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سردار!چطورشدمسجدرابهعنوانمحور

تحققمحلهاسالمیانتخابکرديد؟
بدون ش��ک يکي از عوام��ل تأثيرگذار در پيش��برد 
فرهن��گ و تمدن اس��امي  در زمينه ه��اي مختلف 
آموزش��ي، تربيتي و فرهنگي مس��اجد هستند که 
جامعه اسامي  بدون آن نمي تواند نقش هاي فرهنگي، 
تربيتي و اجتماعي خود را ايفا نمايد. به همين خاطر 
بود که پيامبر اسام)ص(  در بدو ورود به هر شهري 
ابتدا اقدام به ساخت مسجد مي کرد. در ابتداي ورود 
به مدينه مسجد قبا و مسجدالنبي را احداث کرد تا 
بدين وسيله امور مسلمين را سازماندهي کند. اموري 
از قبيل برپايي نماز جماعت و جمعه، قضاوت، بسيج 
نيروه��ا و اعان جنگ و صلح که همگ��ي اين موارد 
نشانگر اهميت و جايگاه اين اماکن مقدس در اسام 
اس��ت. ما نيز بعد از اينکه بس��ياری از فعاليت های 
اجتماعی را بررس��ی و اثرگذاری  اقدام��ات قبلي را 
مورد آناليز ق��رار داديم و آس��يب های اجتماعی در 
طول 15 سال اخير را مطالعه کرديم، متوجه شديم 
در پيشرفت برنامه ها کندي و سکون وجود دارد. مهم 
نبود مجري برنامه ها چه نهاد و مرجعي باش��د. تمام 
برنامه های فرهنگی، اجتماع��ی و حتی برنامه های 
بس��يج و ديگر کارها با س��رعت به نتيجه نرس��يده 
بود. سپس فرمايش��ات مقام معظم رهبری را آناليز 
کرده و با دقت مورد مطالعه قرار داديم و در جلسات 

انديشه ورزی به آنها پرداختيم.
در اين راه انقاب اسامی را با مبانی آن بررسی کرده 
و داليل موفقيت حضرت امام خمينی)ره( را در ايجاد 
انگيزه و حرکت عمومی و همچنين پيروزی انقاب و 

ماندگاری آن را مورد مطالعه قرار داديم.
تمام بيانات مقام معظم رهبری ب��ه ويژه بيانات اين 
چند سال اخير تا گام دوم را بررسی کرديم و متوجه 
شديم در کنار بسياری از داليل و علت هايی که باعث 
اين همه موفقيت ش��ده ، يک موض��وع بيش از همه 
اثرگذار بوده و آن هم حضور مؤثر و نقش آفرين مردم 
است. انقاب اسامی چطور به يک حرکت عمومی 
تبديل شد؟ چون مردم همگی با انگيزه الهی پای کار 
بودند. همين طور علت پي��روزی در جنگ به خاطر 

حضور مردم با اراده و ايمان باال بود.
با اين تفاسير نبايد فراموش کنيم در تمام موارد فوق 
براي مردم نقش تعيين شده بود و آنها مي دانستند 

چگونه نقش آفرينی کنند.
يعنيتيمتحقيقاتيومطالعاتيش�مابه
دنبالعلتموفقيته�ایانقالببودکه
بهحضورمردمونقشآفرينيآنهارسيد؟

بله. در بسياری از جاها، هم امام )ره( و هم حضرت آقا 
فرمودند »وقتی کار را به دس��ت مردم داديد، آنها به 
خوبی آن را جلو برده و به نتيجه رسانده اند.« يعنی هر 
جا به مردم اعتماد شده و آنها را برای حل مشکات 
خودش��ان نقش آفرين کرديم، کار بهتر پيش رفته 
اس��ت. چه در عرصه های امنيت��ی و چه عرصه های 

دفاعی و فرهنگی و....
ولی بايد بپذيريم طي چند سال اخير در عرصه های 
فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی کمتر به نقش جدی 
مردم توجه و پرداخته شده است و آنها را در امور کمتر 
مشارکت داده ايم. به همين دليل آنها هم بعد از گذشت 
زمان، فراموش کرده اند که چه وظيفه ای داشته اند و 
حاال نمي دانند چ��ه کار بايد بکنند ي��ا به چه اموري 
بپردازند. بنابراين ح��وادث و اتفاقات و موفقيت هاي 
قبلي نشان داد هر جا مردم حضور داشته و وجودشان 
پررنگ بوده، آنها هم با انگيزه پای کار آمده اند و شاهد 
يک حرکت عمومی بوده ايم که در نهايت اين حرکت 

عمومی به ارتقا و موفقيت ختم شده است.
پستحققتمدننويناسالميرامنوطبه
نقشآفرينيمردمدرتمامامورميدانيد؟

در بحث رسيدن به جامعه اسامی و يک تمدن نوين 
و دولت اسامی نمي توانيم تعلل کنيم چه برسد به 
اينکه توقف داشته باشيم. بنابراين اگر در اين مسير 
کمي  س��رعت پايين آم��ده به خاطر اين اس��ت که 

نقش آفرينی مردم کم شده است. 
بنابراينبهدنبالطرحوبرنامهايرفتيد

کهسرعتحرکتراباالببريد.
برای کاهش آس��يب ها و رفع مشکات مردم به يک 
جمع بندی رس��يديم و برای اينکه بتوانيم اين اتفاق 

را رقم بزنيم به دنبال طرح��ي رفتيم تا ويژگي هاي 
خاصي داشته باشد. ديديم بس��ياری از فعاليت ها و 
برنامه ها در يک پهنه گس��ترده ای مثل کل کش��ور 
يا يک اس��تان برنامه ريزی می ش��ود. ي��ا به صورت 
نقطه ای يا لکه ای انجام می شود که دو اشکال اساسی 
دارد. اوالً اين فعاليت ها کامًا فراگير نيس��ت و بعد 
هم تم��ام ظرفيت ها، امکانات، ش��رايط، قابليت ها و 
توانمندی های مربوط به خودش را نمي تواند متمرکز 
کند. پس برای اينکه اين کار را درست انجام داده و به 
نتايج مطلوب برسانيم حدود دو سال فکر و پژوهش 
انجام شد و به نقطه ای رسيديم که فهميديم نمي شود 
در آِن واحد تمام منابع انساني و مالي و ديگر نيازها 
را آن قدر گسترده کنيم که کل کشور يا يک استان را 
فرابگيرد. از طرف ديگر اگر همين طور ادامه بدهيم، 
هيچ وقت شاهد ارتقاي سطح موضوعات فرهنگی و 
اجتماعی نيز نخواهيم ب��ود. بنابراين به جای اينکه 
پراکنده کار کني��م و غيرمتمرکز باش��يم، تصميم 
گرفتي��م جغرافي��ای فعاليت ها را مح��دود و امکان 
واس��پاری کارها را به مردم مهيا کنيم. چون در اين 
صورت می شود روی ظرفيت ها متمرکز شد و نکته 
مهم تر اينکه در چنين شرايطی می توان محصول کار 
و برنامه های فراگير در آن جغرافيا و نتايج را به خوبي 

مشاهده کرد.
درطرحش�ماهرچهمناطقکوچکترو
محدودترباشندزمانونحوهرسيدنبه

نتايجمطلوبترخواهدبود؟
ما مي گوييم برای رس��يدن به جامعه اسامی حتماً 
بايد استان ها، شهرها و محله های اسامی و متعهدي 
داش��ته باش��يم که آس��يب ها در آن کم و ارزش ها 
برجسته باش��ند. مناطقي که محرومان در آن مورد 
حمايت و رسيدگی باشند و هر روز شاهد باال رفتن 
اميد در بين مردم باش��يم. لذا اي��ن کار را از محات 

شروع کرده و حاال به محله های اسامی مسجدمحور 
فکر می کنيم که برای رفع مشکات خودشان اقدام 
کرده و پا پيش گذاشته اند. اگر هر محله را يک نقطه 
فرض کنيم در آينده اي نزديک اين نقاط به يکديگر 
می پيوندند و تشکيل سطحی به نام شهر، استان و در 

نهايت کشور را می دهند.
برايرس�يدنبهايناهدافبايدازپايهو
اساسشروعکنيد.برنامههايتانچطور

اجراييخواهدشد؟
با چند هدف به دنبال اين کار هستيم. اول خود مردم 
بايد پای کار بيايند و در محله ای که آن را می شناسند 
و نسبت به آن حساسيت و عرق دارند، مجموعه ای را 
تشکيل دهند که مشکات را احصا کند. مورد ديگر 
اينکه اين مردم بايد اولويت و نيازمندی هايش��ان را 
مطرح کنند زيرا بارها شاهد بوده ايم بنا بر مصوبات 
يا اباغيه ها و يا بحث های سياس��ی و انتخاباتی، به 
موضوعاتي در محات پرداخته می ش��ود که وقتی 
با ساکنان آنجا صحبت می ش��ود، می گويند اولويت 
ما نيست. ش��غل، بيکاری، اعتياد، نظافت، سامت و 
حتی کم توجهی به نخبگان می تواند برای يک محله 

اولويت باشد و برای محله ای ديگر نه.
اين نيازها و ترتيب آنها را بايد مردم محل مش��خص 
کنند و م��ا معتقديم در جمهوری اس��امی نهادها، 
دستگاه های اجرايی و مس��ئوالن زيادی هستند که 
برای رسيدگی به امور شهروندان کار می کنند ولی 
مشخص نبودن نيازهای اصلی مردم، کارهاي آنها را 

هم به نتيجه مطلوب نمي رساند.
براينحوهمشارکتهاوش�روعآنهاهم

برنامهايداريد؟
در گام اول، شورای محات بايد توانمند شوند. توانمندی 
يعنی مشکات محله را احصا کرده و با اولويت بندی و 
تعريف اهداف، اطاعات م��ردم را در مطالبه گری باال 
ببرند. ما به عنوان موتور محرک و تس��هيل گر به مردم 
مي گوييم مس��ير درس��ت حرکت و به نتيجه رسيدن 
مطالباتشان در مسائل خدماتی، درمانی، فرهنگی و... 
کدام طرف است. مثًا درباره کمبود درمانگاه، مسائل 
آموزش و پرورش و يا هر نياز ديگر ما مس��ير درست را 
نش��ان می دهيم. در يک کام، مطالبه گری درست و 
رسيدن به هدف از مسير درستش، توسط خود مردم، 
مهم ترين بخش اين طرح است. چون مردم فعال شده و 
خودشان را در بهبود وضعيت زندگی و محله شان سهيم 
می دانند. در اين حالت معيشت، سامت، روح و روان و 
موضوعات عقيدتی و ارزشی و معنوی به حالت متعادل 

و خوبی درمی آيد.
برايبهميدانآوردنمسئوالنهمبرنامه

داريد؟
در طرح محات اس��امي  مس��جدمحور مسئوالن 
پاسخگو مي شوند. در بسياري از جاها مسئوالن بدون 
داشتن نيت س��وء، در البه الي اباغيه ها و دستورات 
و برنامه ها آن قدر درگير ش��ده اند که نمي توانند به 

نيازهاي اصلي بپردازند اما با اجراي اين طرح، وقتي 
مش��کات احصا ش��ده و از مسير درس��تش به يک 
سازمان يا نهاد برسد، مسئوالن هم موظف مي شوند 
تا در کمترين زمان به آن پاسخ بدهند چون مي دانند 

جمعيت يک محله منتظر اقدام آنها هستند.
اگر همين شرايط را با محوريت مسجد پيش ببريم 
بسياري از مشکات رفع مي شود؛ از ابتداي اسام و 
رسالت نبي  مکرم اسام نيز مسجد محور بوده است. 
اين خيلي زيباست که مردم براي حل مشکات ابتدا 

به سمت مسجد مي روند.
يعنيمسجدبهمحلحلهمهمشکالت

مردمتبديلخواهدشد؟
ما نمي گوييم همه مش��کات به سمت مسجد برود 
تا در آنجا حل ش��ود، بلکه همه مش��کات مي تواند 
از طريق مس��جد پيگيري ش��ود نه اينکه حل شود. 
امام جماعت، يعني امام جماعتي که در آن مس��جد 
نماز مي خواند، يعني ام��ام جماعتي که در آن محله 
زندگي مي کند. پ��س اين ش��خص مي تواند محور 
باشد و پيگير کارهاي مردم، تا در کنار هم، محله اي 
پويا و زنده بسازند. در اين حالت مردم خودشان وارد 
عرصه مي شوند. نقش آفريني در محله ها با محوريت 
مسجد بر عهده آنها خواهد بود و همکاري و مشارکت 
و هم افزايي دستگاه هاي اجرايي و مسئوالن مي تواند 
محله را به نقطه مطلوب برساند. به همين خاطر است 
که به اين روش گفته ايم مديريت محله محور تحت 

عنوان محله اسامي.
آيافکرنميکنيددرحالحاضرمردمکمي

ازمشارکتدرامورفاصلهگرفتهاند؟
دقيقاً همين طور است اما مردم نبايد نسبت به مسائل 
محيط اطراف خودشان بي تفاوت باشند. بايد نسبت به 
هر مشکل و نيازي عکس العمل نشان داده و مسئوالن 
هم به حساس��يت مردم توجه کرده و احترام بگذارند. 
اين محله هاي اسامي  مي توانند در عرصه هاي مختلف 
اتفاقات خوبي رقم بزنن��د. عرصه هايي مثل فرهنگي، 
اجتماعي، بهداش��ت، درمان و هم��ه معضات ديگر. 
در اين روش شوراها همه مش��کات و آسيب ها را در 
ابعاد مختلف بررسي کرده و تمام فرصت ها و ضعف ها 
و قوت ها و ظرفيت ها را شناسايي مي کنند. با شناسايي 
اين موارد، هدف گذاري ها صورت مي گيرد و اينکه چطور 

مي توان از ظرفيت ها در هر محله اي استفاده کرد.
همچنين بايد بدانند کدام س��ازمان و نهادي وظيفه 
کمک و رفع و حل مشکات و معضات را دارد. حتي 
خيرين و نهادهاي مردمي  يا انقابي و ارزش��ي مثل 
سپاه، بسيج، کميته امداد و بهزيستي وارد عمل شده و 
با کمک مردم مشکات را رفع و رجوع می کنند. وقتي 
مردم و خيرين محل مي بينند که براي خودشان کار 
مي کنند با کمال ميل وارد عمل مي ش��وند تا سطح 

کيفي زندگي در محله شان ارتقا يابد.
نکته ديگ��ر اينکه تا ب��ه امروز ت��اش کرده ايم بين 
دستگاه هاي اجرايي رسمي  و غيررسمي  و مردم نهاد، 

و سيستم ها و نهادهاي ارزش��ي و انقابي هم افزايي 
ايجاد کني��م اما وقت��ي در محله اي م��ردم پاي کار 

مي آيند اين کار به صورت خودکار انجام مي شود.
آياتاکنوندرمحلهايمردمرابهمشارکت

دعوتکردهايد؟
بله هم اکنون در 120 نقطه تهران اين کار در حال انجام 
است و در محاتي که طرح اجرايي شده، يک رقابت 
سالم به وجود آمده است زيرا مردم در مقابل خدماتي 
که از مسئوالن مي گيرند، معموالً عکس العمل مثبت 
يا منفي بروز مي دهند. هر چند مسئوالن هم منتظر 
اين عکس العمل ها ولي از نوع مثبتش هستند چون 
براي روحيه و س��وابق و مديريتشان به آن نياز دارند. 
به همين خاطر از زواياي مختلف کار را شروع کرده و 
دوره هايي را گذاشته ايم و گفتمان سازي را در سطح 

استان تهران شروع کرده ايم.
يعنيدراينمحالتمردمباطرحآشناشده

وهمکاريميکنند؟
االن امامان جمعه و جماعت، فرمانداران و شوراياري ها 
مي دانند محله اسامي  چيست. مردم حضور مسمتر 
دارند. حت��ي با کمک ش��وراها اساس��نامه اي تهيه 

کرده ايم که بيشتر کارها با خود آنهاست. 
پساينهمايشبرايبررسينتايجکار،
استفادهازدانشاساتيدوصاحبنظرانو

گسترشطرحبرگزارخواهدشد؟
برگزاري همايش را يک کار زمين مانده مي دانستيم 
که با مش��ورت با معاون��ت دانش و پژوه��ش به اين 
نتيجه رس��يديم، در کنار ديگر همايش هاي علمي  
و پژوهش��ي، يک بار هم به س��راغ موضوعي که نياز 
اساس��ي و جدي مردم اس��ت برويم. نيازي که حاال 
با يک برنامه مش��خص به يک حرکت تبديل شده و 
به همين خاطر همايش علمي  ب��ا محوريت الگوي 
تحقق محله اسامي  مسجدمحور پيش بيني و آماده 
برگزاری شد. بنده مطمئن هستم وقتي کساني که 
دغدغه فضاه��اي ديني و اس��امي  را دارند پاي کار 
بيايند قطعاً به دس��تاورد هاي خوبي در بخش نگاه 
علمي  به اين موضوع خواهيم رسيد. جمع بندي بنده 
از اين همايش اين اس��ت که اتفاقاتي که در محات 

رقم مي خورد به مباني علمي  کمک مي کند.
اي��ن هماي��ش  در زمين��ه موضوع��ات اجتماعي، 
جامعه شناس��ي، مردم شناس��ي و مباح��ث ديگر و 
همچني��ن بخش  علم��ي  آن ب��ا مقاالت اس��اتيد و 
صاحبنظران به پيشبرد اين طرح کمک مي کند تا به 
صورت درست و آکادميک آن را براي تمام نقاط ايران 

تعريف و اجرايي کنيم.
لطفًادرموردزم�انبرگزاريومحورهاي

همايشهمتوضيحاتيبفرماييد.
همايش علمی و جشنواره فرهنگی، هنری و رسانه ای 
با موضوع »الگوی تحقق محله اسامی مسجدمحور« 
که برای اولين بار توس��ط معاونت دانش و پژوهش 
سپاه استان تهران در س��ی ام دی ماه برگزار خواهد 
ش��د، از عاقه مندان در حوزه مقاله نويسی، مستند 
100ثانيه و شبکه اجتماعی تقاضا دارد آثار خود را در 
بازه زمانی اعام شده، به دبيرخانه همايش به آدرس 
شهر ری، ميدان نماز، خيابان امام حسين)ع(، معاونت 
دانش و پژوهش س��پاه حضرت سيدالش��هدا)ع( يا

sotdanesh@gmail.com ارسال و برای کسب 
اطاعات بيش��تر به س��ايت sot.basij.ir مراجعه 
نمايند. در بخش ارائه مقاالت هش��ت هدف و محور 
مشخص ش��ده که »هويت و ماهيت محله اسامی 
مبتنی بر آيات و روايات و ديدگاه های امامين انقاب 
اسامی« و »نقش و جايگاه خانواده، مسجد، بسيج و 
مدرسه در جامعه پردازی با هدف دستيابی به محله 

اسامی« از مهم ترين محورهای همايش است.
همچنين »نق��ش، جايگاه و راهکارهای مش��ارکت 
اقشار مختلف مردم در مديريت پايا و پويا جهت رفع 
نيازها و جل مشکات اساس��ی محله«، »شيوه های 
شناخت ظرفيت های محات و راهکارها و شيوه های 
مطالبه گری مردمی موفق با رويکرد حل مسائل و رفع 
نياز محات«، »شيوه های موفق کارآفرينی مبتنی 
بر ظرفيت های تولي��دی در محله ها«، »راهکارهای 
موفق ارتقاي امنيت مردمی مح��ات در افق محله 
مردم پايه«، »مدل ها و راهکارهای هم افزايی و همدلی 
مردم محل با هدف شبکه س��ازی، انسجام و ارتباط 
مؤثر مردم و مسئوالن« و »بررس��ی و ارائه مدل ها و 
شيوه های مطالبه گری مردمی موفق با رويکرد حل 
مس��ائل و رفع نياز محات« از ديگر محورهای اين 

همايش در بخش مقاالت است.
مستند 100ثانيه نيز دارای سه محور است که »تهيه 
مستند 100 ثانيه ای از نياز يک محله و مطالبه گری 
از مسئوالن«، »تهيه مس��تند 100 ثانيه ای از نقش 
مس��جد در برطرف کردن نيازهای محله اسامی« 
و »تهيه مس��تند 100ثانيه از مش��ارکت و مطالبه 
مردمی مؤثر تا حص��ول نتيجه« از موضوعات بخش 
مستند است. »ايجاد موج رسانه ای و شبکه سازی در 
محله با مطالبه گری در فضای مجازی« و »راه اندازی 
کانال و گروه مؤثر در محله با تأکيد بر ترويج س��بک 
زندگی اسامی ايرانی« از محورهای بخش شبکه های 

اجتماعی به شمار می آيد.
در مورد جوايز نيز بايد بگويم در هر حوزه نفرات اول تا 
سوم، مبلغ 2ميليون تومان کمک هزينه سفر به عتبات 
عاليات، نفرات چهارم تا ششم مبلغ يک ميليون تومان 
کمک هزينه سفر به مشهد مقدس و نفرات هفتم تا 
نهم نيز مبلغ 500 هزار توم��ان هديه نقدي دريافت 
مي کنند. اين جوايز براي هر بخش جداگانه بوده و در 

مجموع از 27 نفر تقدير به عمل خواهد آمد.

تمامبياناتمق�اممعظمرهب�ریبهويژه
بياناتاينچندس�الاخيرت�اگامدومرا
بررس�یکردي�مومتوجهش�ديمدرکنار
بس�ياریازداليلوعلتهاي�یکهباعث
اينهمهموفقيتشده،يکموضوعبيش
ازهمهاثرگذارب�ودهوآنهمحضورمؤثر
ونقشآفرينمردماس�ت.انقالباسالمی
چطوربهيکحرکتعمومیتبديلش�د؟
چونمردمهمگیباانگي�زهالهیپایکار
بودند.همينطورعلتپي�روزیدرجنگ
بهخاطرحضورم�ردمب�اارادهوايمانبود

امامجماعتمسجدمحلهميتواندمحور
باشدوپيگيرکارهايمردم،تادرکنارهم
محلهايپوياوزندهبسازند.دراينحالت
م�ردمخودش�انواردعرصهميش�وند.
نقشآفرين�يدرمحلهه�اب�امحوري�ت
مسجدبرعهدهآنهاخواهدبودوهمکاري
ومش�ارکتوهمافزاي�يدس�تگاههاي
اجراييومس�ئوالنميتوان�دمحلهرابه
نقطهمطل�وببرس�اند.بههمي�نخاطر
اس�تکهبهاينروشگفتهاي�ممديريت
محلهمح�ورتحتعنوانمحلهاس�المي

گفتوگوي»جوان«باسردارحسنحسنزاده،رئيسهمايشعلميالگويتحققمحلهاسالميمسجدمحور

»محلهاسالمی«بامحوريتمسجدوامامجماعتپيششرطتحققتمدننويناسالمیاست

به دنبال محله اسالمي مسجد محور هستيم

 تبيين ظرفيت ها و عملکرد بسيج
 با اجراي 900 برنامه در قائم شهر

بس�يجمردمياس�تانمازندرانقص�دداردطيهفتهبس�يج
پيشرو900برنامهمتنوعفرهنگ�ي،اجتماعيواقتصاديرابه
اجرادربياورد.برنامههاييکهقراراستاقتداربسيجميليوني
رادرحفظوتداومارزشهاوگس�ترشدس�تاوردهایانقالب
اسالمیبهنمايشبگذارند.هرچنداينتعدادبرنامهفقطمختص
شهرستانقائمشهراستامابهطورحتمبااضافهشدنمناطق
ديگراستان،شماراينبرنامههامرزيکميليونراهمردميکند
واجرايآنهاموج�بافزايشرضايتمردمميش�ود.مضاعف
براين،بسيجاستانقصدداردتاپايانس�الجاري493واحد
مسکونيراهمتحويلمردممناطقکمبرخوردارتراستاندهد.

    
سابقه فعاليت بسيج مردمي به همان سال  هاي اول پيروزي انقاب 
برمي گردد و زنان و مرداني ک��ه تا ديروز س��عي در افزايش امنيت 
داش��تند امروز برنامه هاي گس��ترده تر و متنوع ت��ري از جمله رفع 
تبعيض هاي اجتماعي، اقتصادي و حتي فرهنگي را بر عهده دارند. 
آنها دوشادوش يکديگر در مناطق مختلف کشور با کنار زدن مشکات 
سعي در افزايش رفاه عمومي دارند و مهم تر از آن براي حفظ و تداوم 
ارزش هاي انقاب تاش مي کنند. همين موضوع باعث شده هر سال 
شمار بس��ياري از دس��تاوردهاي اين گروه هاي مردمي را که شامل 
انجام فعاليت هاي عمراني در اس��تان ها، کش��اورزي، سوادآموزي 
و... مي شود، شاهد باش��يم. البته اجراي اين دست از برنامه ها فقط 
مختص زمان هايي است که مردم مناطق به ويژه محروم با حادثه اي 
همچون سيل و زلزله مواجه نشده باشند چراکه بسيجيان در صورت 
وقوع هر يک از حوادث بر ساعات فعاليت شان مي افزايند و آتش به 
اختيار به کمک مردم آسيب ديده مي شتابند. مجموعه اي از اقدامات 
که فقط در رديف فعاليت هاي جهادي مي گنجد. حاال هم با توجه به 
اينکه زمان زيادي به شروع هفته بس��يج باقي نمانده، فرمانده سپاه 
قائمشهر از اجراي بيش از 900 برنامه در هفته بسيج خبر مي دهد؛ 
خبر مسرت بخشي که قرار اس��ت تنها در مدت زمان کوتاه 30 آبان 
تا 6 آذر اجرايي شود و لبخند رضايت را بر صورت مردم بنشاند. البته 
اين رقم با توجه به اينکه مختص شهرس��تان قائمشهر است به طور 
حتم با اضافه شدن نقاط ديگر استان با افزايش قابل توجهي روبه رو 
خواهد شد. در اين راستا حس��ين عليزاده به خبرگزاري صداوسيما 
گفت: »بيش از 900 برنامه در هفته بسيج با تبيين رويکرد، جايگاه و 

قابليت بسيج در شهرستان قائمشهر اجرا می شود.« 
وي اضافه کرد: »تبيين رويکردها، جايگاه و قابليت های س��ازمان 
بس��يج مس��تضعفين در فرآيند تحقق گام دوم انق��اب، نمايش 
اقتدار بس��يج ده ها ميليونی در حفظ و تداوم ارزش ها و گس��ترش 
دستاورد های انقاب اسامی از مهم ترين اهداف برنامه های هفته 
بسيج در اين شهرس��تان اس��ت.« عليزاده ادامه داد: »هفته بسيج 
فرصت مناسبی برای بصيرت افزايی جامعه از قدرت ۴0 ساله بسيج 
در عرصه های فرهنگی، اجتماعی، علم و فناوری، آموزشی تربيتی 
و دفاعی امنيتی اس��ت.« فرمانده سپاه پاس��داران انقاب اسامی 
قائمشهر بيان کرد: »افتتاح نمايشگاه دستاورد های ۴0ساله بسيج 
به مدت يک هفته در قالب 50 غرفه ب��ا موضوعات مختلف، اکران 
فيلم، برگ��زاری همايش های مختلف، عطرافش��انی گلزار ش��هدا، 
تجليل از رزمندگان دفاع مقدس، تجمع بزرگ بس��يجيان در روز 
5 آذر، افتتاح ش��ش واحد خانه محروم، افتتاح پن��ج طرح اقتصاد 
مقاومتی و افتتاح پايگاه مقاومت جمعاً به ارزش 500 ميليون تومان 
از جمله برنامه های اجرايی در هفته بس��يج در شهرستان قائمشهر 
اس��ت.«  س��رهنگ عليزاده برگزاری مس��ابقات رزمی، فرهنگی و 
امدادی، مقاله نويسی و پژوهشی محله اسامی، تيراندازی، واليبال 
نونهاالن، اجرای خيابان ورزش، جشنواره بازی های بومی و محلی، 
راه اندازی بازارچه اقتصاد مقاومتی و محروميت زدايی در قالب ۴0 
غرفه در مکان شرکت سايپا را جزو برنامه های شاخص شهرستان در 

هفته بسيج قائمشهر برشمرد.
ساختصدهامسکنبرايمحرومان

همان طور که مشخص اس��ت، بس��يج طي اين همه سال فعاليت 
توانسته خدمات فرهنگی و اجتماعی بسيار زيادی را به کمک آحاد 
مردم انجام ده��د که اجراي 900 برنامه ديگر در هفته بس��يج نيز 
امسال اضافه خواهد شد. در کنار اين موضوع، مسئله مهم ديگر اين 
است که طي همين امسال شمار اقدامات محروميت زدايي از استان 
مازندران بسيار باال بوده است. در اين راستا مي توان به صحبت هاي 
چندي پيش فرمانده سپاه کربا اش��اره کرد که وعده داده تا پايان 
سال جاري ۴93 واحد مسکونی به مردم کم برخوردار استان تحويل 
داده شود. در اين خصوص سردار محمدحسين بابايی به خبرگزاري 
بسيج گفت: »تاکنون بسيج سازندگی سپاه پاسداران توانسته بيش 
از 70 درصد از تعهدات خود در احداث واحدهای مسکونی مناطق 

محروم را عملی کند.«
 البته س��اخت مس��کن نيز تنها اقدام نيروهاي بس��يجي نيست و 
فرمانده سپاه در خصوص آن بيان کرد: »توسعه مشاغل خانگی و 
دانش بنيان از ديگر اقدامات بسيج است که با راه اندازی صندوق های 
قرض الحس��نه محله محور در اس��تان در حال رونق بخش��يدن به 
مشاغل خانگی است. اين طرح نيز اکنون در شهرستان عباس آباد 
۸5 درصد پيشرفت داشته و تاش می شود تا پايان امسال در سراسر 
اس��تان راه اندازی شود.« فرمانده س��پاه کربا با تأکيد بر اينکه در 
محات مختلف صندوق های اشتغالزای محله محور ايجاد می شود، 
اضافه کرد: »در راستای قدرت اقتصادی، ديگر مردم نياز به بانک ها 
و دولت ها ندارند.«  س��ردار بابايی در پايان ب��ه اجرای 2هزار طرح 
محروميت زدايی از بهمن ماه پارسال تا بهمن امسال در مازندران 
اش��اره کرد و گفت: »اس��تان مازن��دران در راه ان��دازی طرح های 

محروميت زدايی ماهانه پيشرو در کشور است.« 
تمام آنچه تاکنون گفته شد تنها بخشي از خدمات نيروهاي بسيجي 
است که طي اين چند دهه به مردم مناطق مختلف کشور ارائه داده اند. 
خدماتي که هر يک به خودي خود مي تواند باري از دوش مردم مناطق 

کم برخوردار بردارد و لبخند شادي را بر صورت آنها بنشاند.
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