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 اواي��ل هفت��ه ج��اري بود ک��ه وقت��ي همايش 
طاليه داران سازندگي به ميزباني حسينيه سپاه 
قائم آل محمد)عج( سمن��ان و آيين افتتاح ۲۵۰ 
ط��رح محروميت زدايي استان برگزار مي ش��د، 
کسي فکر نمي کرد پروژه ديگري در برنامه وجود 
داشته باشد و آن هم اهداي ۵۰۰ سري جهيزيه 
از سوي سپاه به جوانان استان بود که دل يکهزار 

جوان آماده تشکيل زندگي را شاد کرد. 
در اين مراسم، فرمانده سپاه قائم آل محمد)عج( 
حين اهداي ۵۰۰ سري جهيزيه به جوانان با بيان 
اينکه سپاه استان مي کوش��د تا در اين فشارهاي 
اقتصادي بخشي از مشک��الت جامعه را برطرف 
کند، گفت: » از اين رو تهي��ه جهيزيه براي حل 
مشکالت زوج هاي جوان از جمل��ه اين اقدامات 

است.«
سرهن��گ حمي��د دامغاني با اش��اره ب��ه افتتاح 
همزمان ۲۵۰ طرح محروميت زدايي افزود: »در 
قرارگاه محروميت زدايي سپاه پروژه و طرح هاي 
عمراني بسياري در دست اقدام است و در راستاي 
برنامه ريزي هاي صورت گرفت��ه در اين قرارگاه 
مي کوش��يم تا گرفتاري هاي م��ردم در مناطق 

روستايي و کم برخوردار برطرف شود.«
وي با بيان اينک��ه سپاه ب��راي خدمت رساني به 
مردم در صف اول قرار دارد، ابراز داشت: » نمونه 
بارز آن سيالب اخير بود که سپاه استان با حضور 
در منطقه چم مهر و پلدختر لرستان کوش��يد تا 
ساخت واحدهاي مس��کوني تس��ريع پيدا کند. 
درخشش سپاه استان سمن��ان در ياري رساندن 
به مردم سي��ل زده در ماه هاي اخي��ر نمونه اي از 
همدلي و هم افزايي براي حل بحران در کشور بود 
که خوشبختانه در اين آزمون توانستيم سربلند 
بيرون بياييم و بهترين خدمت رساني را به مردم 

منطقه شاهد باشيم.«
اين مس��ئول با اش��اره به اينکه سمن��ان يکي از 
مناطق خشک و کم باران محس��وب مي شود که 
گرفتار خشکس��الي است، افزود: » براي اجراي 
طرح هاي عمراني سپاه و همچنين رفع محروميت 
در مناطق روستايي و مح��روم استان نيازمند به 
حل چالش آب هستيم که اميدواريم تأمين اين 

منابع به  زودي تسريع يابد.«
  طرح هاي محروميت زدايي سپاه کوچک 

و زودبازده هستند

در اي��ن مراس��م ب��ود ک��ه فرمان��ده قرارگ��اه 
محروميت زدايي سپاه نيز با بيان اينکه طرح هاي 
عمران��ي محروميت زدايي قابلي��ت اجرا توسط 
م��ردم را دارند، گف��ت: » ۷۵درص��د طرح هاي 
محروميت زداي��ي سپ��اه کوچ��ک و زودب��ازده 

هستند.«
سردار سيدضياءالدين حزني با اش��اره به افتتاح 
۲۵۰ پروژه عمراني، اشتغالزايي، محروميت زدايي 
و اقتصاد مقاومتي مناطق سيل زده و اهداي ۵۰۰ 
سري جهيزي��ه به زوج هاي ج��وان کم بضاعت و 
بي بضاعت استان سمنان به ميزباني سپاه تأکيد 
کرد: » مهم ترين ويژگي اين طرح ها اين  است که 

به  راحتي قابل انجام توسط خود مردم هستند.«
وي عام المنفعه بودن و پيچيده نبودن را از ويژگي 
ديگر طرح هاي محروميت زدايي برشمرد و افزود: 
» اين قبيل اقدامات عالوه بر پويايي مناطق کمتر 
توسعه يافته کشور، به تقويت کارآمدي نظام نيز 

منتهي می شود لذا بسيار حائز اهميت هستند.«
فرمان��ده قرارگ��اه محروميت زداي��ي سپ��اه با 
بيان اينک��ه طرح ه��اي محروميت زدايي امنيت 
مناطق محروم را نيز به دنبال دارد، ابراز داش��ت: 

»انجام ۶۹۶ پروژه عمراني و يکهزار و ۶۱۹ طرح 
غيرعمراني در استان سمنان ت��ا کنون نشان از 
پويايي قرارگ��اه سازندگ��ي و محروميت زدايي 
است که تالش براي افزاي��ش اين آمار در دستور 

کار است.«
حزني با بيان اينکه مس��ئوليت پذيري و انجام به 
 موقع اين طرح ها باعث افزاي��ش رضايت مندي 
مردم مي شود، تصريح کرد:» کمبود ۳۵۵ مسجد 
در استان سمنان يکي از مشکالت موجود است 
زيرا اين مس��اجد به عن��وان پايگاه هاي مقاومت 
شناخته  ش��ده و مي توانند به عنوان مقري براي 

حل مشکالت محله اي باشند.«
وي با بيان اينکه مسئوليت امروز مبارزه با جنگ 
نرم و زدودن ترديد از دل مردم است، افزود: » سپاه 
نه  تنها در اقدامات عمراني بلکه در تأمين جهيزيه 
براي نوعروس��ان بي بضاعت و ح��ل آسيب هاي 
اجتماعي به  صورت محله محور مشارکت دارد و 
مي کوشد تا از اين طريق بخشي از مشکالت مردم 

را حل کند.«
  باغ موزه اي به ياد 3هزار شهيد 

اما حاال سمنان منتظر آماده شدن پروژه اي است 
که تاريخ را براي هميشه ماندگار کند؛ باغ موزه و 
مرکز فرهنگي دفاع مقدس سمنان که با ۸۵درصد 
پيشرفت فيزيکي ب��ه روزهاي پايان��ي عمليات 

اجرايي و افتتاح خود نزديک مي شود.
در همين رابطه مديرکل حفظ آثار و ارزش هاي 
دفاع مقدس سمن��ان گفت:» باغ م��وزه و مرکز 
فرهنگي دفاع مقدس استان ۸۵ درصد پيشرفت 
فيزيکي داشته و اميد مي رود با همکاري بيشتر، 

هرچه زودتر افتتاح شود.«
محمدحسن سالمي ضمن بيان اينکه با توجه به 
سابقه ارزشمند و فاخر استان در حماسه آفريني، 
ايثار و از خودگذشتگي در طول هشت سال دوران 
دفاع مقدس، احداث مرکز فرهنگي ش��اخص و 
فاخر، بس��يار حائز اهميت بود، تأکيد کرد: » اين 
استان ۳هزار شهيد تقديم انقالب کرده است که بر 
حسب جمعيت در زمره سه استان شاخص کشور 
است.« وي افزود: » مساعدت در نصب تابلوهاي 
راهنما در مسيرهاي منتهي به اين مرکز فرهنگي 
توسط اداره کل راه و شهرسازي و نصب المان هاي 
مناسب با همکاري شهرداري، يکي از نيازهاي اين 

مجموعه محسوب مي شود.«
سالمي درباره ديگر نيازها و مطالبات مجموعه 
کم نظير باغ م��وزه دفاع مقدس سمن��ان ابراز 
داش��ت: » خاک برداري از محوطه و اطراف باغ 
م��وزه، در زيباسازي و منظر س��ازي اين مرکز 
بسيار مؤثر خواهد بود.« وي گفت: » در تالش 
هس��تيم تا با بهره برداري از اي��ن مجموعه، با 
هدايت مس��افران به اين باغ موزه، مردم ايران 
اسالم��ي را با سوابق ارزش��مند و فاخ��ر ايثار، 
جانبازي و از خودگذشتگي و شهداي واال مقام 

استان سمنان آشنا کنيم.«

سايه چتر خدمت بسيج روي سر تمام ايران
يکي از مهم ترين مأموريت هاي بس��يج سازندگي کش��ور ورود به اقتصاد 
مقاومتي است اما اقتصادي که بسيج نمي خواهد متولي آن باشد و فقط به 

نهاد هاي انقالبي کمک مي کند تا اقتصاد مردمي شود. 
بر اساس گزارش ها، تا کنون ۱۷۰ هزار کارگاه اقتصاد مقاومتي با تأکيد بر 
زنجيره ارزش توسط بسيج سازندگي شکل گرفته و قرار است امسال هم 
به موضوعاتي نظير بس��ته بندي و برندسازي توجه ويژه اي شود. از جمله 
افتخارات و شاهکار هاي بس��يج سازندگي در مناسب سازي سه شهر براي 
معلوالن است که در دستور کار اين سازمان ق��رار گرفته است؛ کاري که 
نياز بخش قابل توجهي از شهروندان است و تا کنون هيچ سازمان و نهادي 

نتوانسته آنچنان که بايد، آن را به نتيجه برساند. 
وقتي بس��يج از تفاهمنامه احداث ۵ هزار واحد مسکوني صحبت مي کند 
يعني گام بزرگ براي از بين بردن فقر و تأمين نياز ساکنان مناطق محروم. 
امروز مناسب سازي ۱۰ هزار واحد مسکوني و مناسب سازي سه شهر براي 
معلوالن در دستور کار بسيج سازندگي قرار گرفته و براي اجراي ۴۰ هزار 
پروژه عمراني در۴۰ سالگي انقالب عزمش را جزم کرده است اما نکته حائز 
اهميت در پروژه هاي بسيج اين است که حرف اول را مشارکت هاي مردمي 
مي زند. به گفته مسئوالن اين سازمان، آنها پروژه هايي را شروع مي کنند که 
مردم حضور حداکثري داشته باشند و ۲۰ درصد از منابع اجرايي پروژه ها در 

بسيج سازندگي توسط خيران تأمين شود. 
از اوايل سال جاري اجراي ۴۰ هزار پروژه در قالب طرح بزرگ خدمت رساني 
همزمان و همگ��را در سراسر کشور ج��زو کار هاي در پيش روي بس��يج 
سازندگي قرار گرفت که بخشي از آنها آغاز شده است. بخشي از اين پروژه ها 
شامل پروژه هايي است که نهاد هايي نظير بنياد برکت، آستان قدس رضوي، 
بنياد مستضعفان، سازمان بهزيس��تي و. . . کار مي کردند و هدف از اجراي 
اين ۴۰ هزار پروژه اميدبخشي به مردم است. به هر حال در سال ۹۸ جنگ 
رواني دشمن چند برابر شده و به فرموده مقام معظم رهبري نيز عمليات 

اصلي دشمن در اين سال است. 
با اين اوصاف به جرئت مي توان گفت که بعد از انقالب اسالمي، چند واژه به 
شدت به هم گره خوردند. واژگاني همچون »مردم« ، »بسيج« ، »خدمت« 
و »ايثار«. بر همين اساس وقتي قرار مي شود در مورد برنامه هاي بسيج در 
جهت خدمت رساني با مردم صحبت ش��ود به اولويت هايي مي رسيم که 

هميشه اولويت هستند و هيچ گاه به دست فراموشي سپرده نمي شوند. 
فعاليت هاي��ي که در رأس آنه��ا، خدمت رساني در مناط��ق محروم و حل 
مشکالت اقتصادي ساکنان اين مناطق است. به ويژه در شرايط فعلي که 
مردم از فشارهاي اقتصادي رنج مي برند و اين خدمات دوچندان شده اند. 

در حال حاضر بيش از ۱۱ ه��زار گروه جهادي بس��يج در مناطق محروم 
مشغول فعاليت هستند؛ گروه هايي که براي حرکت و جهادشان جغرافياي 
فعاليت تعريف ش��ده است. به طوري که يک منطقه به مدت پنج سال به 
يک گروه جهادي اختصاص مي يابد تا خدمات بهتري به مردم و نيازمندان 
ارائه شود.  بسيج توانسته با تعريف اهدافي ويژه براي خود، نيرويي مردمي 
و محبوب تشکيل دهد که در هر برهه از زمان حرف هاي زيادي براي گفتن 
داشته باشد.  ايجاد جامعه اسالمي و ارتقاي فرهنگ ناب محمدي، مشارکت 
همگاني در دفاع همه جانبه در مقابل استکب��ار و ايجاد وحدت پشت سر 

واليت از اهداف تشکيل بسيج است. 
بس��يج متعلق به قشر يا گروه خاصي نيست و به همين خاطر پيوند بيعت 
با واليت، ايمان و اخالص، اطاع��ت آگاهانه، عدالت خواهي و ظلم ستيزي، 

شجاعت و شهادت طلبي از ويژگي هاي تفکر بسيجي است. 
از مأموريت هاي بسيج هم مي توان کمک به مردم براي غلبه به مشکالت، 
حضور مؤثر بس��يج در امداد و نجات، ارتقاي امنيت محالت با گشت هاي 
بسيج محور، حضور فعال در عرصه سازندگي و محروميت زدايي و افزايش 
ظرفيت خدمات بسيج به مناطق محروم با استفاده از ظرفيت بسيج جامعه 
پزشکي اش��اره کرد.  اگرچه ش��اهکار بس��يجيان و گروه هاي جهادي در 
سيل هاي اخير به ثبت رسيده اما بايد گفت نياز نيست حتماً اتفاقي رخ دهد 
تا حضور جهادگران و خدمات رساني آنها به نيازمندان را ديد. همان موقع 
که نه سيلي بود و نه زلزله اي رخ داده بود هم جهادگران بسيجي با حضور 
در مناطق کم برخوردار و محروم امتحان خود را پس داده بودند و حاال اين 
گروه هاي جهادي به عنوان يکي از کارآمدترين نيرو هاي مردمي، همواره 
داوطلبانه در حوادث و بالياي طبيعي به کمک آسيب ديدگان شتافته اند. 
در ماجراي سيل هاي اخير استان هاي مختلف ني��ز اين گروه ها در پاسخ 
به منويات رهبر انقالب به کمک سيل زدگان ش��تافتند و اقدامات مهم و 

کارآمدي در راستاي کمک به مناطق سيل زده انجام دادند. 

 جهاد خدمت با افتتاح 250 طرح محروميت زدايي
 و اهداي 500 سري جهيزيه در سمنان

حرکت بسيج و اقدامات سپاه در جهت محروميت زدايي از مناطق مختلف 
کش�ور پاياني ندارد و هر بار از يکي از اس�تان هاي ايران خبر مي رسد که 
حرکت هاي جهادي و خدمات رساني به نيازمندان، بخشي از چهره فقر را پاک 
کرده و خنده را بر لب هاي هموطنان نيازمند نشانده است. حاال از سمنان 
خبر مي رسد که س�پاه قائم آل محمد)عج( در راس�تاي رفع گرفتاري هاي 

اقشار آسيب پذير جامعه، ۵۰۰ س�ري جهيزيه به جوانان در شرف ازدواج 
اهدا کرده اس�ت. همچنين فرمانده قرارگاه محروميت زدايي س�پاه که به 
سمنان سفر کرده با بيان اينکه طرح هاي عمراني محروميت زدايي قابليت 
اجرا توس�ط مردم را دارند، گفت: ۷۵ درصد طرح ه�اي محروميت زدايي 
سپاه کوچک و زودبازده هستند که در شهرس�تان ها به نتيجه مي رسند. 
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سيداحمد هاشمي اشکا
   گزارش یک 

 جشن بزرگ دختران انقالب
 با حضور ميليوني زنان برگزار مي شود

 2۰ تير جش�ن بزرگ دختران انقالب با محوري�ت حجاب و عفاف 
و با حضور ميليوني زنان برگزار مي ش�ود چراک�ه حجاب و عفاف 
يادآور آن چيزي است که انقالب اس�المي به ما هديه کرده است 
و از منظر آيات ق�رآن کريم و روايات ديني ني�ز جامعه اي آرامش 
دارد که عف�اف و حجاب در آن ح�رف اول را بزند و هم�ه در کنار 
هم ب�ا حريم ه�ا و پوش�يدگي در مس�ير پيش�رفت و تعالي قدم 
بردارند. به همين مناس�بت راهپيمايي مدافعان حريم خانواده در 
سراسر کش�ور برگزار و از زنان محجبه موفق نيز تجليل مي شود. 

    
  ۲۱ تي��ر ۱۳۱۴ در مخالفت با قانون غيرانس��اني و غيرالهي حکومت 
پهلوي بر ضرورت کشف حجاب، مردم در مسجد گوهرشاد حرم مطهر 
رضوي دست به اعتراض زدند که تجمع آنان توسط حکومت آن زمان 
به خاک و خون کشيده ش��د و حتي به مردم اجازه تشيع جنازه شهدا 
هم داده نشد و آنها را در گورهاي دسته جمعي به خاک سپردند. رئيس 
سازمان بس��يج زنان در اين خصوص مي گويد: » به پاس اين حرکت 
بزرگ روز ملي عف��اف و حجاب سال هاست ک��ه در کشور به تصويب 
رسيده و در سال ۹۸ از ش��نبه ۱۵ تير تا جمعه ۲۱ تير هفته حجاب و 
عفاف با برنامه گسترده و متنوع در حال برگزاري است.« مينو اصالني 
با اشاره به اينکه بيش از ۹۰ درصد مردم کشورمان به موضوع حجاب 
و عفاف نگاه اعتق��ادي دارند، اضافه مي کن��د: » حجاب ميراث کهن و 
ملي ايران است. در واقع طي چند هزار سال سابقه تاريخي ملت ايران 
حجاب و عفاف مد نظر اقوام مختلف ايراني بوده و نوشته ها و آثار تاريخي 
باقي مانده دوره هاي مختلف کشورمان مؤيد رعايت حجاب و عفاف در 
کشورمان است. اسالم عزيز هم مؤي��د آن بوده و حجاب را به رسميت 
شناخته است.« بر همين اساس و به مناسبت هفته حجاب و عفاف هر 
يک از روزهاي هفته نامي جداگان��ه گرفته اند. در اين خصوص رئيس 
سازمان بسيج زنان تأکيد مي کند: »روز شنبه با نام »حجاب فريضه الهي 
و سيره فاطمي )س(« ، روز يک ش��نبه با عنوان  »حجاب تاج بندگي« 
، روز دوشنبه »احترام به قانون«، روز سه ش��نبه »تکريم خويشتن و 
احترام به آزادي« ، روز چهارش��نبه »اخالق مداري و خانواده سالم«، 
روز پنج ش��نبه با عنوان »حجاب ميراث ايراني« و روز جمعه  »امنيت 

اجتماعي و وصيت شهيدان« نامگذاري شده است.«
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به مناسب هفته عفاف و حج��اب قرار است ۲۰ تيرم��اه جشن بزرگ 
دختران انقالب با محوريت حجاب و عفاف و ب��ا حضور ميليوني زنان 
برگزار مي شود حجاب و عفاف يادآور آن چيزي است که انقالب اسالمي 
به ما هديه کرده است و از منظر آيات قرآن کري��م و روايات ديني نيز 
جامعه اي آرامش دارد که عفاف و حيا در آن حرف اول را بزند. به همين 
مناسبت راهپيمايي مدافعان حريم خانواده در سراسر کشور برگزار و از 

زنان محجبه موفق نيز تجليل مي شود. 
به گفته مينو اصالني رئيس سازمان بسيج زنان در اين گردهمايي بزرگ 
بالغ بر يک ميليون نف��ر حضور پيدا خواهند ک��رد. البته گردهمايي تنها 
برنامه اي نيست که براي هفته عفاف و حجاب در نظر گرفته شده است و 
مسابقات فرهنگي، کتابخواني و ورزشي گسترده اي نيز در اين هفته برگزار 
خواهد ش��د. مضاف بر برگزاري مس��ابقات و اجتماعات در سطح استان 
تهران، برنامه هاي متعددي به صورت همزم��ان در سراسر کشور برگزار 
مي شود که در برگيرنده بيش از ۳۰ برنامه متنوع فرهنگي عفاف و حجاب 
که ش��امل برگزاري پارک پاک با محوريت عفاف و حجاب، ديدار فعاالن 
عرصه فرهنگي و اعض��اي ستاد با امام جمعه، برگ��زاري اردوي جهادي، 
همايش تبيين و ترويج گفتمان واليت در موضوع زن و خانواده، تجليل از 
بانوي تراز اول انقالب، برپايي ايستگاه پاسخ به شبهات و سؤاالت مذهبي، 
برپايي نمايشگاه عفاف و حجاب مي شود و تمام اينها در شهرهاي مختلف 
استان هاي زنجان، مازندران، کرمانشاه، چهارمحال و بختياري و غيره انجام 
مي شود. ليال رمضاني مسئول سازمان بسيج جامعه زنان سپاه انصارالمهدي 
)عج( استان زنجان نيز با تأييد مطالب فوق بيان مي کند: »عفاف و حجاب 
يکي از موضوعات بس��يار مهم و اصول مترقي دين مبي��ن اسالم است و 
مردم عفيف و واليتمدار ما هميشه به اين موضوع با يک ديد بس��يار زيبا 
مي نگريستند و حجاب را پايه تحکيم، تشکيل و تقويت بنيان خانواده قرار 
دادند.« بر همين اساس وعده ديدار تم��ام زنان محجبه ايران ۲۰ تير ۹۸ 

براي شرکت در بزرگ ترين گردهمايي دختران انقالب است. 

مینا محمدی

طرح اوق�ات فراغ�ت دانش آموزان 
و نوجوان�ان ب�ا عن�وان »جوانه هاي 
صالحين«، امس�ال در 6 هزار پايگاه 
بسيج مساجد در سراسر کشور اجرا 
مي ش�ود. اين ط�رح ک�ه رويکردي 
تربيتي، قرآني، ورزش�ي، اردويي و 
زيارتي ويژه سنين مختلف کودکان، 
نوجوان�ان و جوان�ان دارد ب�ا هدف 
خدمت رس�اني و غني س�ازي اوقات 
فراغت مردم برگزار مي شود. عالوه بر 
اين بر اساس سياست جديد، بسيج با 
استقرار در مساجد، با کمک بچه هاي 
مس�جدي و زير نظر ام�ام جماعت، 
نسبت به حل و فصل مشکالت مردم 
به صورت جهادي ه�م عمل مي کند. 
بس��يج مس��اجد و مح��الت ب��ه عنوان 
باسابقه ترين بخش بسيج معرفي مي شود. 
سازماني که از همان ابتداي پيروزي انقالب 
اسالمي براي افزايش امني��ت و مبارزه با 
گروهک هايي مختلف شکل گرفت و حاال 
از آن زم��ان بيش از چه��ار دهه مي گذرد 
و خدمات بسيج مس��اجد از دايره محدود 
تأمين امنيت در سراسر کشور خارج شده 
و سطح وسيع تري را در برگرفته است. به 
طوري که اکنون ج��دا از جذب نيروهاي 
متخصص ب��راي سازمان ه��اي مختلف 
بسيج، هر سال به فصل تعطيالت مدارس 
و تابس��تان که مي رسيم، سازمان بسيج 
مساجد و محالت برنامه هاي متنوعي را در 
جهت غني سازي اوقات فراغت نوجوانان 
و جوانان پي��ش مي ب��رد. برنامه هايي که 
امسال قرار است با عنوان طرح »جوانه هاي 
صالحين« اجرا شود و رويکردي تربيتي، 
قرآني، ورزشي، اردويي و زيارتي ويژه سنين 
مختلف کودکان، نوجوانان و جوانان دارد. 
در اين راستا مسئول سازمان بسيج مساجد 
و محالت کشور مي گويد: » بسيج مساجد 
امسال همانند سال هاي گذشته در فرصت 
اوقات فراغت نوجوان��ان و دانش آموزان با 
رويکردي جديد تحت عنوان »جوانه هاي 

صالحين« برنامه ه��اي غني سازي اوقات 
فراغت را دنبال مي کند.« حجت االسالم 
احس��ان رضايي اضاف��ه مي کن��د: » اين 
برنامه ها امس��ال در ۶ هزار پايگاه بس��يج 
مساجد در سراسر کشور اجرا مي شوند و 
رويکردي تربيتي، قرآني، ورزشي، اردويي 
و زيارت��ي ويژه سنين مختل��ف کودکان، 

نوجوانان و جوانان دارد.«
  ظرفي�ت جذب ي�ک ميلي�ون و 

۵۰۰هزار نفري
برنامه ه��اي غني س��ازي اوق��ات فراغت 
نوجوان��ان و جوان��ان ک��ه هر س��ال در 
پايگاه هاي بسيج محالت سراسر کشور اجرا 
مي شد، امسال هم قرار است پوياتر و بهتر از 
سال هاي گذشته اجرا شود و تمامي آنها به 
صورت  رايگان است. در اين راستا مسئول 
سازمان بسيج مساجد و محالت کشور با 
بيان اينکه ثبت نام اين کالس ها از هم اکنون 
آغاز شده است، مي گويد: » مسجدمحوري، 
سياست جديد سازمان بسيج است که در 
آن تقويت و رونق بيش از پيش مس��اجد 
و حضور فعال و پررنگ نيرو هاي بسيجي 
در برنامه هاي مساجد از جمله اهداف آن 
محسوب مي شود.« رضايي اضافه مي کند: 
» بر اساس سياست جديد، بسيج با استقرار 

در مساجد، با کمک بچه هاي مسجدي و 
زير نظر امام جماعت، نسبت به حل و فصل 
مشکالت مردم به ص��ورت جهادي عمل 
مي کند.«  معاون فرهنگي و هنري ستاد 
هماهنگي کانون هاي مساجد کشور نيز با 
اشاره به برگزاري برنامه هاي متعدد براي 
اوقات فراغت نوجوان��ان و جوانان سراسر 
کشور مي گوي��د: » پيش بيني مي ش��ود 
امس��ال حدود يک ميلي��ون و ۵۰۰ هزار 
نف��ر از برنامه هاي ۲۰ ه��زار پايگاه اوقات 
فراغت کانون هاي فرهنگي و هنري مساجد 

استفاده کنند.«
سعيد سعادتي با اشاره به اينکه امسال طرح 
اوقات فراغت با سال گذش��ته متفاوت تر 
و جدي تر است، اضاف��ه مي کند: » هدف 
اصلي ما از برگزاري اي��ن برنامه ها جذب 
حداکثري نسل جوان به مساجد است.« 
وي با اش��اره به اينکه رويکرد ما در حوزه 
اوقات فراغت به صورت رنگين کماني است، 
به اين معنا که مي کوشيم برنامه هايمان 
مطابق با ساليق متن��وع، توانمندي هاي 
گوناگ��ون و ذائقه ه��اي متف��اوت اف��راد 
باش��د، ادامه مي دهد: » ما در برنامه ريزي 
براي اوقات فراغت امس��ال به مشخصات 
قوم��ي، مذهب��ي و محل��ي و همچنين 

خرده فرهنگ ه��اي موجود در ش��هرها و 
روستاهاي کشور توج��ه و از خالقيت ها، 
نوآوري ها و ابتکارات محلي همگان به ويژه 
نس��ل جوان استفاده کرده ايم.« اين مقام 
مس��ئول توجه جدي به فض��اي مجازي 
را جزو مشخصه هاي برنامه ه��اي اوقات 
فراغت کانون هاي فرهنگ��ي و هنري در 
تابستان امسال عنوان مي کند و مي گويد: 
» در دوره جدي��د مديريت��ي، ستاد عالي 
هماهنگي و نظارت بر کانون هاي فرهنگي 
و هنري مساجد، توجه جدي به استفاده 
از فضاي مج��ازي و توليدات و محصوالت 
اينترنتي با هدف ج��ذب بيشتر مردم به 

مساجد داشته است.«
  افزاي�ش فعاليت ه�اي فرهنگي و 

هنري 
امسال قرار است فعاليت هاي هنري اهالي 
مس��جد و اعضاي کانون ه��اي فرهنگي و 
هنري به شکلي مطلوب و دقيق ساماندهي 
ش��ود. معاون فرهنگ��ي و هن��ري ستاد 
هماهنگ��ي کانون هاي مس��اجد کشور با 
بيان مطالب ف��وق مي گويد:» ساماندهي 
هنرمن��دان مس��جدي، تشکي��ل بانک 
اطالعات هنرمندان و راه اندازي هسته هاي 
هنري جزو برنامه هاي هنري کانون هاي 
فرهنگي و هنري مساجد در اوقات فراغت 
امس��ال است.« سعادتي با اشاره به اينکه 
هر چقدر همکاري ميان نهادهاي مختلف 
مسجدي و مردمي بيشتر شود ضريب نفوذ 
مس��اجد در کشور بيشتر مي ش��ود و اين 
هم سدي محکم در برابر تهاجم فرهنگي 
دش��من است، اضافه مي کند: »در بحث 
آموزش شبکه و ش��بکه آموزش، رويکرد 
اصلي برنامه ه��اي فرهنگي و هنري ستاد 
عالي در سال جاري را دنبال خواهيم کرد. 
با توجه به بيانيه گ��ام دوم انقالب و سند 
تحول ستاد عالي، تربيت نيروي انس��اني 
و استفاده از ظرفيت نوجوانان و جوانان از 
جمله برنامه هاي محوري و اصلي ستاد در 

سال جاري خواهد بود.« 

وقتي از جهاد خدمت صحبت مي شود 
نياز نيست به دنبال افراد و گروه هاي 
بزرگ و نامدار رفت. کافيست سري به 
مناطق محروم زد و روي فعاليت هاي 
گروه هاي جه�ادي متمرکز ش�د که 
بي هيچ ادعايي فقط به خدمت رساني 
مي انديش�ند. بر همين اس�اس و در 
حال حاض�ر يک گ�روه جه�ادي به 
نام مرص�اد متش�کل از 2۰ جهادگر 
خانم و ۵۰ جهادگر آقا در روستاهاي 
جنوبي کشور مشغول فعاليت است؛ 
گروهي که با خدا معامل�ه کرده اند و 
اجرشان را در آس�مان ها مي جويند. 
 گروه جه��ادي مرصاد از س��ال ۱۳۹۵ در 
بوشهر تأسيس شد و تا امروز در زمينه هاي 
عمراني، آموزش��ي، فرهنگي و پزش��کي 
خدمات بسياري را به مردم مناطق محروم 
ارائه کرده است. ساخت مس��کن، تعمير 
و بازسازي مسجد، حس��ينيه و مدرسه از 
جمله اقدامات عمراني بسيجيان جهادگر 
در روستاهاي بوشهر است. گروه جهادي 
مرص��اد بيشت��ر در منطقه دشتس��تان و 
پرجونک فعاليت دارد که علت حضورشان 
در اين منطقه نيز مشکالت بهداش��تي و 
فقر فرهنگي است.  خانم صديقه قاسمي، 
معلم قرآن است که از زم��ان دانشجويي 
در اردوهاي جهادي ش��رکت کرده است. 
قاسمي متولد ۱۳۶۳ است و به فرمان مقام 
معظم رهبري در اردوهاي جهادي حاضر 
ش��ده تا بتواند در اين راه نقش مؤثر خود 
را ايفا کند. وي اهل بوش��هر است و سعي 
مي کند نواحي فقيرنشين همان ش��هر را 
تحت پوشش براي کمک قرار دهد، از اين 
رو گروه جهادي مرصاد را براي خدمت به 

محرومان انتخاب کرده است. 
قاسمي درباره فعالي��ت خود در گروه هاي 
جه��ادي مي گوي��د: » در تابس��تان ها به 
اردوهاي جهادي مي روم تا بتوانم به مردم 

محروم کمک کنم.«
وي با بيان اينکه سال ۱۳۸۹ بود که براي 

تحصيالت تکميلي به دانشگاه رفته و آنجا 
با بسيج دانشجويي آشنا ش��ده بود که به 
اردوهاي جهادي مي رفتند، ادامه مي دهد: 
» افراد تا زماني که به اين اردوها نرفته اند 
تصور مي کنند اين اردوها تنها براي آقايان 
است اما وقتي بانوان به آنجا مي روند متوجه 

مي شوند حضورشان چقدر مؤثر است.«
اين جهادگر تعريف مي کند در اردوهايي که 
به مناطق محروم رفته با آموزش خياطي به 
زنان روستايي کاري ک��رده تا آنها بتوانند 

درآمدي براي خود کسب کنند. 
وي با بيان خاط��ره اي در اين زمينه ادامه 
مي دهد: » در يکي از سفرهايي که به مناطق 
محروم اطراف بوشهر داشتيم کالسي براي 
آموزش خياط��ي برگزار کردي��م و تعداد 
هنرجويان آنقدر زياد بود که مدام مجبور 
شديم صدايمان را باال ببريم. قرار بود ۱۰ 
روز در اين اردو بماني��م و روز اول به دليل 
بلند حرف زدن ها، صدايمان گرفت. اما زنان 
محلي آن منطقه جوشانده اي به من دادند 

که مانند آب روي آتش بود.«
اين بان��وي جهادگر مي گوي��د: » ما رفته 
بوديم که چيزي به آنها ياد بدهيم تا بتوانند 
درآمدزايي کنند که يکباره با اين جوشانده 
آشنا ش��ديم و همين موضوع دليلي شد 

تا پرورش اين نوع گي��اه در آن محل رونق 
بگيرد و افراد آن منطقه با بسته بندي گياه و 
فروش آن درآمدزايي خوبي داشته باشند. 
البته اين موضوع باعث نش��د ما از کارمان 
صرف نظر کني��م و کالس ه��اي خياطي 

همچنان ادامه داشت.«
  بخشندگي را از فقرا آموختم

خانم قاسمي مي گوي��د: » با اينکه ما براي 
محروميت زداي��ي به مناطق حاش��يه اي 
بوش��هر مي رفتي��م ام��ا وقت��ي وارد آنجا 
مي شديم آنقدر پذيرايي و دست و دل بازي 
زياد بود که محروميتي به چشم نمي آمد. 
در اکثر سفرهايي که به آن مناطق داشتم 
روستاييان با ماست و شيرهاي محلي از ما 
پذيرايي مي کردند و واقعاً بخشندگي را از 

آنهايي که دستشان تنگ بود، آموختم.«
وي اضاف��ه مي کن��د: »تا کن��ون ۸۰ زن 
روستاي��ي خياط��ي را به ص��ورت کامل 
فراگرفته ان��د و از اين راه درآم��د دارند. در 
يکي از سفرها چرخ خياطي خ��ودم را به 
همراه داش��تم که سوزن ه��اي چرخ گم 
ش��د و آن سفر به ظاهر بي تأثير بود اما در 
مورد طرح هاي خياط��ي با هنرجويان کار 
کرديم و وقت��ي در اردوي بع��دي به آنجا 
رفتم پيشرفت و مدل هاي خياطي آنقدر 

زياد بود که تعجب  ک��ردم.« اين جهادگر 
مي افزايد: » در يک��ي از روستاهاي جنوب 
بوشهر مدرسه اي وجود دارد که اصاًل قابل 
استفاده نيس��ت و دانش آموزان با امکانات 
خيلي کم مجبور به درس خواندن در اين 
ساختمان قديمي هس��تند لذا اين گروه 
جهادي در حال پيگيري براي ساخت يک 
مدرسه با امکان��ات در اين منطقه است تا 
دانش آموزان بدون مشکلي درس بخوانند.« 
وي با اشاره به اقداماتي که در گروه جهادي 
مرصاد انجام مي شود، مي گويد: » فعاليت 
اين گروه در بخش ه��اي عمراني )احداث 
و تکميل مسکن محرومان و ترميم بافت 
آسيب ديده روستاي��ي(، اقتصاد مقاومتي 
)آموزش کيف دوزي به بانوان روستايي(، 
پزش��کي )حضور پزش��ک جهت ويزيت 
رايگان(، فرهنگي )برگ��زاري کالس هاي 
قرآن و احکام(، آموزشي )گلدوزي( و هنر 
)ديوارنويسي، زيباسازي محيط روستايي( 
است.« قاسمي تأکيد مي کند: » البته براي 
حمايت از خانواده هاي محروم نيز مسئوالن 
گروه از طريق ارتباط با خيري��ن اقدام به 
تهيه ارزاق مورد ني��از خانواده ها مي کنند. 
اقدامات گ��روه بيشتر در ح��وزه فرهنگي 
خالصه مي ش��ود و آقايان و بانواني که در 
گروه جهادي مرصاد فعاليت دارند از قبل 
برنامه هايي که مي خواهند در آنجا برگزار 
کنند را گ��زارش مي کنند ت��ا در صورت 
نياز افراد به درستي تقس��يم شوند. اگر در 
اردوهاي ۱۰ روزه که مي رويم کار افرادي 
زودتر از برنامه به پايان برسد به بخش هاي 
ديگر کمک مي کنند تا کار آنها نيز سبک 
شود.« اين بانوي جهادگر معتقد است که 
کمک به محرومان نوعي آرام��ش دارد و 
حتماً همه افراد بايد يک  بار به اين مناطق 
سفر کنند. در اين ميان افرادي هستند که 
در سال حداقل بين سه يا چهار بار به اردوي 
جهادي مي روند و اع��الم مي کنند در اين 
اردوها خودشان را مي سازند به همين دليل 

است که به اين اردوها نه نمي گويند. 

وقتي محبت روستاييان به منبع درآمدشان تبديل شد 6 هزار مسجد مسئول غني سازي اوقات فراغت نوجوانان و جوانان
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