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 *  ماهیت گروه:

این گروه از دو طیف فعال و تاثیر گذار جامعه تشکیل شده است: طلبه و دانشجو.
طالِب تشکیل دهندۀ هسته مرکزی این گروه، فارغ التحصیالن دانشگاه می باشند که بعد 
از طی مدارج دانشگاهی، راه مقدس حوزه را برگزیده اند و به همراه دوستان دیگرشان که 
در دانشگاه های معتبر فنی و علوم انسانی و هنر تحصیل کرده اند، اقدام به تشکیل گروه 

جهادی - تبلیغی نموده اند

*  چارچوب فکری و نظام اهداف و برنامه های گروه:

الف-دغدغه های گروه :
1. آنچه معموال به عنوان تبلیغ و تاثیر گذاری اجتماعی شناخته می شود، همراه با نارساییهای 

اساسی است که می توان به چند نمونه از آنها اشاره کرد:
- به علت حرکتهای تبلیغی و فرهنگی انفرادی، دامنه تاثیر آن محدود است.

- در همان دامنه محدود اثر گذاری نیز در همه سطوح جامعه هدف، انجام نمی شود. چرا 
که نیروی تبلیغی یا فرهنگی، به دلیل دارا بودن قابلیتهای شخصی، فقط می تواند در بخشی 

از جامعه اثر داشته باشد.
- کارهای فرهنگی ـ تبلیغی موجود معموال تداوم ندارد.

با توجه به نارساییهای فوق، گروه به دنبال یافتن الگویی تبلیغی بود که دارای ابعاد مختلف 
باشد، یعنی در همه سطوح جامعۀ هدف اثر گذاری کند و تداوم داشته باشد.

2. آنچه معموال یک فضای تخصصی و علمی به آن مبتالست، وجود آفتهای طبیعی ناشی 
از کار علمی مستمر است که برای سازمان علم بسیار مضر است. به عنوان نمونه می توان 

به چند آفت در این زمینه اشاره کرد :
- دوری از فضای موجود جامعه و متن مردم

- دوری از کار جوارحی و سختیها و فشارهای ناشی از آن، که برای رشد انسان و چه بسا 
رشد علمی انسان مفید است.

- رشد خودخواهی، به واسطه دوری از فضای  ایثار و ازخود گذشتگی که برای پیشرفت همه 
ارکان جامعه از جمله سازمان علمِی جامعه، ضروری و حیاتی است.

- دوری متخصصین از یکدیگر و عدم توانایی جمع شدن آنها در کنار هم و نبود فضای 
تمرین برای کار جمعی و تشکیل گروه هماهنگی که اخالق حرکت های جمعی را تجربه 



3. میان نیروهای مختلف حوزوی و دانشگاهی هماهنگی و تقارب برای انجام کار جمعی وجود 
ندارد.

و  علوم حوزوی  نزدیکی  زمینه  ترین  اصلی   « گفته شود:  که  باشد  متینی  ادعای  این  شاید 
دانشگاهی، نزدیک شدن و هماهنگی متخصصین این علوم است. و برای ایجاد این هماهنگی 
بهترین شروع باید جایی باشد خارج از نهاد علم«. هماهنگی علمی و انگیزشی متخصصین 
می تواند به هماهنگی نهاد علم کمک کند و شاید اردوهای جهادی ترکیبی، مقدمه تحقق 

چنین زمینه هایی باشد.
4. باید بتوان به الگویی دست یافت که در آن دو نوع رشد گروِه )سازمان( تاثیر گذار و جامعۀ 
اثر پذیر، با هم دیده شود. الگویی که در آن، میان فضای داخل و خارج گروه در حرکت به 
سوی هدف نهایی و نورانی گروه، هماهنگی وجود داشته باشد. این الگوی مطلوب در اردوهای 

جهادی قابل دستیابی است.

ب- نظام اهداف گروه:
ماموریت اصلی و هدف نهایی که برای گروه متصور است، آماده سازی خود و دیگران برای 

پایان دادن به دوران غیبت و حضور امام زمان )عج( است.
اگر جمعی بر این اساس شکل بگیرد و تصمیم بگیرد آرمان فوق را محقق کند، یقینا قوی تر 

از کارهای پراکندۀ فردی عمل خواهد نمود.
با توجه به این مهم، برای گروه دو هدف عمده در کنار هم قرار می گیرد:

1. رشد هماهنگ جمعی در راستای هدف فوق.
2. تاثیر گذاری جمعی در جامعه.

می توان ارتباط دو هدف فوق را این گونه بیان کرد:
دو هدف فوق بر یکدیگر موثرند. هدف اول به تحقق هدف دوم کمک می کند و هدف دوم 
در رشد هدف اول موثر است. اما تاثیر هدف اول برای تحقق هدف دوم بیشتر است، لذا به 

نظر می رسد باید تاکید بیشتری بر هدف اول داشت .
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حضرت زهرا سالم اهلل عليها 

150مترمربع
2.روستاي چاه شورك عاشقان 
حسيني: مسجد امام حسين عليه 
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الزمان عجل اهلل فرجه : 70متر مربع

نوروز 61389

بخش جلگه چاه 
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رضا)عليه السالم( 145متر مربع
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1. ساخت سه مسجد به مساحت 
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 2. برگزاری جشن ازدواج 40 
زوج از اهالی در ميالد حضرت امام 

عصر)عج(
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*  معرفی منطقه:

شهرستان قلعه گنج یکی از شهرستان های استان کرمان است. این شهرستان در جنوب 
این استان قرار گرفته و مرکز آن شهر قلعه گنج است. جمعیت این شهرستان در سال 

13۸۵ ،برابر با 22990 نفر بود هاست.
این شهرستان به فاصله  400 کیلومتري از مرکز استان و 7۵ کیلومتري کهنوج واقع شده
است. وسعت آن 14 هزار و 200 کیلومتر و داراي 390 پارچه آبادي و روستا است . این 

شهرستان دو بخش و۵  دهستان دارد، که به ترتیب محرومّیت عبارتند از:
مارز  2- َرِمشک  3- چاه دادخدا 4- قلعه گنج مرکزی  ۵- محمود آباد  -1

منطقه قلعه گنج و روستاهای محروم آن هر چند در جنوب کرمان قرار گرفته اما عماَل 
بین سه استان کرمان در شمال، سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی و شرق و هرمزگان 
درجنوب غربی و غرب واقع شده است. این موقعیت ویژه باعث ایجاد حساسیتی خاص 
برای منطقه شده و شرایطی متفاوت را ایجاد نموده است، که دانستن آن، برای تبیین 
وضعیت و ایجاد پیش فر ضهای ذهنی برای مخاطب ضروری است. لذا در بخش بعدی 

گزارش به پاره ای از ویژگی های خاص این منطقه اشاره می شود.



1- محرومیت مضاعف
2- مرز تفکیک اعتقادی

3- موقعیت خاص ارتباطی

1.محرومیت:
کمبودهای این منطقه به قدری است که همه آن 
چه در این گزارش به آن اشاره می شود در نگاه اول 
از بازدید منطقه کامال محسوس می نمود. وسعت 
را  منطقه  محرومیت  موجود،  وجمعیتی  جغرافیایی 
مه متر می کند. 3۸0 آبادی با بیش از 70 هزار نفر 
جمعیت در قلعه گنج وجود دارد. این محرومیت به 
اضافه دیگر ویژگیها می تواند زمینه ساز و آبستن 
محرومیت  باشد.  دیگری  زای  حساسیت  مسائل 
های جدی در زمینه ی اقتصادی،فرهنگی ،آموزشی 
صورت  به  است،که  بندی  طبقه  قابل  سالمتی  و 

اجمالی به برخی از آن اشاره می شود:

در تعدادی از روستاها مظلومیت 1400 سالۀ   -
انسان  چشمان  جلوی  در  تشیع  و  (ع)  بیت  اهل 
مجّسم می شود، آنجا که مکانی جز یک حسینیه 
کپری جای دیگری برای روضه خوانی و عزاداری 
با  وهابیت  که  است  حالی  در  این  و  ندارد  وجود 
سرمایه گذاری قابل توجهی در حال تسلط بر این 

منطقه می باشند.

بسیاری از دانش آموزان به دلیل نبود فضای   -
کیلومتری  چندین  مسافت  بعد  کافی،  آموزشی 
بعضا  و  مستمر  غیر  حضور   ، روستاها  از  مدارس 
مقطع  چند  همزمان  پذیرش  معلمان،  موسمی 
آموزشی، یا ترک تحصیل نموده و یا از لحاظ کیفی 

در وضعیت اسف باری به سر می برند.



به علت نبود فضای آموزشی کافی، مدارس مجبور هستند در مقطع راهنمایی دختران   -
و پسران را به طور همزمان پذیرش نمایند، که به این دلیل بسیاری از خانواده ها دختران 

خود را از ادامه تحصیل با این وضعیت منع می کنند.

به کلی  از رودهای خشکیده  و پرشدن یکی  باران  باریدن یک  با  راه ها  از  بعضی   -
مسدود می شود. و خدا نکند در چنین اوضاعی در یکی از این روستاها زنی بخواهد وضع 
حمل کند، یا احیانًا پیرمردی سکته کند یا کسی نیاز فوری به پزشکپیدا کند. لذا یکی از 
و  چاهک  ،کرکک  کنارگاهان   ، راسک  مثل  روستاها  از  برخی  پیشرفت  موانع  بزرگترین 
سوردر، مسیرهای بسیار صعب العبور آنجا می باشد به حدی که بردن مصالح ساختمانی با 

ماشینهای سنگین در آنجا بسیار مشکل می باشد .



2. مرز تفکیک اعتقادی:
منطقه مذکور از نظر اعتقادی هم مرز جدا شدن جغرافیایی شیعیان و اهل سنت است و جدال 
آشکار و پنهان و حساسیت هر دو طیف بر سر این منطقه از جهت اعتقادی، تاثیر گذاری و تبلیغ، 
جمعیت، مسئولی تهای سیاسی و اجتماعی و… به صورت مستمر و جدی وجود دارد. حد فاصل 
و مرز اصلی این اختالف دهستان رمشک است. شمال این منطقه دارای اکثریت جمعیت شیعه، 
و در رمشک و جنوب آن اکثریت با اهل سنت می باشد. منطق های که مبلغین روحانی شیعه 
حضور پیدا می کنند (روستاهای قلعه گنج) همه در شمال منطقه رمشک و البته خود رمشک 

قرار دارند. رمشک از این حیث دارای نوعی مرکزیت در منطقه است.

از وجود 3 مدرسه علمیه و 7 مسجد  -   اهل سنت فقط در خود محدوده دهستان رمشک 
برخوردارند و این در حالی است که اهالی شیعه از داشتن حتی یک مسجد نیز محروم اند.

از  مستمر  طور  به  که  شود  می  قلمداد  اهمیت  با  وهابیت  برای  حدی  به  منطقه  این   -
افغانستان و پاکستان و برخی از شهرستان های داخلی مبلغ به این منطقه می فرستند.چند سال 
پیش مراسمی در این دهستان 3000 نفری برگزار شد که در آن حدود 400 نفر از مولوی های 

کشورهای اطراف و با گرایشات سلفی و وهابی در آن حضور یافتند.

امام جمعه سابق اهل سنت رمشک به نام مولوی عبدالملک )افغانی االصل( که به دلیل   -
پاره ای از فعالیت ها در بازداشت به سر می برد در حدود ۸ سال به شدت به ترویج تفکرات 
وهابی گری و ضد شیعی پرداخت که اثرات آن اکنون با گذری در منطقه و نگاه به نوشته های 

روی در و دیوار و صحبت با کوچک و 
بزرگ اهل سنت آشکار می گردد.

یکی از مبلغین ساکن در منطقه   -
می گوید: »مدرسه چند بار از ما خواسته 
برنامه  ها  بچه  برای  و  برویم  که  اند 
اقلبت  در  ما  چون  ولی  باشیم،  داشته 
بعد  برویم  اگر  رویم چون  نمی  هستیم 
مولوی ها می خواهند بروند و کثرت آن 
ها به قدری است که نمی شود این روند 

را جمع کرد. «



اهالی شیعه به شدت بر اعتقادات خود ایستادگی داشته و با بضاعت پایین خود اقدام   -
به ساخت حسینیه های کپری و بعضا گلی کرده و در ایام مختلف سال به برگزاری مراسمات 

مفصل و درخور توجه می پردازند.

شیعیان  به  نسبت  فرمانداری  آمار  آخرین  طبق  سنت  اهل  جمعیت  افزایش  نسبت   -
منطقه9 به 4 می باشد.

3. موقعیت خاص ارتباطی: 
واقع شدن میان سه استان و همجواری با استان سیستان و بلوچستان منطقه را تبدیل به 
یکی از مهمترین گذرگا ههای حمل و نقل و عبور کاالهای قاچاق ممنوعه، مواد مخدر، 
سوخت (تا چندي پیش) و… در بین استا نها و نیز برای ورود و خروج از کشور کرده است. 
کرمان واسطه و پل ارتباطی میان سیستان و مرکز کشور است. آنچه که بناست از سیستان و 
مرز آن با کشورهای همسایه وارد ایران شود و به سمت مرکز کشور برسد باید از مرز کرمان 
و سیستان یعنی همین منطقه رد شود. البته را ههای دیگری هم در مناطق شمالی تر هست 
ولی امن ترین راه و دورافتاده ترین و خلوت ترین آنها از جهت نبود نظارت جدی و مستمر 

ماموران امنیتی و پاسگاه و مراقب، همین مسیر است.



* پروژهای پیش بینی شده

الف. مساجد

1. مسجد روستای توریگ سه

* روستای توریگ سه، در فاصله 60 کیلومتری از مرکز شهرستان قرار  دارد.
* جمعیت این روستا در حدود 100 خانوار می باشد.

* اهالی این روستا تماما شیعه می باشند.
* محلی به ابعاد ۸*12 برای مسجد در نظر گرفته شده است.

* در حال حاضر برای برگزاری مراسمات از یک حسینیه کپری استفاده می کنند. 

مکان فعلی حسینیه



زمین وقفی مسجد به مساحت 12×8 متر مربع



1. مسجد روستای زیارت پیرکرکان

* روستای زیارت، در فاصله ۵0 کیلومتری از مرکز شهرستان، و در منطقه صوالن قرار  دارد.
* جمعیت این روستا در حدود 40 خانوار می باشد.

* اهالی این روستا تماما شیعه می باشند.
* شغل اهالی روستا کشاورزی و دام پروری است.

* در حال حاضر اهالی روستا از یک مسجد گلی به ابعاد 4*6 برخوردارند، که به علت 
استقبال بسیار خوب مردم از مراسمات، تصمیم به ساخت مسجدی با ابعاد بزرگتر گرفته اند، 
و بخشی از امورات مقدماتی احداث را نیز به انجام رسانده اند؛ اما به علت کمبود منابع مالی 

اهالی، پروژه نیمه کاره باقی مانده است.
* ساختمان جدید به ابعاد ۸*12 برای مسجد در نظر گرفته شده، که این مکان محیط بر 

مکان مسجد قدیم است.
* الزم به ذکر است شورا و اهالی این روستا چند سالیست که پیگری های بسیار زیادی 

جهت حل مشکالت مالی ساخت مسجد داشته اند.

مسجد گلی، که در حال حاضر مراسم ها و عبادت در آن برگزار می گردد.



مسجد گلی، که در حال حاضر مراسم ها و عبادت در آن برگزار می گردد.

ساختمان جدید مسجد، که با مشارکت اهالی 
تاکنون به این مرحله از ساخت رسیده است



ب. خانه عالم

روستای توریگ یک

از  کیلومتری   4۵ و  شهرستان  مرکز  از  کیلومتری   100 فاصله  در   1 توریگ  روستای   *
دهستان رمشک قرار دارد.

* اهالی این روستا تماما شیعه می باشند.
* جمعیت این روستا در حدود 2۵ خانوار می باشد.

روستا  در مجاورت مسجد  و  ابعاد ۸×6  به  عالم فضا  خانه  احداث  برای  * مکان مدنظر 
می باشد.

زیاد  آمد  )علیهم السالم( و رفت و  بیت  به اهل  این روستا  اشتیاق شدید مردم  *علیرغم 
مبلغین به این روستا، در حال حاضر مکانی به عنوان خانه عالم در این روستا وجود ندارد.

زمین اختصاص یافته جهت احداث خانه عالم



زمین اختصاص یافته جهت احداث خانه عالم

مسجد روستا که خانه عالم در مجاورت آن احداث خواهد شد.



ج. سرویس های بهداشتی و حمام

1. مدرسه طوعه صوالن

* این مدرسه در دو شیفت در مقاطع ابتدایی و راهنمایی فعال است
* تعداد دانش آموزان این مدرسه 300نفر است.
* این مدرسه با اینکه نوساز است، حمام ندارد.

* تعداد ۵ سرویس حمام، برای احداث مّد نظر است.

نمونه ساخته شده حمام در دوره های گذشته



2. روستاهای توریگ سه
* روستای توریگ سه، در فاصله 60 کیلومتری از مرکز شهرستان قرار  دارد.

* جمعیت این روستا در حدود 100 خانوار می باشد.
* اهالی این روستا تماما شیعه می باشند.

* متأسفانه کلیه اهالیاین روستا با وجود جمعیت بسیار باال و امکان دسترسی به آب های 
زیرسطحی از داشتن حمام و سرویس بهداشتی، مگر به تعداد معدود، محروم هستند.
* تجربه در دوره های گذشته ثابت نموده است احداث حمام و سرویس بهداشتی با 

مشارکت خود اهالی و اختصاص آن به چند خانواده روش بسیار مناسبی برای تأمین 
نیازهای بهداشتی و سالمت روستاهایی با چنین شرایطی است.

نمونه ساخته شده حمام در دوره های گذشته



د. پخش آذوقه 

*  برنامه پخش آذوقه برای 1000 خانوار از اهالی منطقه صوالن و 2۵ روستای تابعه آن 
پیش بینی شده است.

*با توجه به امکان اجرای این طرح در روستاهای سنی نشین زمینه ی بسیار مناسبی جهت 
رفع شبهات وهابیت مبنی بر عدم توجه نظام جمهوری اسالمی و شیعیان به محرومین اهل 

تسنن ایجاد خواهد شد.
*بسته های هدایا شامل برنج و روغن و شکر و آرد و نخود و لوبیا،تن ماهی، ماکارونی ، 

البسه،کفش و لوازم التحریر قرار خواهدگرفت. 
*این بسته ها با حضور گروه پخش در روستاها و با جمع آوری شناسنامه اهالی و تایید شورا 

به تفکیک خانوار اهدا خواهدشد.



* نمونه های تکمیل شده مساجد در دوره های گذشته



▪▪
ی▪

س▪بهداشتی▪روستاها
حمام▪و▪سروی

ک▪چاه▪اسحاق▪
میان▪بازار▪و▪شهر
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س های بهداشتی 
نمونه حمام های و سروی

ساخته شده توسط گروه در دوره های گذشته


