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 بیان مسئلهمقدمه و 

. از همین رو عمده تالش آنان در جهت حل اندبودهای کالن برای سطوح مدیریتی کشور از دیرباز مسئله شهر هیحاشمناطق 
سالیان اخیر سبب گردید تا  خوردهشکستهای گذاری قهری بود. تالشبا توسل به قدرت و سیاست شهر هیحاشمسائل 

گری به سمت تسهیلگری اجتماعی، اجتماع گذاری قهری یا مداخلهرویکردهای مدیریت در داخل کشور از سمت سیاست
ید تا صورت گرفت سبب گرد زیخ ادیاعتسازی، تشکیل سمن و... تغییر مسیر نماید. برخوردهای قهری که در رابطه با مناطق 

منطقه به سایر مناطق شهری تسری پیدا نماید یا در رابطه با مواد مخدر سنتی، برخوردهای قهری  شبکه منحصر مواد در یک
ه گذاران کشور با توجه بهای تولید آن در سطح کشور گردید. امروزه سیاستسبب گسترش مواد مخدر صنعتی و آشپزخانه

ی قهر ریغرویکردهای  شهر هیحاشد که جهت حل مسائل انبا متخصصین امر به این نقطه رسیده بالنسبهتجربیات خود و مواجه 
طرح تحول محالت به عملکرد سپاه و بسیج استان هرمزگان داشتند این بود  اندرکاراندستیکی از انتقاداتی که . ندهست مؤثرتر

؛ گرددیمت ابالغ بودن محال فردمنحصربهکلی بسیج از باال و بدون در نظر گرفتن خاص بودگی و  یهااستیسو  هابرنامهکه 
 هارنامهباین  کهنیاابالغی را در سطح محلی پیاده نموده و گزارش دهند، ولو  یهابرنامهبسیج ناچارند  یهاگاهیپابدین معنی که 

شود خوردار نباشد. این مسئله موجب میبا نیازها و شرایط خاص محله سنخیت و تناسبی نداشته باشد و یا از اولویت باالیی بر
در گزارش دهی عملکرد موفقی داشته باشند، اما در عمل و در راستای حل معضالت و  نکهیا رغمیعلبسیج  یهاگاهیپاکه 

از همین حیث تجربٔه بندرعباس با تغییر رویکرد،  مشکالت خاص و روزمره محله و اهالی آن توفیقات چندانی را کسب ننمایند.
 ماید.نتوجه داشته و عمل می شهر هیحاشبه مسائل 

های اصلی مدعیان برنامههمیاران محلی و ... یکی از  یهاگروهنهادسازی با عناوین گروه توسعه محلی، صندوق اعتبارات خرد، 
به  برند؛بهره می سازی از ابزار تسهیلگریاست. عمده این فعاالن برای نهاد یاهیحاشتوسعه محلی و فعاالن اجتماعی مناطق 

کنند ادبیات علمی و گفتمانی خود را در سطح به سمت منطقه هدف تالش می هاآنو گسیل  تسهیلگران یریکارگبهن معنا که با ای
کوچک محلی ایجاد کنند. در کنار  یهاگروهخود متشکل از مردم یا  یهااستیسو نهادی همراه با  دهرویج داتجامعه محلی 

عه که با اتمام پروژه توس جادشدهیانهاد  یاگونهبهپایداری است؛  جادشدهیاویژگی الزم برای نهاد  نیترمهم هااستیسبا همراهی 
 بررسی وضعیت چنین نهادهایی در کشورو یا تعطیلی نگردد.  تیمأموردر  از منطقه دچار انحرافمجری  خارج شدنمحلی و 

یم رونیازاخروج مجری، منحل شده و مردم تمایلی به ادامه فعالیت در آن را ندارند.  محضبهعمده این نهادها  دهدیمنشان 
کار برده و در مسیر صحیح ب یدرستبهگفت که یا ابزار تسهیلگری برای ایجاد چنین نهادهایی ناکارآمد است و یا این ابزار  توان

 این است که این ابزار چیست؟ ؤالساست. حال  ازیموردننشده و ابزار دیگری برای ایجاد نهاد محلی 
و همکارانشان که  محترم سپاه استان . فرماندهافتیدست با بررسی تجربه نهادسازی سپاه بندرعباس توانیمرا  سؤالپاسخ این 

 اند.بهره برده پایدار برای نهادسازی رهبری اجتماعیاز ابزار  کیاستبه  اندکردهیمسپاه ناحیه خدمت در  ترشیپ
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 در یک نگاه تجربه

سال گذشته مبتنی بر مطالعات و تجربیات پیشین خود  ۴سپاه ناحیه بندرعباس به فرماندهی جناب سرهنگ ساالری از حدود 
دهای ، تغییر راهبردی در رویکرهاتیمسئولدر حوزه فرماندهی پایگاه و حوزه بسیج، مرکز مطالعات اجتماعی سپاه استان و دیگر 

بسیج  یهاگاهیپاکه  رسندیمبه این نتیجه  هاآنکنند. و تعامل با مساجد محالت و مردم ایجاد می سپاه وخود برای کار در بسیج 
ظرفیت  این متأسفانهمسجد ظرفیت بسیار عظیمی برای راهبری و حل مسائل محله است که  یامنائتیهدر کنار ائمه جماعات و 

خودخواسته، بالاستفاده مانده  یهایبازرسبر ایست و  هاآنصرف  و تمرکز بسیج به بیالن کاری دادن یهاگاهیپابه علت فشار بر 
 یهاهیابالغدستورات و  ستیبایمماهیت مردمی خود را تقویت کند سازمانی شده است و  آنکهبسیج بیش از  درواقعاست. 

پایگاه  یامرونهتوجه کافی به مشکالت و مسائل مردم محله خود را داشته باشد. از طرفی  آنکهمرکز را پیاده و گزارش نماید بدون 
 هایمسجد به محلی برای نزاع عمالا بسیج، امکان تعامل و همگرایی آن را با دیگر نهادهای قدرت در مسجد سلب کرده است و 

روی  های پیشدر کنار دیگر چالش مسئلهاست. این  شدهلیتبد، هیئت مذهبی و ... امنائتیهگفتمانی بسیج، امام جماعت، 
عبادی تنزل داده  صرفاا ، جایگاه مسجد در محالت را به نهادی رفعالیغسالخورده و  یامنائتیهمسجد نظیر ائمه جماعات و 

 است.
 ی در سطح محالتمرسوم، رویکرد خود را از بیالن کاری دادن به رویکرد نهادساز یهاتیفعالسپاه ناحیه بندرعباس با وقفه 

 بسیج یهاگاهیپاستاد ناحیه، حوزه و  یسازتیظرفبرای همراه سازی و  وقفهیب. الزمه این تغییر راهبرد سه سال کار دهدیمتغییر 
، مشخص نمودن محوریت مدیریت نهادها، ترکیب هاگاهیپاافزایش اختیارات  یهاچالشبود. جلسات اقناعی با موضوعات 

 سال کیاه سازی ادارات محلی با مسجد، تغییرات الزم در ساختار بودجه و تشکیالت ستاد در طول اعضای نهادها، همر
تفصیلی از  یهاگزارش. در طول این سه سال به علت عدم کنندیمپایلوت شروع به کار  صورتبهو دو پایگاه  برگزارشده
استان هرمزگان  گانه ۱۴مرسوم و معمول، سپاه ناحیه بندرعباس همواره رتبه چهاردهم را در ارزیابی ساالنه نواحی  یعملکردها

 که از پیامدهای آن تحقیر و انزوای سازمانی است. دینمایمکسب 
لی و بازدید فرماندهی قرارگاه مح ۲۵مسجد در قالب  ۲۵ یسازفعالپس از به ثمر نشستن ایده فرمانده ناحیه و ستاد همراه و 

این برنامه را در دیگر  شودیمو از او خواسته  شدهمنصوبمحترم کل سپاه، فرماندهی جوان ناحیه به سمت فرماندهی استان 
که امروزه یکی از مراحل انتصاب  ردیگیمنواحی استان نیز پیاده نماید. رویکرد جدید سپاه استان تا جایی مورد استقبال قرار 

 تحول محالت سپاه استان هرمزگان است. یهاقرارگاهاز طرح  هاآنبازدید  هااستانن سپاه فرماندها
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 روش تحقیق

به تحقیقی که در »قرار دارد. مورد پژوهی در ذیل پارادایم کیفی است. در این روش  1طرح پژوهش حاضر بر مبنای مورد پژوهی
گیر است محقق ای در میدان عمیق و وقتمطالعات مشاهده غالباا  ازآنجاکه ... .شودگیرد اطالق مییک مورد منفرد صورت می

آوری داده و در این روش ابزار جمع (۲۷۶, ص. ۱۳۸۶)بیکر,  «کند.مطالعه خود را بر محیط میدانی منفردی متمرکز می غالباا 
 آوریدایم کیفی است. مصاحبه، مشاهده و مصاحبه گروهی از ابزارهای جمعاهای پارگر روشتکنیک تحقیق چون غالب دی

ها یا خواندن مطالعه میدانی درباره محیط»تواند فرد، گروه، رویداد و یا اجتماع باشد. می موردپژوهششوند. داده محسوب می
 (۲۷۶, ص. ۱۳۸۶)بیکر,  «ماند.های اجتماعی بیش از خواندن مطالعه آزمایشی یا پیمایشی به خواندن یک رمان میسازمان

است. به جهت تفرد موضوع این روش انتخاب گردیده  سپاه بندرعباس با رویکرد مسجدمحوریح هدف مورد پژوهی در این طر
 گردد.آوری داده شامل مصاحبه و مشاهده میاست و ابزارهای جمع

 ها و خروجی طرح تحولدستاورد

محله در فاز دوم در محالت شهر بندرعباس برای همکاری  ۲۵و  یکمحله در فاز  ۲۵تاکنون  ۱۳۹۴از زمان اجرای طرح در سال 
و پرآسیب شهر قرار  یاهیحاش. عمده این محالت در مناطق اندکردهتحول محالت اعالم آمادگی  یهاقرارگاهدر قالب طرح 

 توانیمند جنوبی را ، محله نایبآباداسالم، محله ۲۰۰۰غفاری و محله نخل پیرمرد، محله  اللهتیآدارند که از آن جمله محله 
مند مسجد در فقدان جایگاه قدرتبسیج که  یهاگاهیپاسپاه ناحیه تا  شده در سطوح ستاد یگذاراشتراک مسئلهنام برد. با توجه به 

 همسئل درواقع .مسجد است، خروجی طرح نیز در همین راستا قابل ارزیابی استمحله و تک کارکردی بودن )عبادی بودن( 
های اجتماعی محالت نیست بلکه فقدان نهادهای قدرتمند محلی مرتبط با و آسیب ینینشهیحاشاستان  فرمانده و ستاد سپاه

با محوریت مسجد در سطح محالت شکل بگیرند خود  یچنین نهادهای کهیدرصورتبر این باورند  هاآن. هاستآن مسئلهسپاه 
یم نهادی برآمده از انقالب اسالمی عنوانبهنمایند و در این مسیر بسیج  وفتقرتق یاحوزهمسائل محلی خود را در هر  توانندیم

 .ابدیبازبمردمی و انقالبی خود را  جایگاه اصیل تواند
 پاسخ داد: سؤالتحول باید به این سه  یهاقرارگاهارزیابی خروجی طرح  برای رونیازا 

  و همگرا شوند؟ راستاهمبا یکدیگر  اندتوانستهنهادهای قدرت در مسجد آیا  اوالا 
  در مورد  یریگمیتصممحلی برای حل  یگاهی چند کارکردی در محله بیاید و بهآیا مسجد توانسته است جا دوماا

 شود و به مرجعیت مردمی برسد؟تبدیل مشکالت مردم 

                                                      
1 Case Study 
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  بی اصیل ردمی و انقالم یهارسالتتوانسته آیا اولین سلول نهادی سپاه تا چه اندازه اختیار یافته و  عنوانبهبسیج  سوماا
 ؟ابدیبازخود را 

 

 محله و اهالی آن محله متناسب با نیازهایاستخراج مسائل خاص 

و  هارنامهبداشتند این بود که  استان هرمزگان طرح تحول محالت به عملکرد سپاه و بسیج اندرکاراندستیکی از انتقاداتی که 
؛ بدین معنی که گرددیمبودن محالت ابالغ  فردمنحصربهکلی بسیج از باال و بدون در نظر گرفتن خاص بودگی و  یهااستیس
و  ابا نیازه هابرنامهاین  نکهیاابالغی را در سطح محلی پیاده نموده و گزارش دهند، ولو  یهابرنامهبسیج ناچارند  یهاگاهیپا

که  شودیمشرایط خاص محله سنخیت و تناسبی نداشته باشد و یا از اولویت باالیی برخوردار نباشد. این مسئله موجب 
در گزارش دهی عملکرد موفقی داشته باشند، اما در عمل و در راستای حل معضالت و مشکالت  نکهیا رغمیعلبسیج  یهاگاهیپا

توفیقات چندانی را کسب ننمایند. جناب سرهنگ ساالری، فرمانده فعلی سپاه امام سجاد )ع(  خاص و روزمره محله و اهالی آن
 :ایده پرداز اصلی طرح معتقد است که عنوانبههرمزگان و فرمانده وقت ناحیه بندرعباس 

که فرماندهان ناحیه نیز از آن آگاهی یابند این بود  میخواستیمکه ما به آن رسیده بودیم و  یامسئله»

رتباط و ا میابوده. بیشتر در ناحیه میاکردهکه ما از مردم و بسیج که یک پایگاه مردمی است غفلت 

و ارتباطات مردمی ما ضعیف شده است، از مردم جدا هستیم؛ ما  میاداشتهکمی با بدنه و حوزه مقاومت 

 اصالًو  میدهیمبا پایگاه بسیج مخالفت انجام  بعضاًو مردم کار خودشان را.  میدهیمکار خودمان انجام 

؟ رندیگینمخوبی که دارند، چرا مورد تشویق قرار  یهابرنامهو  هادهیاآن همراه نیستیم.  یهابرنامهبا 

دهیم؛  مبا بررسی شرایط به این نتیجه رسیدیم که اصل و اساس کار این است که باید کار مردمی انجا

 .«سطح جامعه نیترنییپا کاری که از دل جامعه است، یعنی از

در نظر گرفتن دغدغه با توجه به نیازهای محله و  قرارگاه یهابرنامهقرار بر این است که این در حالی است که در طرح جدید 
 گوید:سپاه ناحیه بندرعباس می محالت در تحولدبیر سابق طرح  ،در همین راستا، آقای حیدری اهالی صورت بگیرد.

از  هاعرصه .سازندیمرا  محله خودشان تشان،یظرف با توجه. مردم است یمردم یحرکت کامالًکار ما »

 –، اعتقادی یزدائتیمحرومورزشی، امنیتی،  -فرهنگ  یهاعرصه، شدیمسوی مردم محله تعیین 

وحی منزل نبود، وحی منزل برای ما یکپارچگی  هانیامتفاوت بود.  هاحوزهتربیتی و ... . در محالت دیگر 
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ی از بسیج و نیروی مقاومت سابق، در سطح استان و هایابالغیهیک سری . و کار برای مردم محله بود

. اعتبارات شدینماجرا  هاگاهیپا، ولی در سطح محالت و شدیمصادر  هاحوزهمنطقه مقاومت به نواحی و 

، دادندیمتومان به فرمانده پایگاه  هزار ستیدودر سطح حوزه بود و پایگاه اعتباری نداشت، ماهانه هم 

. همچنین، کسی هم از پایگاه برنامه شدیممیلیون تومان هزینه  ۷-۸سالی شاید حدود  کهیدرحال

. شاید اتفاقات کردیم دیتائرا ، پایگاه یک گزارش عملکرد تنظیم و ناحیه هم آن خواستینم یچنانآن

و برای  کردینمولی منسجم نبود و هدف خاصی را دنبال  گرفتیمزیادی در سطح محالت صورت 

ه و پایگاه یک نگاه آماری بود؛ . نگاه ناحیه به حوزبه همراه نداشت نظام و انقالب سرمایه اجتماعی

 .«اثرگذاری نداشت نکهیباا، شدیمهرچقدر آمار بهتر بود، باعث نگاه بهتری 

 

برنامهراستای اثرگذاری بیشتر و مشارکت اجتماعی مردم در  ایافزایش حس تعلق محله

 های مسجد و بسیج

است که انسان در تعامل خود  یادهیپدتنها یک مکان فیزیکي و سرپناه نیست، بلکه  کندیممحله و مکاني که فرد در آن زندگي 
 ازآنجاکهطرح تحول محالت،  یهاقرارگاه یهابرنامه در .شناسدیمو  کندیمو خود را با آن تعریف  بخشدیمبا آن بدان معنا 

ساختن و سازندگی  یهایدشواررا بسازند و در این مسیر  شانمحلهخود  یهابرنامهاهالی محله اجازه دارند که با توجه به نیازها و 
، خود را متعلق به یک خانواده کنندیمنسبت به یکدیگر و محله خود احساس تعلق پیدا ، بنابراین کنندیمدرک با دست خود را 

در کنار هم قرار گرفتن اعضای فعال محله دید  توانیماین مهم را . دیبایمو حل مشکالت دیگران برایشان تقدس  دانندیمبزرگ 
و  اندداکردهیپ، اما در حال حاضر هدف مشترکی و فرهنگی داشته باشند یاقهیسلاختالفکه شاید در شرایط متفاوت با یکدیگر 

طرح نیز  اندرکاراندست .کنندیمخود را دنبال  یهاتیفعالبه دنبال ارتقاء سطح فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، دینی و ... محله 
 :کندیمدبیر سابق طرح اشاره  کهچنانبه این مهم وقوف داشتند، 

این  تیدرنهااثرگذار باشند.  توانندیمکه چطور محالت  میکردیماین را رصد  در ابتدای طرح»

 نچهآ. یکی از موضوعات مهم، انسجام شکل بگیرد به اینجا رسید که ابتدا باید در محله هایبندجمع

 یامنائتیههمچون مدرسه،  مرجع محله یهاگروه، عدم انسجام شودیممانع از اثرگذاری برنامه 



 

 9  

 

 که محل مراجعه مردممحله و ...  یدهایسفشیرمسجد، پایگاه بسیج، هیئت مذهبی، کانون محله، 

 «.است

، میزان مشارکت را کندیمبر محیط اجتماعي که در آن زندگي رد در محله و احساس تأثیرگذاري احساس تعلق و عضویت ف
 به گفته جناب سرهنگ ساالری: .افزایش خواهد داد

فکر  و ایجاد کرده بودیم که فرض کنید سیلی آمده و تمام مسئولین شهر را برده استاین نگاه را »

هزار نفر جمعیت دارد، معتاد، آدم  ۶-۵ تانمحلهکنید فقط خودتان هستید و غیر شما کسی نیست. در 

 «.خودتان استفاده کنید یهاتیظرفمحروم و ...، حتی من هم در سپاه نیستم، خودتان باید از 

 کنندیمو احساس  نندیبیمرا متناسب با نیازهای محله  ردیگیمکه توسط قرارگاه تحول انجام  ییهابرنامهاهالی محله  اکهازآنج
امام جماعت، فرمانده  ازجمله هاآن اندرکاراندستو  هابرنامه، با این دینمایممشکلی از مشکالت آنان را مرتفع  هابرنامهکه این 

، گریدعبارتبه .ندینمایممشارکت و فعالیت  هابرنامهداوطلبانه در این  صورتبهو  کنندیمپایگاه بسیج و ... احساس یگانگی 
که در بهبود کیفیت زندگي نقش مهمي را  شودیمواقع  موردتوجهو هم تصمیم سازي  یریگمیتصماین مشارکت هم در فرآیند 

مردم بومی و محلی  قیسالکه متناسب با شرایط، نیازها و  ییهابرنامهمردم در  ،محالت واجد قرارگاه تحولدر  .کندیمایفا 
 .شمارندیممسئول  هاآناست مشارکت فعال دارند و خودشان را نسبت به  شدهیطراح

 )مدیریت محله محور( کارآمدی مدیریت شهری

حرکت از نوعی مدیریت  تیدرنهاسازمانی و  -سازی محلی، تقویت رویکرد نهادیبه ظرفیت یاعمدهدر این محالت توجه 
های استفاده از ظرفیت. رساندیممتمرکز به مدیریت محلی معطوف شده است که این مهم به مدیریت کارآمدتر شهری یاری 

گیری و اجرای الگوی جدید شهری به شکلهای ای و بازتعریف نقش شهروندان و کنشگران مدیریت شهری در سطح محلهمحله
مدیریت محله محور در سطح محالت بندرعباس کمک کرده است. اهالی هر محل مسائل و  عنوانبهاز مدیریت شهری 

آب و برق و گاز از طریق قرارگاه به  یهاشبکهمختلف اقتصادی، اجتماعی و عمرانی مانند راه،  یهاحوزهمشکالت خود را در 
. مدیران شهری بدین کنندیمرا از موضوعات مهم محله خود مطلع  هاآنو  رسانندیمن شهرستانی و حتی استانی گوش مسئولی

، مردم و اعضای گریدعبارتبه .ورزندیمو به رفع آن مبادرت  شناسندیمو در سطح محله مشکالت را  یترراحتترتیب به شکل 
 ؛که یاگونهبهمدیریت شهری را دارند،  یهادستگاهقرارگاه حکم دستیار محلی 
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، درواقعآن است.  حالکمک، چون کندیمدام اق و قرارگاه هر دستگاهی هر کاری دارد از طریق مسجد»

رسیدیم که اگر دستگاهی بخواهد در شهر کاری انجام دهد باید با بسیج و مسجد  یانقطهما به 

از او بهره بگیریم.  میتوانیمزمانی که این فرد نیازمند کار ماست، ما خیلی راحت  .هماهنگ باشد

مک کنند، چون خودشان مسجد باید به او ک یهابچهیک طرح ملی اجرا کند،  خواهدیمدستگاهی که 

 طورنیهم، کنندیممسجد کمک  یهابچهاداره فاضالب در حال اجرای طرحی است،  نیرو ندارند.

جد سم یهابچه حالکمکبه ما نیاز داشتند، ما هم گفتیم  هاآنزمانی که .  .و .. بهزیستی کالنتری،

 «.هم باشید

 کاهش فاصله بین مردم و مسئولین

و وفور در مسجد و محله خود  یراحتبهتحول محالت مردم و مسئولین قرارگاه مسئولین شهرستانی و استانی را  یهاقرارگاهدر 
و مطالبه جدی  ینگارنامهبا مسئولین دیدار،  واسطهیباست که  داکردهیپاین اعتبار و قدرت را  واسطهیب. مسئول قرارگاه نندیبیم

 اهقرارگعمیقی وجود دارد. مسئولین در جلسات  فو مسئولین شکا هاآننماید. مردم محله دیگر این احساس را ندارند که بین 
از  طورنیهمو  شوندیممسئولین قرارگاه و اهالی از مشکالت و مسائل محله مطلع  ییباراهنماو بعد از جلسه  شوندیمحاضر 

 ؛به گفته دبیر طرح .آورندیمموضوعات عمرانی بازدید به عمل 

. دبیر قرارگاه یک میکردیمدستگاه را برای مسجد یک محله دعوت  ۵-۴ یاهفته، ۹۵ما از سال »

باید پاسخگو باشند.  جاهمان. مسئولین کردیمگزارشی از طرح داده و مشکالت و مسائل را مطرح 

بیشتر پیگیری کند، بیشتر  یامحله، هر شودیممصوباتی هم دارند، مسئول پیگیری کار هم مشخص 

 «.شودیمعملی زودتر و مصوبات  رسدیمبه نتیجه 

 به بسیج تقویت نگرش مثبت نسبت

مرتبط با عملیات، جذب و آموزش  یهاحوزهدر  غالباا و یا  صرفاا ابالغی بسیج را  یهابرنامهطرح، اهالی محالت  نیازاشیپتا 
گروه خاص و محدودی از اعضای محله را درگیر  هابرنامه. این کردندیمنیروی انسانی و جلسات محدود پایگاه در بسیج قلمداد 

 یهابرنامهاز  یترگستردهمردم و اهالی محله با طیف  اکنونهم. این در حالی است که شدیمخاصی  یهازمانو شامل  کردیم
و مشکالت و موانع زیادی در  دهدیمکه به بسیاری از نیازهای آنان پاسخ  اندشدهبسیج و مسجد در قالب قرارگاه تحول مواجه 

، موجب ایجاد و تقویت این نگرش در ییزداتیمحرومقرارگاه در حوزه عمرانی و یا  فعالیت مثالا . دینمایمرا مرتفع  هاآنزندگی 
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بیشتری  یهاگروهحضور دارد و در عمل دغدغه مردم را دارد. بدین ترتیب افراد و  جاهمهبین عموم شده است که بسیج در 
که این مهم یکی از امتیازات مهم و البته نیازهای حال حاضر نظام مقدس  کنندیمبسیج شرکت  یهابرنامهداوطلبانه در  صورتبه

تولید، فروش و مصرف مواد مخدر بوده  ژهیکار وبا  یامحلهغفاری بندرعباس  اللهتیآخاص و برای نمونه، محله  طوربه .است
 یروزشبانهالت و با تالش طرح تحول مح یهاتیفعالوضعیتش با  اکنونهماست )مشابه محله هرندی در تهران( که 

 :غفاری اللهتیآبه گفته آقای پیوسته، از مسئولین اصلی طرح و دبیر قرارگاه محله  است. افتهیبهبوداین طرح  اندرکاراندست

که گردان رزمی  ( تشکیل دادیمهسال ۱۶تا  ۸را برای کودکان و نوجوانان )ما گردان قاسم ابن الحسن »

ن عضو ایین معتادو  هافروشمشروب، هاموادفروش یهابچهفرهنگی بود، بیشتر هم فرهنگی بود،  -

فروش شرایط محله تغییر کرده است، موادسال کار کردن کل  ۴-۳گردان شدند، در حال حاضر بعد از 

ا در مقابل ما ر قبالً ت.ده استغییر کر کالًکم نشده، اما نگاه به بسیج، مسجد و انقالب  فروشمشروبو 

در مقابل و علیه ما بودند، امروز دیگر  هاآنتا دیروز  نیست گونهنیا، در حال حاضر دیگر دندیدیمخود 

 «.میکنیمبرگزار  یخوانقرآن نفوذ و در آنجا شانیهاخانهوجود ندارد. ما حتی به  یامقابله

 انقالبامکان دادن به فعالین جهادی و دلسوز محله و 

ز سطحی ا صرفاا سیستماتیک آن دسته از افرادی که با این رویه هماهنگ نبودند و  طوربهاین شرایط موجب شده است که 
از چرخه قرارگاهی تحول محالت حذف شوند. حذف شدن این افراد که هنوز متوجه اهمیت و  نمودندیمرا دنبال  هاتیفعال

چندجانبه، جهادی و انقالبی در سطح محله نشده بودند، گاهی اوقات با اراده خود شخص که به دالیلی  یهاتیفعالضرورت 
که در  شدیمهمراه  هاآنو یا در برخی مواقع با مقاومت  گرفتیمتوان، زمان و یا همت این شکل از فعالیت را نداشت صورت 

به امور مساجد و اداره اوقاف و امور خیریه منجر به تغییر و یا  سپاه ناحیه با مرکز رسیدگی یهایهماهنگحالت اخیر طبق 
یمن. بدین ترتیب دلسوزان و کسانی که در شکل قبلی فعالیت، دیگردیم امنائتیهجابجایی امام جماعت و یا عضو یا اعضای 

 ورطنیهماجرایی و  یهادستگاهین پرمحتوا و قوی خود را به اجرا درآورند و یا برای این کار هماهنگی ب یهابرنامه توانستند
خود در  یروزشبانه یهاتیفعالو با  اندشدهوارد عمل  اکنونهم، دندیدینمهمراهی و هماهنگی متنفذین مسجد و محله را 

ول محالت در سپاه ناحیه طراح اصلی طرح تح به اذعان جناب سرهنگ ساالری، .دارندیبرمراستای اعتالی محله خود گام 
 بندرعباس؛

مام دشوار بود، حتی گاهی خود ا هاآنکار با  اشتند که بیشتر پیرمردها بودند ومساجد ما حالت سنتی د»

با اوقاف  هایهماهنگاز جلسات و  فضاها نبود، خیلی گونهنیادر  اصالًکه  جماعت حالت خاصی داشت
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هنوز هم درگیری وجود دارد، فردی بود که  هایبعض. با سازمان ارشاد برای حل این موارد برگزار شد و

یمباید مدیریت  هانیار است، سال بانی مسجد بوده و حضورش معضل است، فردی که مانع کا ۳۰

قانع شوند اینکه و یا  گرفتیمصورت  ییجاجابهاگر راه دیگری وجود نداشت با صحبت با اوقاف  .شد

 «.که همراه مجموعه باشند

 ت به روحانیتتقویت نگرش مثبت نسب

 رهدرباامام محله و رئیس قرارگاه قرار دارد. جناب سرهنگ درویشی  عنوانبهقرارگاه یک روحانی  رأسدر طرح تحول محالت، در 
 :دیگویمرئیس قرارگاه  عنوانبه انتخاب روحانی و امام جماعت مسجد

زمان ورود ما اتفاق خیلی خوبی افتاد که مسیر و شکل کار را تغییر داد، اتفاق خوب همراهی ائمه »

مند بودند و پای کار آمدند و مشکالت دغدغه هابیآسبرای رفع  هاآنجماعات محالت با مجموعه بود، 

و برای رفع مشکالت کمک کردند، کمک و حضور این عزیزان در کنار نیروهای بسیج برای رفع 

داشت. مردم این منطقه احترام خاصی برای روحانیت قائل هستند، ورود این عزیزان  ریتأثخیلی  هابیآس

مردم وارد  خصوصبهنیروهای مرجع و از  یامجموعهبرکات و اتفاقات خوبی شد، عالوه بر این  منشأ

. در میکردینمدر این حد توفیق پیدا  کردندیمورود پیدا  رأساًکار شدند، شاید اگر خود نیروهای بسیج 

 «.باشد هابیآسمحور برای رفع  عنوانبهاین شرایط دوستان پیشنهاد دادند تا روحانیت 

یماست که اهالی محله را به خود و بالطبع به دین جذب  یاگونهبهسبک زندگی و فعالیت روحانیون مستقر در این محالت 
 گروهجوانان زندگی مردم را دارد؛ برای مثال، برای  شئون، بلکه دغدغه همه کندینمنماز اقامه  صرفاا  هاقرارگاه. روحانی این کند

 یاندازراهدر مسجد  مهدکودکبرای کودکان و نوجوانان مرکز فرهنگی و ، کندیمرا راهی مسابقات  هاآنو  دهدیمورزشی تشکیل 
این روحانیون با زندگی مردم محله ارتباط نزدیکی  .استو مترصد رفع یا کاهش مشکالت مادی و اقتصادی اهالی محل  کندیم

ام این موارد باعث شده است که . تمکوشندیمو در جهت رفع آن  کنندیمرا دنبال  هاآنزندگی  یهایسختدارند و مسائل و 
 ؛به گفته دبیر سابق طرح گرایش مردم به مسجد و روحانیت افزایش پیدا کند.

با  کامالًامام محله  جماعت مسجد کجا و امام محله کجا؟مسجد شد، امام محله. امام  نمازشیپ»

متفاوت است، با امام جماعت مسجد هم متفاوت است. امام محله باید در مورد اشتغال، نان،  نمازشیپ
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یمرجوع بیشتری  هاآنردم به ماکنون محله باید پاسخگو باشد. ، امنیت و در ازدواج، فقر و فالکت

انشجو و استاد جوان، نوجوان، دختر و پسر، پیرمرد، د اآلن کهیدرحالفقط نمازگزاران بودند  قبالً. کنند

 «.شده بودتقویت  هاآن، یعنی جایگاه کنندیمرجوع  هاآنبه و ...  محله

 نهادهای قدرت در مسجد ییافزاهمهمگرایی و 

 هرکدام کهیطوربه انددهیرسباالیی ای قدرت در مسجد به همگرایی بعد از اجرای طرح نهاده دهدیممیدانی نشان  یهایبررس
 توانینم ،گریدعبارتبه. اندشدهو برای حل آن وارد اقدام  یگذارتیاولومسائل مشترکی را در محله شناسایی،  هاقرارگاهاز این 

مسجد سخن گفت. این همگرایی در  یو هیئت مذهبو امام جماعت  امنائتیهاه بسیج، پایگ یهابرنامهو  هاتیمأموراز تزاحم 
 صورتبه. البته برخی از مساجد از چند سال قبل از اجرای طرح و خوردیمبه چشم  وضوحبهنیز  هاآنتعامالت و روابط دوستانه 

و امام جماعت جوان  امنائتیهالزم برای همگرایی در درون مسجد را فراهم کرده بودند. برای مثال انتخاب  یهانهیزمخودجوش 
. ستهاآناه بسیج و امام جماعت مسجد، زمان فعالیت یکی از موارد تزاحم آمیز پایگ .هاستنهیزماز این  هاآنو تغییر ترکیب 

عمده  کهیدرصورت دیآیدرمو مسجد به حالت تعطیل  شودیمدرب مساجد شیعی دو ساعت بعد از اذان مغرب بسته  معموالا 
؛ فعالیتی که شودیمبیرونی بسیج شامل گشت زنی و ایست و بازرسی از دو ساعت بعد از تعطیلی مسجد شروع  یهاتیفعال

ناسی محلی ش مسئلهه کار فرهنگی و یا نگاه بسیج ب اساساا یا اینکه  ؛ ونیست امنائتیهامام جماعت و  و پسند موردقبول معموالا 
 اقدام مشترکی را تعریف نمایند. توانندینممتفاوت است و  امنائتیهبا نگاه امام جماعت و 

 کهیطوربهاصلی مسئولین طرح تحوالت محالت در سپاه ناحیه بندرعباس همین موضوع بوده است،  یهادغدغهکی از ی
 :دیگویمفرمانده وقت سپاه ناحیه 

از ما، سپاه، بسیج،  هرکدامکه  شودینمرویکرد ما این بود که کار در محله باید یک کار جمعی باشد، »

برای خودمان کار کنیم، الزمه کار در ایجاد انسجام بود.  هرکدام، اوقاف و ... امنائتیهمسجد، کانون، 

هماهنگ  میتوانینم گذشته ما بدان رسیده بودیم، ضعف عمده ما که چند سالاین موضوعی بود که در 

ام ه، هرکدسیبی را حل کنیم، عدم انسجام است، همچون زمان دفاع مقدس که ارتش و سپاکار کرده و آ

منسجم با یکدیگر کار کنند و الزمه انسجام این  هانیااین است که  اشزمهال .کردندیمبرای خود کار 

رسیدیم که قرارگاه باشد  یبندجمعرا حول یک محوری جمع کند. به این  هاآن یامجموعهاست که 

 «.است یریگهمهو هم کار  است یجهاد یبامسماکه یک نام 
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 :کندیمدبیر سابق طرح خاطرنشان همچنین 

، امنائتیهکالنتری، مدیر مدرسه،  نهاد قدرت مانند رئیس ۷-۸مثال، در هر مسجد بیش از  طوربه»

هیئت مذهبی، باشگاه محله، کانون فرهنگی و هنری مسجد، نماینده شهرداری، مرکز نیکوکاری، مرکز 

 هنکیقبل از ابودند.  شدهدعوتبهداشت و ... در محله فعال هستند که برای هماهنگی در اجرای طرح 

 دیقبول دار ایکه آ میمرجع اعالم کرد یهاگروهبه  .میحرکت شروع شود ما موافقت را از مردم گرفت

آیا این  م،یستیهماهنگ ن باهمکه ما  گرددیبرم نیبه ا میکه در سطح محله دار یاز مشکالت یلیکه خ

یا خیر؟ در همین مورد تجربه مفیدی داریم در ایجاد قرارگاه در جنگ،  زندیمعدم انسجام به ما ضربه 

بود. حرکت قرارگاهی برای این  یومرجهرجو شرایط  زدیم، سپاه ارتش را زدیمتوپخانه ارتش سپاه را 

 «.بود تا ما یکدیگر را خنثی نکنیم

 شرح داده است: گونهنیااین همگرایی را  انده سپاه ناحیه بندرعباس نیز جزئیاتفرم

، مثال طوربهدر رفع مشکل کمک کنند وارد شدند.  توانندیممرجعی که  یهاگروهامام جماعت و تمام »

که توانمند نبودند و مشکالت مالی داشتند و از نظر درسی هم ضعیف بودند، گفتیم از  ییهابچهبرای 

 ما، یهاگاهیپاکه حتی یکی دو مورد از  استفاده کنیم شانیعلممدرسه برای تقویت بنیه  یهاتیظرف

 برخی از اقدامات سلبی در محالتنیروی انتظامی که  طورنیهم پایگاه علمی در سطح شهرستان شدند.

ع اطال هاآنمردم به نیروی انتظامی اعتماد نداشتند تا موارد را به این نهاد انجام داد. را باید از طریق 

غدغه جوانان را حل کنند، ما د توانندیمورزشی هم خیلی  یهائتیه .دادندیمدهند، به بسیج انتقال 

زیر نظر  هاتیظرفتمام این  بود که طورنیا. میقراردادحمایت و چتر قرارگاه  را تحت هائتیهاین 

دهی  خط توسط امام جماعتهم  هاتیظرفتا یک نفر مدیریت بکند و مدیریت این  قرارگاه قرار گرفت

مساجد و یا نزدیک  . دفاتر قرارگاه درگرفتندیماز ما  سایر نهادهای محلی سیاستشان را. شدیمو انجام 

، چون هدف ما مسجد است. کارهای خوبی کندیمما را از هدفمان دور  به آن است، در غیر این صورت

 «.میاگرفتهخوبی را  یهایخروجدر حال انجام است و ما 
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 خدمتجد و تشکیل میز نهاد مس یگرمطالبه

تشکل یافتن در قالب نهادی جدید به نام قرارگاه تحول محالت  با هاآنرشد کرده که  یااندازههمگرایی نهادهای درون مسجد تا 
. تشکیل میز خدمت که حضور نمایندگان ادارات محلی را در مسجد کنندیمنقشی عملیاتی و اجرایی در حل مسائل محله ایفا 

از آن جمله است. برای تشکیل این میز فرمانده ناحیه و یا استان با برگزاری جلسات متعدد با مدیران شهرستان و  کندیمتسهیل 
 و حل مسائل محالت هابیآسدر کاهش  نقششانتحول و  یهاقرارگاهرا نسبت به جایگاه جدید مساجد و  هاآنمدیران کل استان، 

تحول  یهاقرارگاه یهارسالتو  هاتیمأموربا  شانیسازمانغه خاطر و یا منافع . آن مدیران اداراتی که دغدسازندیممطلع 
را واجد مرجعیتی اجتماعی در سطح  هاقرارگاهدارند. به این معنی که این  هاقرارگاههمسوست همکاری متقابل بهتری با این 

و یک یا چند طرح کوچک همکاری متقابل با قرارگاه مسجد تعریف  شناسندیمرا به رسمیت  هاآنمحله یافته و هویت جدید 
 .ندینمایم

خود در خصوص  کهیطوربهمحله شهر بندرعباس دارای هویتی مستقل بوده  ۲۵در سطح  شدهلیتشکقرارگاه  ۲۵در حال حاضر 
تحول با ادارات شامل آموزش  یهاقرارگاهبیشترین تعامل  .شودیممسائل محله خود با ادارات شهرستان و استان وارد مکاتبه 

کمیته امداد امام پرورش یا مدارس موجود در محله، نیروی انتظامی یا پاسگاه محله، شهرداری منطقه، سازمان بهزیستی و 
 درواقع. دشویمپیوسته ایجاد  طوربهشده و تمهید الزم برای آن  دیتائتوسط سپاه استان نیز  یسازمانتیهواین  ره( است.) ینیخم

سپاه استان که  گرایانه با ادارات محلی گردند.و تعامل گرانهتحول وارد رویکردی مطالبه یهاقرارگاه کندیمسپاه استان تالش 
زمینه الزم  کندیماز سختی کار مشترک در سطوح باالی سازمانی با ادارات کل استان و شهرستان مطلع است تالش  یخوببه

از  ترسادهبرای مثال تعامل مسجد و مدرسه محله بسیار  چراکهبرای تعامل خود با ادارات استان را در سطح محله برقرار کند. 
 ؛بر اساس گفته فرمانده سپاه ناحیه بندرعباس تعامل سپاه ناحیه با اداره آموزش پرورش شهرستان است.

ت. اس داکردهیپشده که حکم یک طرح مورد وثوق برای مسئوالن شهرستان را  یاگونهبهاین طرح »

، هرجایی شودیمبه آن پاسخ داده  حتماًصورت بگیرد،  یاادارهاز سوی قرارگاهی با یک  یامکاتبهاگر 

. هدف اول ما هم همین بود که کار با کنندیم، ایشان حضور پیدا کندیمکه قرارگاه از استاندار دعوت 

بسیار  هاآنآمدند و مشارکت  کاریپاحوریت مسجد و با مشارکت مردم صورت بگیرد. مردم خودشان م

 و ما هم را خودشان باید پیگیری کنند و مطالبه داشته باشند شانبود. فهمیدند که باید دغدغه مؤثر

 «.ت هم کار در دست خود مردم است. در این محالمیسپاریم هاآنکار را به  جیتدربه

 ؛که کندیماضافه  هاقرارگاههمچنین در مورد برگزاری میز خدمت در مساجد توسط ایشان 
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بود. هر وقت که احساس نیاز  هاقرارگاهیکی از کارهای دیگری که انجام دادیم، طرح میز خدمت در »

مدعو  عنوانبه، ما را هم کنندیمهم دعوت  هاقرارگاه، خود گرفتیمیک میز خدمتی شکل  شدیم

، مدیرکل شوندیمهم دعوت  هاسازمان، به نسبت مشکالتی که وجود دارد، مدیران کل کنندیمدعوت 

، کنندیمراه و شهرسازی، مدیرکل کمیته امداد، مدیرکل آب و ... . بعضی جاها استاندار را دعوت 

 «.آورندیماستاندار را به محله 

 مسجد در محله تقویت مرجعیت

دینی مردم باشد و توجهی به امورات و مسائل روزمره مردم نکند و نشاط  ضیفرامکانی برای ادای  صرفاا مسجدی که  منطقاا 
 یهاقرارگاه یریگشکلدر جامعه امروزی مرجعی برای اقشار مختلف مردمی باشد. با  توانینماجتماعی در مسجد راه نیابد 

مذهبی، فرهنگی، اجتماعی و  یهاحوزهدر تنوعی از  یزیربرنامهجد تبدیل به محفلی برای ا، مستحول محالت بندرعباس
نیازهای اساسی مستضعفین ورود کرده و در  نیتأمو  ییزداتیمحرومآن نیز در حوزه  کنندگانادارهو حتی  شوندیمسیاسی 

مسجد برای  . حضور ادارات محلی درکنندیمهمکاری با اداراتی نظیر کمیته امداد زمینه برای اشتغال محرومین تسهیل 
مردم نیز از دیگر دالیل تقویت  ماندهنیزمجدیت قرارگاه در پیگیری مطالبات  تیرؤهای روزمره محله و ازپاسخگویی به نی

افزایش این مرجعیت افزایش تعداد نمازگزاران در مساجد است  یهانشانهمرجعیت نهاد مسجد در محالت هدف است. یکی از 
مند بودند داده گلهازدستمسجد کارکردهای متنوع خود را  نکهیامسئولین طرح از  است. مشاهدهقابلدر این مساجد  یخوببهکه 

 فته فرمانده سپاه ناحیه بندرعباس:. به گکردندیمو در این راستا تالش 

یک نقطه امنی برای  عنوانبهمسجد در حال حاضر فقط به یک مکان عبادی تبدیل شده است و »

یمبعد از نماز در مسجد بسته که وجود دارد همین است که بالفاصله  ییهابیآسمردم نیست، یکی از 

است، از صدر اسالم تا بعد از جنگ را اگر  دادهازدستمسجد هویت اصلی خودش را  درواقع. شود

 یاهمسئلسجد اگر مشکل و مالحظه کنیم مسجد محوری برای رفع نیازهای اساسی مردم بوده است. م

ی ول میاکردهما کلی سازمان ایجاد  هاسالبر اساس اعتقادات دینی مردم است، در این  ،کندیمرا حل 

 «.میاشدهاز نقش مسجد غافل 

کهدف طرح تحول از   ؛کندیمدبیر سابق این طرح اشاره  چنانچهاین نهاد است،  یسازانسانبر مسجد، همین ویژگی  دیتأ
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، محل رجوع کندیمهدف ما تربیت نیرو و انسان است. این آدم با هویت دادن به مسجد تربیت پیدا »

... حرف ما این نیست که همه اتفاقات در مسجد صورت گیرد، بحث این است که مردم مسجد باشد

 «.نیازهای مردم باشد یپاسخ گوئمحور مسجد باشد، مسجد محور 

 

 

 

 منطقه یهابیآستالش برای کاهش 

نقالب در ابتدای ا این نهاد مقدس در پی احیای شئون و تحقق اهداف عالیه بسیج هستند که یدرستبهتحول محالت  یهاقرارگاه
 به اهداف زیر اشاره کرد: توانیم از آن جمله برای نیل به آن شکل گرفت

 میلیونی هادهتحقق بسیج  .1
 برای نظام جمهوری اسالمی نرم تولید قدرت .2
 کادرسازی و پرورش نیروی انسانی در طراز انقالب اسالمی محالت .3

اعی اجتم یهابیآسشدت گرفتن  و به طبع آن هااستانو مراکز  شهرهاکالنرشد مهاجرت و بزرگ شدن شتابان  بادر این میان 
 بر اساس هاتیفعالاین باید توجه داشت  است. گرفتهشکلحول این موضوع  هاقرارگاه یهاتیفعالو  هادغدغهبخش مهمی از 

و  افتهیصیتخص یهابودجهنه بر مبنای  شودیمقرارگاه و اعضای آن انجام  و سرمایه اجتماعی نهادی و ارتباطی یهاتیظرف
پاسخ  افتهیکاهشاجتماعی ناشی از این فعالیت تا چه اندازه  یهابیآسکه میزان  سؤال. لذا پاسخ به این یاپروژه یهانگاه

خروجی  و ارائه گزارش هاقرارگاهاز  به دنبال دریافت برنامه آنکهاستان بیش از  سپاه فرمانده و ستاداز سوی دیگر دشواری است. 
 محلی و تقویت کار بسیج نهاد یقدرتمند سازاجتماعی باشند عمده توجه خود معطوف به کمک به  یهابیآساز میزان کاهش 

و  بانفوذبه بلوغ رسانیدن مساجدی  هاآنهدف  درواقع. کنندیمبیرون از مسجد  ادارات وت درون جمعی در میان نهادهای قدر
 یریکارگبهبا اتکا نیروی درونی و  توانندیم ینده نزدیکهای انقالبی متخصص است که در آنیرو یکادر سازمرجع در محالت و 

 مسئول، اهداف متعالی خود را به ثمر بنشانند. یهادستگاهاز  یگرمطالبهحداکثر وسع خود و مردم و 
 .به سه دسته کلی تقسیم نمود توانیمرا  محالت تحول یهاقرارگاه یهاتیفعالدر یک نگاه 

 نظیر: رودیمکه از یک مسجد و پایگاه بسیج فعال انتظار  ییهاتیفعال
 و نخبه پروری یکادر ساز -
 تربیتی خاص کودکان یهاتیفعال -
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 فرهنگی و ورزشی برای نوجوانان و جوانان یهاتیفعال -
 ییزداتیمحرومجهادی و  یهاتیفعال -
 هاخانوادهزندگی برای  یهامهارت آموزشو مشاوره خانواده  -
 و... و پیوند بین مدرسه و مسجد یریگارتباط -

 ازآنجاکهولی  ندارد هااستانو  هاشهرستانبسیج در دیگر  یهاگاهیپادیگر  یهاتیفعال شکلی تفاوتی با صورتبه هاتیفعالاین 
ج شهری باالتر بسی یهاردهداوطلبین و بدون توجه به ارائه گزارش به  خاطرتعلقخودجوش و بر مبنای  صورتبه هاتیفعالاین 

 بر روی مخاطبین دارد. یاژهیوکیفیت و اثرگذاری  شودیمانجام 
بسیج نوجوانان در قالب اردوهای  خوردیمچشمگیری که در محالت مختلف مطالعه به چشم  یهاتیفعالیکی از عمده 

از نوجوانان  یتوجهقابلبخش  کهیطوربه استدر دوران نوجوانی  هاآنبسیج به  یهاتیمسئولو واگذاری  یآموزشورزشی، 
خانه دوم خود برگزیده بودند. با  عنوانبهبسیج را و  داشتند مؤثرحضور  هابرنامهدر این  یگاهگاهمستمر یا  صورتبهمحالت 
و یا  افتهیشیافزاسپردن تربیت فرزند خود در بسیج برای  هاخانواده دیگر نوجوانان، اعتماد الزم در میان یهاتیفعالاستمرار 

. در این میان سپاه برخی از نوجوانان منتخب نشان مسئولیت خود را در شکل گرفته است هاآنمثبت از بسیج در اذهان  یاچهره
 مؤثربسیار  هاآنکه در فرایند هویت بخشی و رشد شخصیت اجتماعی  رندیگیمقالب مراسمی از فرمانده ناحیه سپاه تحویل 

 :دیگویماجتماعی  یهابیآسموضوع طرح تحول در رابطه با  یهاتیفعالجناب سرهنگ درویشی در رابطه با  است.

نفر )معتادین تریاک(  ۴۰الی  ۳۰ تا پارسال حدود اجتماعی هم کارهایی شده است یهابیآسدر بحث »

نفر خانم را ترک دادیم و  ۱۱شده است. در محله کوی ملت  ییزااشتغال هاآنترک داده شدند و برای 

شغل ایجاد کردیم. معتادین  سرپرستیبو  بد سرپرستکه ایجاد شده بود، برای زنان  ییهاکارگاهدر 

یموجود دارد، کسانی هم که برای کار به بندرعباس  ندرتبهدر اینجا  یگریروسپو معضل  متجاهر

. مواردی که در محالت به بهانه کار آمده بودند، ولی کارهای گذردیم، بیشتر وقتشان برای کار ندیآ

 یهابیآس. شدندرونیبشناسایی شدند و از محله  توسط نیروهای قرارگاه دادندیمنابهنجار انجام 

 هابیآس، این کنندینمو ساکنان آنجا هم اظهار  شودینموجود دارد، ولی دیده  هاشهرستاناجتماعی در 

 «.نندیبیمو یا روحانیان جهادی که با مردم در ارتباط است  هاهیهمسارا 
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 مسائل خاص محالتحل فعالیت معطوف به 

ان از ساکن یاعمدهدر کنار مسائل عمومی که با آن مواجه است مسائل اختصاصی نیز دارد که با توجه به این طیف  یامحلههر  
امالک بدون سند محله نایبند جنوبی که عمده  وفصلحل. نظیر شودیم، تالش یزیربرنامهمحل را درگیر نموده است برای آن 

ش برای بهسازی معابر عمومی و تعریض خیابان اصلی محله آیات الله غفاری، تال در تملک بنیاد مستضعفان بوده است. هاآن
 ... شناسایی مراکز تولید مشروبات الکلی و معرفی به مراجع قانونی در محله نخل پیرمرد و

این مسائل از  معموالا . خوردیمبه چشم  یخوببهانسجام و وحدت رویه قرارگاه و اعضای آن در ساماندهی مسائل خاص محله 
متولی و اقناع  یهاسازمانو حل آن نیازمند جدیتی مستمر در همراه سازی  رودیممزمن و باسابقه محالت به شمار  یهاچالش

برخی  نیست. یشدنحلکه جز با پشتوانه نهادی واسط و معتمد در محل  کنندهخستهمردم محله است. فرایندی اداری پیچیده و 
ورود نمایند و تا  میرمستقیغ صورتبه مسئلهدر  کنندیممحالت تالش  یهاقرارگاهبغرنج است که مسئوالن از مسائل تا اندازه 

 عنوانهبمواد مخدر  دوفروشیخر مسئلهنداشته باشند نظیر  مسئلهدر مسجد اقدام مستقیمی در قبال  نهادی الزم یسازتیظرف
 غفاری. اللهتیآمشغله اصلی ساکنان محله 

 : نظیرشودیمخالقانه اعضای قرارگاه که منجر به استقبال چشمگیر مردم محله  یهاتیفعال
  کودکان در قالب  رینظیبمسجد محله و استقبال  ۴در  زمانهمبرگزاری جشنواره و مسابقه عروسک زیبای من

 .هاخانوادهاثرگذاری در  منظوربه تربیتی کودکان و یهابرنامه

 

 

 

 

 

 ایجاد نهاد یهانهیزم

 زمینه فرهنگی

امام جماعت مسجد( و  فقطنهامام محله ) عنوانبهطرح تحول محالت در بندرعباس با زعامت و رهبری یک روحانی  الف:
و اجرا گردیده است. این موضوع مستلزم این است که مقام روحانیت در نزد قاطبه مردم از جایگاه واالیی  یاندازراهرئیس قرارگاه 
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ردم م ،درمجموعو سالیق گوناگون را حول یک محور جمع کند.  هادگاهیدمختلف با  یهاگروهبرخوردار باشد که بتواند افراد و 
هستند که احترام و ارادت خاصی برای  و مخلص مؤمنمتواضع،  ییهاانسانخاص  طوربهعام و شهر بندرعباس  طوربههرمزگان 

 توانیماهمیت دارد که  یقدربهدارند. این موضوع  یشنوحرفکامل از روحانیون  طوربهو  ام و جایگاه روحانیت قائل هستندمق
ند، روحانیونی که در این طرح فعال بوده و هست نکهیا مضافاا دیگر تفاوت قائل شد.  یهااستانبر اساس آن میان این استان و برخی 

که با سبک زندگی و الگوی رفتاری خاص خود اهالی محله را جذب  باشندیمافرادی با رویکرد جهادی و مردم مدارانه  عموماا 
 .ندینمایمخود 
است )شاید بیشتر از دیگر  یاستهیشاخود مجموعه سپاه در بندرعباس بسیار واجد مقام و منزلت در  روحانیت همچنین ب:

تا سپاه بتواند تحت نظر او  ردیگیمامام محله قرار  عنوانبهقرارگاه تحول در محالت و  رأسروحانی در ( و به این دلیل هااستان
 یهاتیفعالفرض مسئولین طرح این بوده است که ببرد.  شیپبهخود را د راستای اعتالی محالت  شدهنییتعاهداف از پیش 

و نهادها همکاری بهتری  هادستگاهاین دولتی و نهادهای محلی بوده است که  یهادستگاهقرارگاه مستلزم جلب همکاری سایر 
بنابراین سپاه از این ظرفیت فرهنگی و مردمی )احترام به روحانیت( ؛ و ...  امنائتیهتا فرمانده پایگاه،  آورندیمبه عمل  یباروحان

یانات باین موضوع در  و ...( نهایت بهره را برده است. محالت )اعم از دینی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی جانبههمهبرای ارتقای 
 ؛گرددیممشاهده  وضوحبهندرعباس فرمانده سپاه ناحیه ب

به خاطر جایگاه و احترام جامعه روحانیت در این منطقه که همچون گذشته وجود دارد و احترام خاصی »

برکات و اتفاقات خوبی شد، عالوه بر این  منشأکه مردم برای روحانیت قائل هستند، ورود این عزیزان 

 رأساًمردم وارد کار شدند، شاید اگر خود نیروهای بسیج  خصوصبهاز نیروهای مرجع و  یامجموعه

. در این شرایط دوستان پیشنهاد دادند تا روحانیت میکردینمدر این حد توفیق پیدا  کردندیمورود پیدا 

جایگاه معنوی امامان جماعت در محالت  توانینمباشد. اول اینکه  هابیآسمحور برای رفع  عنوانبه

را نادیده گرفت، در سیستم سپاه هم در بندرعباس ما احترام خاصی برای روحانیت قائل هستیم، از 

و این اتفاق و  مشاهده کردیم نیعبهامام جماعت وارد کار شد، ما نتیجه کار را  کهیوقتسویی هم 

 «.وارد کار شد، نتایج خوبی گرفتیم جمعهامامتجربه جالبی برای ما بود که وقتی 

 سابقه فعالیت فرمانده و طراح طرح در تمام سطوح سپاه از پایین به باال

که مسئول یا مدیری بدون طی کردن مراحل معمول و کسب تجربه، مدیریت اجرایی بخش بزرگی  شودیمدر برخی مواقع دیده 
با  از آن ترمهم. مشکلی که این سبک از انتصاب مدیران دارد این است که فرد از بدنه اجرایی سازمان خود و شودیمبه او سپرده 
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، مسائل و هاتیاولوسطح اطالعی ندارد، بالطبع در شناخت  نیترنییپاه مخاطبین سازمان در مرزرومسائل و موضوعات 
مهم جناب  یهایژگیویکی از  کهیدرحال. کندیمو سایر منابع را تلف و زمان، بودجه، انرژی  کندیمموجود اشتباه  یهادغدغه

فرمانده وقت سپاه ناحیه بندرعباس از  عنوانبهایده پرداز اصلی طرح تحول محالت و مجری آن  عنوانبهسرهنگ ساالری 
 به اذعان خود ایشان؛ خود دارد.رده در این مجموعه کار خود را آغاز کرده و سابقه مدیریت میانی را در کارنامه  نیترنییپا

ک ، از سطح یمیاکارکردهرده در این مجموعه  نیترنییپایکی از توفیقات ما این بوده است که از »

 رتمهمجانشین پایگاه در زمان دانشجویی، شورای پایگاه، عضو گردان و از همه  عنوانبهبسیجی، 

، ( بوده استمیاداشتهفعالیت در مسجد )در مسجد روستای منطقه خودمان، مساجد دیگر هم فعالیت 

رمانده توفیق شد ف بعداً، کتابخانه و پایگاه آن بودیم، هاکانونو  امنائتیه عنوانبهدر یکی از مساجد 

نگی شم، زمانی در معاونت فرهحوزه باشیم، اوایل اینکه پاسدار شده بودم و قبل از اینکه فرمانده حوزه با

که باید  شدیمو ... داشتیم، موجب این  امنائتیهحضور داشتم. تجربیاتی که در مسجد، پایگاه بسیج، 

 «.کاری کرد

( را بر عهده داشته آبادیحاجحتی پیش از فرماندهی سپاه ناحیه بندرعباس، فرماندهی یکی دیگر از نواحی استان )ناحیه ایشان 
یکی از  قطعاا که این موضوع  شودیمخود وارد منصب فرمانده سپاه ناحیه مرکز استان  یهااندوختههمه  یبندجمعاست و با 

 عوامل توفیق ایشان در این مسئولیت بوده است.

 فکری و پیشینه مطالعاتی اعضای اصلی طرح یهادغدغه

ه بندرعباس و آقای حیدری، دبیر سابق طرح با توجه جناب سرهنگ ساالری، فرمانده وقت سپاه ناحی ژهیوبهاعضای اصلی طرح 
ه بر روی ک هاآندر بین  یادغدغهداشتند، منجر به ایجاد  امنائتیهبه تجربیات قبلی که در مسجد، پایگاه بسیج و عضویت در 

اب سرهنگ ساالری خاطرنشان که جن گونههمانخاص،  طوربهبودند متمرکز شوند.  داکردهیپکه به آن دست  یایمحورمسئله 
 ؛کندیم

یریت اطالعات )مد در حوزه مباحث فرهنگی و اجتماعی ییهاپژوهشو  اتدر معاونت فرهنگی مطالع»

در این زمینه داشته باشیم. این  ییهایبررسدر آن زمان اقتضای کار بود که  و امنیت روانی( داشتیم

یازمندیندر مورد  یامطالعهمطالعات، کنار تجربیاتی که داشتم، همیشه این دغدغه را داشتیم که یک 

داشته مجموعه خودمان  باألخصفرهنگی و  باألخص یهامجموعهدر  ییهابیآسو  هافرصت، ها
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 قدرچ است؟ مؤثرما  یهابرنامهبود که چقدر در آن مطالعاتی که داشتیم همیشه نگاه ما این م... باشی

هنوز هم نگاهشان  سال مجموعه خود ما ۱۵-۱۰جامعه است؟ شاید باورش سخت باشد، بعد از  ازیموردن

کارها به خاطر این است که کاری  معموالًکار کنند،  هابیآساساس نیازها، تهدیدها و  این نیست که بر

بدین ترتیب ایده شکل گرفت و هستند...  مندعالقهکه دوست دارند و  باشد، کارهایی شدهانجام

ه با توجه به ارتباطاتی ک هاشهرستانتشکیل دادیم، در تمام  هاشهرستانمطالعاتی در سطح  یهاگروه

آن موقع  از شرایط استان رسیدیم. یشناسبیآسبه یک  باًیتقرداشتیم، شناخت خوبی را کسب کردیم، 

 ؤثرمو این برنامه ما بسیار  بر جامعه نخواهد داشت یریتأث هابرنامهو  هاطرحکه  میگفتیمدر جلسات 

خواهد بود. در آن شرایط کسی جوابگو نبود. زمانی که از آن مسئولیت خارج و فرمانده حوزه شدم، در 

 ایجاد تحولی میاتوانستهخودم سعی بر اجرای آن برنامه داشتم، الحمداهلل  یِاستحفاظهمان حوزه 

 .«بکنیم

یمقرارگاه تحول محالت متجلی  یاندازراهکلیه مطالعات و تجربیات قبلی خود را در ایده ، ایده پردازان این طرح تیدرنها
. یک نکته مهم در این رابطه این است که زمانی که فرد یا گروهی با توجه به مطالعه علمی، بررسی میدانی و تجربیات سازند
که این موضوع خود یکی از دالیل  کندیمه را تا حصول نتیجه پیگیری ، این مسئلدهندیمرا تشخیص  یامسئله مرورزمانبهخود 

 است. گروهاعضای  یریناپذیخستگپیگیری و 

 یسازنهینهادفرایند 

 حصول نتیجه طرح و عدم تعجیل برای سالهده اندازچشمطراحی 

صل با توجه به اطرح از ابتدا  اندرکاراندستیکی از عوامل توفیق طرح، داشتن برنامه روش و مشخصی بوده که مسئولین و 
سه دوره ) را برای طرح در نظر گرفته بودند یاسالهدهمسئولین طرح چشم اندازه در نظر گرفته بودند.  ینگرندهیآدوراندیشی و 

شی، فرمانده سپاه ناحیه طبق گفته جناب سرهنگ درویو مراحل مختلفی برای آن مشخص کرده بودند.  (چهارسالهسه، سه و 
 بندرعباس؛

 صورتبهماه  ۶-۵در حدود  و محله شهرک توحید( در ابتدا طرح را در دو محله )محله نایبند جنوبی»

گام اول هستیم.  دوم طرحدر حال حاضر در سال چهارم، یعنی در گام . به اجرا درآوردیمپایلوت طرح 
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مردم  اکنونهم کهیطوربهحال حاضر همه از طرح شناخت دارند، در تبیین و جا افتادن طرح بود که 

یادواره  اجرا کردیم، برای مثال یامحله یهابرنامه. برای این گام ما شناسندیمو مسئولین قرارگاه را 

 و کارهایی برای رفع محرومیت در محالت را ببینندتا مردم کارهای ما  را کردیمشهدا را در محالت اج

ا را تعمیر کردند، ی اشخانهمشکل تعمیر داشته، نیروهای قرارگاه  اشخانهزنی که  مثالً، انجام دادیم

و یا  میکنیمتهیه  وبتی از خیرین محل برایشان ارزاقن طوربهکه مشکل معیشتی داشتند،  ییهاخانواده

ایش افز هامحلهاست تا تعداد  موردتوجه. در گام دوم طرح توسعه فیزیکی و کمی طرح مشاغل یاندازراه

محله روستایی فعال شده است و در گام سوم هم رشد و  ۱۴محله شهری و  ۵۰د. در حال حاضر یاب

 .«تثبیت بیشتر مطمح نظر قرار گرفته است

 اساس آن سنجید. بر توانیمنقاط ضعف و قوت طرح را که  استبرخوردار  گامبهگاماصولی و  اندازچشمبنابراین طرح از یک 

 انسجام درونی و واجدهمفکر  گروهتشکیل 

و ضرورت  به اهمیت طراح و ایده پرداز اصلی عنوانبهیکی دیگر از عوامل موفقیت طرح این بود که فرمانده سپاه ناحیه بندرعباس 
گاه بوده است. وی کامالا  کنندیممنسجم که دغدغه مشترکی دارند و هدف واحدی را دنبال  گروهایجاد و همراهی یک   در آ

منسجم و همفکر که در  گروهدر قالب یک تعدادی از نیروهای ستادی سپاه ناحیه را  جیتدربهطرح، این شروع و انجام  یراستا
افراد مختلف با  یهادگاهید ییافزاهمهمین کار گروهی که . کندیمبا خود همراه درون گفتمان واحدی حرکت و فعالیت کنند 

تجربیات گوناگون را در پی داشت، موجب گردید که این طرح با توجه به گذشت چند سال به توفیقات چشمگیری، هم در سطح 
مختلف اجرایی و نهادهای مردمی محلی،  یهادستگاهدر محالت بندرعباس و هم در سطح روابط و تعامالت بین  هاقرارگاه

 ؛بر اساس گفته آقای حیدری، دبیر سابق طرح تحول محالت در سپاه ناحیه بندرعباس و از افراد اولیه این طرحنائل آید. 

 از نفوذ و جایگاه باالتر وتن از اعضای ستادی سپاه ناحیه که  دو سهبا در ابتدا  جناب آقای ساالری»

و سپس  کندیمصحبت  تری با دغدغه و دیدگاه حاکم بر طرح برخوردار بودندهمچنین همفکری بیش

در طی  جیتدربه .کندیمهمراه با کمک گرفتن از این افراد، دیگران را نیز با خود و طرح جدیدش 

 مسیر واحدی برای اجرای، گرفتهشکلتازه  گروهجلسات مختلف و تبادل نظرات اعضای مختلف این 

 .«شودیمو دنبال  گرددیمطرح مشخص و معین 
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. البته در این شودیمسایرین در برابر  یزنچانهو توان  یرگذاریتأثموجب افزایش قدرت ، انسجام درونی این گروه گریدعبارتبه
کطرح، از ابتدا  ال سپاه استان، نیروهای فع فرماندهاندیگران، اعم از اعضای ستادی سپاه ناحیه، مدیران و  یسازاقناعبر  دیتأ

 محلی و ... بوده است.

 (، در دستور کار فرماندهیستوریدنگاه نیروها )و نه  یسازاقناع

خود  یهاتیفعالیکی از نکات بسیار مهم در نحوه کار فرمانده سپاه ناحیه که الزم است مورد توجه قرار گیرد این است که ایشان 
)متقاعد( اقناع »و چگونگی روند طرح و همچنین جزئیات آن( با روش  یاندازراهرا در تمام مراحل طرح )اعم از ایده پردازی، 

منابع  ازآنجاکه .بردیم شیپبهزور و دستورات ابالغی  دورازبه« نفوذ اجتماعی» یهامؤلفه نیتریدیکلیکی از  عنوانبه «سازی
م اجراي را مجاب به اجرا یا عد و آنانبیش از سایر منابع قادرند بر مخاطبان تأثیر بگذارند  خلقخوشمقبول، معتبر و متخصص، 

 ؛نبه گفته خود ایشایك یا چند رفتار کنند، فرمانده ناحیه از این منابع در رویکرد خود در برخورد با نیروها سود برده است. 

که به دنبال یک نگاه تحولی در سیستم  نیروها مطرح کردم این موضوع را با تعدادی از در ابتدای امر،»

 کارهچچیست،  حلراهبه نظر شما که  کردیم سؤال هاآناز  مشورتی کامالًضایی در ف. هستیمبسیج 

با  و را مشارکت دادیم هاآن طورنیاو  نداکنیم که سپاه و بسیج در جامعه اثرگذار باشد و موانع کدام

یمشنیده  هاآنند که نظرات متوجه شد هاآن، شدیمنیروها که مطرح  یهادهیا. خود همراه کردیم

 با نیروهای به شکل متفاوت و در فضایی صمیمی در مورد نحوه اجرا هم .ردیگیمقرار  موردتوجهو  شود

( ..، نخبگان و .هاگاهیپا فرماندهان، هاحوزه فرماندهاناعم از ) نیروها مثالً، برگزار کردیمستاد جلساتی 

دائمی در مورد اهمیت و ضرورت این  طوربه هاآنو با  میکردیمر یک فضای خارج از شهر جمع درا 

از  و میکردیمرا همراه و قانع  هاآن جیتدربه .شدیمزوم همکاری همه نیروها صحبت طرح و ل

 .«میگرفتیمبهره  هاآنو نظرات  هاشنهادیپ

و جزئیات آن آشنایی همه نیروها با طرح  ازآنجاکه ایجاد و عملیاتی شده است. مشارکتی صورتبه کامالا بنابراین این طرح 
ان اجرای با تمام توو  دانندیمخود را متعلق به آن که  گرفتهشکلمنسجمی  گروه ،اندشدهو در مورد نحوه اجرای آن درگیر  داکردهیپ

 .کنندیمطرح را دنبال 
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 نقش الگوی رفتاری فرمانده

پیگیر مراحل و الزامات اجرایی طرح بوده است. حضور دائمی او در سطح مساجد  شخصاا فرمانده وقت سپاه ناحیه بندرعباس 
ایشان  است کهو مردم محلی خود گویای این واقعیت بوده  هاقرارگاهو برقراری ارتباط صمیمی و همدالنه با مسئولین  هاگاهیپاو 
اری رش دهی به مقامات مافوق نیستند. این موضوع که بسیبه دنبال یک برنامه و فعالیتی تبلیغاتی در راستای گزا همراه او گروهو 

عموم مردم در مساجد و محالت مختلف با فرمانده سپاه ناحیه  کالا و  هاگاهیپا فرماندهانو  امنائتیهاز ائمه جماعات، اعضای 
الگویی از ارتباط مسئولین با  تواندیم، کردندینمبین خود و او احساس  یافاصلهو  داشتند یامانهیصمارتباط بسیار نزدیک و 

و  بخشهیروحبسیار  هاقرارگاههمیشگی فرمانده از  یهایسرکش دالیل موفقیت این طرح بوده است. یکی از قطعاا مردم باشد که 
. شودیمواجد اهمیت است و دیده  هاآنو خدمات  هاتیفعالاست که  کردهیمبوده و این حس را در نیروها القا  کنندهدلگرم

 اناا یاحو  سازمانی یهامخالفت رغمیعلفرمانده  جدی یهایریگیپهمچنین روحیه اخالص در امور و ایمان عملی به خدا در 
قای به گفته آ است و این موضوع در جذب مخاطبین مردمی و نیروهای قرارگاهی بسیار راهگشا بوده است.با ایشان هوید محلی

 ساالری؛

اما در حال حاضر ؛ ، چه برسد به فرمانده پایگاه، حوزه و ناحیهشناختندینممحل را  جمعهامامافراد  بعضاً»

، یعنی روابط نزدیک کنندیممان دعوتبرای شام  بعضاًما دوست هستند،  امام جماعت مساجد هرکدام با

ک راحت هستیم، این خیلی به کار کم باهمو  شناسندیماست، ما را با اسم  جادشدهیا یامانهیصمو 

تا در محله کاری انجام  میخواهیمنیستیم و  یکارسمبل دنباله که ما ب کردندیمو احساس  کردیم

، همیشه میخواندیمفقط نمازمان را  قبالًکه ما  گفتندیم. به ما کردندیمما را دعا  میرفتیمشود، هر جا 

ینم هایلیخمردم نیستید،  نمازخواندنکه شما فقط مسئول  میگفتیمما این را به امامان جماعت 

شما که شما باید این را بدانید، چرا نمازگزار  میگفتیم هاآنکه جمعیت محله چقدر است، به  دانستند

... ما فاصله گرفته بودیم، حتی ندیآینممابقی به مسجد  ۵۹۹۰دارد که نفر است، چه دالیلی وجود  ۱۰

جماعت داشت، ارتباط محکمی نبود، ولی با این کار خودمان، حتی فرمانده حوزه ارتباطی که با امام 

به  نفرِ ۱۵-۱۰دو و سه شب را در مساجد بودم، با هیئتی  یاهفتهناچار به ایجاد ارتباط بود، خود من 

یمو جویای وضعیت طرح  میکردیمو ... صحبت  امنائتیه، امام جماعت، هاآن. با میرفتیممسجد 

 کردندیمبود و احساس  بخشهیروح، کردیمخیلی کمک  هایسرکش، این دادندیمو گزارشی  میشد
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یمتعجب  واقعاًآمده بودند، با دیدن کارها  ۹۶که کارشان مهم است. آقای غیب پرور که اواخر سال 

 .«است که ما خبر نداریم شدهانجاماین بود که این کارها چطور  سؤالشان، کردند

 کل سپاهفرمانده  به نگاه دلگرمیدر سازمان؛  یخواهتحولروحیه 

و با گذشت زمان و بزرگ شدن و پیچیده شدن فرآیندها، از اهداف عالی  ندیآیمبا اهداف متعالی به وجود  هاسازمانبسیاری از 
مستمر و با  صورتبهبنابراین نیاز به بازنگري رفتار سازمان ؛ شودیمکم  هاآنیا سرعت نیل به اهداف  شوندیمخویش دور 

 و شدهیزیربرنامهیندي سازمان بسیج و سپاه در قالب فرا ر. مسئولین طرح به دنبال تحول دمدون ضرورت دارد یزیرهبرنام
بسیج را به آرمان اولیه  خواستندیم هاآن، گریدعبارتبه. اندبودهزمانی بخشی فردي و ساافزایش اثر مند( در راستایاصولی )نظام

آن گام  سازمان انتقاد داشته و در جهت بهبودبه روال و رویه معمول  طراحان و مدیران این طرح، درواقعمردمی خود برگردانند. 
 خطرپذیری»همراه او مصداق  گروهبه تعبیر فرماندهی کل قوا، نحوه عملکرد فرمانده وقت ناحیه بندرعباس و  .اندبرداشته
ی اتو برنامه عملی داکردهیپسازمان را  یهابیآسو معتقدند که  کنندیماین افراد فکر نو و ایده جدیدی را دنبال  بوده است.« معقول

 گفته فرمانده سپاه استان هرمزگان؛. به اندنمودهبرای حل آن طراحی 

 ؤالمانسموضوع را در ستاد معرفی و جا انداختیم،  نکهیبعدازادر آن زمان من در ناحیه بندرعباس بودم، »

که فرماندهان  میخواستیمکه ما به آن رسیده بودیم و  یامسئلهاین بود که در ادامه چه باید کرد؟ 

. میاردهکیابند این بود که ما از مردم و بسیج که یک پایگاه مردمی است غفلت  یآگاهناحیه نیز از آن 

 و ارتباطات مردمی ما ضعیف میاداشتهو ارتباط کمی با بدنه و حوزه مقاومت  میابودهبیشتر در ناحیه 

با پایگاه  بعضاًو مردم کار خودشان را.  میدهیمشده است، از مردم جدا هستیم و ما کار خودمان انجام 

خوبی که دارند،  یهابرنامهو  هادهیابا برنامه آن همراه نیستیم.  اصالًو  میدهیمبسیج مخالفت انجام 

ی شرایط به این نتیجه رسیدیم که اصل و اساس این کار این ؟ با بررسرندیگینمچرا مورد تشویق قرار 

. سطح جامعه نیترنییپااست که باید کار مردمی انجام دهیم و کاری که از دل جامعه است، یعنی از 

 «.ایمجدی ما این است که کارها را سلسله مراتبی کرده یهابیآسیکی از 

یا  مقاومت مدیران و احتماالا آن و یا با روش دیگری  برخالفاست، فعالیت  شدهنهینهادروال رایج سازمانی تثبیت و  ازآنجاکه
که به طرح خود و لزوم اجرای آن دارند به کار خود ادامه  ینانیاطمسوی آنان را به دنبال دارد اما با توجه به  تحقیر و طردشدگی از

 یفرمانده حکم حجیت امر موضوع و این شوندیمبودن نظر مدیران و فرماندهان کشوری  راستاهممتوجه  نیبنیدرا .دهندیم
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 یکارمکباالی فرد دارد که بتواند در مقابل اتهام مدیران مافوق مبنی بر  یریپذسکیرنیاز به . این مسئله در سطح استان، را دارد
ی این موضوع سرهنگ ساالر خود را ادامه دهد. یهاتیفعالد و از هدف خود دست نکشکامل دستورات ابالغی و انجام ندادن 
 :دهدیمرا چنین شرح 

 یاگونهبه، میکردیماجرا  که الزم بود را ییهابرنامهولی  گرفتیمباال صورت  مراتببه ییهاگزارش»

مسئولیتی در ستاد بر عهده گرفتم و بعد در ناحیه مشغول  بعدازآنرا نیز راضی کرده باشم.  هاآنکه 

ییاساشن قبالًکه  ییهاضعفدر حوزه اجرا اختیار بیشتری داشتیم، بر اساس  آبادیحاجبودیم، در ناحیه 

ا کنار فرقی نداشت ر بودونبودشبودند که  ییهابرنامهرا اجرائی کنیم.  هاآنبود سعی کردیم که  شده

. بعد از میگذاشتیموقت  هاآندیگران اصرار بر اجرای آن داشتند( و یا کمتر برای  نکهیبااگذاشتیم )

سال پیش(، در یکی دو جلسه عمومی آقای سردار جعفری صحبت  ۵به شهر بندرعباس آمدم ) آبادیحاج

، جای هاصحبت، این هم همان حرف ما بود. با شنیدن این کردندیمرضاخانی  یهادستورالعملاز 

ما این بود که پس ایراد کار کجاست؟ و تصمیم بر این گرفتیم که وارد میدان شویم. الحمداهلل  السؤ

ردیم مشاهده ک کمکمو ... ایجاد کردیم،  نفرِ، دو نفرِکار را شروع کردیم و تیمی را در سطح ناحیه، یک 

 کهیوقتنداشت،  یادهیافکه اصرار داشتند اجرا شود، هیچ  ییهابرنامهکه امکان همراهی وجود دارد. 

دیدیم فرمانده سپاه همین نظر را دارد و نظر آقای ربیعی هم همین است، احساس کردیم که در میان 

که سازمان بسیج و ستاد بسیج مسیری را  طورنیا، شودیماین مسیر نگاهی است که موجب انحراف 

 میکنیم ییهابرنامه یو وقتمان را صرف اجرا یانرژ نکهیا که خواسته فرمانده سپاه نیست. روندیم

 .«گفتیم که نگاه فرمانده را پیگیری کنیم داشته باشد؟ تواندیم ییندارد، چه معنا یکه خروج

 تحول محالت یهاقرارگاهساختار غیر سلسله مراتبی 

بسیج افتاد(،  یهاگاهیپادر حالت معمول )و اتفاقی که برای موجود در آن است.  مراتبسلسله ،سازمان یهایژگیویکی از 
سازمانی در سپاه به شکل منطقه استانی، ناحیه شهرستانی، حوزه شهری یا دهستانی و فرمانده پایگاه مقاومت بسیج  مراتبسلسه

بومی خود که حضور و  یهاطرحو در عمل بسیج در محالت از قدرت چندانی برای احراز مسائل محلی و اجرای  وجود دارد
خود  سیتأسبسیج در ابتدای  که است یحالاین در  .مختلف در پی داشته باشد، برخوردار نیست یهاعرصهفعالیت مردم را در 

اما ؛ اصل مردمی بودن در آن ظهور و بروز پیدا کند کهیطوربهبرد،  شیپبهخود را  یهاتیفعالمردمی سازمانی  عنوانبهقرار بود 
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مسئولین طرح به شرایط موجود این بود که در حال حاضر بسیج از این ویژگی ذاتی خود فاصله گرفته و مردم فعالیت انتقاد 
یمی، فرهنگی و اجتماعی رج و مسائل اقتصاد هاتیمحرومبسیاری از محالت از  کهیدرحالندارند،  در محالت چشمگیری

 .برند
 یهاتیفعالو  هابرنامهرسمی سپاه که  مراتبسلسلهکه مدیران طرح تحول محالت در بندرعباس در رابطه با  یایساختارایراد 

این است که همین موضوع موجبات عدم مشارکت و همراهی مردم در  کنندیمابالغ  هاآنرا نیز به  هاگاهیپاجزئی در سطح 
ت از قدر در سطح محالت نیاز است که مسئول یا مسئولین آن یامجموعهبنابراین به ؛ مختلف را فراهم آورده است یهابرنامه

مستقلی  طوربهتحول محالت  یهاقرارگاهاست.  شدهدهید« قرارگاه»این مهم در قالب باشند.  برخورداربیشتری برای پیشبرد امور 
محالت گوناگون توسط  یهاتیفعالو  هابرنامه. نیازها، کنندیمارتباط برقرار  هادستگاهمستقیم با سایر  صورتبهو  کنندیمعمل 

در قرارگاه وضع به این منوال است که نیازها و مسائل توسط مردم ، ترقیدق. به عبارت شوندیم)و نه سپاه( مشخص  هاقرارگاه
و بدین ترتیب با  گرددیم، نحوه اجرا هم توسط مردم تعیین شوندیمتوسط مردم طراحی  هاتیفعالو  هابرنامه، شودیماحصاء 

طریق و با مشارکت این و هم از  گرددیبازمهم بسیج به ماهیت ذاتی خود که همانا مردمی بودن است،  هایمحلافزایش قدرت 
، ارتباطات گریدعبارتبه. گرددیممحلی بسیاری از مسائل و مشکالت مرتفع  رگذاریتأثمردم و نهادهای مختلف و  جانبههمه

ه شد انحاءمختلفبهبرکات زیادی در محالت  منشأو صرف همین تغییر ساختار  ردیگیمآزادانه در قرارگاه جای قرارگاه آمرانه را 
 هنگ ساالری؛به گفته فرمانده جناب سر اشاره گردیده است. هاآنطرح به  یهایخروجکه در بحث پیامدها و 

را  هاآنرا در ناحیه و حوزه ممنوع کرده بودم، اعالم کرده بودیم که باید من انجام کارهای اجرائی »

سال  ۱۵-۱۰شده بود که همکارانی که  یاگونهبهتسهیل گیری انجام دهید،  و کنید، پیگیری یاندازراه

هستیم، از  هدفیبو  که خسته میکردیماحساس  هرروز هاسالکه در  گفتندیمبودند  کارکردهاینجا 

ار داده اختی هاآنزمان شروع کار قرارگاه به خاطر خالقیت و ابتکار جدید فضا تغییر کرده بود، ما هم به 

نیاز و اولویت است، اجرائی کنید. احساس با مردم بودن  دیکنیمبودیم، اینکه اگر هر چیزی که فکر 

پشتشان است... این نگاه را  رزنیپو  رمردیپخیر راضی هستند، دعای  هاآن، اینکه مردم از کردندیم

قط خودتان و فکر کنید ف ایجاد کرده بودیم که فرض کنید سیلی آمده و تمام مسئولین شهر را برده است

هزار جمعیت دارد، معتاد، آدم محروم و ... دارید،  ۶-۵هستید و غیر شما کسی نیست. در این محله 

کولر و ...،  ندهرکنیتعمن باید از ظرفیت خودتان استفاده کنید. بقال، حتی من هم در سپاه نیستم، خودتا

که در ماه یک  میخواستیم هاآن، از شدیم هاآنبا  ..و . امنائتیهبا صحبتی که از سوی امام جماعت، 
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 اگر پیر زنی بود که کولر مثالً قرار دهند، یزدائتیمحرومساعت وقتشان را در اختیار مسجد برای کار 

بود، یک ساعت در ماه وقتتان را برای آن قرار دهید، یا کسی که تعمیرگاهی دارد،  شدهخراب اشخانه

. چون کارها کردندیممردم هم خوب استقبال وانان محل را رشد بدهد. برای رضای خدا دو نفر از ج

لف گفتمان . وقتی در جلسات مختکردندیم، قبول دندیدیمو مردم هم برکات آن را  شدیمانجام 

است. گروه مجازی ایجاد کرده  شدهانجامکه در محالت دیگر این کارها  میگفتیمو  میکردیمسازی 

 یاجبههو  کردیم، این خود ایجاد رقابت میکردیم یرساناطالعبودیم که کارهای محالت را در آن 

 هاآنعنوان برنامه به این مدل طراحی کرده بودیم و  ۴۰۰-۳۰۰ . شاید بتوان گفت حدودشدیمایجاد 

 «.تا الگویی ایجاد شود میکردیمشر منت هاگروههم در  بعداً، کردندیماجرائی 

 
 

 پیشنهادها

 خاطرنشان باید شهر هیحاشهای متنوعی از مداخالت در گذاری کالن کشور و تجربهبا توجه به تجربیات موفق و ناموفق سیاست
های قهری ما را به سمتی هدایت نموده است که ورود به میدان گذاریکرد که توجه الزم به مسئلٔه عدم توفیق مداخالت و سیاست

های رسد. برآیند تجربٔه بندرعباس حکایت از وجود ظرفیتضروری به نظر می یاجتماع سازو  یلگریتسهبا رویکردهای  توأمان
تر ذکر آن به اصولی که پیش بنا بریکردهای از پایین به باال و مردمی در سپاه دارد. این تجربه و در نظر گرفتن رو یاجتماع ساز

میان آمد گویای ضرورت حرکت به سمت توجه به نیازها و مشکالت محالت از دیدگاه مردم است. با این رویکرد چنانچه ورود 
های تسهیلگری اجتماعی و مشارکت مردم است. تجربٔه ایندهای رسمی نیز صورت پذیرد در طول فربه میدانی از طرف سازمان

ل مسائل منظور حهای رسمی چنان سپاه بهو استفاده از سازمان شهر هیحاشبندرعباس گویای انتاج چنین رویکردهایی به مسائل 
به همین منظور منظور نهادسازی است. با توجه و مشارکت مردم است. در این خصوص اصل بر مشارکت مردم به شهر هیحاش

، توجه به بلندمدتالزم است به شروط الزم تحقق نهادسازی دقت گردد. در این تجربه این شروط عبارت بود از: نگاه 
گاه سازی بجای نمراتب، رهبر یا پیشرو، انسجام درونی و توجه به اصل اقناعپذیری و اراده سازمانی، عدم وجود سلسلهانعطاف

های رسمی سازمانی را مبدل به تواند تحقق نهادسازی را امکان بخشد و ظرفیتمی دستوری. مجموع این شرایط
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طور اساسی به بلندمدتهای اجتماعی را در ی و مردمی سازد. مشارکت را افزایش دهد و آسیبررسمیغهای سازیظرفیت
 کاهش دهد.


