
سال هاس��ت گروه هاي جهادي با هدف و رويكرد خدمت به مردم 
و برنامه هاي تربيتي و فرهنگي به مي��دان آمده اند و در تمام طول 
سال و به خصوص تابستان ها برنامه هاي ويژه اي از جمله برگزاري 
كاروان هاي زيارتي را در دستور كار خود قرار مي دهند.  مساجد و 
پايگاه ها به ياد همان روزهايي كه اقشار مختلف مردمي در روزهاي 
آغاز جنگ تحميلي، گرد هم جمع مي شدند تا كمك هاي خود را 
به رزمندگان غيور در جبهه هاي حق عليه باطل تقديم كنند، حاال 
نيز صحنه هايي از همان همدلي و ايثار را به تصوير مي كشند.  وقتي 
كرونا در كشور شيوع پيدا كرد و مشكالت معيشتي افزايش يافت، 
گروه هاي جهادي اقدامات چشمگيري را در حمايت از نيازمندان 
آغاز كردند كه همچن��ان ادامه دارد. از همان موق��ع اكثر گروه ها 
فعاليت خود را تنها به تهيه و توزيع بس��ته هاي معيشتي محدود 
نكردند  و اقدامات ديگري از جمله برگ��زاري كاروان هاي زيارتي، 

تأمين هزينه هاي درماني و اجاره بها را نيز انجام مي دهند. 
   تأمين جهيزيه نوعروسان

گروه جهادي ش��هيد آيت اهلل مدني تبريز بيش از 10س��ال است 
فعاليت خ��ود را آغاز كرده اس��ت و در كنار خدمات رس��اني هاي 

اجتماعي اعم از تهيه و توزيع بس��ته هاي معيش��تي، پخت غذاي 
گرم، تهيه نوشت افزار، لوازم خانگي و جهيزيه نوعروسان، اقدامات 

و برنامه هاي ديگري را نيز دنبال مي كند. 
حجت االسالم والمس��لمين حجت رستم پور، مس��ئول اين گروه 
مي گويد: »رويكرد گروه جهادي شهيد آيت اهلل مدني، برنامه هاي 
فرهنگي، تربيتي و آموزشي است كه تقريباً در طول هفته ۳1جلسه 
كالس توس��ط اعضاي گروه جهادي برگزار مي ش��ود. همه ساله 
برنامه هاي متنوعي ب��ه طور مس��تمر در فصل تابس��تان، اعم از 
كالس هاي معرفتي، مهارتي، برنامه هاي ورزشي و اردوهاي زيارتي 

نيز برگزار مي شود.« 
اين جهادگر به اقدامات ش��ان در دوران كرونايي گريزي می زند و 
ادامه مي دهد: »تأمين هزينه هاي درماني نيازمندان، تأمين لوازم 
خانگي و همچنين اقدامات مهمي در زمينه ضدعفوني و گندزدايي 
معابر عمومي، مباحث فرهنگي، توزيع بسته هاي معيشتي و توليد 

ماسك و دستكش در آن دوران زياد انجام مي شد.«
به گفته رس��تم پور، گروه جهادي ش��هيد آيت اهلل مدني اقدامات 
چش��مگيري را در روزهاي ش��يوع ويروس كرونا و مب��ارزه با اين 

ويروس منحوس انجام داده و عالوه بر اين، ديگر گروه هاي جهادي 
را نيز با خود همراه كرده بود. 

طي چندين سال گذشته نوع نگرش در گروه هاي جهادي تغيير 
يافته است، از اين رو از جمله اهداف دنبال شده در گروه جهادي 
شهيد آيت اهلل مدني، مبارزه با معضالت و نابهنجاري هاي اجتماعي 
و همچنين، تربيت و پرورش نسل با گروه هاي جهادي، انقالبي و 
ديني است تا با آشنايي با مديريت، مهارت هاي الزم را كسب كنند. 
حجت االسالم و المسلمين رس��تم پور با تأكيد بر رويكرد مباحث 
تربيتي مي گوي��د: »در اين گروه جهادي به برخ��ي خانواده هاي 
تحت پوشش، خدمات آموزش��ي و فرهنگي ارائه مي شود، از اين 
رو حدود ۳۵0خانوار تحت پوشش گروه هس��تند.«به گفته اين 
روحاني جهادگر، ۲00خانواده ديگر نيز تحت پوشش گروه جهادي 
شهيد آيت اهلل مدني است كه تهيه و توزيع بسته هاي معيشتي به 

آنها انجام مي گيرد. 
   برگزاري ميز خدمت براي دلگرم كردن مردم

كمي آن طرف تر يعني در مس��جد حاج حسن كوچه باغ هم چند 
سالي مي ش��ود تعدادي از جوانان و بس��يجيان گرد هم آمده اند و 

مشغول فعاليت هس��تند. آنها اقدامات رس��مي خود را مبتني بر 
كارگروه جهادي همزمان با شيوع ويروس كرونا آغاز كرده اند. 

مسئول گروه جهادي شهداي مسجد حاج حسن كوچه باغ با بيان 
اينكه متأسفانه با شيوع ويروس كرونا بسياري از سرپرستان خانواده، 
شغل خود را از دست داده بودند كه در اين راستا توزيع بسته هاي 
معيشتي آغاز شد و تاكنون ادامه دارد، مي گويد: »۷0خانواده تحت 
پوش��ش اين گروه جهادي قرار گرفته  اند كه اقداماتي نظير مبالغ 
نقدي، تأمين اجاره بها و لوازم التحرير دانش آموزان نيازمند، تهيه و 
توزيع بسته هاي معيشتي، كاروان هاي زيارتي، برگزاري اردوهاي 

تفريحي و ورزشي براي حمايت از آنها در دستور كار است.«
حجت االسالم والمس��لمين بهنام اصولي با اش��اره ب��ه توزيع 
بيش از ۲هزار بس��ته معيش��تي ادامه مي دهد: »قبل از شيوع 
ويروس كرونا، توزيع گوش��ت و پخت غذاي گرم به نيازمندان 
انجام مي گرفت اما بعد از ش��يوع اين بيم��اري به تهيه و توزيع 
بسته هاي معيش��تي نيز اقدام كرديم.« اين روحاني جهادگر با 
بيان اينكه حدود ۳0نفر در اين گروه جهادي فعاليت مي كنند، 
تصريح مي كند: »از جمله اقدامات انجام شده در اعياد شعبانيه، 
ماه مبارك رمض��ان و ماه محرم، مي توان به توزيع بس��ته هاي 
معيشتي اشاره كرد كه پخت غذاي گرم و بسته هاي ويژه شب 
يلدا و عيد نوروز هم در زمان خودش��ان انجام ش��د.« به گفته 
اصولي، لبيك به فرامين رهبر معظم انقالب اسالمي و خدمت به 
مردم و سفارشات ديني از اهداف اين گروه جهادي است و بايد 

هميشه خدمتگزار مردم بود. 
مس��ئول گروه جهادي شهداي مس��جد حاج حس��ن كوچه باغ 
مي گويد: »بازخورد اقدامات انجام گرفت��ه در گروه هاي جهادي 
اعم از تهيه و توزيع بسته هاي معيش��تي بين نيازمندان منجر به 
دلگرمي مردم مي شود و احساس می كنند همواره طيفي از مردم 
وجود دارد كه در مواقع بحراني و مش��كالت، در كنار نيازمندان 
هستند.« وي با اشاره به برگزاري ميز خدمت در مسجد شهداي 
حاج حسن كوچه باغ نيز مي گويد: »مردم با ديدن چنين اقداماتي 
مي توانند مشكالت خود را به گوش مسئوالن برسانند. اصلي ترين 
هدف، اميدوار كردن مردم نسبت به آينده و حمايت همه جانبه از 

نيازمندان است.«
وي ادامه مي دهد: »ارائه كالس هاي كامپيوتر و كالس هاي تقويتي 
به دانش آموزان خانواده هاي نيازمند در اين گروه جهادي يكي ديگر 
از اقداماتي است كه توسط گروه جهادي شهداي مسجد حاج حسن 

كوچه باغ انجام مي گيرد.«

نگاهی به فعاليت گروه های جهادی در تبريز

گره گشایی مشکالت مردم با دست های جهادی

  گزارش یک

  گذر 
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حض�ور گروه ه�اي جه�ادي در تم�ام نق�اط اي�ران موج�ب دلگرم�ي م�ردم و 
به خصوص س�اكنان مناط�ق ضعي�ف و كم برخوردار ش�ده اس�ت. در تبريز هم 
اقدامات اين گروه ه�ا در جهت رفع نيازهاي مالي و معيش�تي اف�راد بي بضاعت 
بس�يار چش�مگير اس�ت. هم اكن�ون گروه هاي جه�ادي زي�ادي در اين ش�هر 

مش�غول خدمات رس�اني هس�تند كه اقداماتي نظي�ر تهيه و توزيع بس�ته هاي 
معيش�تي، تأمي�ن اجاره به�ا و هزينه ه�اي درمان�ي، تهي�ه نوش�ت افزار، لوازم 
خانگ�ي و جهيزي�ه نوعروس�ان و همچني�ن برگ�زاري كالس ه�اي تابس�تاني، 
اردوه�اي تفريح�ي و كاروان ه�اي زيارت�ي در دس�تور كار آنه�ا ق�رار دارد. 

گزارش تصویری

  ساخت مسجد به همت دانشجویان دانشكده افسري  خادم جهادي، سرباز والیت  رنگ آميزي و بازسازي مدارس

تأمي�ن هزينه ه�اي درمان�ي 
نيازمن�دان و ل�وازم خانگ�ي 
مورد نيازش�ان، تهيه جهيزيه 
و بازس�ازي خان�ه محروم�ان، 
همچني�ن اقدام�ات مهمي در 
زمينه ضدعفون�ي و گندزدايي 
معاب�ر عموم�ي، پرداخت�ن به 
مباح�ث فرهنگ�ي، توزي�ع 
بس�ته هاي معيش�تي و توليد 
ماس�ك و دس�تكش ط�ي دو 
س�ال اخير از جمل�ه اقدامات 
اس�ت ب�وده  جهادگ�ران 

محمد رضا هاديلو

پرونده
گروه های تخصصی

ندای تحول در روستاها

خدمت تخصصي جهادگران 
به كشاورزان يزدي 

طي روزهاي اخي��ر تعدادي از جهادگران تحصيلكرده در رش��ته هاي 
كشاورزي تصميم گرفتند س��راغ باغداران و كشاورزان يزدي بروند و 

آنها را در كارهاي شان كمك كنند. 
گروه جهادي ش��هيد دهس��تاني با حضور در باغات شهرس��تان زارچ 
اقدام به سم پاشي و تله گذاري جهت مبارزه با مگس هاي مديترانه اي 

كردند. 
وقتي قرارگاه س��ازندگي و اقتصاد مقاومتي س��پاه الغدير استان يزد 
برنامه هايش را براي حمايت از اقشار مختلف جامعه اعالم كرد گروه 
جهادي شهيد كاظم دهس��تاني متش��كل از 1۲جهادگر كوله هاي 
خود را آماده كرده و ب��ا ورود به باغات و مزارع مختلف، سم پاش��ي، 
تله گذاري و پرچم زدايي را در دستور كار خود قرار داده است و همراه 
با آموزش هاي الزم به كش��اورزان، بخش��ي از كارها را نيز خودشان 

انجام می دهند. 
مسئول جهادي شهيد دهستاني در اين زمينه مي گويد: »طي سال هاي 
گذشته مناطق وس��يعي از باغات صحراي چاه قبله و دشت اماميه را 
سم پاش��ي كرده  و برنامه هاي آموزش��ي براي كش��اورزان اين منطقه 

داشته ايم.«

مختاري ادامه مي دهد: »امسال براي شروع سه       باغ را شناسايي كرديم 
كه باغداران توانايي انجام اين كار را نداش��تند، لذا ابتدا انارهاي آلوده 
را جمع آوري و پاكسازي كرديم، س��پس پرچم زدايي از درختان انار و 

سپس تله گذاري و سم پاشي نيز انجام شد.«
 اين جهادگر متخصص در رش��ته كش��اورزي تصريح مي كند: »گروه 
جهادي ش��هيد دهس��تاني در زمينه مبارزه با مگس هاي مديترانه اي 
مشاركت خوبي با بسيج سازندگي و جهادكشاورزي زارچ دارد و بچه ها 

مي توانند در زمينه هاي ديگر هم همراه آنها باشند.«
مس��ئول جهادي ش��هيد دهس��تاني با بيان اينكه گروه متش��كل از 
جهادگران متخصص در رش��ته هاي ديگر اس��ت و مي تواند همزمان 
اقدام��ات خوبي ارائه ده��د، تأكيد مي كن��د: »اين گ��روه جهادي در 
عرصه هاي گوناگون عمراني، اجتماعي و فرهنگي فعاليت دارد كه اخيراً 
در شهرستان خاتم اقدام به بازسازي و تعمير دو منزل محروم كرده و در 
حال حاضر نيز همزمان با سم پاشي باغات در حال شيب بندي و ايزوگام 

خانه محرومان و ساخت نمازخانه يك مدرسه قرآني است.«

حاال گروه هاي جهادي كه پسوند »تخصصي« را به همراه دارند، نشان 
داده اند مي توانند موجب ايجاد پيش��رفت و تحول در هر زمينه شوند. 
تغيير نوع كشت و كمك به رفع آفات و همچنين جلوگيري از هدررفت 
آب در مزارع از جمله كارهايي اس��ت كه جهادگ��ران متخصص براي 

كمك به كشاورزان در دستور كار دارند. 
در كنار اين اقدامات، گروه هاي ديگر نيز آمادگي خود را براي كمك به 
كشاورزان هنگام برداشت محصول اعالم كرده اند تا با اين كار عالوه بر 
كوتاه كردن دس��ت دالالن، محصوالت را به صورت مستقيم به دست 
مصرف كننده برسانند تا هم لبخندي بر لبان مردم نشانده باشند و هم 

كشاورزان مزد واقعي زحمات خود را كسب كنند. 

حضور جهادگران در عرصه هاي مختلف توانس�ته است ثمرات 
و بركات زيادي براي مردم به همراه داشته باشد. حاال تخصصي 
شدن اين گروه ها كمك بزرگي براي ورود به بخش هايي است كه 
نياز به برنامه و طرح ويژه اي دارند. بر همين اساس جهادگران به 
صورت خاص به جامعه هدف آموزش می دهند و با كمك و حمايت، 
آنها را در كارهاي ش�ان توانمن�د مي كنند، درس�ت مثل گروه 
جهادي شهيد كاظم دهستاني در يزد كه جهادگران متخصصش 
به شهرس�تان زارچ رفتند ت�ا در زمينه كش�اورزي و عمراني و 
اجتماع�ي و فرهنگي كمك حال س�اكنان اين منطقه باش�ند. 

از همان روزه�اي اول كه صندوق هاي قرض الحس�نه راه اندازي ش�د، هدف از 
تشكيل آنها حمايت از خانواده ها براي ايجاد مشاغل خرد و خانگي بود، اما در 
طول مس�ير، ثمرات آنها افزايش يافته اس�ت و حتي به كارآفريني و گسترش 
مش�اغل نيز كمك مي كنن�د؛ وام هايي كه ب�راي تهيه جهيزي�ه، كمك به رفع 
مشكل بيماري و س�فرهاي زيارتي هزينه مي ش�وند و بركات آنها صدها برابر 

مقدارشان است. 
  

صندوق قرض الحسنه اهل بيت)ع( در شهرستان خرمدره زنجان از جمله صندوق هايي 
است كه توانسته است در مدت فعاليت خود وام هايي براي راه اندازي كارگاه هاي توليدي 
پرداخت كند. امين نوحي، مسئول اين صندوق با بيان اينكه ح�دود دو س�الي اس�ت ك�ه 
صندوق را راه اندازي كرده ايم اما عمال ً فعاليت صندوق از ي�ك س���ال پي�ش ب�ا ش�يوع 
بيماري كرونا بيشتر ش���د، مي گويد: »بعد از آنكه گفته شد كش��ور نياز به توليد ماسك 
بهداشتي دارد، تم�ام موج�ودي صن�دوق را براي توليد ماس�ك بهداش�تي به كار بستيم 

و فعاليت كارگاهي براي توليد ماسك را آغاز كرديم.«
وي ادامه مي دهد: »بارها ديده بوديم همسايگان و دوستان براي راه اندازي كارگاه هاي شان 
با كمبود بودجه مواجه هستند و همين موضوع مانعي بر سر راه شان بود و اجازه نمي داد 
آنها كاري را شروع كنند، به همين خاطر اين صندوق را با هدف حمايت از توليد و كمك به 

كساني كه مي خواهند به توليد و اشتغال زايي بپردازند، راه اندازي كرديم.«
نوحي تأكيد مي كند: »در ماه هاي اخير موضوع مواسات در دستور كار صندوق قرار گرفته 
است، به طوري كه سعي كرده ايم مسئله معيش��ت اعضاي صندوق را نيز برطرف كنيم، 
زيرا مي دانيم قيمت كااله�اي اساس�ي گ�ران ش�ده است، ب�ه همي�ن دلي�ل دنب�ال اي�ن 

هستيم بتوانيم در اين زمينه هم هر كاري مي توانيم براي حمايت از خانواده هاي ضعيف 
انجام دهيم.«

 راه اندازي كارگاه هاي اشتغال زا
ويژگي صندوق قرض الحسنه اهل بيت)ع( اين است كه توانسته كارهاي بزرگي انجام دهد 
و پرداخت حدود هشت وام ب�راي راه اندازي كارگاه خياط�ي و كارگاه تولي�د جام�دادي 
پارچ�ه اي افتخاري براي آن است كه از اي�ن طري�ق موج�ب اشتغال آفريني براي گروهي 

از جوانان شده است. 

هدف صندوق اين است كه بتواند از جواناني كه مي خواهند كاري را شروع كنند، حمايت 
كند و با راه اندازي كارگاه ها و توليدي ها به اشتغال زايي بپردازد. 

صندوق قرض الحس��نه اهل بيت)ع( در مورد راه هاي هزينه كرد وام ها مي گويد: »منظور 
از وام براي كارهاي توليدي، وام هاي كالن است، اما در ماه هاي اخي�ر در كن�ار راه اندازي 
ش�غل ب�راي جوان�ان، وام هاي�ي ب�راي خري�د جهيزي�ه و كم�ك ب�ه ازدواج جوان�ان ني�ز 
پرداخ�ت ش�ده اس�ت، ب�ه نحوي كه شش وام براي كمك هزينه خريد جهيزيه اعطا ش�ده 

است و با اين وام ها تعدادي از جوانان اهل اين منطقه به خانه بخت رفته اند.«
به گفته نوح��ي، مبل�غ اي���ن وام ها از 4 ت��ا 1۵ميليون توم�ان اس���ت ك���ه ب�ه ط�ور 
قرض الحس��نه در اختي���ار متقاضي���ان صن�دوق قرض الحس��نه اه�ل بي���ت)ع( قرار 

می گيرد. 
مسئول صندوق قرض الحسنه اهل  بيت)ع( هم از بي مهري مسئوالن گاليه دارد و مي گويد: 
»تا حاال هيچ نهادي به ما كمك نكرده است و موج�ودي صن�دوق از آورده نق�دي اعض�اي 
صندوق تأمين شده است. هيچ كمكي خارج از اعضا براي تأمين مال�ي صن�دوق نگرفته ايم. 
مذاكرات�ي را ب�ا برخ�ي ارگان هاي دولتي براي تأمين بودج��ه صندوق انجام داده اما به 
نتيجه نرس�يده ايم، بنابراين س�عي داريم ميزان وام ها را كم كنيم تا بتوانيم به متقاضيان 

بيشتري وام بدهيم.«
وي مقدار وام ها را بس��يار كم مي داند و با توجه به گراني هاي اخي��ر تصريح مي كند: »ما 
هم از همين مردم و در كنار آنها هس��تيم. مي دانيم مش�كالت اقتص�ادي در ي�ك س�ال 
اخي�ر خيلي زياد نم�ود پي�دا كرده است و مردم با گرفتاري هاي عديده اي مواجه هستند. 
متوجه هستيم اين وام ها نمي توان�د مش�كل بزرگ�ي را ح�ل كن�د ام�ا باالخ�ره گوش�ه اي 

از مشكالت اهالي اين منطقه را برطرف خواهد كرد.«

راه اندازي كارگاه هاي اشتغال زا هدف صندوق هاي قرض الحسنه است
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