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شكل گيرى بسيج
نام بسيج تا تبديل آن به نام نيروی مقاومت 
بسيج و «سپاه های استان» سير تحول خاصی 
را پشت سر گذاشت. پس از پيام حضرت 
امام خمينی(ره) در آذر ماه سال۱۳۵۹ مبنی بر 
تشکيل بسيج مردم، شورای انقالب در مورخ 
۱۳۵۹/۱۲/۱۰ «بسيج ملی» را به تصويب رساند 
و پس از ۲ ماه همين شورا، سازمان های آمادگی 
ملی و بسيج غير نظامی را در سازمان بسيج ملی 
ادغام کرد. 
مجلس شورای اسالمی نيز اواخر دی ماه 
۱۳۵۹ قانون الحاق سازمان بسيج ملی به سپاه 
پاسداران را به تصويب رساند و سازمان بسيج 
ملی به عنوان واحد بسيج مستضعفين به سپاه 
پاسداران ملحق شد. 
پس از آن تا پايان دوران دفاع مقدس با همين 
نام به مأموريت های خود ادامه داد. 

بسيج و دفاع مقدس
يکی از ماندگارترين مقاطع تاريخی 
بسيج، عملکرد اين نهاد مردمی در 
دوران دفاع مقدس است، به گونه ای 
که به شهادت آمار و اطالعات رسمی 
مراکز و نهادها، بيشترين قشر حاضر 
در دوران دفاع مقدس و بيشترين 
شهدا، بيشترين جانبازان و بيشترين 
اسرا را بسيج تشکيل می داد. 
تعداد بسيجی ها در دوران 
دفاع مقدس:

 ۲ميليون و 
۱۳۰هزار نفر
تعداد شهدای بسيجی:

۸۵ هزار نفر

تغيير يك نام؛ نيروى مقاومت بسيج
در سال ۱۳۶۹ مقام معظم رهبری ضمن تغيير نام واحد بسيج مستضعفين به نيروی مقاومت بسيج سپاه، اين 
واحد را به عنوان يکی از نيروهای پنجگانه سپاه مشخص و مأموريت های جديد آن را ابالغ کردند. اين نام تا زمان 
طرح تحول ساختاری سپاه و تشکيل سپاه استانی همچنان ماهيت خود را حفظ کرده و اکنون در قالب طرح 
تحول سپاه قرار گرفته است.
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در خط مقدم سازندگى
درســت اســت که ايجاد قرارگاه 
بسيج ســازندگی از ســال ۱۳۷۰ به 
بعد تشــکيل و هم اکنون، ســاالنه 
ميليون هــا بســيجی در طرح هــای 
شرکت  کشــور  ســازندگی  مختلف 
می کنند، اما در اصل سابقه مشارکت 
بسيج و بســيجيان در امور سازندگی 
کشــور به دهه اول انقالب و درست 
از زمان تأســيس جهاد سازندگی به 
تمام  زيرا  برمی گردد؛  امام(ره)  فرمان 
را که بسيجی های سپاه  ويژگی هايی 
داشتند به آسانی می توان در نيروهای 
رزمنده جهادگر جهادسازندگی يافت. 
«جهادگر» سنگر ســاز بی ســنگر در 
جبهه ها و پشت جبهه ها در روستاها 
و بيابان هــا و جاده ها، با همان روحيه 

و با همان مالک يک بســيجی در عرصه های 
ســازندگی حضــور پيدا کــرد و تاکنون اين 
روحيه و اين ســازندگی در بسيجيان وجود 
دارد. ســاخت شهرهای ويران شده در جنگ،  
آبادانی و عمران روستاهای کشور، راه سازی، 
سدســازی، دامپروری، طرح های بهداشــتی 
و درمانــی همچــون «طرح پيشــگيری از 
فلــج اطفال»، آبرســانی، حضــور در مناطق 
زلزله زده و سيل زده و همه و همه ميسر نبود 
مگر اينکه در کنار اين ســازندگی ها يک روح 
و نگاه بســيجی حکمفرما می شد و با همين 
نگاه است که هم اکنون به فرمان مقام معظم 
رهبری قرارگاه ســازندگی بســيج راه اندازی 
و در پروژه هــای مختلف کشــور ضمن عقد 
قراردادهای بزرگ بــا وزارتخانه ها و نهادهای 
دولتی، قدم های بزرگی را همه ساله در عرصه 

سازندگی کشور برداشته و برمی دارد. 

 بسيج علمى، پژوهشى و فن آورى كشور
بسيج علمی يکی از بازوان مهم بسيج برای حمايت از مخترعان و نخبگان است. سال 

۱۳۸۷ که با عنوان «نوآوری و شکوفايی» نامگذاری شده بود، متناسب با اين نامگذاری قشری 
با عنوان بسيج علمی کشور تأسيس شد. سازمان بسيج با اين هدف بسيج علمی را تأسيس 
کرد که از مجموعه ظرفيت های علمی اقشار بسيج برای پيشبرد جنبش نرم افزاری و نهضت 
توليد علم استفاده شود.  در حال حاضر تقريبًا در همه استان های کشور مراکز رشد خالقيت 
و نوآوری بسيج وجود دارد و بسياری از افرادی که ممکن است در تعاريف بنياد ملی نخبگان 

نگنجند می توانند برای بهره مندی از حمايت ها به مراکز رشد خالقيت و نوآوری بسيج در 
سراسر کشور مراجعه کنند. مراکزی که بسيج در اين حوزه ايجاد می کند نقش مراکز پيش 

رشد در چرخه علم و فن آوری را ايفا می کنند و کسانی که در اين مراکز پيش  رشد به ظرفيت 
و توانايی هايی دست پيدا می کنند می توانند در گام بعدی به مراکز رشد و فن آوری استان ها و 

پارک های علم و فن آوری ورود پيدا کنند و بتوانند در اين چرخه فعاليت کنند. 

طبيبان بى ادعا
با پايان جنگ تحميلی اين حامالن پيام پايداری 

و استقامت به عنوان بخشی از بدنه تنومند 
بسيج برای اشاعه فرهنگ مقدس و معنوی ايثار 

شهادت در جامعه پزشکی و دانشگاهی کشور 
و ثبت و انتقال تجارب و مواريث گرانبهای 

دفاع مقدس گردهم آمدند و در سال ۱۳۷۱ 
بسيج جامعه پزشکی به طور رسمی فعاليت 

خود را آغاز کرد و تا سال ۱۳۷۵ ادامه يافت. 
پس از سپری کردن يک دوره فترت با احساس 
خأل برای حضور تشکلی فراگير و ارزشی برای 

جذب و سازماندهی نيروهای متعهد و مسلمان 
جامعه پزشکی مجدداً از سال ۱۳۷۹ بسيج 

جامعه پزشکی با نوسازی تشکيالتی و استقبال 
زايدالوصف جامعه پزشکی فعاليت خود را 

استمرار بخشيده است. 
در چند سال اخير بسيج جامعه پزشکی يکی 

از اقشار فعال بسيج در فعاليت های علمی بوده 
است. بسيج جامعه پزشکی ضمن فعاليت های 
علمی در بزنگاه های مهمی همچون فاجعه منا 
يا حوادث طبيعی مثل سيل و زلزله حضوری 

تأثيرگذار و مهم داشته است. 

در سنگر دانشگاه
سال ۱۳۷۷ به دنبال برگزاری همايش بزرگداشت استاد شهيد 

دکتر مصطفی چمران در دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان 
نهادهای فعال و ثمربخش، کليد تأسيس بسيج اساتيدزده شد 

و در نهايت تالش های صورت گرفته در سال ۱۳۸۰ به ثمر 
نشست. در اين سال شورای عالی انقالب فرهنگی، مصوبه 

تشکيل سازمان بسيج استادان در دانشگاه ها را تصويب کرد. 
ايجاد تشکلی با اين هدف که حوزه های علميه و دانشگاه را به 
يکديگر نزديک کند، به توليد علم، آزادانديشی، باال بردن توان 
و بنيه علمی و فرهنگی استادان در دانشگاه ها کمک کرده و از 
دستاوردهای انقالب اسالمی از منظر علمی دفاع کند، از ديگر 

اهداف تشکيل سازمان بسيج استادان بود. 
اقدامات فرهنگی بسيج اساتيد: انجام فعاليت  در مراکز قرآن 
و عترت، انتشار نشريه هم انديشی وحدت حوزه و دانشگاه، 

برگزاری نشست های فرهنگی و صدور بيانيه در رابطه با 
مسائل مهم و حساس کشور، علمی شدن وحدت حوزه و 
دانشگاه، توليد علم و نهضت نرم افزاری، آزادانديشی دينی 

و ارتقای توان و بنيه علمی و فرهنگی استادان دانشگاه های 
کشور، سازماندهی گروه های علمی، انتشار کتاب، فراخوان 

مقاله، تنظيم تفاهمنامه با دستگاه های دولتی و برگزاری 
همايش های علمی، پژوهشی و... 

دستاوردهای بسيج اساتيد: علمی شدن وحدت حوزه و 
دانشگاه، توليد علم و نهضت نرم افزاری، آزادانديشی دينی 

و ارتقای توان و بنيه علمی و فرهنگی استادان دانشگاه های 
کشور تعداد اعضای بسيج اساتيد: ۱۱هزار نفر از اعضای 

هيئت علمی دانشگاه ها مشغول به فعاليت و خدمت رسانی 
در ۳۱مرکز استان، ۳۳۲ دانشگاه و مرکز آموزش عالی کشور 

هستند. 

زلزله بم؛ همه آمدند
ساعت ۵:۲۹ دقيقه بامداد جمعه ۵ دی ماه ۱۳۸۲ زمين لرزه ای به 
قدرت ۳/۶ ريشتر شهر بم و مناطقی ديگر در استان کرمان را لرزاند. 
حدود ۱۲ دقيقه و ۳۰ ثانيه شهر بم و مناطق اطراف لرزيد و فاجعه ای 
انسانی به بار آورد چراکه ۳۰هزار و ۹۴۸ نفر کشته و ۱۷ هزار و ۵۰۰ 
نفر از هموطنان ما مجروح شدند. ۲۴ هزار و ۲۸۳ خانه تخريب شد 
و ۵هزار و ۲۰۴ کودک بی سرپرست شدند. فرمانده کل وقت سپاه 
پاسداران در همان روز بسيجيان را برای امدادرسانی به زلزله زدگان بم 
فراخواند. ۲۷ فروند هواپيما و بالگرد با۱۱۷۰ سورتی پــرواز و بيش 
از ۲۰هزار و ۵۰۰بسيجی بالفاصله به بم اعزام شدند و اين شهر به 
۷منطقه تقسيم شد. خدمت رسانی به ۳منطقه به سپاه، ۳منطقه به 
بسيج و يک منطقه به ارتش واگذار شد و با استفاده از ۱۲۰ فقره از 
دستگاه های مهندسی سپاه، ۳هزار نفر از قربانيان حادثه و ۲۰ نفر زنده 
از زيرآوار بيرون آورده شد. ۲ گردان از مرکز آموزشی شهيد بهشتی 
هم وارد بم شده و سريعًا کار کمک به مردم حادثه ديده را شروع 
کردند. ۸ گردان از لشکر ۴۱ ثاراهللا هم به بم گسيل شدند و سپـاهيان 
و بسيجی ها با ۸۵دستگاه تريلر، ۲۶۸ دستگاه کمپـرسی و کاميون و 
کاميونت، ۳۵ دستگاه کمرشکن، ۱۳ دستگاه جرثقيل، ۳۸ دستگاه 
تانکر آب رسانی، ۱۶ دستگاه تانکر سوخت رسانی، ۴۹۸ دستگاه وانت، 
۱۰۷ دستگاه آمبوالنس و ۲۲۶ دستگاه منبع آب به خدمت رسانی 
پرداختند. 

يك طرح ملى و عملكرد تحسين برانگيز بسيج
پس از انقالب به دنبال ايجاد شبکه بهداشتی و برنامه ايمن سازی 

همگانی کودکان که در کميته کشوری ايمن سازی وزارت بهداشت 
و درمان مصوب شده بود، طرح ملی واکسيناسيون در کل کشور 

اجرايی شد. اين طرح که از سال۷۳ پايه ريزی شده بود، توسط 
نيروهای بسيج همگانی از اوايل سال۷۴ طی ۲مرحله در فروردين و 
ارديبهشت ماه، برای ۹ميليون کودک زير ۵سال در سراسر کشور به 
اجرا درآمد و پوشش واکسيناسيون از ۲۰درصد در سال۶۳ به بيش 
از ۹۵درصد در سال۸۰ رسيد. يکی از نکات حائز اهميت در اجرای 
طرح واکسيناسيون فلج اطفال، پای کارآمدن نيروهای بسيجی در 

اين طرح بود. در سال ۷۴طی ۲روزی که اين طرح در سراسر کشور 
به اجرا درآمد حدود ۵۰۰هزار نيروی بسيجی با تشکيل ۱۷۵هزار 

تيم امدادی، نزديک به ۱۶هزار پايگاه امدادی، ۳۲ستاد منطقه ای و 
۵۰۰ستاد اجرايی با نظارت و پيگيری ۱۰۰ هزار کارشناس بهداشتی، 

عمليات بسيج ملی ريشه کنی فلج اطفال را انجام دادند. 

سيل گلستان و لرستان؛ پا به پاى مردم
در زمان بارش شــديد باران، بسيجيان به اســتان گلستان اعزام شدند 
تا آبگرفتگی را از معابر رفع کنند. همان زمان ســيل اســتان را فرا گرفت و 
بسيجيان خدمت رسانی به ۶محله را در آق قال برعهده گرفتند. همان زمان 
ســيل وارد استان خوزستان شد و بسيجيان با حضور در مناطق سيل زده و 
خدمت رسانی به هموطنان، ۱۱۳خانه را نوسازی و ۱۱۴خانه را مرمت کردند. 

بسيج و كرونا؛ تمام قد در ميدان
۵۴۵ هزار بسيجی در کشور در اين زمان و در 
جای جای کشور در خدمت وزارت بهداشت 
بوده اند. ضدعفونی معابر، فروشگاه ها، مترو و 
اتوبوس، توليد ماسک در ۷۰کارگاه خانگی و 
۵۰۰مسجد و حسينيه، توليد لباس و گان و 
شيلد پزشکی، توزيع همه روزه آب هويج و 
آب سيب و مخلوط اين ميوه ها در ۱۱۲نقطه 
از شهر تهران، راه اندازی لشکر سايبری 
بسيج تهران برای آموزش شهروندان، ايجاد 
نقاهتگاه های کوچک و متوسط برای بستری 
بيماران، آماده سازی ۴هزار تخت قرنطينه ای 
در تهران و جمع آوری معتادان متجاهر زن و 
مرد از سطح شهر و تفکيک معتادان کرونايی 
و بستری آنها، بخشی از خدمات بسيجيان در 
اين مدت بوده است. 

زلزله ورزقان؛ خدمت 
به روستاهاى زلزله زده

ساعت ۴:۵۳ دقيقه روز 
۲۱ مردادماه ۱۳۹۱ 

زلزله ای به بزرگی 
۶/۲ريشتر در شهرستان 

اهر و ۵:۰۴ دقيقه 
در شهرستان ورزقان 
به وقوع پيوست. بر 

اثر اين زمين لرزه در 
شهرستان های اهر، ورزقان 
و هريس، ۳۰۶ نفر کشته 

و بيش از ۵هزار نفر 
مجروح شدند. سازمان 

بسيج مستضعفين ۴گردان 
امام حسين(ع) را به مناطق 
زلزله زده آذربايجان شرقی 

اعزام کرد که بيشتر آنها 
در روستاهای دورافتاده 
مشغول خدمت شدند. 

زلزله كرمانشاه؛ از 
درمان زلزله زدگان تا 

خانه سازى
يکشنبه ۲۲ آبان زمين 

لرزه ۷/۳ريشتری منطق 
غربی کشور از جمله 

استان کرمانشاه را لرزاند 
که کانون آن در منطقه 

سر پل ذهاب بود. 
متأسفانه نزديک به ۴۵۰ 
تن از هموطنانمان جان 

خود را از دست داده 
و حدود ۸هزار نفر نيز 

مصدوم شدند. بسيجيان 
بالفاصله به کرمانشاه عازم 

شده و ۳۲سپاه استانی 
و بسيج سازندگی سپاه 
استان ها به همراه سپاه 

حضرت نبی اکرم (ص)، با 
تقسيم مناطق زلزله زده 
به ۳۲ بخش به اسکان 

اضطراری، موقت و دائم، 
خدمت رسانی درمانی، 
فرهنگی، بهداشتی و 

غذايی و بازسازی مناطق 
پرداختند. 

يادداشت

بسيج همواره 
 كنار مردم

بســيج، اين شــجره طيبه و ميراث 
مانــدگار بنيانگذار جمهوری اســالمی 
خمينــی(ره)،  امــام  ايران، حضــرت 
برخاسته از بطن جامعه با قدرت و توان 
عظيم و خودجوش توانسته است در راه 
اعتالی انقالب اسالمی و نظام جمهوری 
اســالمی گام های اساسی بردارد و مايه 

افتخار و سربلندی ملت ايران باشد.
بسيج در طول سال های دفاع مقدس  
ظرفيت بی پايانی از نيروهای باانگيزه و 
خستگی ناپذير را در اختيار مسئوالن و 
فرماندهان نظامــی قرار داد که بتوانند 
موازنــه جنــگ نابرابری را کــه به ما 
تحميل شــده بود  به نفع جبهه خودی 
تغيير دهند. ايــن نيروهای مردمی نه 
تنهــا در جبهه های نبرد دوشــادوش 
ســربازان دالور وطــن جنگيدند،  زخم 
برداشتند و شهيد شدند، بلکه با همان 
سبک و ســياق در پايگاه های مردمی 
شــهرها به پشــتيبانی و تدارک پشت 

جبهه پرداختند. 
بدين ترتيب، اين فرايند ارزشمند از 
يک سو، ســربازان و فرماندهانی ساخت 
که گــره از کار و کارزار گشــودند و از 
ســوی ديگر ، روح و روحيه ای آفريدند 
برســاخته از تعاون، مشــارکت، اميد و 
اميدواری، پايــداری و مقاومت. چنين 
بود که داســتان شگفت ســربرآوردن 
فرهنگی غنی، مردمی و زايا  روايت شد 

و ادامه يافت. 
همين فرهنگ ارزشــی بود که پس 
از تــرک خاکريزهــای مناطق جنگی،  
بســيجيان را به يــاری هموطنان در 
بحران های ديگری که در کشور حادث 
شدند  کشــاند؛  از مأموريت های امداد و 
نجات تا طرح های زيست محيطی چون 
در  بسيجيان  اساس،  براين  کويرزدايی. 
زلزله هــای رودبار  منجيــل، بم و اخيراَ 
ورزقان و کرمانشــاه در کنار نهادهای 
متولــی، ياريگر هموطنان شــدند و در 
طرح های ملی چون واکسيناسيون فلج 
اطفــال، آمارگيری و درختکاری خوش 
درخشــيدند. پرواضح اســت که نقش 
بسيج در کنار نيروهای نظامی و امنيتی 
و مجموعه دســتگاه های  انتظامــی  و 
خدمتگزار در رخدادهای مختلف چون 
محروميت زدايی،  عمران وآبادانی،  کمک 
و مســاعدت به مردم در باليای طبيعی 
چون سيل و زلزله و امروز اهتمام جدی 
در مبارزه با کرونا بی بديل و شايســته 

تقدير است.
بدين وســيله ، ضمن گراميداشــت 
هفته بســيج و تبريک اين مناســبت 
بــه عمــوم مســتضعفين، توفيقــات 
همه بســيجيان در خدمــت به مردم 
عزيز کشــورمان را تحــت هدايت های 
مقام معظــم رهبــری از خداوند متعال 

مسئلت دارم. 

پيروز حناچى
شهردار تهران

 بسيج مستضعفين يکی از هنرهای بزرگ و بی نظير معمار کبير 
انقالب اسالمی ايران بود که فرمان تشکيل اين نهاد مردمی را 
برای حفاظت و حراســت از دستاوردهای انقالب اسالمی صادر 
کرد. بسيج در اين ۴۱سال نه تنها در تأمين آرامش مردم تالش 
کرده، بلکه در عرصه های مختلف خوش درخشيده است و هر 
جا که کشور و مردم نيازمند کمک بوده، وارد عمل شده است.  

در اين گزارش به برخی از خدمات بسيج اشاره شده است.
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امضا

نظارت
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دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنى

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنى

  در نوجوانی به فرمان رهبرشــان با نامنويسی در پايگاه بسيج محله لباس رزم پوشيدند و رهسپار 
جبهه ها شــدند تا در اين دانشگاه معنوی با مفاهيم ايثار، جانفشانی، شجاعت و از خودگذشتگی آشنا 
شوند. اکنون همان رزمندگان نوجوان، پا به سن گذاشــته اند و با کوله باری از تجربه به عنوان خادمان 
مردم در صحنه حضور دارند. قرارگاه ســازندگی و محروميت زدايی شــهيد «هادی طارمی» از جمله 
پايگاه های مردمی است که صفر تا صد فعاليت های آن را رزمندگان ديروز و بسيجيان امروز برنامه ريزی 
و اجرا می کنند. اين قرارگاه مردمی و خودجوش زير نظر ناحيه بسيج مسلم بن عقيل(ع) و حوزه ۲۴۳ 
پايگاه بســيج خيبر فعاليت های متنوع و گســترده ای دارد. وقتی وارد ساختمان قرارگاه سازندگی و 
محروميت زدايی شهيد طارمی می شويم بسيجيان در يکی از سالن ها مشغول شست وشو، دسته بندی 
و گرفتن آب ميوه با دســتگاه های آب ميوه گيری هستند. سراغشان می رويم تا از چند جانباز و رزمنده 

قديمی درباره فرهنگ و سبک زندگی بسيجيان و خاطرات دوران دفاع مقدس بپرسيم. 

مريم قاسمى

خاطره بازى با چند تن از 
اعضاى قرارگاه محروميت زدايى شهيد «هادى طارمى» 

كهنه سربازان 
در جبهه خدمت

اعضای اين قــرارگاه نه تنها با گروه های جهادی بســيج، بلکه 
با نهادهــای مردمی که در روزهای کرونا در صف خدمت رســانی 
به شــهروندان ايســتاده اند هم همکاری می کنند. سجودی که از 
بانيان حســينيه مکتب العباس(ع) اســت از توزيع ۳۰هزار ماسک 
و ۵هــزار مــواد ضدعفونی کننده توســط قرارگاه 
جهادی محروميت زدايی می گويد و به نقش مهم 
حسينيه مکتب العباس(ع) در شکستن قيمت گان 
پرســتاری، وقتی که اين کاال در بازار ناياب شده 
بود، اشــاره و اظهار می کند: « فعاليت های جهادی 
اين گــروه با همراهی کانون شــهيد زلفی پايگاه 
علمی شهيد دســتغيب، بعد از زلزله کرمانشاه در 
ســال۱۳۹۶ آغاز شد. از آن پس برای مقابله با هر 
بحرانی دست به کار می شوند و با توزيع بسته های 
حمايتی، ســاخت کانکس و... به کمک زلزله زدگان و سيل زدگان 
می روند. بعد از همه گيری ويروس کرونا هم با حمايت سازمان ها و 
مردم نيکوکار منطقه۱۹و مناطق ديگر، کارگاه توليد گان پرستاری 
را تجهيــز و فعاليت جدی خود را از ۴فروردين ســال۱۳۹۹ آغاز 
کردند.» او با اشــاره به اينکه همه اعضای گروه های جهادی نقش 
بسزايی در محروميت زدايی از جای جای کشور پهناور ايران زمين 
برعهده دارنــد، می گويد: « با مشــارکت اين گــروه ۸۰هزار گان 
پرســتاری توليد و در ۳۶۰بيمارستان و ديگر مراکز درمانی کشور 
به طور رايگان توزيع شد که در کاهش نرخ گانهای پرستاری بسيار 

مؤثر عمل کرد.» 

450خانواده نيازمند شناسايى تحت پوشش قرارگاه
 او با اشاره به اينکه فعاليت های اين قرارگاه با مشارکت خواهران و 
برادران بسيجی گروه های جهادی ريحانه النبی، دارالشفا، ابناء الغدير، 
کانون رشد، دانش پژوهان نخبه، ائمه جماعات، هيئت امنای مساجد 
منطقه، بسيجيان و رؤســای اتحاديه های صنفی و... انجام می شود، 
می گويد: «بيشــتر اعضای اين گروه را بسيجيان تشکيل می دهند، 
اما مشــارکت اقشــار ديگر هم در کمک رسانی به 
اين گروه غيرقابل چشمپوشی است. از نخستين 
روزهای شــکل گيری اين قــرارگاه ۴۵۰خانواده 
نيازمند شناســايی شده و تحت پوشش قرارگاه 
قرار گرفته اند که به صورت مستمر از بسته های 
معيشــتی و کمک های مالــی بهره مند 
می شــوند، اين درحالی  است که با 
مشارکت قرارگاه برای 
۲۳۰دانش آموز عضو 
اين گروه نوشت افزار 

و کيف مدرسه تهيه و با توجه به مجازی شدن مدارس، برای ۳نفر از 
دانش آموزان تبلت خريداری شده است.»

 26جهيزيه؛ هديه به نوعروسان نيازمند
«شهرام بختياری» دبير ۳۲ساله قرارگاه جهادی محروميت زدايی به 
آماده سازی و اهدای ۷جهيزيه به نوعروسانی که در تهيه وسايل ضروری 
جهيزيه مشکل داشتند، اشاره می کند و می گويد: « جهيزيه آماده شده 
شامل يخچال، ماشين لباسشويی، اجاق گاز، فرش، تلويزيون، بخاری 
گازی، پنکه، سرويس قاشــق و چنگال، پتو و... می شود. ۱۹جهيزيه 
ديگر نيز آماده شده است و به مناسبت هفته بسيج بين ۱۹نوعروس 

ديگر توزيع خواهد شد.» 
او در ادامه به تعداد زياد خّيران منطقه که در حمايت از محرومان 
پيشقدم هستند، ولی عالقه ای به شناخته شدن ندارند، اشاره کرده و 
می گويد: « برای مثال چندی پيش با مشارکت يکی از توليدکنندگان 
کفش عبدل آباد که عضو قرارگاه جهادی است، ۶۰۰جفت کفش بين 

دانش آموزان نيازمند منطقه و خانواده هايشان توزيع شد.»

  از همه اقشار جامعه در اين قرارگاه فعاليت دارند و بيشتر آنها دوست دارند بی نام و نشان باشند. عالقه ای به حرف زدن از فعاليت هايشان 
ندارند و ترجيح می دهند سکوت پيشه کنند. «بهروز سجودی» فرمانده حوزه۳۴۳ امام علی(ع) ناحيه مقاومت ابوذر که فرماندهی قرارگاه 

محروميت زدايی را هم به عهده دارد بيش از هرکسی می تواند درباره فعاليت های بسيجيان اين قرارگاه صحبت کند. 

زهرا بلندى

آشنايى با خدمات قرارگاه جهادى 
محروميت زدايى حوزه 343 امام على(ع) 

جهادگران گمنام 

برادران بسيجی گروه های جهادی ريحانه النبی، دارالشفا، ابناء الغدير، 
کانون رشد، دانش پژوهان نخبه، ائمه جماعات، هيئت امنای مساجد 
منطقه، بسيجيان و رؤســای اتحاديه های صنفی و... انجام می شود، 
می گويد: «بيشــتر اعضای اين گروه را بسيجيان تشکيل می دهند، 
اما مشــارکت اقشــار ديگر هم در کمک رسانی به 
اين گروه غيرقابل چشمپوشی است. از نخستين 

روزهای شــکل گيری اين قــرارگاه 
نيازمند شناســايی شده و تحت پوشش قرارگاه 
قرار گرفته اند که به صورت مستمر از بسته های 
معيشــتی و کمک های مالــی بهره مند 
می شــوند، اين درحالی  است که با 
مشارکت قرارگاه برای 

بهروز سجودى
فرمانده حوزه343 

امام على(ع)

مرمت و نوسازى 6 خانه و اعطاى وام
شهرام بختياری نقش بسزايی در رونق فعاليت های اين قرارگاه دارد. 
او که از کودکی در پايگاه های بســيج محلی عضويــت دارد، از حضور 
خود و دوستانش در فعاليت های جهادی متعدد در زلزله سرپل ذهاب، 
سيل آق قلعه و... ياد می کند و با اشاره به اينکه کرونا دليل مهم ديگری 
برای همبســتگی مجدد گروه های جهادی بوده اســت، می گويد: « اين 
روزها با شيوع کرونا و بيکار شدن برخی از شهروندان، حمايت های مالی 
به هرشيوه ای که باشد خوشحالی افراد کمتربرخوردار را به همراه خواهد 
داشــت. با هدف حمايت از اين قشر از افراد جامعه، با مشارکت اعضای 
قرارگاه جهادی محروميت زدايی تاکنــون ۶خانه در محله های محروم 
منطقه۱۹، که ۲ خانوار دارای عضو معلول بودند، مرمت و نوسازی شده 
است. از سوی ديگر با هدف اشتغالزايی برای افراد بيکار به ۶نفر، وام ۶تا 

۱۵ميليون تومانی داده شده است.»

 احيا و اشاعه فرهنگ 
 از خودگذشتگى و ايثار

«محمود تقــی زاده» جانباز۴۰ درصد دوران 
دفاع مقدس ۵۰ســال دارد و هنوز هم با همان 
روحيه بسيجی دوران نوجوانی در فعاليت های 
شــهيد  محروميت زدايی  قرارگاه  خيرخواهانه 
طارمی مشــارکت می کند. ۱۲ ســالگی وارد 
بســيج و در ۱۷ســالگی به عنوان داوطلب به 
جبهه اعزام شده اســت. جانباز هم محله ای ما 
در دوران دفاع مقدس بارها مجروح شده و هنوز 
يادگاری هــای زيادی از آن دوران با خود دارد. 
تقــی زاده در عمليات کربــالی۵ از ناحيه ۲پا 
مجروح می شود و به دليل شدت جراحات وارده 

يک پايش را از دست می دهد. 
همان طور که مشــغول تهيه آب ميوه برای 
بيماران کرونايی است، درباره اهداف راه اندازی 
قرارگاه شــهيد طارمی می گويــد: « جمعی از 
رزمندگان بسيجی دوران دفاع مقدس با حضور 
در اين قرارگاه برای احيا و اشــاعه فرهنگ از 
خودگذشتگی و ايثار در جامعه تالش می کنند. 
بسياری از اين افراد در دوران دفاع مقدس جزو 
فرماندهان بودند و اکنون نيز مثل يک بسيجی 

ساده در صحنه حاضر هستند.»
وی خاطــره ای از دوران دفاع مقدس تعريف 
می کنــد و می گويد: « يادم می آيــد در يکی از 
عمليات ها بچه ها حسابی تشنه و گرسنه مانده 
بودند، انگار صحرای کربال بود و همه به ياد روز 
عاشورا و تشنگی اباعبداهللا(ع) و ياران باوفايش، 
زيارت عاشورا می خواندند تا اينکه خط امن شد 
و تانکر آب و غذا به محل رسيد. با وجودی که ۳ 
روز بود بچه ها حتی آب هم نخورده بودند باز هم 
همه می خواستند آخرين نفری باشند که سهميه 
آب وغذای شــان را می گيرند. مسئول تدارکات 
ســراغ هر رزمنده ای می رفت تا با جرعه ای آب 
ســيرابش کند، نفر کناری را نشــان می داد و 
می گفت رفيقم تشنه تر است اول به او آب و غذا 
بدهيد. اين همان روحيه و فرهنگ بسيجی است 

که اين روزها بايد به دنبال اشاعه آن باشيم.»

 احيا و اشاعه فرهنگ 

فرهنگ بسيجى زنده است
«محمدعلی ذاکری» شــهروند۴۷ ســاله ساکن 
محله شــادآباد از ۱۲سالگی به عضويت بسيج شهيد 
شهســواری درآمده و اکنون نيز يکی از اعضای فعال 
قرارگاه ســازندگی و محروميت زدايی شهيد طارمی 
اســت. او تعريف می کند کــه در دوران دفاع مقدس 
به دليل ســن و ســال کم توفيق حضور در جبهه را 
نداشته، اما در همان ايام در پايگاه بسيج محله فعاليت 
داشــته و پيش چند نفر از شهدای محله شادآباد از 
جمله شهيدان سکنايی، مهری و مصطفوی شاگردی 
کرده اســت. ذاکری خاطــره ای از آن روزها تعريف 
می کند: « نخستين بار در ۱۲سالگی همراه چند نفر از 
دوستان همسن و سالم که از بچه های مسجد بودند 
تصميم گرفتيم مخفيانه سوار اتوبوس اعزام رزمندگان 
شويم و خودمان را به جبهه برسانيم، اما بين راه ما را 
به عقب برگردانند. اين ماجرا چند بار ديگر تکرار شد 

تا اينکه سال۶۷ به جبهه اعزام شدم.» 
ذاکری ۲۵سال مسئول فرهنگی حوزه بسيج محله 
بوده و بانی راه اندازی کاروان راهيان نور نيز هســت. 
عضو فعال قرارگاه سازندگی و محروميت زدايی شهيد 
طارمی در ادامه به فرهنگ همدلی و ايثار بسيجيان 
در دوران کرونا اشــاره می کنــد و می گويد: « پس از 
پيام و رهنمود مقــام معظم رهبری مبنی بر حضور 
گروه هــای جهادی در صحنــه و کمک های مؤمنانه 
برای مقابله با ويروس کرونا شاهد بوديم که رزمندگان 
ديروز با نوجوانان و جوانان بسيجی امروز متحد شدند 
و حماســه های زيبايی را خلق کردند. از اجرای طرح 
ضد عفونی معابر و خيابان ها تا تهيه بسته هايی برای 
خانواده های نيازمند در نقاط مختلف کشــور. در اين 
ايام حال و هوای دوران دفاع مقدس در شهر و محله 
حس می شــد و اين يعنی فرهنگ بسيجی هنوز در 

رگ های جامعه جريان دارد.»

فرهنگ بسيجى زنده استفرهنگ بسيجى زنده است

درس هايى كه در جبهه آموختيم
«علی گل محمدی» از اعضای فعال قرارگاه 
ســازندگی و محروميت زدايی شــهيد هادی 
طارمــی اين گونه خــودش را معرفی می کند: 
« متولــد يازدهم مهر ســال۱۳۵۰ هســتم و 
سال۱۳۶۴ وارد بسيج شــدم. سال۱۳۶۵دوره 
مقدماتی را در پايگاه بسيج گذراندم و يک سال 
بعــد از طريق پايگاه بســيج محله عازم جبهه 
شدم و در واحد خنثی سازی و پاکسازی معبر 
خدمت کردم.» گل محمدی با وجود جراحات 
شــيميايی دوران دفاع مقــدس روحيه بااليی 
دارد و تالش می کند اين روحيه و نشــاط را به 
ديگران نيز انتقال دهد. او می گويد: « ۱۵ســاله 
بــودم که به عنوان داوطلب بســيجی در يگان 
خنثی سازی مشغول شدم.  هر روز جنگ برای 
ما کالس درس بود و فرهنگ قناعت، استقامت 
و گذشــت همه جا ديده می شــد. درس هايی 
که در سنگر و کنار خاکريزها يادگرفتيم، بايد 
تــالش کنيم که آن را فرامــوش نکنيم.» وی 
در ادامه از فرهنگ بســيجی صحبت می کند 
و می گويد: « فرهنگ بســيجی همان فرهنگی 
اســت که در دوران دفاع مقــدس در جبهه ها 
وجود داشــت و اکنون نيز به گونه ای ديگر در 

جامعه تبلور پيدا کرده است.»

 انتقال فرهنگ بسيجى به نسل جواندرس هايى كه در جبهه آموختيم
«رضا زنــدی» از يادگاران دوران دفاع مقدس 
مســئوليت های مختلفی از جملــه فرماندهی 
حوزه و پايگاه بســيج را بر عهده داشته و اکنون 
نيز به عنوان جانباز بســيجی با قرارگاه سازندگی 
و محروميت زدايی شهيد هادی طارمی همکاری 
می کند. او متولد سال۱۳۴۲ است و سال۱۳۶۲ 
به جبهــه رفته. اين جانبــاز هم محله ای پس از 
دوران دفاع مقــدس نيــز به عنوان بســيجی در 
عرصه هــای مختلف خدمت کرده و در راه اندازی 
قرارگاه سازندگی و محروميت زدايی شهيد هادی 
طارمی مشــارکت داشــته و در بحران کرونا در 
اجــرای برخی مأموريت های ســتادی با اعضای 
اين قرارگاه همکاری می کند. زندی درباره مفهوم 
بسيجی توضيح می دهد: « فرهنگ بسيجی ريشه 
در دوران دفاع مقــدس دارد و حضرت امام(ره) و 
شــهدای گرانقدر آموزگاران و مربيان واقعی اين 
فرهنگ ناب بودند. بچه بســيجی در فرهنگ ما 
معانی مختلفی دارد، مثًال آمادگی برای خدمت، 
جانفشانی و از خودگذشتگی که برگرفته از ادبيات 
دوران دفاع مقدس است. اکنون نيز همه ما وظيفه 
داريم که فرهنگ بسيجی را به نسل جديد انتقال 
دهيــم تا آنها نيز با اين معارف و فرهنگ آشــنا 

شوند و مسيرشان را به درستی انتخاب کنند.»

 انتقال فرهنگ بسيجى به نسل جوان

 بسيجى بودن 
 به داشتن كارت بسيج نيست

«حسين دلشاد توانا» دبير آموزش وپرورش 
و يکی از اعضــای فعال قرارگاه ســازندگی و 
محروميت زدايی شــهيد طارمی اســت. او از 
نوجوانی عضو پايگاه بســيج شهيد شهسواری 
محله شادآباد شد و پس از دوران دفاع مقدس 
در سنگر علم و دانش به شاگردانش درس ايثار 

و فداکاری می دهد. 
وی دربــاره فرهنــگ بســيجی بــه نکته 
مهمی اشــاره می کند و می گويد: « بســيجی 
بودن به داشتن کارت بســيجی يا ثبت نام در 
بسيج نيســت. هر نمازگزاری که اهل مسجد، 
نمازجماعــت، دلبســته به انقــالب و رهبری 
و دلســوز مردم باشد بســيجی است و احيا و 
اشــاعه فرهنگ از خودگذشــتگی و ايثار که 
همواره مورد نظر حضــرت امام خمينی(ره) و 
مقام معظم رهبری بوده و است، سرلوحه عمل 
اوســت. مثل همين افرادی که در کارها و امور 
خير مشارکت می کنند و حتی در برخی موارد 
از پيشکسوتان و قديمی ترها جلو می زنند و به 

معنای واقعی کلمه بچه بسيجی اند.»

 تأمين جهيزيه براى نوعروسان آبرومند
يکــی از اقدامات ارزشــمند قــرارگاه محروميت زدايی 
شــهيد«هادی طارمی» تسهيل ازدواج جوان ها و تأمين 
وســايل و امکانات اوليه زندگی آنهاســت. از هفته اول 
ربيع االول تا هفته بسيج تعداد ۴۰ جهيزيه کامل به دست 

خانواده های محروم و نوعروسان آبرومند رسيده است. 

نوسازى خانه هاى فرسوده
تخريــب و نوســازی خانه های فرســوده خانواده های 
بی بضاعــت از جملــه اقدامــات مســتمر قــرارگاه 
محروميت زدايی شــهيد طارمی است. بسيجيانی که 
در کارهايی مثل بنايی، آهنگری، کاشيکاری، نقاشی، 
گچبری و... تخصص و مهــارت دارند اين طرح را اجرا 

می کنند. 

 تالش براى كاهش اعتياد در جامعه 
بسيجيان نشــان داده اند که در هر حوزه ای می توانند 
منشأ خدمت به شــهروندان باشند. يکی از طرح های 

ويژه ای که اعضای قرارگاه جهادی شــهيد طارمی در 
محله هــا به اجرا درآورده اند، مبــارزه جدی با اعتياد و 
حمايت از بهبوديافتگان است تا اين معضل اجتماعی 

در جامعه کاهش يابد. 

 اشتغالزايى براى اقشار آسيب پذير 
ايجاد فرصت های شغلی مناسب و رونق کسب و کار در 
محله ها به ويژه برای اقشار آسيب پذير جامعه از جمله 
بانوان سرپرســت خانوار، جوانان فاقد مهارت، معتادان 
بهبوديافته و... از جمله طرح هايی اســت که بسيجيان 
قرارگاه جهادی شهيد طارمی با جديت دنبال می کنند. 

ديدار با خانواده معظم شهدا
ديــدار چهره به چهره با خانواده معظم شــهدا يکی از 
رســالت های اصلی قرارگاه محروميت زدايی شــهيد 
طارمی اســت که با هدف تجديد پيمان با آرمان های 
مقدس امام(ره) و شــهدای واالمقام و همچنين زنده 

نگهداشتن ياد و خاطره شهدا اجرا می شود.

ويزيت پزشكى و درمان رايگان افراد بى بضاعت
قــرارگاه  فعاليت هــای  از  ديگــری  بخــش 
محروميت زدايی شــهيد طارمی مربــوط به ويزيت 
پزشکی و درمان رايگان خانواده های محروم و نيازمند 
با مشارکت پزشکان بسيجی است. اين گروه جهادی 
به نقاط محروم و دورافتاده می روند و با اســتقرار در 
محل های تعيين شــده به خانواده ها خدمات رايگان 

پزشکی ارائه می کنند. 



7 چهارشنبه  5 آذر 1399 6  چهارشنبه  5 آذر 1399 

رسالت  مهم 
بسيج، همدردى و 
كمك به انسان هاى گرفتار 
«کبری اصغری» بانوی خانه دار و بســيجی باســابقه مسجد حضرت 
ابوالفضــل(ع) خانه اش را بــه پايگاهی مردمی برای خدمت رســانی به 
شهروندان تبديل کرده است. او مادر شهيد مفقوداالثر «سعيدرضا پرنيان» 
است که به عنوان داوطلب بسيجی راهی جبهه شده و در عمليات بدر به 
درجه رفيع شهادت رسيده و با گذشت ۳۰سال هنوز پيکرپاک شهيد به 
وطن برنگشته است. اين بانوی فعال هم محله ای از حس و حال بسيجی 
بــودن برايمان صحبت می کند و می گويد: « در دوران جنگ در پشــت 
جبهــه خدمت می کرديم و حاال هم مثل آن ايام، حس بســيجی بودن 

داريم و انگار خدا اين مسير را جلو راهمان قرار داده 
تا خودمان  را محک بزنيم. رســالت  مهم بسيج، 

همدردی و کمک به انسان های 
درمانده  و  گرفتــار 
شناسايی  اســت.» 
خانــواده هــــای 
بی بضاعـــــت در 
تهيه  و  محله هــا 
و  اجناس  اقــالم، 
کاالهای ضروری از 
روغن نباتی،  جمله 
مرغ  گوشت،  برنج، 

و... از جملــه کارهايی 
بانــوی  کــه  اســت 
هم محلــه ای با کمک 
نيکوکار  افــراد  مالی 
و  می دهــد  انجــام 
دست  به  آبرومندانه 
نيازمند  خانواده های 

می رساند. 

تشويق كودكانى
 كه حافظ قرآن شدند

«اعظم چراغی» مادرشــهيد «مســلم فراهانی» از شهدای گرانقدر 
محله خزانه بخارايی تعريف می کند که مسلم پس از عضويت در پايگاه 
بســيج محله به جبهه رفت و ۵تير سال۱۳۶۱ به درجه رفيع شهادت 
نايل آمد. بانوان بســيجی هم محله ای در فعاليت های مســجد محله و 
حتی رســيدگی به وضعيت خانواده معظم شهدا همکاری داشته و بانی 
برنامه ابتکاری اســت. او بين شــهروندان کتاب های مذهبی، ادعيه و 
قرآنی پخش می کند و از طرف ديگر با اهدای عروسک و اسباب بازی به 
کودکان و نوجوانان تالش می کند تا آنها را به حفظ و قرائت سوره های 
قرآن تشــويق کند. چراغی در طول اين سال ها بچه های بسياری را به 
فعاليت های قرآنی تشويق کرده و خوشــبختانه تعدادی از آنها اکنون 
جزو حافظان قرآن هستند. مادر شهيد تعريف می کند که مسلم قبل از 

شهادت وصيت کرده بود که به جای برگزاری 
مراســم ســالگرد، در روز تولــدش برای 

کودکان ايتام و بی سرپرست هديه تهيه 
کنند تا آنها را شاد و خوشحال کنند. 

آشنايى با بانوان بسيجى  كه زندگى خود را 
وقف ارزش هاى انسانى و انقالبى كرده اند 

عرصه 
احساس وظيفه

كوتاه با بانوان بسيجى 
و فعاليت هاى اثرگذار آنها 
در محله ها

زهرا بلندى

رضا نيكنام

 نقش و جايگاهشان در فعاليت های بسيج غيرقابل چشمپوشی است. بانوانی که 
در هر سن و هر جايگاهی خود را بسيجی و بنده مخلص خدا می دانند، با هدف حفظ 
ارزش های دين اسالم و نظام مقدس جمهوری اسالمی همراه و همدوش مردان تالش 
می کنند و در امور مختلف علمی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و... نقش مؤثری دارند. 

در ادامه مطلب با تعدادی از خواهران بسيجی فعال هم محله ای آشنا می شويم. 

  شــايد شما هم در محل زندگی تان به نمونه مشابهی از 
بانوان فعال بســيجی برخورد کرده باشيد که منشأ خير و 
برکت و الگوی بانــوان محله اند. اين افراد همچون آفتاب، 
گرمابخش و اميدبخش انسان های درمانده و گرفتارند. آنها 
چه در دوران دفاع مقــدس و چه پس از آن در قبال مردم 
احســاس وظيفه کرده اند و با توجه به نياز شهروندان و 
شــرايط زمان، طرح ها و برنامه هايی اثرگذار را در محله ها 

اجرا می کنند.  

 خاصيت و ويژگی بارز بســيج اين است که در اين پايگاه 
مردمی مرزبندی و خط کشــی بين آدم ها وجود ندارد و همه 
با هر ســليقه، مهارت و شــغلی می توانند جذب آن شوند 
و اهدافشان را دنبال کنند. درگشــت و گذار در محله ها با 
شهروندانی آشنا شديم که هرکدام در حرفه و شغلی مشغول 
فعاليت هستند و در کسوت بسيجی در محله شان دست به 

کارهای خيرخواهانه می زنند. 

ميم مثل مـادر
مثل مهر

«زينب ختاوختن» رئيس كنگره ملى بسيج 
دانش آموزى: 

بسيجى دغدغه  رفع 
مشكالت جامعه را دارد

۱۸ســال بيشــتر ندارد، 
فعال تريــن  از  يکــی  امــا 
دانش آمــوزان بســيجی و از 
دولتخواه  محلــه  ســاکنان 
منطقه۱۹ اســت، از کودکی 
در پايگاه بسيج محله و بسيج 
دانش آموزی عضو شده  است. 
«زينب ختاوختن» شــرکت 
در طــرح يــاوران واليت را 

عامل مهمی در افزايش فعاليت های خود در بسيج می داند 
و می گويد: « شــرکت در برنامه ای که با موضوعات مختلف 
تربيتی، آموزشی، فرهنگی و... در تعطيالت سه ماهه تابستان 
برگزار می شــد، رشــد همه جانبه دانش آموزان را به همراه 
داشــت. با عضويت در اين گروه به مرور دغدغه ام نسبت به 
محيط اطرافم بيشــتر شد تا اينکه در سال۱۳۹۷ به محض 
ورود به دبيرســتان نمونه دولتی بشــری به عنوان فرمانده 
بسيج دانش آموزی و در  شهريور همان سال به نمايندگی از 
منطقه۱۹ در اردوی تربيتی فرماندهان بسيج شرکت کردم و 
بعد از ارزيابی  و رأی گيری به عنوان رئيس کنگره ملی بسيج 
دانش آموزی انتخاب شــدم.» وی ادامــه می دهد: «روحيه 
بسيجی يعنی نه تنها دغدغه رفع مشکالت هم محله ای ها، 
بلکه افرادی را که شايد کيلومترها دورتر از تو هستند  داشته 
باشی.» ختاوختن که با کالم نافذ خود در روايتگری زندگی 
و رشادت های شهدا در اردوهای راهيان نور هم فعال است، 
در روزهای همه گيــری کرونا در پايگاه والفجر منطقه۱۹ و 
در فضای مجازی فعاليت دارد. او چند هنرستان دخترانه را 

به کارگاه دوخت ماسک تبديل کرده، همچنين در 
تهيه ارزاق برای خانواده های نيازمند 

هم مشارکت دارد. 

«فرحناز صبورى» مسئول جهاد سازندگى پايگاه بسيج: 

دانش آموزان نيازمند را حمايت مى كنيم
پدر و مادرش را بهترين آموزگاران درس محبت و نوع دوســتی می داند. کسانی که 
غيرمســتقيم او را از کودکی با چنين منشی آشنا کردند تا اينکه امروز در ۴۸سالگی، 
به عنوان يکی از بانوان بسيجی فعال شنا خته شود. «فرحناز صبوری» از ساکنان قديمی 
محله نازی آباد از نوجوانی عضو پايگاه بسيج مسجد سيدالشهدا(ع) منطقه۱۶ می شود و 
فعاليت خود را در کارهای جهادی آغاز می کند. او با بيان اينکه از سال۱۳۶۶ همزمان 
با عضويت در پايگاه بســيج، با همراهی بانوان محله فعاليت های 
خودجوش جهادی در انجمن اوليا و مربيان مدارس را هم شــروع 
می کنــد، می گويد: « در اين گروه دانش آمــوزان نيازمند، بيماران 
خــاص و... را شناســايی می کرديــم و با جــذب خّيران درصدد 
کمک رسانی به خانواده های آنها قرار می گرفتيم.» صبوری با اشاره 
به اينکه با شــروع ســال تحصيلی فعاليت های او هم در مدارس 
گسترده تر می شــود، می گويد: « از ۱۰سال پيش مسئوليت جهاد 
ســازندگی پايگاه بسيج مسجد امام حسن مجتبی(ع) را به عهده 
گرفته ام. در اين گروه جهادی همراه با چند بانوی بســيجی ديگر 
به شناســايی خانواده های نيازمند، بانوان سرپرســت خانوار و بدسرپرســت، ايتام و... 
می پردازيم و با اقداماتی مثل توزيع بســته های غذايی، پوشاک، تهيه داروهای بيماران 
خاص، جهيزيه، لوازم خانگی مورد نياز و... از آنها حمايت می کنيم.» اين بانوی خانه دار 
به اقدامات اخيرشــان در روزهای همه گيری کرونا اشــاره می کنــد و می گويد: « تهيه 

۸جهيزيه برای نوعروســان، اعطای کمک هزينه درمان بيماران کرونا مثبت، توزيع 
ســبدهای کاال در چند نوبت بين نيازمندان، تهيه نوشــت افزار برای 

دانش آموزان نقاط محروم و... مهم ترين اقداماتی اســت 
که از ابتدای ســال تاکنــون با همکاری 

خّيران انجام داده ايم.»

«حلياسادات حسينى» نويسنده و دوستدار 
محيط زيست: 

بسيج، مأمن فعاالن اجتماعى و 
زيست محيطى است 

از نوجوانی عضو بســيج دانش آموزی بــود و از اين طريق 
فعاليت های فرهنگی و اجتماعی خود را در گروه های جهادی 
شــروع کرده  اســت. «حلياسادات حســينی» بانوی ۳۷ساله 
بســيجی با اعتقــاد به اينکه بســيج نهادی ســالم و مردمی 
اســت که می توان با عضويت در آن به بهترين شــکل ممکن 
در فعاليت های اجتماعی، فرهنگی، علمی و زيســت محيطی 
مشــارکت کــرد، می گويــد: « دوران 
دانش آموزی عضو فعال بسيج بودم. با 
ورود به دانشــگاه کمی فعاليتم کاسته 
شد و از ســال۱۳۹۱ عضو فعال بسيج 
تهران بــزرگ حوزه۱۵۰ذاکرين ناحيه 
عاشورا شــدم. اين بار بخش گسترده 
فعاليت هايــم در حلقه هــای صالحين 
بــود و به عنوان مربی ســطح يک و ۲ 
حلقه های صالحين در پايگاه مســجد 

چهارده معصوم(ع) تدريس می کردم.» 
دارنده مدرک دکترای مهندسی محيط زيست که از ساکنان 
قديمی محله اقدســيه است با اشاره به اينکه با آغاز فعاليتش 
به عنوان رئيس اداره محيط زيست شهرداری منطقه۱۳ در بسيج 
شــهرداری هم عضو شده است، می گويد: « ضمن مشارکت در 
فعاليت های جهادی بسيج شهرداری همچنان در پايگاه بسيج 

مسجد چهارده معصوم(ع) هم فعال هستم.» 
اين بانوی بسيجی ضمن کســب رتبه های علمی متعدد و 
تأليف ۲کتاب با عناوين «مديريت بيمارستان سبز» و «سيستم 
اطالعات جغرافيايی»، با تحقيق در مورد نهج البالغه مقام برتر 
جشنواره خوارزمی ســال۱۳۷۸ را نيز از آن خود کرده است. 
اين بســيجی دوستدار محيط زيســت طرحی با عنوان توليد 
کيســه های پارچه ای توسط بانوان سرپرســت خانوار و توزيع 
رايــگان آنها در نانوايی های منطقه۱۳ را اجرا کرده اســت. او 
می گويد: «با اجــرای اين طرح عالوه بر مشــارکت در حفظ 
محيط زيســت، برای بانوان سرپرست خانوار هم اشتغال ايجاد 

کرده ايم.»

ســال بيشــتر ندارد، 
فعال تريــن  از  يکــی  امــا 
دانش آمــوزان بســيجی و از 
دولتخواه  محلــه  ســاکنان 
 اســت، از کودکی 
در پايگاه بسيج محله و بسيج 
دانش آموزی عضو شده  است. 
«زينب ختاوختن» شــرکت 
در طــرح يــاوران واليت را 

ســال بيشــتر ندارد، 
فعال تريــن  از  يکــی  امــا 
دانش آمــوزان بســيجی و از 
دولتخواه  محلــه  ســاکنان 
 اســت، از کودکی 
در پايگاه بسيج محله و بسيج 
دانش آموزی عضو شده  است. 
«زينب ختاوختن» شــرکت 
در طــرح يــاوران واليت را 

 نقش و جايگاهشان در فعاليت های بسيج غيرقابل چشمپوشی است. بانوانی که 
در هر سن و هر جايگاهی خود را بسيجی و بنده مخلص خدا می دانند، با هدف حفظ 
ارزش های دين اسالم و نظام مقدس جمهوری اسالمی همراه و همدوش مردان تالش 
می کنند و در امور مختلف علمی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و... نقش مؤثری دارند. 

دوران جنگ در پشــت  بــودن برايمان صحبت می کند و می گويد: « در
جبهــه خدمت می کرديم و حاال هم مثل آن ايام، حس بســيجی بودن 

داريم و انگار خدا اين مسير را جلو راهمان قرار داده 
تا خودمان  را محک بزنيم. رســالت  مهم بسيج، 

کمک به انسان های 
درمانده  و  گرفتــار 
شناسايی  اســت.» 
خانــواده هــــای 
بی بضاعـــــت در 
تهيه  و  محله هــا 
و  اجناس  اقــالم، 
کاالهای ضروری از 
روغن نباتی،  جمله 
مرغ  گوشت،  برنج، 

و... از جملــه کارهايی 
بانــوی  کــه  اســت 
هم محلــه ای با کمک 
نيکوکار  افــراد  مالی 
و  می دهــد  انجــام 
دست  به  آبرومندانه 
نيازمند  خانواده های 

جزو حافظان قرآن هستند. مادر شهيد تعريف می کند که مسلم قبل از 
شهادت وصيت کرده بود که به جای برگزاری 

مراســم ســالگرد، در روز تولــدش برای 
کودکان ايتام و بی سرپرست هديه تهيه 

کنند تا آنها را شاد و خوشحال کنند. 

            سه شنبه هاى صلواتى

            كمك به همنوعان وظيفه است
            معرفى فرهنگ بسيج به نسل امروز

بيش از ۳۰سال اســت که از دفاع مقدس گذشته، 

امــا او مانند همــان رزمنده ديروز ســنگر آرمان ها و 

ارزش های دفاع مقدس را حفظ کرده و تالش می کند 

همان بسيجی ای باشــد که حضرت امام خمينی(ره) 

ســفارش کرده بود. زمانی که به خدمت بسيج درآمد 

نوجوانی کم سن و ســال بود و به جای بازی و تفريح 

با هم ســن و ساالنش بيشتر وقتش را در بسيج محله 

گذراند. از شيرين ترين لحظات و افتخارات زندگی اش 

اين است که در دوران دفاع مقدس سرو صورت بسياری 

از رزمندگان را، که بعدها به خيل شــهدا پيوســتند، 

اصالح کرده و خاطرات بســياری از آن دوران در ذهن 

دارد. «علی اکبر کراری» پيرايشگر بسيجی ساکن محله 

نازی آباد دستی در کارهای خير دارد. يکی از طرح های 

ابتکاری که اين کاسب هم محله ای در محل زندگی اش 

به اجرا گذاشته تا کمکی به وضع اقتصادی خانواده ها 

در شرايط کرونايی کرده باشد، اصالح صلواتی و رايگان 

مشتری ها در سه شنبه های هر هفته است. او اين کار را 

به نيت سالمتی و خشنودی آقا امام زمان(عج) و کنده 

شدن شــر کرونا از سر جامعه انجام می دهد. بسيجی 

محله نازی آباد عقيده دارد که عنوان بســيجی متعلق 

به گروه و طيف خاصی نيست. هرکسی در هر شغل و 

حرفه ای که مشغول است، می تواند به کسب و کارش 

رنگ و بوی بسيجی بدهد و از آثار و برکات آن بهره مند 

شــود؛ از مکانيک، برق کار، بنا، کاسب گرفته تا معلم، 
دانشجو، مهندس و... 

 ايثار و ازخودگذشتگى، تفكر ناب بسيج 

تصاوير شــهدای دفاع مقدس در گوشه و کنار مغازه 

روی ديوار نصب شده است. علی اکبر کراری با توجه به 

سابقه حضور در جبهه با تاريخچه شهادت بسياری از اين 

شهدا آشناست. وقتی مشتری ها درباره عکس ها و دوران 

دفاع مقدس از او سؤال می پرسند با صبر و حوصله جواب 

می دهد. بارها ماجرای ثبت نامش در پايگاه بسيج و اعزام 

به جبهه را برای نوجوانان و جوانان محله تعريف کرده 

است. از کاسب خوشــنام محله نازی آباد درباره تفاوت 

بســيجی امروز با رزمنده ديروز می پرســيم، می گويد: 

«افرادی که در آن شــرايط حســاس و سرنوشت ساز 

به فرمــان امام(ره) لبيک گفتند و با پوشــيدن جامه 

بســيجی داوطلبانه رهسپار جبهه شدند، با همه وجود 

فرهنگ ايثار، شــجاعت، ازخودگذشتگی و شهادت را 

درک می کردنــد. ايثارگران و جانبازانی که امروز از آنها 

به عنــوان يادگاران دفاع مقدس يــاد می کنيم بازمانده 

همان تفکر بسيجی اند که حضرت امام(ره) بنيان نهاد 

و اکنون نيز مقام معظم رهبری بر اشاعه و   ترويج همان 

تفکر و فرهنگ اصيل تأکيد دارند.»وی اضافه می کند: 

«خوب شايد بپرسيد که چون کشورمان در شرايط صلح 

است پس نســل کنونی نمی تواند حال و هوای دوران 

دفاع مقدس را درک کند، اما اين طور نيست. نسل امروز 

به گونه ای ديگر وارد ميدان شده است. در 
بحران 

کرونا در محله ها با نوجوانان بسيجی 
کم ســن و سال مواجه شــده ام که 
تالش می کنند با توزيع ماسک و ضد 
عفونی کردن معابر به مردم خدمت 

کنند. حتی بعضی از آنها مسئول 
مايحتــاج  خريــد 
سالمندان  ضروری 
و خانواه های شهدا 
ايــام کرونــا  در 

هستند. 

عمومی  پزشــک  عالقی»  «بهزاد 
و از اعضای فعال پايگاه بســيج محله 
علی آباد اســت. او عالوه بر حضور در 
برنامه هــای اجتماعــی و فرهنگی به 
نيازمند  خانواده های  رايــگان  درمان 
و  می پــردازد  نيــز 
می گويــد که کارهای 
خيرخواهانــه اش دلی 
است و دوســت ندارد 
در اين بــاره صحبــت 
از دوره  او کــه  کند. 
بسيج  وارد  نوجوانی 
«در  شده، می گويد: 
طول اين سال ها از 
بزرگان بسيجی ياد 
گرفتم که بايد در 
همه حال به فکر 
از  من  بود.  مردم 
نوجوانی  همــان 
بســيجی  يــک  که 
مبتــدی و تــازه وارد 
بودم با خودم عهد 

بســتم که اگر در آينده به هدفی که 
دارم برسم بخشــی از وقتم را صرف 
خدمت به همنوعــان و خانواده های 
محروم و بی بضاعــت کنم. اکنون نيز 
تنها به وظيفه ام نسبت به مردم عمل 
می کنم و ســال ها بايد زحمت بکشم 
تا به معنــای واقعی کلمه بســيجی 
باشــم.»عالقی در درمانــگاه خيريه 
شــهدای علی آباد فعاليت می کند و با 
تيم های ورزشی محلی ارتباط خوبی 
دارد. اگر بازيکنان و ورزشکاران حين 
تمرين دچار مصدوميت شوند برايشان 
تسهيالتی در نظر می گيرد تا رايگان 
و يا با پرداخت کمترين هزينه درمان 
شوند. يکی ديگر از کارهای خير اين 
پزشک مردمدار در دوران کرونا ويزيت 
رايگان سالمندان کهريزک و معلوالنی 
است که به هر دليل نمی توانند از خانه 
خارج شوند. عالقی عقيده دارد که با 
اين کار می خواهد سهم کوچکی در 
کاهــش خســتگی کادر درمانی و 

پزشکی داشته باشد. 

«کريم پاکند» از بسيجيان قديمی 
محله ۱۷شــهريور است که سال ها از 
عمرش را کنار تخته سياه برای آموزش 
علم و دانش به دانش آموزان گذرانده و 
اکنون نيز يکی از دغدغه هايش کمک 
بی بضاعت  دانش آمــوزان  تدريس  به 
است. بچه هايی که به داليل اقتصادی 
نمی توانند گوشی تلفن همراه مناسب 
تهيه و از برنامه های آموزشــی شاد و 
استفاده  مدرســه  آنالين  کالس های 

کنند.

 

اين بسيجی قديمی که خودش جزو 
خانواده شهدا و ايثارگران نيز هست، 
با کمک افراد خّيــر تالش می کند با 
راه اندازی کمپين حمايت از بچه های 
محروم امکانات تحصيلی را برای آنها 
فراهم کند.  او بــا بيان حال و هوای 
دوران دفاع مقــدس از دانش آمــوزان 
بســيجی صحبت می کند که با وجود 
ســن کم شجاعت بســياری داشتند 
و وقتی اســلحه به دست می گرفتند 
پيدا می شد.  قامت مردانه شــان  تازه 
پاکند می گويد: «نســل امروز بيش از 
هــر زمان ديگری نياز به آشــنايی با 
فرهنگ بسيجی دارد. بايد تالش کرد 
که «بســيج» را طوری به آنها معرفی 
کنيم که برايشان جاذبه داشته باشد. 
نخســتين درس بســيج خودسازی، 
بسيجی  اســت.  قناعت  و  خودباوری 
در قبال خدمت به مردم توقع پاداش 
ندارد و هدف اصلی اش خشــنودی و 

رضايت پروردگار است.» 

آشنايى با بسيجيانى كه مى گويند
 در هر شغلى مى توان در خدمت مردم بود

خودباورى و قناعت، 
نخستين درس بسيج 

تصاوير شــهدای دفاع مقدس در گوشه و کنار مغازه 

روی ديوار نصب شده است. علی اکبر کراری با توجه به 

سابقه حضور در جبهه با تاريخچه شهادت بسياری از اين 

شهدا آشناست. وقتی مشتری ها درباره عکس ها و دوران 

دفاع مقدس از او سؤال می پرسند با صبر و حوصله جواب 

می دهد. بارها ماجرای ثبت نامش در پايگاه بسيج و اعزام 

به جبهه را برای نوجوانان و جوانان محله تعريف کرده 

است. از کاسب خوشــنام محله نازی آباد درباره تفاوت 

بســيجی امروز با رزمنده ديروز می پرســيم، می گويد: 

«افرادی که در آن شــرايط حســاس و سرنوشت ساز 

به فرمــان امام(ره) لبيک گفتند و با پوشــيدن جامه 

بســيجی داوطلبانه رهسپار جبهه شدند، با همه وجود 

فرهنگ ايثار، شــجاعت، ازخودگذشتگی و شهادت را 

دفاع مقدس را درک کند، اما اين طور نيست. نسل امروز 

به گونه ای ديگر وارد ميدان شده است. در 
بحران 

کرونا در محله ها با نوجوانان بسيجی 
کم ســن و سال مواجه شــده ام که 
تالش می کنند با توزيع ماسک و ضد 
عفونی کردن معابر به مردم خدمت 

کنند. حتی بعضی از آنها مسئول 
مايحتــاج  خريــد 
سالمندان  ضروری 
و خانواه های شهدا 
ايــام کرونــا  در 

هستند. 

و  می پــردازد  نيــز 
می گويــد که کارهای 
خيرخواهانــه اش دلی 
است و دوســت ندارد 
در اين بــاره صحبــت 
از دوره  او کــه  کند. 
بسيج  وارد  نوجوانی 
«در  شده، می گويد: 
طول اين سال ها از 
بزرگان بسيجی ياد 
گرفتم که بايد در 
همه حال به فکر 
از  من  بود.  مردم 
نوجوانی  همــان 
بســيجی  يــک  که 
مبتــدی و تــازه وارد 
بودم با خودم عهد 

رضا نيكنام

بسيج، تصوير 
گذشته، آينده و 

عظمت ملت ايران
ســازمان مردم پايه، اجتماعی و عظيم  

بســيج چون شــجره طيبه ای است که 
می تواندبه ســرعت در مقابل انواع مختلف 
نيازهــای نويــن و بحرانها تغيير شــکل 
دهد و تجديد ســازمان کند؛ مانند نقش 
بی نظير و ازخودگذشــته بسيج در بحران 
کرونا تابلويی زنده در پيشــروی ما است 
که هر کاری برای مردم کردند تا مگر رنج 

بيماری از مردم دور شود.
 بســيج با ســرعتی انکارناپذير برای 
انجــام مأموريت های محوله در شــرايط 
با موقعيت های  متفاوت و مواجه شــدن 
گوناگون آماده اســت. ســرعت عمل در 
کنار اســتحکام و انسجام روحی، وحدت 
اعتقادی، صفات روحی و مشــخصه های 
فــردی و اجتماعی متعالــی و متکامل از 
ديگر ويژگی های بسيج است که بسيج را 
به تکيه گاهی مستحکم و رکن مطمئنی 

در کشور تبديل کرده است. 
خاســتگاه مردم نهاد و عمــق ايمانی 
بســيج در همه تاريخ تشــکيل و دوران 
۴ دهــه فعاليت اين نويــد را به مديران 
بســيجی و مردمی می دهد که چگونه با 
اعتماد به اين حقيقــت بزرگ می توانند 

بــرای  را  موفقيــت 
کشــور خود رقم بزنند 
و به ســمت آرمان های 
حرکت  انقالب  متعالی 

کنند.
بســياری از افــکار 
آينــــده انديشــــانه 
تصميم گيری هــای  و 
مــا دربــاره تحوالت و 

راهبردهای نيل به آنها تحت تأثير تخيل 
و تصوير ما از آينده اســت، همچنين به 
طور روزمره اين که به آينده خوش بين يا 
بدبين باشــيم، به نوعی گويای تصوير ما 
در باب آينده خواهد بود. بســيج تصوير 
گذشــته و آينده انقــالب و عظمت ملت 
ايران است. وقتی از مشارکت عميق همه 
توده های مردم در بسيج گفته شود آينده 
روشــن داريد، می توانيد وضعيت امروز را 
بــا آن تصوير در آينده ارزيابی کنيد و هر 
لحظــه خود را در محضــر تصميم گيری 
به عنوان يک فرد مســئول بدانيد. بسيج 
امتحــان خــود را در همــه عرصه هايی 
که بــه او محول شــد با خلــق تابلويی 
شــگرف به انجام رســانده، خيل عظيم 
دانش آموختگان و پژوهشــگران متعهد و 
بســيجی نيروهايی برای بروز خالقيت و 
عبــور از صحنه ها و گردنه های پيش روی 

کشور هستند.
ازاين رو تــا زمانی کــه تصوير جامعه 
از آينده کمال انديــش و آرمان گرا چون 
تصوير صبح ظهور است، فرهنگ و امنيت 
و اقتصاد با روحيه بســيجی رو به رشد و 
شــکوفايی است. و وقتی اين تصوير رو به 
افول و زوال بگــذارد جامعه دچار افول و 
فرهنــگ دچار انحطاط می شــود. در هر 
جای دنيا اين روح وجود داشــته باشــد، 
و جامعه و مســئولين به آن ملتزم باشند  
پيشرفت تا قله ها و برون رفت از مشکالت 

حتمی است.

اعتماد به اين حقيقــت بزرگ می توانند 
بــرای  را  موفقيــت 
کشــور خود رقم بزنند 
و به ســمت آرمان های 
حرکت  انقالب  متعالی 

محمدحسين ضميريان بســياری از افــکار 
دكتراى آينده پژوهى 

و استاد دانشگاه

«فضل علــی کريمی» بعد از جنــگ تحميلی تصميم 
می گيــرد ادامــه تحصيل بدهــد و اين بــار در جبهه ای 
ديگر خدمتگزار همنوعانش باشــد. بعد از فارغ التحصيلی 
در رشــته فيزيوتراپــی دانشــگاه علوم پزشــکی ايران و 
ســال ها کســب تجربه، مرکز فيزيوتراپی اش را در محله 
عبدل آبــاد راه اندازی می کند. او سال هاســت با اعتقاد به 
اينکه هيچ کس نبايد به دليل نداشــتن اســتطاعت مالی 

درمــان را نيمــه کاره رها کند، 
بــه ارائه خدمــات فيزيوتراپی 

قيمــت  بــا  ليزردرمانــی  و 
مناسب می پردازد و بيماران 
کمتربرخــوردار را از خدمات 

ويژه اش  تخفيف های  و  رايگان 
بهره مند می سازد. 

فيزيوتراپ و جانبازى كه هواى بيمارانش را دارد
جـبهه خدمتگزارى به همنوعان

درمــان را نيمــه کاره رها کند، 
بــه ارائه خدمــات فيزيوتراپی 

قيمــت  بــا  ليزردرمانــی  و 
مناسب می پردازد و بيماران 
کمتربرخــوردار را از خدمات 

ويژه اش  تخفيف های  و  رايگان 

 با روحيــه خيرخواهی کــه از پدر و 
مــادرش به يادگار دارد، از ســال۱۳۶۲ 
عضو بســيج محله شــده و سال۱۳۶۶ 
وقتی ۱۶سال بيشــتر نداشت داوطلبانه 
در جبهه ها حضور پيدا می کند و به درجه 

جانبازی نايل می شود. 

زهرا بلندى

استفاده  مدرســه  آنالين  کالس های 
کنند.
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  انگيزه ورود بسيج به عرصه های اجتماعی 
چيست؟ 

همواره فعاليت های اجتماعی و فرهنگی در بسيج 
وجود داشته، ولی در اين سال ها پررنگ تر شده است. 
بســيج اساســًا وارد چرخه هايی می شــود که ناقص 
هستند يا نمی توانند تکميل شــوند. ما شانه هايمان 
را زير بار هر کاری که در کشــور ناقص انجام می شود 
يا متوقف شده اســت، می بريم و به دنبال الگوسازی 
هستيم. وارد کارهايی می شويم که نقص دارد و وقتی 
موفق شــديم، کنار می رويم تا نهادها، ســازمان ها و 
افرادی که متولی اين کارها هســتند، با الگوبرداری از 

بسيج کار را ادمه دهند. 
  يعنی ورود بســيج به عرصــه بازپروری 
معتادان هم به اين دليل بوده که نقصی 

در اين کار وجود داشته است؟ 
بله، چرخه ترک اعتياد رايج ناقص 
و کم بازده اســت. بــدن معتادی که 
دوره ۲۱ يا ۲۸روزه ترک اعتياد را 
گذرانده است، از نظر فيزيکی، از 
سم ها پاک شده، ولی او با همان 
افکار قبلی وارد اجتماع می شود. 
يعنی از نظر روانی درمان نشده 
و رها شده است. به همين دليل 
با ديدن کســی که مواد مصرف 
آلوده می شــود.  می کند، دوباره 
چنين فردی بايد شــغل داشــته 
باشــد، ابزار و کارگاه داشــته باشد، 
اعتياد می شــود.  بازهم گرفتار  وگرنه 
بنابراين، حرفه آموزی و اشتغال اين افراد 
را دنبال کرديم؛ ولی باز هم نقص ديگری 
وجود داشــت و بايد «جامعه پذيری» را 
به کارهايمان اضافــه می کرديم تا افراد 
جامعه و خانواده، آنها را بپذيرند. در اين 
مسير، سال گذشته طرحی اجرا کرديم که 
نمونه بود و موفــق. برايتان مثالی می زنم: 
ورزشکاری که از مسابقات برمی گردد، گل 
به گردنــش می اندازند. ما هم همين کار را 
کرديــم و حدود ۷۰نفــر را در تهران با اين 
شيوه به آغوش خانواده هايشان برگردانديم. 
گل به گردن آنها انداختيم و به پايگاه بسيج 
برديم. امام جماعت مسجد، معتمدان محله، 
چند نفر از کاســبان و خانــواده اش را دعوت 
کرديم و به اين طريق، آنها به آغوش خانواده 
برگشــتند و به دليل همين اســتقبال، آنها 
از برگشــت به شــرايط قبلی خود و مصرف 
موادمخــدر اجتناب کردنــد. دکتر مؤمنی، 
دبيرکل ســتاد مبارزه با موادمخدر با اطالع 
از ايــن طرح اعالم کرد شــما اگر اين کار را 
۲ســال ادامه بدهيد، ثبت جهانی می شود. 
ما هم گفتيم ادامه می دهيم و ســپس از اين 
کار بيرون می آييم، چون کار ما ترک اعتياد 
نيســت. اين کار را بايــد متوليان انجام 
دهند و ما فقط هر جا مشکلی ببينيم، 

وارد عمل می شويم. 

  زنان معتاد هم در اين عرصه ديده شده اند؟ 
با توجه به اينکــه تهران از اين حيث با کمبود 

جدی رو به رو است. 
معتــادان متجاهــر از ســال۱۳۹۷ در 

نخستين مرکز درمان، صيانت و اشتغال 
پذيرش شــده اند که در جنوب شرق 

تهــران قــرار دارد. بعد از گذشــت 
۲۰مــاه ۱۵۰۰نفــر در اين مرکز 
از دام اعتيــاد رها شــده اند و تا 
آخر هفته بســيج و نيمه آذرماه 
ظرفيت آن يک هزار نفر افزايش 
خواهد يافت. مرکزی هم به تازگی 
برای معتادان متجاهر زن با عنوان 
تهران  «طراوت زندگی» در شرق 

راه اندازی شــده که ۱۵۰نفر ظرفيت 
دارد. مرکز ديگری هم بــرای بانوان در 

غرب تهران درحال ســاخت است که ظرفيت 
پذيــرش ۱۰۰نفر را دارد. در مجموع، بســيجيان در 
حوزه آسيب های اجتماعی کارنامه درخشانی داشته اند. 
اين نکته را هم اضافه کنم که مشاوره های قبل و بعد از 
ازدواج هم در نواحی و اکثر محله ها با هدف جلوگيری 

از طالق توسط بسيجيان ارائه می شود. 
  جدای از اين مورد، در چه حوزه های ديگر 

اجتماعی که مورد نياز مردم است، فعاليد؟ 
نيروهای بســيجی از زمان شيوع ويروس کرونا هم 
وارد ميدان شــده اند و فعاليت های مؤثری در محله ها 
انجام داده اند. با شيوع کرونا ضدعفونی معابر، فروشگاه ها، 
اماکن تجاری، مترو و اتوبوس ها را شروع کرديم و نقاطی 
مثل بازار تهران به دليل  تردد زياد بارها ضدعفونی شد. 
هرشــب ۵۰ تا ۶۰تيم به ضدعفونی شهر پرداختند و 
توليد ماســک را در ۷۰کارگاه خانگی شــروع کرديم. 
کارگاه توليد ماسک در ۵۰۰مسجد و حسينيه راه اندازی 
شد و سعی کرديم ماسک ها کيفيت و استاندارد وزارت 
بهداشت و نشان اســتاندارد سيب سالمت بگيرد. اين 
ماسک ها با قيمت بسيار نازل توليد و رايگان و صلواتی 
در اختيار مردم و بيمارستان ها قرار گرفت. توليد لباس، 
گان و شيلد پزشــکی برای کادر درمان و خانواده ها و 
تهيه و توزيع هر روزه آب ميوه بســته بندی شــده در 

۱۱۲نقطه از ديگر فعاليت بسيجيان بود. 
همچنيــن در خيلی از ادارات، دســتورالعمل های 
مطّول و زمانبر را توســط بســيج اصــالح کرده ايم و 
ايــن افراد در کنــار انجام فعاليت هــای روزمره، بعد 
از ســاعت کاری و حتــی تعطيالت رســمی، بدون 
چشمداشــت و دريافت اضافــه کار خدمت می کنند. 
نمونــه اش برپايی ميــز خدمت در بيمارســتان ها و 

اداره های مختلف است. 
  در ميز خدمت چه کاری توســط بسيجيان 

انجام می شود؟ 
بســيجيان از ســازمان ها و اداره های مختلف در 
بيمارســتان ها و مراکز مورد نياز حضور پيدا می کنند 
و بــا توجه بــه تخصص خــود، خدماتی بــه مردم 
می دهنــد. به عنوان مثال، چنــدی پيش ميز خدمت 
در بيمارستان های مسيح دانشوری و امام حسين(ع) 
برپا شد و بســيجيان به کمک کادر درمان و بيماران 
رفتند. اگر پزشکان و بيماران نيازمند دريافت خدمات 
در خصوص کارت ملی، شناسنامه و تلفن همراه بودند، 
بســيجيان به کمک آنها می رفتند و مشکالت را رفع 
می کردند. يکی از کارهايی هم که بسيج وزارتخانه ها 
و ادارات انجام داده، پرداخت تســهيالت بانکی بوده و 
اخيراً ظرف ۲روز، ۲ميليارد تومان تسهيالت در اختيار 
پزشــکان و پرستاران قرار گرفت. اين وام ها را بانک ها 
ارائه داده اند، ولی بسيجيان به سرانجام رساندن کار را 
پيگيری کردنــد. در نتيجه بايد بگويم هرجا کار قفل 
می شــود و گير دارد، توقع داريم بســيج آن مجموعه 
مشکل را رفع کند. به همين دليل در همه دستگاه ها 
و مجموعه ها بسيج را پرچمدار ايثار، از خود گذشتگی 
و ورود به ميدان های سخت با تالش بی منت و خدمت 

عاشقانه می دانيم. 
  شــاهد اجرای برنامه هايی از سوی بسيج 
در محله ها هســتيم که برخی می گويند به نوعی 

موازی کاری با ديگر نهادهاســت. به عنوان مثال، 
کالس هايی برپا می شــود که همــان کالس ها را 
شهرداری،  سراهای محله، مساجد و مراکز فرهنگی 

برپا می کنند. چرا چنين است؟ 
به موضوع بسيار ظريفی اشاره کرديد. ما در کشور 
دســتگاه هايی داريم که گاهی در کار خود با مشکل 
مواجهند. البته اين دســتگاه ها در شرايط عادی کار 
خود را انجام می دهند و در شرايط غيرعادی نيازمند 
کمک هســتند. اساسًا بســيج کليد رفع مشکالت و 
نواقصی اســت که در کشور يا به واسطه ساختارهای 

ضعيف يــا افراد ضعيــف ايجاد 
می شود. بسيج پرده ها و قالب ها 
را می شکند تا به يک الگوی قابل 
قبول برسد. به هر حال کشور ما 
وسعت و جمعيت زيادی دارد و 
به تبــع آن محله ها نيز به دليل 
مســاحت و تعداد زياد خانوارها، 
زيادی هستند.  امکانات  نيازمند 
به عنوان مثال نمی توان به برپايی 
فقط يــک کالس در يک محله 
اکتفا کرد. به همين دليل ما هم 
وارد اين کارها می شويم و نکته 
ديگر که مهم اســت، استفاده از 
مختلف  روش های  و  ســليقه ها 
در برپايی کالس هاست تا مردم 
قدرت انتخاب بيشــتری داشته 

باشند. 
بفرماييد  پايــان،  در    
از نظر شــما بسيجی کيست 
و توقع شــما از بســيجيان 

چيست؟ 
عــزت بســيج را در تعامل و 
ارتباط با مردم می دانم و معتقدم 
بســيج بايد با رفتارش نزد مردم 
عزيز باشد. ما نيازمند اقتدار در 
بين مردم نيستيم. اقتدار ما بايد 
در مقابل دشمنان باشد؛ کسانی 
که بخواهند به اين کشور تعرض 
کننــد و امنيت کشــور را برهم 
بزنند. آنها بايد بدانند بســيج ما 
مقتدر است و مردم بدانند بسيج 
آنهاســت. عزت بچه های  خادم 
بســيج هم در خدمتگــزاری به 

مردم است. 
در کنار اين موضوع، بر اين باوريم که تعداد زيادی 
از مــردم به خاطر نوع نگرشــی که دارند، بســيجی 
هستند، يعنی کســانی که به کشورشان و سرنوشت 
انقالب اعتقاد دارند و به خدمت کردن به مردم افتخار 
می کنند. اينها بســيجی اند و ممکن است وارد پايگاه 
بسيج نشوند يا کارت بسيج نداشــته باشند، اما آنها 
را به دليل خدمت به کشــور، مردم و انقالب بسيجی 
می دانيم. معتقديم هر که به کشــور و مردم خدمت 

کند بسيجی است. 

 ســردار «محمديزدی» در گفت و گوی يک ســاعته با 
ما،تکليف را روشن می کند؛   هر که به کشور و مردم خدمت 
کند، بسيجی است. با او تاريخچه فعاليت های بسيج را از 

زمان دفاع مقدس مرور می کنيم و جلو می آييم تا 
روزگاری که جنگ تحميلی تمام می شود و برگ 
جديدی از خدمت رسانی بسيج در حوزه های 
اجتماعی و فرهنگی ورق می خورد. بســيج 
نشان داده است در بزنگاه های تاريخی همواره 

در ميدان حاضر بوده است و هرجا که الزم 
کمک  به  ياريش  دست  شده 

کشور و مردم آمده است؛ از 
فلج اطفال  واکسيناسيون 
برای  ســازی  خانــه  و 
زلزلــه زدگان گرفته تا 
مددرساندن به گرفتاران 
در سيل و اقدامات ويژه 
در مقابله با بحران کرونا.

سراغ  به  بسيج  هفته  در 
سازمان  رئيس  جانشــين 

بسيج کشور رفتيم تا روايتگر 
خدمات بسيجيان باشد.

سروش جنابى - ابوذر چهل اميرانى

زمان دفاع مقدس مرور می کنيم و جلو می آييم تا 
روزگاری که جنگ تحميلی تمام می شود و برگ 
جديدی از خدمت رسانی بسيج در حوزه های 
اجتماعی و فرهنگی ورق می خورد. بســيج 
نشان داده است در بزنگاه های تاريخی همواره 

در ميدان حاضر بوده است و هرجا که الزم 
کمک  به  ياريش  دست  شده 

کشور و مردم آمده است؛ از 

سازمان  رئيس  جانشــين 

هستند يا نمی توانند تکميل شــوند. ما شانه هايمان 
را زير بار هر کاری که در کشــور ناقص انجام می شود 
يا متوقف شده اســت، می بريم و به دنبال الگوسازی 
هستيم. وارد کارهايی می شويم که نقص دارد و وقتی 
موفق شــديم، کنار می رويم تا نهادها، ســازمان ها و 
افرادی که متولی اين کارها هســتند، با الگوبرداری از 

بسيج کار را ادمه دهند. 
  يعنی ورود بســيج به عرصــه بازپروری 
معتادان هم به اين دليل بوده که نقصی 

در اين کار وجود داشته است؟ 
بله، چرخه ترک اعتياد رايج ناقص 
و کم بازده اســت. بــدن معتادی که 

دوره 

باشــد، ابزار و کارگاه داشــته باشد، 
اعتياد می شــود.  بازهم گرفتار  وگرنه 
بنابراين، حرفه آموزی و اشتغال اين افراد 
را دنبال کرديم؛ ولی باز هم نقص ديگری 
وجود داشــت و بايد «جامعه پذيری» را 
به کارهايمان اضافــه می کرديم تا افراد 
جامعه و خانواده، آنها را بپذيرند. در اين 
مسير، سال گذشته طرحی اجرا کرديم که 
نمونه بود و موفــق. برايتان مثالی می زنم: 
ورزشکاری که از مسابقات برمی گردد، گل 
به گردنــش می اندازند. ما هم همين کار را 

کرديــم و حدود 
شيوه به آغوش خانواده هايشان برگردانديم. 
گل به گردن آنها انداختيم و به پايگاه بسيج 
برديم. امام جماعت مسجد، معتمدان محله، 
چند نفر از کاســبان و خانــواده اش را دعوت 
کرديم و به اين طريق، آنها به آغوش خانواده 
برگشــتند و به دليل همين اســتقبال، آنها 
از برگشــت به شــرايط قبلی خود و مصرف 
موادمخــدر اجتناب کردنــد. دکتر مؤمنی، 
دبيرکل ســتاد مبارزه با موادمخدر با اطالع 
از ايــن طرح اعالم کرد شــما اگر اين کار را 
۲ســال ادامه بدهيد، ثبت جهانی می شود. 
ما هم گفتيم ادامه می دهيم و ســپس از اين 
کار بيرون می آييم، چون کار ما ترک اعتياد 
نيســت. اين کار را بايــد متوليان انجام 
دهند و ما فقط هر جا مشکلی ببينيم، 

وارد عمل می شويم. 

بسيج کشور رفتيم تا روايتگر 

سردار محمدرضا يزدى
جانشين رئيس سازمان بسيج: 

 هر كه به كشور و مردم خدمت كند 

بسيجى است
ميليون ماسك 40

از ابتداى 
شيوع كرونا 

تاكنون توسط 
بسيجيان توليد 

و توزيع شده 
است. 

ميليون بسته معيشتى 1
در3مرحله رزمايش كمك 
مؤمنانه از سوى بسيجيان 
توزيع شده است و قرار 
است يك ميليون بسته 

ديگر تا پايان سال توزيع 
شود. 

ميليون بسته 2
بهداشتى و 100هزار 
بسته نوشت افزار از 

سوى پايگاه هاى بسيج 
تهيه و در مناطق 

محروم توزيع شده 
است. 

دستگاه تبلت، 8 110
دستگاه تلفن همراه 

هوشمند و 2200 
بسته حمايت تحصيلى 

(نوشت افزار و...) 
بين دانش آموزان 

نيازمند توزيع شد. 

هزار نفر از 500 
اقشار مستضعف 
در كمك مؤمنانه 

تحت پوشش قرار 
گرفتند. 

پروژه عمرانى 500 
در تهران و 500 

پروژه خارج از 
تهران در مناطق 

محروم انجام شده 
است. 

خانه افراد 500 
كم درآمد و 

نيازمند از سوى 
بسيجيان بازسازى 

و مرمت شده و 
2هزار خانه ديگر 

تا پايان سال 
مرمت خواهد شد. 

كارگاه 500 
مهارت افزايى و 

آموزش پيشگيرى 
از اعتياد در 

محله ها برپا شد. 

هزار بسته جهيزيه با 17
كمك خيّران بين زوج هاى 
جوان نيازمند توزيع شد 
كه هريك 15قلم كاالى 

اساسى را دربرمى گيرد. 

ميز خدمت با هدف 110
ارائه خدمات مشاوره 
و معاينه صلواتى در 

مساجد محورى برپا شده 
است و بسيج ادارات 

و وزارتخانه ها براى 
ارائه خدمات كارت ملى، 
شناسنامه و تلفن همراه 
اقدام به برپايى 40ميز 

خدمت كرده اند. 

كارگاه توانمندسازى 3 
اقتصاد مقاومتى 

توسط نيروهاى بسيج 
راه اندازى شد. 

هزار پايگاه بسيج در محله ها 6 
در طرح رزمايش كمك 

مؤمنانه مشاركت داشته اند. 

جانشــين رئيس سازمان بســيج مستضعفين با اشــاره به اينکه 
در ۳ـ ۲ســال گذشــته وارد فعاليت های جدی تر در حوزه اجتماعی 
شده اند، می گويد: «بسيجيان در بخش محروميت زدايی، آسيب های 
اجتماعی و باليای طبيعی به طور جدی وارد عمل شــده اند. به عنوان 
مثال، در زلزله کرمانشــاه از روز دوم در روستاهايی از دشت ذهاب 
و ســرپل ذهاب که آســيب زيادی ديده بودند، مســتقر شدند و به 
آواربرداری و کمک به دفن اموات و اسکان اضطرای، موقت و دائمی 
زلزله زده ها پرداختند. افتخار می کنيم که در ۵۹روز توانســتيم خانه 
دائمی بسازيم و تحويل زلزله زده ها بدهيم. اين کار در ۳مرحله انجام 
شــد. زلزله آبان ماه رخ داد و فروردين ۱۵۰خانه دائمی ساختيم که 
در طول انقالب و قبل از آن سابقه نداشت. در ساخت آنها هم تمامی 
اصول و مقررات ايمنی ســاختمان رعايت شــد. اين کار را با دقت، 
ســرعت، هزينه کم، ولی با تکيه بر فن آوری روز دنيا يعنی سيستم 
 ای ســی اف (I. C. F)و تری دی پنل (۳d) اجرا کرديم. همچنين در 
ساخت خانه ها سعی کرديم بافت فرهنگی و روستايی به هم نخورد.»

ســردار «محمدرضا يزدی» ادامه می دهد: «همزمان، رســيدگی به 

بهداشــت روانــی زلزله زده ها را دنبال کرديم و تيم های روانپزشــکی و 
پزشــکی در منطقه حاضر شدند تا افرادی که نزديکان خود را از دست 

داده يا خسارت ديده بودند، با مشکالت روحی و روانی مواجه نشوند.»

ساخت 150خانه براى زلزله زدگان در 59روز

از گلستان 
تا خوزستان

سردار «محمدرضا يزدی» به فعاليت 
بســيجيان در مناطق سيل زده اشاره 
می کند و می گويد: «قبل از سيل استان 
گلستان، بسيجيان در اين منطقه حضور 
داشــتند و به دليل باران شديدی که 
باريده بود، با گريدر و لودر به جمع آوری 
به  بودند.  مشــغول  سطحی  آب های 
همين دليل، در زمان وقوع ســيل در 
استان گلســتان هم حضور داشتند و 
رسيدگی به وضعيت ۶محله در آق قال را 
برعهده گرفتند. آنها تا اواسط تابستان 
در استان گلســتان حضور داشتند و 
در بازســازی و نوسازی خانه ها حضور 
فعالی داشتند.» او با اعالم اينکه همان 
زمان سيل خوزستان به وقوع پيوست، 
ادامه می دهد: «بسيجی ها به سرعت به 
خوزستان رفتند و در دشت آزادگان، 
سوســنگرد، دهالويه و هويزه حضور 
پيدا کردنــد. همان زمــان ۱۱۳خانه 
تخريب شده را از نو ساختند و ۱۱۴خانه 
نيز مرمت شد. توزيع کاالهای اساسی 
هم  و...  تلويزيون  فرش،  يخچال،  مثل 
بين خانواده های سيل زده انجام شد و 
بسيجی ها در توزيع غذا نقش مؤثری 

ايفا کردند.»

نقاهتگاه هاى كوچك براى بيماران كرونايى
ايجاد نقاهتگاه های کوچک و متوســط برای پذيرش 
بيماران کرونايی، قبل از بســتری و بعــد از ترخيص از 
بيمارســتان، خدمت ديگری اســت که انجام شــد و به 
گفته ســردار يزدی، ۴هزار تخــت قرنطينه ای در تهران 
فراهم شد که هنوز هم برای استفاده در شريط اضطراری 
آماده انــد. او می گويد: «يکی از ايــن مراکز را تبديل به 

محــل قرنطينه معتادان متجاهر کرديــم که به بيماری 
کرونا مبتال شــده بودند. حدود ۱۰۰نفر از معتادانی که 
از ســوی ناجا جمع آوری شــده بودند، قبل از انتقال به 
کمپ، غربالگری و تست شــدند و وقتی متوجه بيماری 
آنها شــديم، در اين مرکز نگهداری شــدند تا ديگران را 

مبتال نکنند.»

تشكيل لشكر سايبرى
سردار «محمدرضا يزدی» راه اندازی لشکر سايبری بسيج تهران 
را از برنامه های مهمی عنوان می کند که در اين دوران انجام شــد. او 
می گويد: «اين لشکر متشکل از ۱۱۴ گردان بسيج بود که برای ارائه 
آموزش، به خصوص آموزش های پزشکی و پيشگيری از ابتال به کرونا، 
نحوه توليد و اســتفاده از ماسک، توليد و استفاده از مواد ضدعفونی 

و... وارد فضای مجازی شدند.»
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سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

محل نگهداری مددجويان از حياطی وسيع، ۲سالن(بلوک)، اتاق 
روان شناسی، بخش فرهنگی، مرکز پزشکی و... تشکيل شده است. 
هوا سرد است و اغلب مددجويان داخل بلوک ها مانده اند، اما تعدادی 
از آنها از زير ســقف بيرون زده اند و بدون توجه به نامهربانی و روی 
پنهان کردن خورشــيد  ، مشغول بازی پينگ پنگ يا واليبال هستند. 
کسانی هم که سن و سالی از آنها گذشته و ديگر نای شيرجه و پنجه 

و آبشار زدن ندارند، به آهستگی در حياط قدم می زنند. 

 بوى زندگى 
در بلوک هــای اســکان مددجويان نظــم و پاکيزگی معمول 
نهادهای نظامی به چشم می خورد و مددجويانی که تازه از نظافت 
و خانه تکانی مخصوص پنجشنبه ها فارغ شده اند، روی تخت های 
خود به آســودگی دراز کشــيده اند. نانوايی که در داخل کانتينر 
مشــغول پخت و پز است حدود يک ســال پيش به عنوان معتاد 
متجاهر در بيابان های اطراف تهران دســتگير و با حکم قضايی به 
مرکز شهيد زياديان منتقل شــده، اما پس از پاک شدن و پايان 
دوره يک ساله اقامت اجباری خود از مسئوالن مرکز خواسته که 
او را کنار خود نگه دارند تا از پاک ماندن خود مطمئن شود و بعد 

به سراغ خانواده اش برود. 

 شاگردان و معلم خاص 
 شــاطر جوان نانوايی تنها کســی نيست 

که به ميل خود در مرکز شــهيد زياديان 
مانــده و۴مددجــوی ديگــر هم که 

روان شناســی،  بخش هــای  در 
بلوک ها  انتظامات  و  آشــپزخانه 
مشغول کارند از بهبوديافتگانی 
هســتند که پس از دوره ترک 
اعتيــاد اجباری با مســئوالن 
مرکــز همــکاری می کننــد. 
۲مددجويــی کــه در واحــد 
روان شناسی مشغولند شاگردان 

لدين فراهانی»  دکتر«شــهاب ا
پزشک مرکز هستند و هر شب پس 

از پايان کارشــان با هــم پای درس و 

مشق می نشينند. دکتر فراهانی می گويد: 
«در ميان معتادان و کارتن خواب هايی که 
سال گذشته جمع آوری و به مرکز تحويل 
داده شــدند، ۲ جوان۱۸و۲۳ســاله ديده 

می شد. جوان۲۳ساله در دوره خدمت سربازی تحت تأثير دلتنگی 
خانواده و با توصيه هم دوره ای خود برای اينکه شــب ها سر پست 
نگهبانی نخوابد به مصرف قرص های اعتيادآور روی آورده و بعد از 
مدتی به موادمخدر ديگری مانند گل و حشــيش معتاد شده بود. 
چند ســال بعد که از اعتياد خسته شده بود به دليل نداشتن توان 
مالی برای ترک اعتياد به قاضی مراجعه کرده و خواســته بودکه با 

حکم قضايی او را به مرکز ترک اعتياد اجباری معرفی کنند.»
 

 توهين و تنبيه بدنى ممنوع! 
دکتر فراهانی و اغلب کادر درمانی و خدمت رسانی مرکز شهيد 
زياديان بسيجيانی هستند که داوطلبانه و با حداقل مزايای مادی 
به مددجويــان خدمت می کنند. فراهانی می گويد: «معتادانی که 
بهبود پيدا می کنند در اينجا دوباره متولد می شــوند و ما آنها را 
فرزندان معنوی خود می دانيم.»پزشک مرکز شهيد زياديان سن 
زيادی ندارد، اما تعداد زيادی مددجوی پير و جوان با کمک او به 
زندگی سالم برگشته اند. فراهانی می گويد: «بسياری از کمپ های 
تــرک اعتيــاد در روش درمانی خود بــه زور، تنبيه 
فيزيکی و... متوســل می شــوند که نتيجه ای 
مقطعی دارد و وابســتگی فرد معتاد به 
موادمخــدر را از بين نمی برد. در اين 
مرکز توهين و تنبيه بدنی ممنوع 
اســت و بايد در فضايی دوستانه 
معتادان  اعتياد  ترک  شــرايط 
متجاهر را فراهم کنيم. مسئول 
فرهنگــی مرکز کــه روحانی 
ارتباطی  با مددجويان  اســت 
نزديک دارد و بــا آنها رفاقت 
روان شناسی  واحد  در  می کند. 
هــم تــالش می کنيــم عطش 
مددجو به زندگی و لذت های سالم 

را زنده کنيم.»

  چند روز پيش که ســليمان از مرکز فرار کرد، مسئوالن مرکز از اعتماد و مهربانی خود به او احساس پشيمانی می کردند، ولی 
سليمان بعد از انجام کار ناتمامی که در خانه داشت، پاک و بدون لغزش به مرکز برگشت، چند نفر از دوستانش را هم که از خماری 
و دربه دری جان شان به لب رسيده بود، همراه خودش آورد تا آنها را هم در مرکز بپذيرند. سليمان و کارتن خواب های ديگری که 

اين روزها در مرکز«بازپروری، صيانت و اشتغالزايی شهيد زياديان» روزگار می گذرانند به آينده اميدوارند. 
مرکز شهيد زياديان توسط قرارگاه جواداالئمه(ع) سپاه محمد رسول اهللا(ص) راه اندازی شده و به وسيله 

نيروهای سپاهی و بسيجی اداره می شود. 

الدن حبيبى

سپاه پاسداران و سازمان بسيج 
با الگويى تازه براى كاهش اعتياد تالش مى كنند

فرصتى براى بازگشت به زندگى

ساله در دوره خدمت سربازی تحت تأثير دلتنگی 
خانواده و با توصيه هم دوره ای خود برای اينکه شــب ها سر پست 
نگهبانی نخوابد به مصرف قرص های اعتيادآور روی آورده و بعد از 
مدتی به موادمخدر ديگری مانند گل و حشــيش معتاد شده بود. 
چند ســال بعد که از اعتياد خسته شده بود به دليل نداشتن توان 
مالی برای ترک اعتياد به قاضی مراجعه کرده و خواســته بودکه با 

چند روز پيش که ســليمان از مرکز فرار کرد، مسئوالن مرکز از اعتماد و مهربانی خود به او احساس پشيمانی می کردند، ولی 
سليمان بعد از انجام کار ناتمامی که در خانه داشت، پاک و بدون لغزش به مرکز برگشت، چند نفر از دوستانش را هم که از خماری 
و دربه دری جان شان به لب رسيده بود، همراه خودش آورد تا آنها را هم در مرکز بپذيرند. سليمان و کارتن خواب های ديگری که 

مدير مركز «بازپرورى، صيانت و اشتغالزايى شهيد زياديان»

مراسم استقبال از بهبوديافتگان 
در محله ها

مرکز «بازپروری، صيانت و اشتغالزايی شهيد زياديان» تنها مرکز ترک اعتيادی 

اســت که به وسيله سپاه پاسداران راه اندازی شده، اما در روش فعاليت آن تالش 

شده مدلی نو و مؤثر از برخورد با پديده اعتياد ارائه شود. «حسين غفاريان» مدير 

مرکز شــهيد زياديان، غيرانتفاعی بودن خدمات سپاه و بسيج را مهم ترين نقطه 
قــوت و عامل موفقيت اين طرح می داند. غفاريان درباره اينکه 
چرا بسيج و سپاه پاسداران وارد حوزه درمان اعتياد شده است 
می گويد: «اعتياد يک جنگ نرم است که در آن نيروی انسانی 
به عنوان مهم ترين دســتاورد انقالب اسالمی هدف قرار گرفته 
است، بنابراين بسيج و سپاه در اين مورد احساس وظيفه کرده 

و به ميدان آمده است.» 
به گفته او، ايجاد شغل برای مددجويان بهبوديافته از اهداف 
راه اندازی مرکز شــهيد زياديان است: «با ورود مددجويان تازه، 
از واحدهای بسيج و سپاه محل سکونت آنها می خواهيم که در 

طول دوره درمان يک ســاله مددجو با او ارتباط عاطفی برقرار کنند و به ديدنش 

بيايند. پس از بهبودی، مددجو مانند قهرمان پيروزی که از يک جنگ ســخت 

برگشته در اين واحدها پذيرفته می شود و برايش مراسم استقبال برگزار می شود. 

مســئوالن اين واحدها تا مدتی در زمينه اشــتغال و تأمين هزينه های زندگی 

کمک حال آنها هستند. سپاه در حال ساخت۶سوله برای حرفه آموزی و اشتغال 

مددجويان اســت که پس از آغاز فعاليت سوله ها فعاليت های حمايتی ما در اين 

سوله ها متمرکز می شود. در اين سوله ها به مددجويان حرفه های مختلف آموزش 
داده می شود و بعد از آموزش به کار مشغول می شوند.» 

غفاريان از طرحی به نام «صيانت» می گويد و اين که مفهوم صيانت به معنای 

احيا و مراقبت از ســالمت روحی و روانی اين افراد است: «معتادان ماده۱۶که در 

اين مرکز پذيرش می شوند به تعبيری به آخر خط رسيده اند و حتی مرحله زندگی 

در قبر، نهرهای آب و دشــت و بيابان را هم تجربه کرده اند. اين افراد چند برابر 

مشکالت جسمی خود، ناراحتی های روحی و روانی دارند که اگر برطرف نشود به 

زندگی سالم برنمی گردند. اين مشکالت فقط با همکاری خانواده ها قابل حل است 

و ما از طريق واحد مددکاری با خانواده معتادان متجاهر ارتباط می گيريم تا شرايط 

را برای پذيرش آنها در خانواده فراهم کنيم. به زودی برای اين افراد پاتوقی به وجود 

می آوريم که مددجويان بهبوديافته در مواقع دلتنگی و طردشــدن از خانواده به 

آنجا مراجعه کنند و با پناه بردن به پاتوق های قديمی و دوستان ناباب خود دوباره 

آلوده نشوند. به تازگی طرح مرخصی کوتاه مدت مددجويان را با ارائه ضمانت آغاز 

کرده ايم و مددجويانی که در مسير بهبودی خود به خوبی همکاری کنند با حکم 

قضايی و گرفتن ضمانت از اطرافيــان حداکثر۲روز به مرخصی و ديدن خانواده 

می روند و دوباره برمی گردند.» او در پاسخ به اين پرسش ما که اين شيوه درمان 

در مراکز حرفه آموزی بهاران هم امتحان شــده، اما نتايج مطلوبی نداشته است 

می گويد: «اين مراکز به صورت متمرکز اداره نمی شــدند و به پيمانکارانی سپرده 

شــده بودند که به دنبال منافع مادی بودند، اما سپاه اين مرکز را به صورت کامًال 

غيرانتفاعی اداره می کند و برای ارائه خدمات هزينه ای دريافت نمی کند. در بررسی 

که داشتيم درصد قابل توجهی از افراد بهبوديافته مرکز پس از رهايی پاک مانده اند 

و زندگی عادی خود را می گذرانند. هفته پيش تولد يک سالگی بهبوديافتگان مقيم 

تهران را جشــن گرفتيم. لحظه رهايی معتادان از اعتياد به موادمخدر آغاز تولد 
دوباره آنها به شمار می آيد.» 

مرکز شــهيد زياديان، غيرانتفاعی بودن خدمات سپاه و بسيج را مهم ترين نقطه 
قــوت و عامل موفقيت اين طرح می داند. غفاريان درباره اينکه 
چرا بسيج و سپاه پاسداران وارد حوزه درمان اعتياد شده است 
می گويد: «اعتياد يک جنگ نرم است که در آن نيروی انسانی 
به عنوان مهم ترين دســتاورد انقالب اسالمی هدف قرار گرفته 
است، بنابراين بسيج و سپاه در اين مورد احساس وظيفه کرده 

حسين غفاريان
مدير مركز شهيد 

زياديان

مهوش صابرى منش 
بانوى فعال بسيجى ناحيه ابوذر: 

 بانوان بسيجى براى بهبود شرايط 
زنان آسيب ديده تالش كنند

«مهوش صابری منش» از بانوان فعال عضو بسيج ناحيه 
ابوذر است که در حوزه کاهش آسيب های اجتماعی و حمايت 
از بانوان در معرض آسيب فعاليت گسترده ای دارد. اين بانوی 
بسيجی توانســته ۲طرح ويژه در حوزه کاهش ناهنجاری ها 
و معضالت اجتماعی اجرا کند. نخســتين طرح، شناسايی 
بانوان و دختــران معتاد، بی خانمان و فــراری در ترمينال 
مسافربری تهران و ارائه خدمات مشاوره و مددکاری به آنها 
و همچنين فراهم کردن ســرپناه و خانه امن برای استقرار 
آنهاست. دومين طرح، ايجاد کار و شغل مناسب برای بانوان 

آسيب ديده و تالش برای توانمندی وکمک برای بازگشت به زندگی سالم 
آنهاســت. صابری منش خودش را عضو کوچکی از جامعه بسيج می داند و 
می گويد: «واژه بسيج با خودش تعهد و مسئوليت می آورد، بنابراين هر که 
خودش را بسيجی می داند بايد با توجه به توان و بضاعت خود در مسير رفع 
مشــکالت جامعه قدمی بردارد. در اين زمينه بانوان بسيجی نيز بايد برای 

بهبود شرايط زنان آسيب ديده شهر و کاهش ناهنجاری ها تالش کنند.»

«مهوش صابری منش» از بانوان فعال عضو بسيج ناحيه 
ابوذر است که در حوزه کاهش آسيب های اجتماعی و حمايت 
از بانوان در معرض آسيب فعاليت گسترده ای دارد. اين بانوی 
طرح ويژه در حوزه کاهش ناهنجاری ها 
و معضالت اجتماعی اجرا کند. نخســتين طرح، شناسايی 
بانوان و دختــران معتاد، بی خانمان و فــراری در ترمينال 
مهوش صابرى منشمسافربری تهران و ارائه خدمات مشاوره و مددکاری به آنها 

بانوى فعال بسيجى 
ناحيه ابوذر

مشق می نشينند. دکتر فراهانی می گويد: 
«در ميان معتادان و کارتن خواب هايی که 

اين روزها در مرکز«بازپروری، صيانت و اشتغالزايی شهيد زياديان» روزگار می گذرانند به آينده اميدوارند. 
مرکز شهيد زياديان توسط قرارگاه جواداالئمه(ع) سپاه محمد رسول اهللا(ص) راه اندازی شده و به وسيله 

شهاب الدين فراهانى
مدير واحد روانشناسى 

شهيد زياديان
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حسنى

يکــی از مهم ترين کارهای حوزه بســيج ابوذر در هفته بســيج 
تأسيس ۲قرارگاه محله اسالمی در پايگاه والفجر مسجد امام رضا(ع) 
محله دولتخواه شمالی و پايگاه شهيد همت مسجد سيدالشهدا(ع) 

خيابان سهيل است. 
 سرهنگ يوسف پور با بيان اينکه اين طرح با مشارکت استانداری، 
فرمانداری، بهزيستی، شهرداری، اداره برق، آبفا، پليس پيشگيری و 
سپاه پاسداران اجرا می شود، می گويد: «براساس اين طرح به صورت 
پايگاه محور معضالت محله شناسايی و بسيجيان پيگير حل و فصل 
آنها می شوند. برای مثال انتهای محله اسماعيل آباد نيازمند سيستم 
روشنايی است که مورد بررسی قرار گرفته و به اداره برق ابالغ شده. 
ســاماندهی کوره های آجرپزی و تغيير کاربری آنها و ايجاد فرصت 
اشــتغال در اين محدوده، جلوگيری از سيم سوزی و کابل سوزی به 
کمک شهرداری منطقه و پلمب حدود ۸گاراژ، جمع آوری معتادان 
متجاهر به خصوص از کوچه انگوری و انتقال آنها به کمپ شــهيد 
زياديان ســپاه و... نمونه ای از اقدامــات با رويکرد محله محور انجام 

شده است.»
 وی ادامه می دهد: «شهرداری موظف شده است که گرمخانه ای 
مجهز با ظرفيت هزار نفر ايجاد کند و بهزيســتی نيز موظف شده 
برای کــودکان کار منطقه۱۹ طرح ويژه ای داشــته باشــد و برای 

خانواده های آنها دوره های توانمندسازی برگزار کند.»
 شــهروندان برای همکاری با اين ۲قرارگاه و بيان خواسته های 

خــود می توانند به يکــی از پايگاه های والفجر 
مسجد امام رضا(ع) يا شهيد همت مسجد 

سيدالشهدا(ع) مراجعه کنند. 

از توزيع كمك هاى حمايتى تا 
مشاوره رايگان

در روزهــای همه گيــری 
کرونــا کــه بســياری از 

شــهروندان به خصوص 
در مناطــق جنوبی 

بــه  شــــــهر 
کمــک های 

حمايتی نياز دارند اجرای طرح های نوع دوستانه در زمره عمده ترين 
فعاليت های بســيج محسوب می شود. فرمانده سپاه ناحيه مقاومت 
بســيج ابوذر با بيان اين موضوع می گويد: «با هدف کمک مؤمنانه 
بين ۲هزار و۸۰۰نفر از افراد تحت پوشش گروه های جهادی بسيج 
و هزار و ۸۰۰خانواده تحت پوشــش کميته امداد و اداره بهزيستی، 
سبدکاال، بسته های بهداشــتی و کارت خريد اتکا که قابليت شارژ 

دارد، توزيع می شود.»
 تهيــه و توزيع نوشــت افزار بيــن ۱۵۰دانش آموز روســتاهای 
منطقه، اهدای ۱۲۵جهيزيه به ۱۲۵نوعروس که با مشــارکت سپاه 
ابوذر و هيئت های مذهبی و نهادهای مردمی تهيه شــده، از ديگر 

برنامه هاست. 

برپايى ايستگاه  هاى سالمت 
ســرهنگ پاسدار احمد يوســف پور به نيازهای مهم شهروندان 
در روزهای جدال با کرونا اشــاره می کند و می گويد: «مشاوره های 
اجتماعی حضوری با مشارکت شبکه ياران انقالب به صورت رايگان 
از ۵آذر در ۱۴مسجد محله به شهروندان ارائه می شود. ايستگاه های 
ســالمت نيز در معابــر مهمی همچون ســه راه شــريعتی، فلکه 
خانی آبادنو، بلوار شــکوفه، خيابان های شهيد زلفی و ميثاق جنوبی 
و... برپا شــده است که به مدت ۴۰روز به توزيع رايگان و با تخفيف 

ويژه ماسک و محلول ضدعفونی کننده می پردازند.»

اهداى 70تلفن همراه به دانش آموزان
دانش آموزان يکی از عمده گروه هايی هستند که از کرونا متضرر 
شده اند. فرمانده سپاه ناحيه مقاومت بسيج ابوذر با بيان اين موضوع 
و با اشاره به اقداماتی که برای حمايت از اين گروه انجام 
شده اســت، می گويد: «در معاونت سازندگی بسيج 
منطقه يک شورای جهادی وجود دارد که ۷۹گروه 
جهادی به صورت محله محور و جغرافيامحور در آن 
فعاليت می کنند. در اين شورا دانش آموزان ساکن 
منطقه که از تلفن همراه بهره مند نيستند شناسايی 
شده اند و تاکنون ۷۰تلفن همراه برای دانش آموزان 
ناحيه۳ و روســتاهای توحيد و جعفرآباد تهيه و به 

آنها اهدا شده است.»

همه توان حوزه بسيج ابوذر در خدمت بچه هاى جنوب شهر است

خدمات محله محور 
بسيج، پيشگام در مديريت بحرانبه سبك بسيجى

«نيروی مقاومت بسيج به عنوان يک 
تشکل مردمی هميشــه در مديريت 
بحران های کشور پيشقدم بوده است.» 
«ناهيد ســالمی» از ســاکنان محله 
دولتخواه جنوبی بــا بيان اين جمله 
می گويد: «بســيج، هميشه در انجام 
کمک هــای مؤمنانه و رفع معضالت 
اجتماعی پيشقدم بوده و در روزهای 
همه گيری کرونــا هم بدون هيچ چشمداشــتی به اجرای 
طرح هايی همچون توزيع کمک های معيشتی، ارزاق، دارو، 
نوشــت افزار، تبلت و... بين نيازمندان می پردازند و از سوی 
ديگر در بخش توليد ماسک و گان هم نقش بسزايی دارند.» 
او به عنوان يک شهروند از نيروی بسيج توقع برقراری امنيت 
و آرامش دارد و می گويد: «به نظرم اين نهاد مردمی در انجام 
اين وظيفه چيزی کم نگذاشته است. اين درحالی است که 
پاســخگويی به همه نيازهای مردم در حيطه وظايف بسيج 
نيست و الزم است نهادهای ديگر نيز با بسيج همسو شوند.» 
سالمی به برخی اقشار محروم که در مناطق حاشيه ای شهر 
سکونت دارند، اشاره می کند و می گويد: «اجرای طرحی با 
عنوان قرارگاه محله اسالمی در منطقه۱۹ که قرار است به 
بررســی و رفع مشکالت محله ها بپردازد اتفاق مهمی است 

که توسط بسيج به اجرا در آمده است.» 

جايگاه ويژه بسيج در بين مردم
«محمــد بابايــی» از اهالی محله 
خزانه شهيد بخارايی عنوان می کند که 
بين شهروندان  بسيج جايگاه ويژه ای 
دارد و اين اعتبار و ارزش را از دوران 
دفاع مقدس به دست آورده است. اين 
شهروند درباره فلسفه تشکيل بسيج 
می گويد: «حضرت امام خمينی(ره) 
بســيج را بنيان نهاد تا نشــان دهد 
به کمک مردم می توان مشــکالت را برطرف کرد و کارهای 
بزرگی انجام داد. انســان های بزرگــی در اين نهاد مردمی 
رشد وپرورش يافتند که نام و يادشان هميشه در ذهن تاريخ 
باقی می ماند. شهيد«حســين فهميــده» يکی از بچه های 
پرورش يافته در نهاد بســيج بود. او در نوجوانی به درجه و 
مقامی رسيد که حضرت امام(ره) بعد از شهادتش فرمودند: 
«رهبر ما آن طفل ۱۲ســاله ای است که با نارنجک خود را 
زير تانک دشــمن انداخت و آن را منهــدم کرد و خود نيز 

شربت شهادت نوشيد.» 

نهالى كه درختى پربار شده است
«عليرضا نوری» از شهروندان ساکن 
شــهرک ولی عصر(عج) بــه تاريخچه 
تشکيل بسيج و تأثيرگذاری اين نهاد 
مردمی در عرصه های مختلف اشــاره 
می کند و می گويد: «حضرت امام(ره) 
بــه نيروی مردمی باور قلبی و عميق 
داشتند و همين مســئله باعث شد 
که کاخ طاغــوت فرو بريــزد. نگاه 
حضرت امام(ره) به مشارکت اقشار مختلف و نشان دادن 
توان و قدرت مردم بود و با تشــکيل بسيج۲۰ ميليونی به 
جهانيان نشــان داد که اين انقالب و نظام مقدس را همين 
مــردم کوچه و بازار نگهداری و پاســداری می کنند و هيچ 
تــرس و نگرانی از ابر قدرت های جهــان ندارند.» نوری به 
تجربه هايی که نيروی بســيج در طی چند دهه به دســت 
آورده اشــاره می کند و می گويد: «بدون   ترديد در اين دوره 
شــاهد هستيم که نهال بسيج که با دستان مبارک حضرت 

امام(ره) کاشته شده، اکنون درختی پربار شده است.» 

 گراميداشت مجازى هفته بسيج 
با قرار گرفتن تهران در وضعيت قرمز کرونايی همه جا تعطيل شده است، اما اين موضوع باعث نشده که بسيجيان برگزاری 
مراســم بزرگداشت هفته بسيج را تعطيل کنند و به شــيوه ای ديگر درصدد اجرای آن برآمدند. سرهنگ يوسف پور با بيان 
اين موضوع می گويد: «مراســم يادواره شهدای محله با مشارکت ۸۱پايگاه بسيج منطقه به صورت مجازی با انتشار فايل های 
مکتوب، صوتی و تصويری در گروه های مجازی محلی برگزار می شود. برگزاری نشست های بصيرتی، مسابقات علمی رباتيک، 

نجات تخم مرغ ها و مقاله نويسی و... به صورت مجازی از جمله اين برنامه هاست.»
 فرمانده سپاه ناحيه مقاومت بسيج ابوذر به برگزاری رژه موتورسواران توسط گردان های بيت المقدس و امام علی(ع) اشاره 
می کند و می گويد: «غبارروبی مزار شهدا و ديدار با خانواده شهدا در قالب طرح آبروی محله، حضور گروه های سرود جلو در 
منازل خانواده شهدا و همچنين استفاده از سيستم های صوتی، توليد ويدئوهای چند دقيقه ای با موضوع دستاوردهای انقالب 

و بسيج و توزيع و انتشار آن در شبکه های اجتماعی از ديگر فعاليت های بسيج است که در اين هفته اجرا خواهد شد.»

 بسيجی اند و هميشه پای کار، اما فرا رسيدن هفته بسيج بهانه ای است تا بيش از پيش قدم در عرصه فعاليت های جهادی بگذارند. 
در روزهايی که بســيجيان ناحيه مقاومت بسيج ابوذر عالوه بر بزرگداشــت هفته بسيج، به اجرای طرح های ديگری همچون ارائه 
خدمات حمايتی، راه اندازی ۲قرارگاه محله اسالمی و توزيع ۷۰تبلت، نوسازی ۴مدرسه و... مشغولند برای آشنايی با اين فعاليت های 

محله محور با سرهنگ پاسدار «احمد يوسف پور» فرمانده سپاه ناحيه مقاومت بسيج ابوذر همراه شده ايم.

زهرا بلندى
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 اصوًال فلسفه راه اندازی پايگاه های بسيج در 
نهاد شهرداری چيست؟ 

اول از همه بايد گفت که بســيج شهرداری تهران 
يک بسيج تخصصی است، ضمن اينکه در موضوعات 
مختلــف هم وارد می شــويم. بســيج شــهرداری با 
حمايت های مديران مختلف کارهــای ويژه ای انجام 
داده است، اما مهم ترين آن تالش برای تسهيلگری و 
کمک به خدمت رسانی بهتر و بيشتر به مردم و حذف 
يا کاهش بوروکراسی است. در ايجاد سالمت اداری هم 
تمام تالش خود را به کار گرفته ايم. سعی ما اين است 
که بسيج را به مفهوم واقعی به مديريت شهری معرفی 

کنيم. يعنی يک مدير با وجود بسيج در کنار خود 
احســاس آرامش کند و بداند مشاوری امين و 
قوی کنار اوســت که می تواند با هم افزايی به 
نتايج خوبی دست پيدا کند. موضوع ويژه ای هم 
که دنبال می کنيم، تغيير نگاه مردم به شهرداری 

اســت. از سوی ديگر، هم افزايی مورد 
اشاره، در گام دوم انقالب هم مورد 
تأکيد قــرار گرفته و در ۶ فرمان 
مقام معظم رهبــری خطاب به 

بسيج ديده می شود. 
اين نکته را هم از ياد نبريم 
که يکــی از نقدهايی که به 
شهرداری می شود، اين است 
که به صورت جزيره ای حرکت 

می کند. تالش ما اين است که 
با هم افزايی اين نقص را برطرف و 

با ساير نهادها  برنامه های مشترکی 
به عنوان مثال، جلسات  اجرا کنيم. 

رئيس سازمان بسيج شهردارى تهران 
از خدمات رسانى شايسته تر به شهروندان مى گويد 

با جان و دل 
درخدمت مردم

به دنبال كيفى سازى و تخصصى تر شدن 
فعاليت هاى بسيج شهردارى هستيم

حمايت های مديران مختلف کارهــای ويژه ای انجام 
داده است، اما مهم ترين آن تالش برای تسهيلگری و 
کمک به خدمت رسانی بهتر و بيشتر به مردم و حذف 
يا کاهش بوروکراسی است. در ايجاد سالمت اداری هم 
تمام تالش خود را به کار گرفته ايم. سعی ما اين است 
که بسيج را به مفهوم واقعی به مديريت شهری معرفی 

کنيم. يعنی يک مدير با وجود بسيج در کنار خود 
احســاس آرامش کند و بداند مشاوری امين و 
قوی کنار اوســت که می تواند با هم افزايی به 
نتايج خوبی دست پيدا کند. موضوع ويژه ای هم 
که دنبال می کنيم، تغيير نگاه مردم به شهرداری 

اســت. از سوی ديگر، هم افزايی مورد 
اشاره، در گام دوم انقالب هم مورد 
۶تأکيد قــرار گرفته و در ۶تأکيد قــرار گرفته و در ۶ فرمان 
مقام معظم رهبــری خطاب به 

بسيج ديده می شود. 
اين نکته را هم از ياد نبريم 
که يکــی از نقدهايی که به 
شهرداری می شود، اين است 
که به صورت جزيره ای حرکت 

می کند. تالش ما اين است که 
با هم افزايی اين نقص را برطرف و 

با ساير نهادها  برنامه های مشترکی 
به عنوان مثال، جلسات  اجرا کنيم. 

مشــترکی با سازمان ها و نهادها برپا می کنيم و هرجا 
که نياز است، از ســپاه و... کمک می گيريم تا تعامل 
مديريت شهری و سازمان ها تسهيل شود. به طور مثال، 
چند سال پيش که برف سنگينی باريد، ما با هم افزايی 
سپاه توانستيم شهرداری را در برف روبی ياری دهيم. 

 منظورتان از تسهيل در خدمت رسانی به 
مردم در شهرداری چيست؟ 

منظور از تسهيلگری اين است که کليت سيستم 
اداری، نه تنها شــهرداری، بلکه همه سازمان ها، دچار 
بوروکراســی  و چرخه های وقت گير اداری هســتند 
و الزم اســت بعضــی مواقع در بخش هايــی از اين 
روند روان ســازی صورت گيرد يا حلقه های 
حاشيه ای کم يا حذف شوند، يا اينکه الزم 
است با هم افزايی، بعضی از کارها سريع تر 
انجام شــود. به عنــوان مثال، مســئوالن 
شــهرداری، قبل از شــيوع ويروس کرونا، 
داشتند  مردمی  ديدار  دوشنبه ها 
و مردم از جملــه ايثارگران و 
بســيجيان به مديران شهری 
و گاه  می کردنــد  مراجعــه 
بــا مشــکالت و موانعی در 
مجموعه شــهرداری رو به رو 
می شدند. ما سعی می کرديم 
اين مشــکالت را در تعامل 
بــا شــهرداران مناطق حل 
کنيم. همچنين اگر قرار است 
انجام  مردم  برای  شــهرداری کاری 
دهد، ولی دچار مشــکل می شود و 
الزم اســت بســيج وارد عمل شود 

و کمکی از ســپاه يا ســازمان های ديگر بگيرد، اين 
هم افزايی انجام می شود. مثال های زيادی در اين مورد 
وجــود دارد که می توانم به انعقاد تفاهمنامه در حوزه 
پسماند، تفاهم با ســازمان آتش نشانی برای آموزش 
آتش نشان های داوطلب يا تفاهم با هيئت های مذهبی 
در محله هــای مختلف در حوزه محيط زيســت برای 

کاهش زباله در ماه محرم اشاره کنم. 
 آيا بسيج شــهرداری که نيروهای آن از 
کارکنان اين نهاد هســتند، می توانند مسئوالن و 
مديران باالدستی خود را به ارائه بهينه و سريع تر 

خدمات به مردم ترغيب کنند؟ 
در اين مدت خوشبختانه مديران مختلف شهرداری 
بــه اين شــعار و صداقت حرف ما ايمــان آورده اند و 
اتفاقًا با کمک مديريت شــهری کارهای ويژه ای برای 
خدمت رسانی شايسته تر به شهروندان انجام شده است. 
ضمن اينکه بيشتر مديران ارشد شهرداری تهران عضو 
بسيج هستند و هر کاری را که به نفع مردم باشد با جان 

و دل می پذيرند. 
 يکی از اهدافی که در صحبت هايتان به آن 

اشاره کرديد، ايجاد سالمت اداری است. 
نظر ما در اين بخش سلبی نيست و بيشتر ارشادی 
اســت يا در حد تذکری مختصر که شــبيه به امر به 
معروف است. همين که بتوانيم فلسفه وجودی بسيج را 
در مناطق و سازمان ها پياده و روحيه معنوی کارمندان 
را بيشتر کنيم در سالمت اداری موفق می شويم. تالش 
کرده ايم با تکيه بر آموزه های دينی و استعانت از شهدا، 

بيشتر در موضوعات ايجابی وارد شويم. 
 با هــم که حرف می زديــم عنوان کرديد 
بسيج شهرداری، بسيج تخصصی است. منظورتان 

چيست؟ 
االن فعاليت های بسيج، به خصوص در شهرداری، 
تخصصی شده است. به عنوان مثال، گردان های بسيج 
شــهرداری آموزش تخصصی می بينند و در اين حوزه 
می توانم به انعقاد تفاهمنامه با ســازمان آتش نشانی 
اشاره کنم که نيروهای بسيجی دوره آموزشی اطفای 
حريــق يا کار با ليفتراک و لــودر را می گذرانند تا در 
حــوادث غيرمترقبــه از آموزش های خــود تا قبل از 
رسيدن نيروهای امدادی استفاده کنند. اين آموزش ها 
در همه زمينه ها، حتی پزشکی هم پيش می رود. بايد 
گفت که اکنون سطح تحصيالت بيش از ۹۰درصد از 

اعضای سازمان بسيج کارشناسی ارشد است. 
 اکنون پايگاه بسيج شــهرداری در چند 

منطقه فعال است؟ 
۳۳حوزه بســيج و بيش از ۱۴۰پايگاه فعال بسيج 
در مجموعه شهرداری تهران داريم. کارکنان بسيجی 
شــهرداری تهران بيش از ۴۰هزار نفر هســتند. اگر 
نيروهــای پيمانکاری را هم محاســبه کنيم، بيش از 
۱۰۰هزار بسيجی داريم که برای کيفی سازی آنها هم 
تالش می کنيم. با توجه به گستره جغرافيايی شهرداری 
تهران، بســيج هــم در همه مناطق و ســازمان های 

شهرداری فعال است. 

«برکت علوی» يکی از طرح های ابتکاری سازمان بسيج 
شهرداری تهران است. در اين طرح تابلويی با رضايت کاسبان 
در محل کارشان نصب می شود تا مشتری ها مبلغی پرداخت 
و فيش آن را روی تابلو نصب کنند. نيازمندان هم با مراجعه 
به اين تابلو و برداشتن يکی از فيش ها، رايگان خريد می کنند. 
اين تابلوها در ۲۵۰نانوايی، سوپرمارکت، ميوه فروشی، 
آرايشگاه، قصابی و... نصب شده است. اين طرح شبيه به طرح 
«مساوات» است. 

بركت علوى؛ 
مهمان من  باش هم محله اى

فعاليت جديدی که اين روزها در سازمان بسيج 
شهرداری تهران دنبال می شود، اجرای طرحی با عنوان 
«مستأجر خدا» است که در راستای فرمايشات مقام معظم 
رهبری و در ادامه طرح های کمک های مؤمنانه دنبال 
می شود. در اين طرح بسيجيان، شوراياران و مشاوران 
امالک با صاحبخانه ها وارد مذاکره می شوند و تخفيف هايی 
در اجاره يا رهن خانه برای مستأجران می گيرند و در 
مرحله بعد با خيران، افراد صاحب نفوذ و مسئوالن اداری 
و سياسی حاضر در مناطق گفت وگو می کنند و از آنها 
برای تخصيص بودجه يا دريافت حمايت های مالی کمک 
می گيرند. 

مستأجر خدا؛ 
سرپناهت جور مى شود

طرح «همسايه» از ديگر اقدام های ابتکاری سازمان 
بسيج شهرداری تهران است که در آن بسيجيان با 
کمک گروه های جهادی بسيج شهری و مناطق، خانه 
نيازمندان را مرمت می کنند. به عنوان مثال، اگر سقف 
اتاق پيرمرد تنهايی در زمستان چکه کند يا ديوار سرپناه 
پيرزن بی سرپرستی برايش دردسری درست کرده باشد، 
گروه های جهادی بسيج شهری و مناطق در محل حاضر 
می شوند و مشکالت را رفع و رجوع می کنند. 

همسايه؛ 
مرمت خانه نيازمندان

راه اندازی پويش «دستان آسمانی» باعث بر زبان افتادن 
نام سازمان بسيج شهرداری تهران در جامعه بين المللی 
شد. اگرچه اسم و نشانی از اين سازمان در پويش دستان 
آسمانی نبود، اما به دليل نو و ابتکاری بودن باعث شد 
تا باالخره طراح اين اقدام شناسايی شود و مورد تمجيد 
قرار گيرد. در اين پويش از همه مردم دنيا خواسته شد تا 
ساعت ۱۲ظهر روز عاشورا برای رفع بال از جامعه بشريت 
از جمله کرونا دعا کنند. دعاها به ۱۵زبان دنيا ترجمه شد 
و مردم ۸۱کشور در اين پويش شرکت کردند. 

دستان آسمانى؛ 
مشاركت مردم 81 كشور

چرخه بازيافت می شود.»
همسايگی مرکز تبادل کتاب با مراکز آموزش 
عالی از جمله دانشگاه تهران، دانشگاه اميرکبير، 
دانشگاه هنر و معماری و ديگر اماکن آموزشی 
و فرهنگی باعث شده تا مخاطبان زيادی به اين 

مرکز جذب شوند. 
ميرزايــی از ديگر امکانات اين مرکز صحبت 
می کند و می گويــد: «مخاطبانی که کتاب خود 
را برای مبادله به اين مرکز می آورند، رمز عبور 
دريافت می کنند و می توانند به آسانی وارد پايگاه 
اينترنتی مرکز تبادل کتاب شــوند و وضعيت 
کتاب خــود را پيگيری کنند تا مثًال بفهمند آيا 
کسی کتاب مورد نظر آنها را انتخاب کرده است 
کاربران،  برای دسترســی آسان  البته  يا خير. 
نرم افزاری نيز در دست طراحی است که قابليت 
نصب روی گوشــی های تلفن همراه با سيستم 
عامل اندرويد را دارد. اميدواريم با طراحی اين 
نرم افزار تسهيالت ديگری برای مخاطبان فراهم 

شود و رضايت آنان را در پی داشته باشد.»

نخســتين مرکز تبادل کتاب کشور در قلب 
پايتخت راه اندازی شده و زير نظرسازمان بسيج 

شهرداری تهران اداره می شود. 
قفســه های کتاب اين مرکز با ۳۰۰هزار جلد 
کتاب پرشده اســت. به گفته «ياسر ميرزايی»، 
و  مســئول مرکز، کتاب های کمک آموزشــی 
دانشگاهی بيشــترين ميزان تبادل کتاب را به 
خود اختصاص داده اســت. همچنين کتاب های 
روان شناســی و مذهبی و بعــد از آن تاريخ، 
ادبيات و زبان انگليسی در زمره پرمخاطب ترين 
ميرزايی  دارد.  قــرار  مبادله شــده  کتاب های 
می گويد: «کتاب های شــهيد مطهری در رديف 
بيشترين ميزان تبادل کتاب در اين مرکز قرار 

گرفته است.»

يکــی از هدف های راه انــدازی مرکز تبادل 
کتاب،  ترويج فرهنگ مطالعــه و کتابخوانی با 
کمترين هزينه است. مسئول مرکز تبادل کتاب 
می گويد: «اين مرکز باعث شــده تا کتاب هايی 
که مدت ها در گوشه کتابخانه ها خاک می خورد 
حاال به دست اهل مطالعه برسد. در مرکز تبادل 
کتاب، دسته بندی کتاب ها با دقت انجام می شود. 
مثًال در حوزه ادبيات فارسی قفسه مجزايی برای 
شعر، داســتان، رمان، ادبيات جهان و... در نظر 
گرفته شده اســت تا مراجعان با صرف کمترين 
زمان به کتاب مورد نظر خود دسترســی پيدا 
کنند. کتاب هايی کــه برای تبادل قيمت گذاری 
می شــود حداکثر ۲ماه نگهداری می شــود، نه 
بيشــتر و اگر در اين مدت مبادله نشود، وارد 

نخستين مرکز تبادل کتاب کشور 
زير نظر سازمان بسيج شهرداری تهران اداره می شود 

شما هم دعوتيد

طرح «يلدای کريمانه» به همت سازمان بسيج شهرداری تهران با هدف تقسيم شادی و لذت شب 
يلدای پر مهر برای کمک به خانواده های نيازمند اجرا می شود. در اين طرح شهروندان تهرانی با 

تأسی از سيره پيشوايان دينی، بخشی از هزينه شب يلدای خود را به نيازمندان اختصاص می دهند تا 
سفره نيازمندان در اين شب رنگين شود و به اين شيوه در شادی همشهريان خود سهيم می شوند. 

يلداى كريمانه؛ 
هديه به 
همسايه ات

مرکز تبادل کتاب 
در خيابان انقالب، 

نرسيده به چهارراه 
ولی عصر(عج)، 
ابتدای خيابان 

شهيد مظفر شمالی 
است. اين هم شماره 
تماس: ۶۶۱۷۷۸۹۲. 
نشانی های ديگر در 

فضای مجازی نيز 
چنين است: 

پايگاه اينترنتی:
www.
tabaolketab.
com 

پست الکترونيکی:
info@. 
tabaolketab.
com

طرح «همياری با پاکبان ها» از سوی سازمان بسيج شهرداری تهران در روز احسان و نيکوکاری اجرا 
می شود. اين طرح با نزديک شدن به ايام پايانی سال اجرا می شود و بسيجيان حوزه ها و پايگاه های 
تابعه شهرداری تهران در حرکتی نمادين با تجليل از زحمات پاکبانان، اقدام به نظافت معابر شهری 

می کنند. 

هميارى با 
پاكبان ها؛ 
بسيجيان دست به 
جارو مى شوند

گروه جهادی حلما سازمان بسيج شهرداری تهران با همکاری خّيران ١٠٠ تبلت به همراه سيم کارت 
بين دانش آموزان کم برخوردار بدون تلفن همراه هوشمند برای شرکت در کالس های مجازی مدارس 

توزيع کرده است. همچنين ۲۲۰۰بسته حمايتی - آموزشی شامل کيف، نوشت افزار، دفتر و بسته 
بهداشتی (ماسک و محلول ضدعفونی کننده) بين نيازمندان توزيع شد. 

گروه جهادى حلما؛ 
توزيع تبلت و بسته 
حمايتى 

  سازمان بسيج شهرداری تهران در بطن شهرداری تهران، به عنوان يکی از پرمراجعه ترين نهادهای 
شهری، قرار گرفته است. همزمان با هفته بســيج، دقايقی مهمان رئيس سازمان بسيج شهرداری 
تهران شديم تا با طرح ها و فعاليت های اين سازمان آشنا شويم.  «مجتبی سالک رازی»  مهم ترين کار 
ويژه ســازمان را با توجه به ويژگی شهرداری تهران، تسهيلگری در خدمت رسانی در تعامل با ساير 
نهادهای شــهری می داند و در اين مسير، کيفی سازی نيروهای بسيجی را در راستای مأموريت های 

محوله در شهرداری به ويژه هنگام بروز بحران دنبال می کند.

سروش جنابى و ابوذر چهل اميرانى

طرح هاى ويژه بسيج شهردارىطرح هاى ويژه بسيج شهردارى
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همراه با نويسندگان و شاعران جبهه و جنگ

يادنامه اى براى نخستين شهيد
 مدافع سالمت شهردارى تهران، 

دكتر«مهدى وريجى»

بسيجى ديده بيدار عشق است

دردآشناى
 مردم

  به مناسبت هفته بسيج، سراغ چهار تن از اهالی قلم و ادب رفتيم تا بخشی از خاطراتشان را برايمان منعکس کنند. عبدالرحيم سعيدی راد، درباره نوجوانی خود گفت که در مغازه خياطی کار 
می کرد. رضا اسماعيلی از شاعری ياد کرد که در محضر رهبر معظم انقالب، عاشقانه خواند و رهبری با تبسم پاسخ او را داد. اکبر خليلی، نويسنده دفاع مقدس که به بسيجی بودن خود افتخار 
می کند، يادآور شده است که قلب نويسندگان جنگ و دفاع مقدس را بايد به دست آورد و اين مهم کار چندان سختی نيست. محمود تاری از جمله شاعران و مداحانی است که به لسان خود 
می گويد به عشق امام حسين(ع) شعر می سرايد و مداحی می کند. با نگاهی به بخشی از خاطرات جبهه جنگ آنها و خاطرات انقالب اسالمی، بی  ترديد و بالفاصله اين قطعه در خاطرمان زنده 

می شود که «بسيجی ديده بيدار عشق است/ بسيجی پير ميدان دار عشق است»   

عبدالرحيم سعيدى راد، شاعر:  

به جاى تفنگ، قلم برداشته ام
عبدالرحيم سعيدی راد جزو چهره های شاخص شعر انقالب و دفاع مقدس 
است. از زمانی که در جنگ تحميلی حضور داشته، به عضويت بسيج درآمده 
اســت. سعيدی راد، بيش از ۲۰ عنوان کتاب در زمينه خاطره نگاری و شعر و 
نقد شــعر و نثر ادبی منتشــر کرده است. او از عالقه اش به پيوستن به بسيج 
می گويد: «از ابتدا دلبسته انقالب بودم. حتی در زمان شاه، با وجود اينکه سن 
کمی داشتم، برای مبارزه با رژيم طاغوت اعالميه چاپ می کردم و به در و ديوار می چسباندم.» او در فراز 
ديگری از خاطراتش می گويد: «وقتی صحبت از بسيج می شود، ضربان قلبم تند می زند. بفهمی نفهمی 
هيجانــی در درونم نقب می کند. پيش از انقالب کتاب در زير پيراهنم مخفی می کردم. در يک خياطی 
کار می کردم. حدوداً سال دوم ابتدايی بودم. البته تا آنجا که ذهنيتم ياری می کند. هم درس می خواندم 
و هم کار می کردم. اســتاد کارم يکی از بچه های انقالبی بود. باور کنيد که اعالميه ها را همانجا دســت 
به دســت می کرديم و روی سينه ديوار می چسبانديم. گاهی به دليل قريحه نوشتنم، کمی که بزرگ تر 
شــدم، اعالميه ها را به من می دادند که بنويســم. اعالميه ها را می نوشتم و چند بار به چشم خودم ديدم 
که مأموران رژيم شاه، با سرنيزه اعالميه های مرا پاره می کردند.» خودش می گويد: «حاال پس از سال ها، 
به جای تفنگ قلم دســت گرفته ام. چون به قول معروف قلم علما از خون شهيدان باالتر است. من اين 
مهم را به عينه در جبهه می ديدم. گاهی با يک ســرود تهييج می شــديم و به دشمن يورش می برديم و 
موفق می شديم.» اين شاعر چندين بار هم به ديدار رهبر معظم انقالب رفته است. اغلب، هر سال نيمه 
رمضان مهمان رهبر انقالب اســت و رهبر انقالب نيز با «احسن»هايش، شعرها و نوشته های او را دنبال 

و تشويق می کند. 

اكبرخليلى، نويسنده: 

به بسيجى بودنم افتخار مى كنم
يکــی ديگر از چهره های ادبی کــه به اصطالح با قلم و نثر خاص خودش، 
ُگل هم کرده اســت و امروز نام و آثارش را گوشــه و کنار و جسته و گريخته 
می شــنويم، اکبر خليلی اســت. اکبر خليلی نويســنده انقالب اســالمی و 
دفاع مقدس، و نويســنده رمان «ترکه های درخــت آلبالو» يکی از چهره های 
موفق بســيجی اســت که بســيجی وار هم قلم می زند. قد بلند است و چهار 
شــانه. با ريشــی که ديگر اين روزها به سفيدی می زند. می گويد: «يکی از تنها خواسته هايم اين است که 
به نويسندگان جنگ بيشتر بها دهند. به قولی هوای بسيجی ها را داشته باشند و به قلم و توانشان احترام 
بگذارند. باور کنيد که قلب نويسندگان جنگ تسخير شدنی است. وقتی که رهبری مانند امام خمينی(ره) 
داشــتيم ايشــان به مثابه باالترين مفسر قرآن برای ما محسوب می شــدند و در مقاطع حساس بهترين 
تصميمات را می گرفتند. امام(ره) را عاشقانه دوست می داشتم و تنها اگر بخواهم بگويم که در حال حاضر 
چه آرزويی دارم، دوســت می داشتم يکبار ديگر قامت سرو مانند او را می ديدم که برای مردم دست تکان 
می دهد و آحاد مردم با ديدنش تهييج می شدند و به شور می رسيدند. به گونه ای صحبت می کرد و زبانش 
را برای فهم اقشــار فرو دســت جامعه نيز پايين می آورد و به همين دليل نيز کارگر و کارمند دوســتش 
می داشــتند. همواره به بســيجی بودنم افتخار کرده ام. دوســت دارم يکبار ديگر آن روزها تکرار می شد و 
طعم شيرين آن روزگاران را يکبار ديگر بچشم. باور کنيد حاضرم همه عمرم را می دادم و يک لحظه قبل 

برمی گشت. زندگی من سرشار از خاطرات ناگفته است.»

رضا اسماعيلى، شاعر: 

تشويق رهبر معظم انقالب مايه دلگرمى شاعران
يکی ديگر از شاعران سرآمد بسيجی که زندگی اش هم هنوز به همان شکل 
ســاده اداره می کند، رضا اسماعيلی، شاعر است. او سال ها شاگردان زيادی را در 
عرصه شعر انقالب پرورش داده و بسياری به واسطه او رشد کرده اند و باليده اند. او 
می گويد: «شايد باورتان نشود اما هنوز پيش از سرودن، سرودنی که به آن اعتقاد 
و ايمان دارم و مرا ياد خاطرات گذشــته می اندازد، وضو می گيرم. بقيه راه را بايد 
خودت پيدا کنی و پيش بروی.» به غايت مهربان است. قد بلند و سينه ستبر. از برف سفيدی که روی موهاهش 
نشسته است، می گويد: «از زمانی که رهبر معظم انقالب، رئيس جمهور بودند، چندين بار توفيق زيارت مبارکشان 
را داشته ام. افتخار می کنم که رهبر انقالب مانند يک الگو، به درستی قدر و شأن و منزلت بسيجيان را می دانند و 
درمی يابند. وقتی شاعران بسيجی در محضر ايشان شعر می گويند، به اتفاق و بی  ترديد می انديشند که در محضر 
کسی شعر می گويند که خودشان کامًال اهل فن اند و پيچيدگی های شعر را می شناسند. ايشان خود مانند يک 
بسيجی واقعی و الگو برای آحاد جامعه، در محافل شعرخوانی نيمه رمضان، حتی اگر شعری سطحی و کم مايه و 
ميان مايه خوانده شود، به اصطالح توی ذوق جوانان نمی زنند و اتفاقًا آنها را تشويق هم می کنند. يکی از سخنان 
معروف و درست ايشان هم اين است که با توجه به هزينه اندکی که در شعر انقالب کرده ايم، ثمره بسيار زياد 
و مؤثری دريافت کرده ايم. سعه صدر رهبر به قدری است که يکبار، آقای شاهمرادی(آسمان) گفتند می خواهم 
عاشقانه بخوانم. رهبر انقالب لبخندی زدند و از گوشه چشم نگاهی مهربانانه به ايشان کردند و گفتند: «بخوان! 
عاشقانه بخوان!» در جلسات به قدری سعه صدر دارند که گاه درباره اخوان ثالث، فروغ فرخزاد و احمد شاملو هم 
سخن به ميان می آيد و باور کنيد رهبر انقالب از هر بسيجی شاعری، واقعی تر و بهتر آثار آنها را می شناسد. از 

سوی ديگر نيز رهبر انقالب يکی از بزرگ ترين مفسران حافظ است.»

محمود تارى، شاعر و مداح اهل بيت(ع): 

به عشق حسين(ع) مى سرايم
محمود تاری، شــاعر و مداح اهل بيت نيز يکی ديگر از بســيجيان فعال 

است. او نيز خاطرات متعدد و پر فراز و فرودی دارد. 
می گويد: «به عشــق امام حسين(ع) اســت که شعر می گويم و گام در 
عرصه هنر برمــی دارم. هيچ گاه فکرش را نمی کردم کــه روزی بتوانم قلم 

دست بگيرم و شعر بنوسم.» 
می گويد: «من از نوجوانی مداحی را دوست داشتم. اما اگر بخواهم به طور دقيق بيان کنم از سه 
ســال پس از پيروزی انقالب اسالمی، مداح اهل بيت (ع) شدم. سال ۱۳۶۰ رسمًا وارد حوزه هنری 
شدم و به عضويت فعال بسيج در آمدم. شعرهای بزرگانی مانند سيد حسن حسينی، قيصر امين پور، 
اســتاد حميد سبزواری، محمود شاهرخی، مهرداد اوستا، علی معلم و ديگر بزرگان را خواندم و هم 

محظوظ شدم و هم از قلم و وجود ذی جودشان بهره ها بردم.»
 وی ادامه می دهد: «باور کنيد اغلب مداحان واقعی که به امام حسين(ع) عشق دارند و بسيجی 
واقعی هستند، ساده زيستند. بسياری را می بينم که بعد از عمری مداحی هنوز اجاره نشين اند و اصًال 
اهل پول و خودرو و وســايل رفاهی زندگی نيســتند. آنها با خدا معامله کرده اند و خدا نيز به ندای 
درونی شان پاسخ خواهد داد.» او همچنين تدريس مداحی هم می کند اما باور کنيد گزافه نگفته ايم 
که بسياری از بسيجيان شاگردش همچنان در مداحی به پايش نمی رسد. او شعر و شعور را در هم 

می آميزد.

همراه با نويسندگان و شاعران جبهه و جنگ

دست بگيرم و شعر بنوسم.» دست بگيرم و شعر بنوسم.» 

به بسيجى بودنم افتخار مى كنمبه بسيجى بودنم افتخار مى كنمبه بسيجى بودنم افتخار مى كنم

تشويق رهبر معظم انقالب مايه دلگرمى شاعران

فرشاد شيرزادى

يکی از فعاليت های سازمان بسيج شــهرداری تهران ، اقدامات 
حمايتی و پيشگيرانه در روزهای همه گيری بيماری کروناست. 
ضدعفونی کردن معابر و اماکن در محله های محروم، توزيع اقالم 
بهداشتی بين نيازمندان و توليد آب ميوه برای بيماران کرونايی و 

کادر درمانی از جمله اين اقدامات است. 

ضدعفونى كردن معابر و اماكن در محله هاى محروم
در امتداد اقدامات پيشــگيرانه برای جلوگيری از شيوع ويروس 
کرونــا در مناطق محــروم و محله های حاشيه نشــين تهران، 
عمليات ضدعفونی و گندزدايی اين مناطق توسط سازمان بسيج 
شهرداری تهران و بســيجيان حوزه های تابعه انجام شده است. 
در ماه های گذشته تيم های ضدعفونی کننده و گندزدا با حضور 
در مناطــق ۱۹، ۱۸، ۱۵ و نقاطی در اطراف اسالمشــهر، نظير 
کهريزک، مرتضی گرد، کوره های آجرپزی دولتخواه، شمس آباد 
و قاســم آباد خاوران، بهار و توحيد کــه خانواده های محروم در 
آن اسکان دارند، ســطوح و معابر و اماکن عمومی را ضدعفونی 
کردنــد. از آنجا که مناطق محروم و حاشــيه ای به لحاظ تراکم 
جمعيت جزو متراکم ترين مناطق شهری هستند و ساکنان اين 
مناطق نيازمند کمک بيشتری برای مقابله با اين اپيدمی هستند، 
نيروهای بسيجی سازمان بسيج شهرداری تهران اين مناطق را 
ضدعفونی می کنند. با توجه به شيوع ويروس منحوس کرونا در 
تهران، سازمان بسيج شهرداری اين شهر رزمايش قرارگاه زيستی 
را به کمک حوزه های تابعه با هدف ضدعفونی کردن معابر برگزار 
کرد. اين برنامه فروردين ماه ۹۹ در بوستان واليت تهران برگزار 
شــد و۳۰دستگاه خودرو ســنگين حامل تانکر ۱۰ هزار ليتری 
مواد ضدعفونی کننده، ۵۰خودرو ســبک حامــل تانکر ۱۰۰۰ 
ليتری و ۳۵ دستگاه موتورسيکلت حامل ۳۵ سم پاش کوله ای در 

رزمايش شرکت کردند. 

توزيع اقالم بهداشتى بين نيازمندان
آماده ســازی و توزيع ۱۹هزار بسته بهداشتی و ضدعفونی کننده 
ميان نيازمندان شهر تهران و بسته بندی اقالم بهداشتی توسط 
۱۵۰ نفر از بسيجيان شهرداری تهران در يک اقدام جهادی آغاز 
شده است. در اين بســته ها اقالمی نظير ضدعفونی کننده های 
دســت و سطوح، دستکش و ماســک در نظر گرفته شده است 
که پس از بسته بندی های شکيل با همکاری اداره کل پشتيبانی 
شهرداری ميان نيازمندان شهر تهران توزيع خواهد شد. پيش از 
اين نيز ۷هزار بسته توسط شهرداری تهران در هماهنگی با سپاه 
محمد رســول اهللا(ص) بين نيازمندان و خانواده های مستضعف 

توزيع شد. 

آب ميوه طبيعى براى بيماران كرونايى
ســازمان بسيج شــهرداری تهران با هدف کمک به روند درمان 
بيماران مبتال به کرونا و تقويت قوای جســمی کادر پزشــکی 
بيمارســتان های تهــران با مشــارکت گروه جهــادی در قالب 
طــرح «خادم منتظــر» روزانه ۲هزار بطــری آب ميوه طبيعی 
توليد کرده اســت. بسيجيان شــهرداری تهران در قالب طرح 
خادم منتظر همزمان با والدت ســيد و ساالر شهيدان حضرت 
اباعبداهللا الحسين(ع) تاکنون برای بيمارستان های محل بستری 

بيماران مبتال به کرونا آب ميوه طبيعی توليد کردند. 
اين آب ميوه ها برای بيماران، پرستاران و پزشکان بيمارستان های 
محل بســتری بيماران مبتال به کرونا در تهران ارسال می شود 
و می تــوان گفت روزانه حداقل به هشــت بيمارســتان تهران 

خدمت رسانی شده است. 

بازسازى تمثال شهدا در كوچه ها
ســازمان بسيج شهرداری تهران برای بزرگداشت ياد و نام شهدا 
و تکريم خانواده معظم اين شــهيدان طی سال های اخير اقدام 
به مزين کردن کوچه ها با تمثال مبارک شهدا کرده است. اما با 
گذشت سال ها و آسيب ديدگی اين تابلوها و تمثال مبارک شهدا، 
گروه  جهادی حلمای سازمان بسيج شهرداری تهران با کمک های 

مردم اين تابلوها را بازسازی کرده است. 
گروه جهادی حلما از مردم خواســته اســت تا با هر مبلغی که 
می توانند در ساخت و بازسازی اين تابلوها که هزينه ساختشان 
۲۰۰ هزار تومان است، مشارکت کنند تا کوچه های شهرمان به 

ياد شهدا مزين بماند. 

دکتر «مهدی وريجی» مدير درمانگاه 

شــهرداری  منطقــه۲۱ تهران بــود. به 

مسئوالن پذيرش کلينيک سپرده بود که 

اگــر بيماری توان پرداخت حق ويزيت را 

نداشــت برای معاينه اوليه بيمار خبرش 

کنند. زمانی هم که کلينيک ها با کمبود 

پزشک رو به رو شدند از پشت ميز رياست 

که هيچ گاه به آن دل بسته نشده بود، بلند 

شد و پای تخت بيماران مشکوک به کرونا 

رفت تا برای نجــات جان آنها کاری کند. 

او در خالل ويزيت های اورژانســی زيادی 

کــه در درمانگاه شــهرداری منطقه ۲۱ 

انجام داد خودش نيز بــه ويروس کرونا 

مبتال و بعد از دو هفته بســتری شــدن 

در بيمارستان مسيح دانشوری به درجه 

شهادت رسيد. او نخستين شهيد مدافع 

سالمت شهرداری تهران است. 

در مرز چذابه

از دوســتان  دکتر شــاکری، يکــی 

دو هفته  می شــود  وريجــی»،  «مهدی 

که در قرنطينه اســت. نخستين کلماتی 

که از ميان نفس های بريده اش می شنوم 

اينها هســتند: «مهدی فرزند شهيد بود. 

درد يتيمــی و بی پــدری کشــيده بود. 

 بــرای همين حال ندارهــا، بی بضاعت ها 

و بی کس و کارهــا را خوب می فهميد و 

حواسش همه وقت و همه جا به آنها بود.» 

هنوز جمله به آخر نرســيده که بغض به 

آن همه نفس نفس زدن هــای نيمه کاره 

اضافه می شــود: «جزو بــا اخالص ترين 

پزشــک هايی بود که در عمرم ديده ام. از 

۱۴ سال پيش توفيق همکاری و دوستی 

بــا او نصيب من شــد. همه جــا دغدغه 

خدمت به محرومان را داشت.»

دکتر شــاکری باور نمی کند که ظرف 

چند هفته با بيمــاری ای که حاال او را 
نيز به بستر نشانده از دوست قديمی اش 
جدا شــود: «دو بار توفيق داشتم در مرز 
چذابه به همــراه او به بيماران زائری که 
به سمت حرم سيد الشهدا(ع) روانه بودند، 
خدمت رسانی کنم. خيالش از وضع بيمار 
که راحت نبود به او شماره تلفن همراهش 

را می داد. راهنمايی شان می کرد.»

مخلص ترين پزشك شهيد 
آقای دکتر لحظاتی ســکوت می کند 
تا گوشــه ديگری از خلــق و خوی دکتر 
وريجــی را برايمــان بازگو  کنــد: «هر 
کســی کاری می کند آن را فرياد می زند 
و می خواهد ديده شــود، اما رفيق و برادر 
ما، دکتر مهدی وريجــی، اين طور نبود. 
بی حاشيه بود، سخت کار می کرد و همين 
رفتارهايــش او را تبديل به مخلص ترين 

پزشکی کرد که می شناسم.»

كسى به گرد پايش نمى رسيد
دوست ديگری خاطره های بی شماری 
از شهيد وريجی دارد. می گويد او هميشه 
داوطلب رقم زدن اتفاق های خوبی بوده 
است: «چند سال پيش، يکی از همکاران 
ما در شــرکت شهر ســالم هنگام انجام 
عمليات بازرســی شــبانه تصادف کرد و 
به رحمت خدا رفت. او دختر سه ساله ای 
داشــت. آقا مهدی اين خانواده را چندان 
نمی شــناخت، امــا به محــض اينکه از 
مشکالتی خبردار شد، پيشنهادی داد که 
به دل همه ما نشســت. قرار شد همه ما 
مبلغ دريافتی يک ماه را از سهم پروژه ای 
که داشــتيم به دختر کوچک آن مرحوم 
هديه کنيم.» اين دوست قديمی می گويد 

که شهيد دکتر مهدی وريجی استاد 

بی تابی ها کســی بــه گــرد پايش هم دلــداری دادن بــود و در آرام کردن 
نمی رسيد. 

درد و غم ديگران را درك 
نيز ســال ها مسئول مى كرد  شــده بود برای همين درد و غم ديگران مدافع ســالمت خو دش با سختی بزرگ آنجا را به ســر و سامان می رساند. شهيد مسئوليتی به عهده می گرفت خيلی زود بود. بســيار منظم عمل می کرد. هر جا معرفی می کنــد: «درکارش خيلی جدی به عنوان نيرويی منظم و سختکوش به ما جانبازان آغاز شــد. او شــهيد وريجی را شروع دوســتی و همکاری آنها از بنياد وريجــی هــم در آنها خدمــت می کرد. بخش های مختلفی بود که دکتر مهدی دکتر قاســمی 

را خوب درک می کرد.»

بيمارستان شهيد همســر دکتر مهدی وريجــی هم از  پسركو ندارد نشان از پدر  و دختر و پســر کوچکش در قرنطينه ای بی حضور آرامش بخش همسرش برای او مصطفــی خمينی(ره) اســت. ســال نو مدافعان ســالمت در 
وظيفه شــناس را به گلزار شهدای ساری مادری کند. پيکر اين پزشــک فداکار و حاال بايد برای فرزندان همســر شهيدش دختری که خودش فرزند شهيد بوده، سخت و دلگير تحويل شد. 

هميشه پيشوند نام زيبايش شد. شــهيدش آرام گرفت و واژه شهيد برای دکتر مهدی وريجی در کنار مزار پدر بردند. 

يادنامه اى براى نخستين شهيد
 مدافع سالمت شهردارى تهران، 

يکی از فعاليت های سازمان بسيج شــهرداری تهران ، اقدامات دردآشناى
حمايتی و پيشگيرانه در روزهای همه گيری بيماری کروناست. 
ضدعفونی کردن معابر و اماکن در محله های محروم، توزيع اقالم 
بهداشتی بين نيازمندان و توليد آب ميوه برای بيماران کرونايی و 

کادر درمانی از جمله اين اقدامات است. 

ضدعفونى كردن معابر و اماكن در محله هاى محرومضدعفونى كردن معابر و اماكن در محله هاى محروم
در امتداد اقدامات پيشــگيرانه برای جلوگيری از شيوع ويروس 
کرونــا در مناطق محــروم و محله های حاشيه نشــين تهران، 
عمليات ضدعفونی و گندزدايی اين مناطق توسط سازمان بسيج 
شهرداری تهران و بســيجيان حوزه های تابعه انجام شده است. 
در ماه های گذشته تيم های ضدعفونی کننده و گندزدا با حضور 

در مناطــق ۱۹
کهريزک، مرتضی گرد، کوره های آجرپزی دولتخواه، شمس آباد 
و قاســم آباد خاوران، بهار و توحيد کــه خانواده های محروم در 
آن اسکان دارند، ســطوح و معابر و اماکن عمومی را ضدعفونی 
کردنــد. از آنجا که مناطق محروم و حاشــيه ای به لحاظ تراکم 
جمعيت جزو متراکم ترين مناطق شهری هستند و ساکنان اين  دکتر «مهدی وريجی» مدير درمانگاه 

دلــداری دادن بــود و در آرام کردن چند هفته با بيمــاری ای که حاال او را 

دردآشناى
 مردم

دردآشناى
 مردم

اقدامات حمايتى و پيشگيرانه 
نيروهاى داوطلب سازمان بسيج 

شهردارى تهران در ايام همه گيرى

 كنار مردم مى مانيم

دکتر شــاکری باور نمی کند که ظرف 
که شهيد دکتر مهدی وريجی استاد 
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يادداشت

در صف اول خدمت
بيش از چهار دهه از شکل گيری مجموعه ای که 
نام بســيج مســتضعفين به خود گرفته است، 
می گذرد. اما بســيج بيش از آنکه با سازمانش هويت 
يافته باشد، با فرهنگ و تفکر و سبک زندگی بسيجی 
تعريف می شود. به واقع عنوان بسيجی به فردی تعلق 
می گيرد که مرام و مسلک و سبکی خاص از زندگی 

را برگزيده و به شاخص های آن پايبند است. 
ويژگی های بســيجی بــودن البتــه ويژگی های 
عجيب و غربی نيست. بســيجی تيپ خاصی ندارد، 
لباس خاصی بر تن ندارد، با ادبيات متفاوتی ســخن 
نمی گويد و مثل همه ما زندگی می کند و کار می کند 
و درس و می خواند و... تفاوت بسيجی با غير بسيجی 
در باور، نيت، جهت و کيفيت مرام و اقدامات او است. 
مهم ترين شــاخص های تفکر بسيجی را می توان 
حضور در صحنه دانست. بسيجی عارفی عزلت نشين 
نيست که فقط با ذکر و خودسازی زيست کند، بلکه 
مجاهدی تيزبين اســت که همواره در صحنه حاضر 
اســت. صحنه آنجايی است که کشور و ملت نيازمند 
ياری اســت. اين صحنه می تواند حادثه ای طبيعی از 
جمله سيل و زلزله باشد، يا مقابله با بيماری فراگيری 
که ســالمت جامعه را نشانه رفته اســت، يا تهاجم 
نظامی دشمنی که خاک وطن را هدف قرار داده و يا 
شــبيخونی فرهنگی که ذهن ها و قلب های يک ملت 

را نشانه رفته است! 
گمنامی را می توان شــاخص ديگر تفکر بسيجی 
دانست. بســيجی در زمانه ای که سلبريتی شدن به 
يکی از مهم ترين جذابيت ها و مطلوبات زندگی بدل 
شده اســت، به دنبال اسم و رسم نيست و با دوربين 
و شــهرت و اليک نسبتی ندارد و نشان در بی نشانی 
دارد. بسيجی با خالق هستی معامله کرده است و کار 
را تنها برای رضای او انجــام می دهد و رضای او در 

گمنامی است! 
زيســت در دنيايی که با گسترش تفکر فردگرايی 
اومانيستی به سود و منفعت طلبی عجين شده است، 
برای يک بســيجی دشوار است. او در مکتبی تربيت 
يافتــه که بها و ارزش کارها با کســب رضايت الهی 
ســنجيده می شود. لذا بســيجی برای کسب قدرت 
يا منافع شــخصی و مادی و يا رضايت ديگران وارد 
کار زار نمی شــود. در اين نگرش، اگر عملی مبتنی بر 
اخالص صورت نگيرد، بی ارزش است و بهايی نخواهد 

يافت. 
بســيجی اهل بصيرت اســت و به خوبی می داند 
که جريان حق دشــمنانی دارد که با هر وســيله ای 
برای نابودی آن تالش می کنند. لذا هوشــمند است 
و صحنه معارضه حق و دشمنان عدالت را تشخيص 
می دهد و فريــب اغواگری های مافيا را نمی خورد. او 
در اين ميدان به خوبی گــوش به فرمان امام جبهه 
حق اســت و شــجاعانه همراه او قــدم برمی دارد و 
نمی هراســد. در عين حال بصيرت افزاست و ديگران 
را نيز با خود در دفاع از حق و عدالت همراه می کند. 
بسيجی ظاهری متفاوت از ديگران ندارد. بسيجی 
در مواجهه با مردم خاضع و فروتن و مهربان است و 
در برابر دشــمن شجاع و غيور. او زندگی اش را وقف 
خدمت به مردم کرده اســت. لذا هر که را ديديد که 
در صف اول خدمت به مردم قرار دارد، در هر پست و 

مقامی ، بدون شک او يک بسيجی است. 
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