��ال كارهاي عمراني زيادي
داش��تيم كه آغاز ش��ده و تا ب��ه امروز به
نتيجه رس��يدهاند .چهار پروژه آبرساني
در روس��تاها را ش��روع کردیم و به پايان
رس��انديم .حفر چاه روستاي چهارتايي،
اصالح ش��بكه آب روس��تاي گلدشت و
روس��تاي جاللآباد به پايان رسيده و در
حوزه گس��ترش مدارس دو مدرس��ه در
روستاي فدك و داوران ساخته شد11 .

مسجد بازس��ازي كامل ش��د .همچنين
خطاط��ي و ديوارنويس��ي مس��اجد و
رنگآميزي و بازس��ازي ش��ش مدرسه
بهطور كامل انجام شده است.
امسال س��اخت  100سرويس بهداشتي
و  30حم��ام در دس��تور كار ب��ود ك��ه
بخش اعظمي از آنها آماده ش��ده و براي
بهرهبرداري در اختي��ار مردم قرار گرفته
اس��ت و تا آخر س��ال نيز باقيمانده اين
پروژهها را به نتيجه ميرسانيم .در بحث
فرهنگي شش جشن متمركز و بزرگ هر
كدام با حضور  2تا  3ه��زار نفر با رعايت
پروتكلهاي بهداشتي و قرعهكشي سفر
مشهد تدارك ديده ش��ده بود كه انجام
شد.
يك گروه فرهنگي متشكل از  25روحاني
كه به عنوان كاروان بازي فعاليت ميكنند
در زمان حض��ور در روس��تاها احكام را
به صورت بازي در كن��ار بچهها آموزش
ميدهند كه اس��تقبال خوبي از س��وي
مردم شده است .همچنين گروه ديگري
در اعياد مختلف مثل غدير و شعبانيه و...
به اتفاق اهالي روستاها جشنهايي بزرگي
برگزار كردند.

آي�ا در بخ�ش ورزش�ي ه�م
اقداماتي داشتهايد؟

بله .اين يكي از مهمترين كارهايي است
كه بايد توجه ويژهاي روي آن شود .حدود
 300تيم ورزشي در  9رشته در مسابقات
شركت كردهاند .ضمن اينكه بسياري از
كارهاي قرارگاه از  27اسفند سال گذشته
آغاز شده و هر قولي كه به مردم بدهيم را
در زمان خودش به سرانجام ميرسانيم.

از نتايج عمليات�ي كردن اين
شيوه راضي هستيد؟

بس��يار تأثيرگذار بوده و در هزينه و وقت
و ان��رژي ه��م صرفهجوييه��اي بااليي
ميش��ود .به طور مثال براي سالجاري
هفت روستاي محروم كش��ور را در نظر
گرفتيم كه دسترسي به آنها سخت بوده
و از نظر فرهنگ��ي و امكانات كمبودهاي
زيادي داش��تند .روس��تاهايي مثل چاه
دادخدا در جنوب كرمان كه محروميت
بااليي داش��ت و ب��ه خاطر نداش��تن راه
مناسب حتي امكانات مورد نيازشان هم
سخت به دستشان ميرسيد.
در اي��ن روش ،بچهه��اي جه��ادي ب��ه
روستاها میروند و كار را شروع ميكنند.
در اين نقطه هم س��رويس بهداش��تي و
حمام ساختند و در تأمين آب مورد نياز
هم خدماتي ارائ��ه كردن��د .جهادگران
خانههايي را كه بنياد مسكن ساخته بود،
تكميل كردند .روستايي داشتيم كه سه
بار پيمان��كار به دليل س��ختي راه و نبود
امكانات از آنجا فرار كرده و بنياد مسكن
پروژه را ناقص گذاشته بود.
با اين حال ابتدا ش��روع به برنامه نويسي
كرديم و سپس از لحاظ بهداشت ،درمان،
آم��وزش و زيرس��اختها روس��تا را باال
آورديم.
وقتي در روس��تايي كار خاصي را شروع
ميكنيم ،مازاد نيروه��اي جهادي را در
مسير گسترش مدارس و بازسازي مساجد
و كارهاي ديگر ميگذاريم.
در بحث آموزش نيز  140نفر از دانشگاه
فرهنگيان كرمان در قرارگاه حضور دارند
كه تيم را ياري ميكنند.
در بخش بهداشت دهان و دندان هم اوايل
سال بود كه  25دندانپزشك و  20يونيت
دندانپزشكي در منطقه مستقر شدند كه
فقط در يك دوره حدود  2هزار و  500نفر
را درمان و  5هزار نفر را ويزيت كردند.

