
قزويني ها براي هفته بسيج برنامه ويژه اي داشتند. درست 
مثل تم��ام ايام س��ال، اما حاال ق��رار بود بهترين ه��ا را در 
ويتريني بچينند و براي بزرگداشت هفته بسيج به معرض 

ديد عموم بگذارند. 
در اين هفت��ه 600عنوان برنامه در اس��تان اجرا ش��د كه 
رزمايش جهادگران بسيجي يكي از برنامه هاي شاخص بود. 
در اين رزمايش كه با حضور يكهزار و ۸۲ گروه جهادي در 
قزوين برگزار شد، تمام اقشار با تخصص هاي مختلف حضور 
داشتند و نشان دادند در تمام اوقات و لحظات در كنار مردم 
و به خصوص محرومان و نيازمندان هستند تا به امورات آنها 

رسيدگي كرده و باري از دوششان بردارند. 
در همين رابطه فرمانده س��پاه صاحب االمر)عج( اس��تان 
قزوين با بيان اينكه همه ساله در سالروز تشكيل بسيج به 
فرمان حضرت امام)ره(، برنامه هايي جهت تجليل، تكريم 
و تبيين بسيج با مشاركت مردم، مس��ئوالن و سپاه انجام 
مي شود، مي گويد: »امسال هم در هفته بسيج 600برنامه 
اجرا ش��د كه رزمايش جهادگران بسيجي گل سرسبد آنها 
بود. همچنين افتتاح و بهره ب��رداري از پروژه هاي عمراني 
با اعتباري بالغ بر ۳۱0 ميليارد توم��ان در اين مدت انجام 

شد.«
س��ردار رس��تمعلي رفيعي آتاني ادامه مي دهد: »سپاه در 
پروژه هاي عمران��ي در كار پيمان��كاران دخالت نمي كند، 
بلكه انجام پروژه هايي را به  عه��ده مي گيرد كه در مناطق 
صعب العبور قرار دارند و كس��ي براي انجام آنها پيش قدم 
نمي ش��ود، اين پروژه ها اعم از پروژه هاي رفع مش��كالت 
آب كشاورزي و آشاميدني در روستاهاي محروم، راه هاي 
روستايي، اشتغالزايي و سالمت است. ضمن اينكه از ابتداي 
سال جاري بيش از ۱6۵ واحد مس��كوني احداث و تحويل 

نيازمندان شده است.«
به گفته اين مس��ئول، در حوزه كرونا س��پاه استان قزوين 
به همت خيرين مردم��ي ۲60ميليارد تومان به نيازمندان 
تقديم كرده كه اين امر نش��انگر اعتماد م��ردم به اين نيرو 

است. 
رفيعي آتاني مي گويد: »در بحث واكسيناس��يون عمومي 

بيش از ۹0 هزار قزويني در مراكز واكسيناس��يون س��پاه 
واكسينه شدند و نيروهاي ما در اين زمينه نهايت همكاري 

را با دانشگاه علوم پزشكي داشتند.«
  به�ره ب�رداري از 114پ�روژه با بيش�ترين صرفه 

جويي
قزويني ها در طول س��ال پروژه ها و طرح هاي زيادي را در 
دس��تور كار قرار داده و به نتيجه مي رس��انند كه هر كدام 
از آنها بخش��ي از مش��كالت مناطق كم برخ��وردار را رفع 

مي كند. 
مهرماه بود كه به مناسبت فرارس��يدن هفته دفاع مقدس 
۱۱۴ طرح محروميت زدايي در روس��تاهاي اين استان به 

بهره برداري رسيد. 
مع��اون هماهنگ كننده س��پاه صاحب االمر)ع��ج( قزوين 
با اش��اره به طرح هايي ك��ه در هفته دفاع مق��دس در اين 
استان اجرايي شدند، مي گويد: »اجراي اين طرح ها كه در 
دو بعد عمراني و زيرساختي تعريف ش��ده  بودند، بر عهده 
گروه هاي جهادي قرارگاه پيشرفت و آباداني سپاه حضرت 
صاحب االمر)عج( قرار داشت كه در سطح روستاهاي استان 

به بهره برداري رسيدند.«
سرهنگ پاسدار حمزه برين ادامه مي دهد: »اين ۱۱۴پروژه 
در سه دهس��تان هدف قرارگاه پيش��رفت و آباداني سپاه 
شامل دهس��تان هاي چوقور بخش طارم س��فلي، زوارك 
بخش الموت شرقي و دستجرد الموت به بهره برداري رسيد 
كه بيش��تر در حوزه هاي تأمين آب شرب و كشاورزي و راه 

روستايي بود.«
وي با بيان اينكه در اجراي اين طرح هاي محروميت زدايي 
صرفه جويي خوب��ي صورت گرفته اس��ت، تصريح مي كند: 
»برآورد اوليه ما براي اجراي اين طرح ها با رويكرد جهادي 
۲6ميليارد و 600 ميلي��ون تومان بود ك��ه در نهايت تمام 
۱۱۴پروژه را با ۱۸ ميليارد تومان به پايان رسانديم كه البته 
۸/۵ميليارد تومان از اين بودجه توسط دولت، ۴/۵ميليارد 
تومان توس��ط خيران و ۵ميليارد تومان هم توسط قرارگاه 

تأمين شد.«
معاون سپاه صاحب االمر)عج( انتقال آب شرب و بهداشتي، 
س��اختن معابر روس��تايي، احداث مس��جد و ايستگاه هاي 
ديجيت��ال فرس��تنده هاي تلويزيوني را دس��تور كار اصلي 
طرح هاي محروميت زدايي ياد شده عنوان كرد و مي گويد: 
»براي برطرف كردن آب آشاميدني و زراعي روستاييان الموت 
و طارم سفلي استخرهاي ذخيره آب و كانال هاي آبياري را در 
7۱روستاي ياد شده احداث كرديم، اما بهترين بخش كار ما 
ساخت و استقرار سامانه ديجيتال فرستنده امواج تلويزيوني 
در ۹نقطه نواحي الموت و طارم بود كه سبب شد روستاييان 
از تماشاي شبكه هاي استاني و ملي بهره مند شوند و كم كم 
استفاده از ماهواره را كنار بگذارند. در كنار اينها ساخت پل و 
تكميل مساجد نيمه كاره در روستاهاي محروم و دوردست 

نيز كار ماندگاري براي هموطنان است.«
  100 طرح اشتغالزايي در روستاها

مع��اون س��پاه صاحب االمر)ع��ج( از اج��راي ۱00ط��رح 
اشتغالزايي در روس��تاهاي هدف محروميت زدايي قرارگاه 
خبر داده و مي گويد: »كار گروه اش��تغال قرارگاه پيشرفت 
و آباداني س��پاه قزوين با اجراي اين طرح ها، ۱۵0ش��غل 
مستقيم و غيرمستقيم در رشته هاي باغداري، زنبورداري و 

قالي بافي به وجود آورده است.«
برين به اقدامات كارگروه فرهنگ��ي و تعليم و تربيت قرارگاه 
پيش��رفت و آباداني هم گريزي می زند و ادامه مي دهد: »اين 
كارگروه تاكنون ۸6 برنامه فرهنگي و تربيتي با اعتبار ۵ ميليارد 
تومان را در روستاهاي محروم استان قزوين اجرا كرده است.«

   اولويت در اشتغال، آب شرب، راه روستايي و مدرسه 
استقرار عدالت و رفع تبعيض از مناطق روستايي از جمله 
اهداف مهم قرارگاه پيشرفت و آباداني سپاه پاسداران انقالب 

اسالمي به شمار مي آيد. 
بر همين اساس قرار اس��ت تا با اجراي طرح هاي صنعتي، 
روس��تاها به مناطق مولد در حوزه اقتصاد تبديل شوند و با 
افزايش خدمات رفاهي، محيطي مناس��ب براي زندگي در 

روستاها به لحاظ معيشتي ايجاد شود. 
جلوگيري از مهاجرت ها و دعوت از روستاييان حاشيه نشين 
شهرها براي بازگش��ت به موطن اصلي و آب و خاك پدري 
از ديگر اهداف اجراي پروژه هاي محروميت زدايي از سوی 
اين قرارگاه اس��ت تا بار ديگر موضوع سكونت در روستاها 
رونق بگيرد و روستانش��ينان با داشتن ش��غل به ماندن در 

روستاهاي خود ترغيب شوند. 
در همين رابطه چند روز پيش كه جانشين قرارگاه پيشرفت 
و آباداني سپاه پاسداران انقالب اسالمي به قزوين رفته بود، با 
تأكيد بر اينكه اين قرارگاه تالش مي كند تا به كمك سازمان 
بس��يج س��ازندگي و گروه هاي جهادي، نهضت سراسري 
سازندگي را در تمامی روس��تاها و نقاط محروم كشور راه 
بيندازد، گفت: »تمام هدف ما اين است كه با مشاركت مردم 
و سپاه و اجراي طرح هاي انقالبي، چهره فقر و محروميت از 

روستاهاي تمامي مناطق كشور زدوده شود.«
سردار سرتيپ پاسدار مصطفي ربيعي با اشاره به شناسايي 
دهس��تان هاي محروم در بخش هاي الموت شرقي و غربي 
و طارم س��فلي در اس��تان قزوين بيان كرد: »ب��ا توجه به 
اولويت بن��دي ميزان محرومي��ت، كار اج��راي طرح هاي 
عمراني محروميت زدا در دهس��تان چوقور طارم سفلي در 

دستور كار قرار گرفته و در مرحله پاياني قرار دارد.«
وي از وجود ۲هزار و 60۱ دهستان محروم و كم برخوردار 
در كش��ور خبر داد و اظهار داش��ت: »اولويت هاي اساسي 
قرارگاه پيشرفت و آباداني سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
رفع مشكالت روس��تاها در چهار حوزه اشتغال، تأمين آب 
شرب، ساخت راه روستايي و مدرس��ه است كه در صورت 
تأمين اعتبار و بودجه در سال ۱۴00 و سال آينده، كارهاي 
بزرگي براي محروميت زدايي بيش از ۲ هزار و 600 دهستان 

صورت خواهد گرفت.«
س��ردار ربيعي با تأكيد بر ضرورت احصاي دقيق مشكالت 
دهس��تان ها و روس��تاهاي كش��ور ادامه داد: »بنا داريم با 
اجراي طرح هاي عمراني و محروميت زدايي در هزار و ۵۹۸ 
دهستان با ضرايب محروميت 7، ۸ و ۹ ميزان محروميتي را 
به ضريب ش��ش كاهش دهيم، بنابراين امسال حدود هزار 
و 600 روستاي كشور، طرح هاي محروميت زدايي قرارگاه 

پيشرفت و آباداني سپاه اجرا خواهد شد.«

توزيع كمك مؤمنانه 260ميلياردي قزويني ها 
به همت 1082 گروه جهادي
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محمد رضا هاديلو

پرونده
جهاد ادامه دارد

س�پاه در پروژه ه�اي عمراني 
در كار پيمان�كاران دخال�ت 
نمي كند، بلكه انجام پروژه هايي 
را به عه�ده مي گي�رد ك�ه در 
مناطق صعب العبور قرار دارند و 
كسي براي انجام آنها پيش قدم 
نمي ش�ود، اين پروژه ها اعم از 
پروژه هاي رفع مش�كالت آب 
كش�اورزي و آش�اميدني در 
روس�تاهاي مح�روم، راه هاي 
روستايي، اشتغا لزايي و سالمت 
اس�ت. ضمن اينك�ه از ابتداي 
س�ال جاري بيش از 1۶۵ واحد 
مس�كوني در قزوين احداث و 
تحويل نيازمندان ش�ده است

گفت وگوي »جوان« با 
مسئول گروه جهادي شهيد اسحاقي

محرومان زيادي در حاشيه شهرها 
نيازمند كمك هستند

فعاليت هاي جهادي شما از چه 
سالي و چطور شروع شد؟

از سال ۹۲ فعاليت هاي جهادي را در قالب 
اردوهاي جهادي آغاز كردم. انگيزه خودم 
براي شركت در اردوهاي جهادي خدمت به 
مردم و هجرت از خود بود. از تابس��تان ۹۴ 
براساس دغدغه اي كه نسبت به آسيب هاي 
اجتماعي در مناطق حاشيه نش��ين ش��هر 
داشتيم، اقدام به برگزاري اردوهاي جهادي 
در مناطق حاشيه اي شهر رشت كردم. يادم 
هس��ت اولين گروه جه��ادي بوديم كه در 
اس��تان گيالن، اردوي جهادي در منطقه 
حاشيه نشين شهر برگزار كرديم و الگوي 
جديدي از اردوهاي جهادي را در اس��تان 

رقم زديم. 
فعاليت هايتان در چه حوزه هايي  بود؟

ب��ا توج��ه ب��ه فعالي��ت گ��روه جه��ادي 
شهيدس��يدمحمد اس��حاقي در مناط��ق 
حاشيه نش��ين، اس��اس فعاليت هاي گروه 
فرهنگي ب��ود، ولي ب��ا توجه به رس��الت 
كادرس��ازي گروه جه��ادي فعاليت هاي 
متنوعي ب��راي منطق��ه هدف 
برنامه ريزي ش��د و ي��ك برنامه 
پنج س��اله در نظر گرفتيم. اين 
برنامه ه��ا ش��امل فعاليت هاي 
عمران��ي نظي��ر رنگ آميزي و 
نقاش��ي و ديوارنويسي مدارس 
روستا در سه نوبت، رنگ آميزي 
كتابخانه روس��تا، ساخت زمين 
ورزش��ي بتن��ي، مش��اركت در 
ساخت مسكن محروم روستا و 
مرمت خانه فرسوده روستاييان 

بود. 
در زمينه بهداشت و درمان 

اقداماتي داشته ايد؟
يكي از اولويت هاي مناط��ق كم برخوردار 
موضوع سالمت است. در عرصه بهداشت 
و درمان اهداي بس��ته هاي بهداش��تي به 
خانواده هاي كم برخوردار، ويزيت رايگان 
پزش��ك عموم��ي و تخصص��ي و خدمات 
دندانپزش��كي، همچنين اه��داي داروي 
رايگان در س��ه مرحله، آموزش بهداشت 

فردي و محيطي در دستور كار بود. 
فعاليت ه��اي آموزش��ي نظي��ر برگ��زاري 
انواع كالس ه��ای قرآن، اعتق��ادي، احكام، 
آموزش نماز، زبان انگليس��ي، كاردس��تي، 
رايانه، مش��اوره خانواده، مش��اوره حقوقي، 
فرقه شناسي، نهج البالغه، در عرصه اقتصاد 
مقاومتي، برگ��زاري كارگاه هاي آموزش��ي 
پرورش قارچ، نمدبافي، پرده دوزي، خياطي 
هم انجام مي ش��ود.  ناگفته نماند در عرصه 
فرهنگي برگزاري مراسم ميالد امام رضا)ع(، 
برپايي جشن باش��كوه عيدغدير به صورت 
ساالنه، برگزاري والدت حضرت زهرا)س(، 
برگزاري يادواره شهداي روستا، محفل شبي 
باشهدا، فرهنگس��ازي تفكيك زباله از مبدأ، 
پخت و اطعام در ايام مختلف در طول سال، 
ديدار با خانواده ش��هداي روس��تا، تفحص و 
مصاحبه از سيره شهداي روس��تا، بازديد از 
منزل ميرزاكوچك خ��ان، درختكاري و در 
بخش فعاليت هاي ورزشي شامل تيراندازي، 
برگ��زاري مس��ابقات فوتب��ال، واليب��ال، 
طناب كش��ي، مچ اندازي و رشته هاي ديگر 
به صورت پيوس��ته انجام مي ش��ود.  بايد به 
اين نكته اشاره داشته باشم كه در ايام كرونا 
ضدعفوني و گندزدايي مراكز مهم روس��تا و 
همچنين تهيه بسته هاي معيشتي و پخت غذا 
و توزيع آن در ميان خانواده هاي كم برخوردار 

و آسيب ديده از كرونا در دستور كار بود. 
نگاه و نظر ش�ما به مناطق حاشيه اي 

شهرها چيست؟
اصوالً مناطق حاشيه نشين داراي مشكالت 
بسيار زياد و همچنين آسيب هاي اجتماعي 

ن��ي هس��تند. ساخت وس��ازهاي  فراوا
غيراس��تاندارد، تغيي��ر بافت روس��تايي، 
مهاجرپذيري فراوان و تغيير هويت منطقه، 
اعتياد، طالق، افزايش س��ن ازدواج، فقر و 
تنگدس��تي و معضالت ديگر اين نقاط را 

بسيار آسيب پذير كرده است. 
شما در روستاي سياه اسطلخ 
بوده ايد. مش�كل اي�ن منطقه 

چيست؟
 يكي از مش��كالت بزرگ روس��تاي سياه 
اسطلخ مس��ئله عبور رودخانه آلوده از اين 
روستاست كه متأسفانه پر از فاضالب هاي 
بيمارستاني و شهري است و سبب آلودگي 
اين منطقه ش��ده اس��ت. همچنين از آب 
همين رودخانه جه��ت آبياري مزارع برنج 
استفاده مي ش��ود كه همين مسئله باعث 
مش��كالت پوس��تي و بيماري هايي براي 

كشاورزان منطقه شده است. 
چه برنامه اي براي اين روس�تا 

داريد؟
در بحث مشكالت بايد همه ابعاد را در نظر 
داش��ت كه راهكارهايي ب��راي بخش هاي 

مختلف برنامه ريزي صورت گرفته است. 
مثل فعاليت هاي فرهنگي و آموزشي براي 
كودكان، پيگيري و مطالبه گري از مسئوالن 
شهرستاني و استاني براي حل مشكل آب 

كشاورزي و آلودگي رودخانه. 
فكر مي كنيد مديريت جهادي 
با مديريت هاي ديگر چه فرقي 

دارد؟
به نظر مي رس��د وج��ه تماي��ز مديريت و 
تفكر جهادي با ساير نظام هاي مديريتي، 
در مباني فكري و عقيدت��ي اين نوع تفكر 
اس��ت. احكام و مباني دين اس��الم پايه و 
اس��اس اين ن��وع تفكر و مديريت اس��ت. 
مديريت جهادي مخال��ف مصرف گرايي، 
اشرافي گري، سستي و تنبلي و بي تفاوتي 
نسبت به مشكالت و مسائل است. در واقع 
مديريت جهادي كه مبتني بر دين محوري 
است، داراي شاخصه هايي از جمله ايثار و از 
خودگذشتگي، مردم گرايي و تكليف مداري 
اس��ت. امروز نياز اصلي كش��ور مديريت 
و تفكر جهادي اس��ت كه متأس��فانه چند 
سالي است به طور كلي مديريت ليبرالي، 
اش��رافي گري، بي تفاوتي، سستي و تنبلي 
بر بخش هاي اجراي��ي و دولتمردان حاكم 

شده است. 
بهت�ر  انج�ام  ب�راي  ش�ما  ني�از 
مأموريت هايت�ان ب�ه چ�ه چيزهايي 

است؟
نمي توانم فقط در مورد خودمان حرف بزنم. 
بايد بگويم هم��ه گروه هاي جهادي نياز به 
پشتيباني هاي بيشتري نظير پشتيباني هاي 
مال��ي و خودرويي دارند كه در س��ال هاي 
اخير خيلي كم شده است. اغلب خودروها 
فرس��وده هس��تند و بازدهي الزم را براي 
اردوهاي جهادي ندارند.  بسياري از ادارات 
دولتي خودروهايي در اختيار دارند كه در 
طول س��ال استفاده نمي ش��ود، اگر بتوان 
هماهنگي هاي الزم براي در اختيارگرفتن 
اين خودروه��ا انجام داد بس��يار مي تواند 

كمك كار باشد. 
و خاطره اي از اردوها. . . 

يكي از بهترين خاطراتم شركت در اردوي 
جهادي برون مرزي نجف اشرف است. همه 
از خوب ها مي گويند، اما يك��ي از بدترين 
خاطرات جهادي بنده، عدم همكاري و عدم 
اعتماد مسئوالن به جوانان بود. يادم هست 
اولين بار كه در يكي از مناطق حضور پيدا 
كرده بوديم مسئوالن مربوطه براي يكي از 
پروژه هاي عمراني به م��ا اعتماد نكردند و 
كار را با هزينه بسيار باالتر خودشان انجام 

دادند. 

گفت وگو ب�ا جهادگران حس و ح�ال ديگ�ري دارد. صحبت هاي�ي كه در پس 
آنه�ا اخ�الص، يكرنگ�ي و بي ادعايي نهفته اس�ت و ه�ر چ�ه مي گويند فقط 
درخواس�تي براي قدرت گرفتن ش�ان در مسير خدمات رس�اني به نيازمندان 
و محرومان اس�ت. اي�ن بار به گي�الن رفته ايم و س�راغ وحيد خس�رومرادي، 
كارشناس�ي نرم افزار و مس�ئول گروه جهادي ش�هيد س�يدمحمد اسحاقي. 
جوان�ي كه ح�دود ي�ك دهه اس�ت با دوس�تانش ب�ه حاش�يه ش�هرها رفته 
و در كنار خدم�ت ب�ه خانواده ه�اي كم برخوردار ب�ا مطالبه گري و كش�اندن 
مس�ئوالن به اي�ن مناط�ق س�عي در رفع مش�كالت و معض�الت آنه�ا دارد. 

گو
ت و

گف

اولويت هاي اساس�ي ق�رارگاه 
پيش�رفت و آبادان�ي س�پاه 
پاسداران انقالب اسالمي رفع 
مش�كالت روس�تاها در چهار 
ح�وزه اش�تغال، تأمي�ن آب 
ش�رب، س�اخت راه روستايي 
و مدرسه اس�ت كه در صورت 
تأمين اعتبار و بودجه در سال 
1400 و س�ال آين�ده، كارهاي 
بزرگي ب�راي محروميت زدايي 
بيش از 2 هزار و  ۶00  دهستان 
ص���ورت خواه���د گرفت

هفته بس�يج بهانه اي بود ب�راي به نمايش گذاش�تن بخش�ي از فعاليت هاي نيروي 
س�پاه، بس�يج و گروه هاي جهادي كه در طول س�ال ب�دون هيچ س�روصدايي به 
ارائ�ه خدم�ت در مناط�ق مح�روم و كم برخ�وردار مش�غولند. در اس�تان قزوين 
رزمايش بس�يجيان با حضور يكهزار و 82 گروه جه�ادي و همچنين كمك مؤمنانه 
2۶0ميلياردي ش�هروندان به هم اس�تاني هاي نيازمندشان بس�يار درخشان بود. 

البته نمي تواني�م فرام�وش كنيم هفته دف�اع مقدس را ك�ه در آن اي�ام 114طرح 
محروميت زدايي در روس�تاهاي قزوين را به بهره برداري رس�اندند؛ طرح هايي كه 
با هدف جلوگي�ري از مهاجرت ها و از آن مهم تر، رس�اندن روس�تاها به مرحله اي 
ص�ورت مي گيرد ك�ه از اي�ن پس ش�اهد مهاج�رت معكوس ب�وده و با بازگش�ت 
روس�تاييان به موطن اصل�ي خود، حاشيه نش�يني نيز از ش�هرها برچيده ش�ود. 
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