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با جانشین مجمع رهروان  گفتگوی ویژه 
امربه معروف ونهی از منکر استان اصفهان 
درخصوص  زاده  صادق  االسالم  حجت 

برنامه های سال 1379  این مجمع:

سالم لطف می نمایید مجمع رهروان امربه معروف 
ونهی از منکر استان اصفهان را توضیح بفرمایید

توجهات  تحت  و  متعال  خداوند  از  استعانت  با 
حضرت بقیه اهلل االعظم )ارواحنا فداه(، همانگونه 
که مستحضرید مجمع رهروان امر به معروف و نهی 
از منکر به اهتمام جمعی از سربازان والیت به عنوان 
سازمانی مردم نهاد در لبیک گویی به ندای ولی 
امر مسلمین که فرموده اند: باالترین معروف حفظ 
نظام اسالمی و باالترین منکر کمک به دشمنان 
اسالم می  باشد، شکل گرفته است. اساسنامه 
مورخ    ۸۳/۱۰۶۶۶۷ ی  شماره  به  مجمع  این 
۱۳92/9/۱۶ در وزارت کشور به ریاست سرلشگر 
و  ایزدی تصویب رسیده  پاسدار دکتر مصطفی 
دارای ثبت شماره ۳۵۵۱۶ می باشد. مجمع با پروانه 
شماره ۱۴۵۷۶۸  دارای مجوز فعالیت در سطح ملی 
می باشد و مطابِق تفاهم نامه شماره ی ۱9۶۵/۳ 
ی  جانبه  همه  حمایت  تحت   ۱۳9۳/۵/۱ مورِخ 
ستاد امر به معروف و نهی ازمنکر کل کشور قرار 
گرفته است.ودراستان اصفهان به ریاست سردار 
پاسدار جواد استکی ونیز جمعی از دلسوزان استان 
از جمله دکتر یوسفی سرهنگ صوفی وند وجناب 
آقای محمدی وسردار بنی لوحی وآقای عسگری 
وآقای جدیدی  از سال گذشته بابرنامه های متنوع 

شروع به کار کرده است

اهم برنامه های سال 1397 مجمع رابیان بفرمایید

۱- ادامه روند اجرایی و تقویت طرح مساجد قرارگاه 
مهرو امید

کارگروههای  با  ورز  اندیشه  هیئت  2-تقویت   
تخصصی ۱۰ گانه و اجرای دقیق برنامه های آنها
۳- راه اندازی قرارگاه فضای مجازی مقداد 

حسینی  رهروان  مجمع  خیریه  مرکز  تشکیل   -۴
وبرنامه های دیگر

را  مهروامید  قرارگاههای  مساجد  طرح  این   
توضیح می فرمایید؟

امروز با توجه به دوری از ارزش های دینی و باورهای 
فقهی و ضعف در اعتقاد، هر روز بیشتر از گذشته 
شاهد بروز مشکالتی از قبیل طالق ، اعتیاد ، باال رفتن 
ارائه طرح  با  ... هستیم لذا  ، فقر و  ازدواج  سن 
مساجد قرارگاه مهر و امید و برای بررسی و برخورد 
در سال گذشته با همکاری کمیته امداد و مشارکت 
معاونت اجتماعی انتظامی استان،  طرح مساجد 
های  کارگروه  ایجاد  با هدف  امید  و  مهر  قرارگاه 
مشخص و منسجم جهت ارتباط مردم  با هم در 
مساجِد محل و رسیدگی به اموِر همدیگروارتباط 
بامدیران وحمایتهای دستگاهها در بیش از  ۳۰مسجد 
و با موضوع مساجد محور محله بدون طالق وترغیب 
به ازدواج و رشد موالید، محله بدون فقر و محله 
بدون اعتیاد و ایجاد امنیت اجتماعی آغاز شد که در 

نظر داریم در سال جاری و با عنایِت خداوند متعال و 
با  و  درشهرستانها  توسعه  با  روند  همین  ادامه 
هماهنگی معاونت های شکل گرفته در شهرستانها 
علی الخصوص شهرستانهای محروم این طرح به 

۱۰۰مسجد ارتقاء پیدا کند.

از منکر استان اصفهان  گزارش عملکرد و برنامه های مجمع رهروان امربه معروف ونهی 
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مجمع  ورز  اندیشه  هیئت  درخصوص  امسال 
رهروان چه اقدامی را انجام خواهید داد؟

 
درسال 9۶ مجمع رهروان اصفهان اقدام به تشکیل 

۱۰ کارگروه تخصصی با موضوع

۱-کارگروه آموزش وپژوهش
2-کارگروه بانوان وخانواده

۳-کارگروه رسانه
۴-کارگروه فضای مجازی 
۵-کارگروه اقتصادمقاومتی

۶-کارگروه محرومیت زدایی
۷-کارگروه بازرسی وحقوقی 

۸-کارگروه دانشگاه وفرهنگیان 
9-کارگروه نوجوان

۱۰-کارگروه حوزه وروحانیت 
 نمود.

و  منکرات  و  معروفات  رصد  کارگروهها  این  که 
مطالبه گری تخصصی را با استفاده از تجربیات اعضا 
برعهده دارند ضمنا براساس این تخصص برنامه 
های اجرایی مجمع را تبیین می نمایند که از جمله 
خروجی این کارگروهها که جزء برنامه های سال 

جاری نیز خواهد بود :
 

اسالمی  انقالب  طراز  شایسته  بانوی  طرح 
چیست؟

تخصصی  های  کارگروه  فعالیت  چندین  از  یکی 
مجمع،  برگزاری همایش ها و جشنواره ها به صورت 
کامال تخصصی و ویژه می باشد، یکی از این همایش 
دختر  ،جشنواره  شد  برگزار   9۶ سال  در  که  ها 
شایسته کاری از کارگروه تخصصی بانوان در زمینه 
جذب و ترویج معروفات در بین دختران نوجوان و 
جوان بود که  بعد از اطالع رسانی از طریق فضای 
مجازی و همچنین تبلیغات شهری   مبنی بر ارسال 
کارنامه و رتبه های برتری که در بین  همکالسی ها 
و یا فعالیتهای ورزشی کسب کرده اند و همچنین  
از  )ارسال  باشند  چادر  می  برتر  دارای حجاب 
طریق لینک پیام رسان تلگرام مجمع(، در این طرح 
شرکت و در جشنواره ای که  همزمان با سالروز 
والدت دخت گرامی نبی مکرم اسالم در سالن 

کوثر برگزار شد از آنها به عنوان دختر شایسته تقدیر 
و به رسم یادبود هدایایی به تمامی دختران شرکت 
کننده اهدا و همچنین طی برنامه ریزی بلند مدت 
از طرف کارگروه بانوان و خانواده ، بعد از بررسی و 
انتخاب ۱2۰ دختر نخبه از میان شرکت کنندگان و 
برگزاری جلسات ویژه برای آنان نسبت به تبیین 
اهداف بلند مدت در میان آنان و آموزش و  احیای 
این واجب فراموش شده پرداخته خواهد شد.الزم 
به ذکر است در برنامه تعیین شده از طرف کارگروه 
این  برگزاری  روند  ادامه  در  خانواده  و  بانوان 
جشنواره در سال جاری به طرح بانوی شایسته 
طراز اول با معیارهای از پیش تعیین شده که در 

ادامه توضیح داده میشود پرداخته خواهد شد .

 

ای  وبرنامه  درخصوص فضای مجازی هم طرح 
دارید؟

 بدون شک در فضای مجازی که امروزه میلیونها 
نفر مورد استفاده قرار می دهند و هر شهروند یک 
با  زمان  کمترین  در  مطلبی  هر  و  خبرگزاریست 
بازدیدهای زیادی انجام میشود، جدا از آسیبها و 
لطمات و فرصتهایی که پدید آورده حرکت ما را به 

سمت دقت وسرعت و کارشناسانه تر وتهاجمی تر 
عمل کردن با روشهای هنرمندانه وا می دارد که 
دراین میان نقش دستگاههایی که اشراف دارند و 
یا اطالعات بیشتری در این زمینه دارند بیشتر از 
دیگران است  و وظیفه ای دوچندان دارند و صد 
البته برخورد وحذف درتمامی موارد نقش معکوس 
دارد. متاسفانه دراین فضا خصوصا شبکه های 
اجتماعی صحت وعدم صحت مطالب هم ضعف 
دارد واطالع رسانی مطالب مثبت به نسبت ترویج 
اباحه گری وابتذال بسیار کمتر می باشد واز اینرو 
باید گفت که بوجود آوردن کانال وگروه وجشنواره 

و خوب است اما راهگشا نیست.

ویژه نامه مراسم اختتامیه جشنواره دختر شایسته 

 اسفند ماه ۱۳۹۶ تاالر کوثر اصفهان
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به همین خاطر در سال گذشته و با پیگیری مسئولین 
مجمع، ستادی با عنوان ستاد قرارگاه فضای مجازی 
مقداد و با حضور کارشناسان و متخصصین فضای 
مجازی جهت پیگیری و رفع چالشهای موجود و 
برگزاری جلسات،دوره ها و همچنین کارگاه های 
صورت  به  هم  شهروندان  عموم  برای  آموزشی 
حضوری و هم غیر حضوری تشکیل و به باید ها و 
نباید های ایجاد شده در این فضا پاسخ داد. طبق 
با   9۷ سال  برای  ستاد  این  مجمع  ریزی  برنامه 
ماموریت آموزش، مشاوره و جنگ روانی در مقابل 
انواع منکرات در فضای مجازی با دقت بیشتر و 

جدی تر به کار خود ادامه میدهد.

هادیان اقتصادی چیست؟ وچگونه انجام می شود؟

اخیر  تعیین شعارهای هشت سال  و  نامگذاری 
توسط رهبر معظم انقالب تماما از جنس مفاهیم 
اقتصادی بوده اند و از سویی دیگر تاکید مستمر 
ایشان به نخبگان و عامه مردم طی سالهای اخیر 
توجه به مساله افزایش بصیرت در برابر توطئه های 
متعدد و نفوذ دشمن بوده است بنابراین جمع میان 
به  نسبت  مند  دغدغه  انسان  هر  دونکته  این 
می  نتیجه  این  به  را  انقالب  و  کشور  سرنوشت 
رساند که می بایستی در برابر توطئه های اقتصادی 
یا سایر  و  تحریم ها  انواع  دشمنان که در غالب 
آنان از قبیل ورود کاالی قاچاق ،ترویج  ابزارهای 
مصرف گرایی و تغییر سبک زندگی و در حال دنبال 
شدن است ایستادگی و مقابله نمود و حقا این 
تالش در راه تحقق اقتصاد مقاومتی از مصادیق 
اقتصاد  به  دستیابی  شود.  می  محسوب  جهاد 
اقتصادی  های  توطئه  نمودن  خنثی  و  مقاومتی 

دشمنان نیازمند بستر سازی و ایجاد شرایط و زمینه 
هایی است که مهمترین آن تصحیح بینش و نگرش 
عامه ی مردم است که به عنوان موتور محرکه 
فعالیت های اقتصادی مطرح است بنابراین می 

بایست جامعه به این باور برسد که :

و  ابزار  چه  با  دشمنان  اقتصادی  فشارهای   -۱
روشهایی در حال دنبال شدن است.

2-  چه نقاط ضعف و قوتهایی در اقتصاد ما مطرح 
است.

۳- چگونه عامه ی مردم می توانند در بی اثر کردن 
اقتصاد  پویایی  و  اقتصادی دشمنان  توطئه های 

کشور سهیم باشند

مطالبات  و  شبهات  سواالت  صحیح  پاسخ   -۴
اقتصادی را فراگیرد .

۵- مضرات استفاده از کاالی قاچاق در زندگی 
شخصی هر یک از مردم و اقتصاد کالن کشور را 

بشناسد.

۶-یقین کند که ترویج فرهنگ استفاده از تولید داخل 
چه برکات فراوان فردی و ملی را در پی دارد و 

لذا در سال ۶9 طرح هادیان اقتصادی که از جمع 
اساتید  طالب،  و  روحانیون   ، دستگاهها  مدیران 
و   آگاه  دانشجویان   ، اقتصادی  فعاالن   ، دانشگاه 
انتخاب شدند  طی فعالیتهای خود جوش فردی یا 
)مساجد- جمعیتی  مستعد  نهادهای  با  تعامل 
مدارس-حوزه ها دانشگاه ها همایش ها و مراسمات 
آگاهی  و  بصیرت   افزایش  جهت  و(در  جمعی 
اقتصادی نیز گام برداشتند . برهمین مبنا مسلط 
مختلف موضوعات  ابعاد  به  منتخب  افراد  شدن 
مطرح اقتصادی به ویژه در مقوالتی همچون : پدیده 
قاچاق و آثار زیانبار آن بر اقتصاد و راهکارهای قابل 
اجرا در سبک زندگی عامه مردم و موثر در اقتصاد 
کالن کشور الزم و ضروری است که این امر از طریق 
هادیان  شرکت  و  اساتید  توسط  دهی  آموزش 
اقتصادی که در برنامه مشخص شده در سال جاری 

گنجانده شده است  میسر می باشد.

 طرح ناظرین عام وخاص را بیشتر توضیح دهید

همزمان با تشکیل کارگروه ها و تبیین فعالیتها و 
برنامه های  ایشان در راستای  پیشبرد اهداف 
مجمع رهروان امر به معروف این مجمع با معرفی 
خود در سطح شهر به طور گسترده در عضو گیری 
از مردم اقدام نمود که در پی آن ۴۰۰۰ نفر از مردم بعد 
از آشنایی و شرکت در جلسات معرفی مجمع به 
عضویت آن درآمده و در کالس ها و دوره های 
آموزشی شرکت نمودند بعد از ثبت نام و ارسال 
مدارک و دریافت مشخصات اعضا از طرف با توجه 
به نوع تخصص و فعالیت با عنوان ناظرین عام و 
تعداد ۰۰2 نفر به عنوان ناظرین خاص بطور جداگانه 
در کالسهای آموزشی شرکت و بعد از دریافت کد 
عضویت، در جهت پیگیری مطالبات مردمی به 
از  بعد  باشند که  ارسال گزارشات می  صورت 
دریافت گزارشات و پیگیری آنها از طرف مجمع به 
برخورد شده  گزارش شده  منکرات  با  طور جد 
است لذا با ادامه همین روند برای سال جاری و 
افزایش اعضای داوطلب در مجمع بالطبع  جلسات 

و کارگاه های تخصصی افزایش پیدا خواهد کرد.
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 نشریه  داخلی مجمع رهروان
امربه معروف و نهی از منکر استان اصفهان

 
@amrebemarof   :  کانال ایتا 

 @amrebemarof  :  کانال سروش

آیا برنامه ای با صداوسیما هم داشته ودارید؟

در سال 9۶ ، با اجرای بیش از 2۵ برنامه رادیویی به 
صورت زنده با عنوان نقد و نظر در صدای استان 
اصفهان در روزهای دوشنبه و به طور مداوم و با 
توجه به بازخورد مناسب و استقبال چشمگیر مردم 
فهیم استان و همچنین مسئولین دغدغه مند از این 
برنامه تالش کردیم با برنامه ریزی و اقدامات الزم 
این  با همکاری صدا و سیمای مرکز اصفهان  و 

برنامه را در سیما نیز  داشته باشیم
لذا با اجرای دقیق برنامه های مشخص شده در 
گروه های ده گانه و هیئت اندیشه ورز به تقویت 
این برنامه ها و تسریع در پیشبرد اهداف آنها در 

سال 9۷ پرداخته می شود.

پشتیبانی های مرکز چگونه است و آیا طرحی دراین 
خصوص دارید؟

 همزمان با شروع فعالیت مجمع مردم نهاد امر به 
معروف و نهی از منکر به صورت رسمی و لزوم 
وجود مکانی ثابت برای تبیین اهداف و پیشبرد آن  
و بالطبع مجهز نمودن آن مرکز و همچنین تبلیغ و 
به  خیرین  حضور  مردم،  عموم  به  مجمع  معرفی 
صورت داوطلبانه امری ضروری تلقی میشد لذا با 
تشکیل مرکز خیرین با عنوان مرکز خیرین مجمع 
رهروان حسینی در جهت رفع مشکالت برآمدیم، 
ضمن حضور این عزیزان در حمایت همه جانبه از 
مجمع در واقع عرصه ای برای پیشبرد اهداف مجمع 

ایجاد خواهد شد.

 ارتباط باسایر دستگاهها وستاداحیا چگونه است؟

پیرو تشکیل جلسات اعضای ویژه مجمع رهروان امر 
به معروف و نهی از منکر با سازمانهای مرتبط از 
جمله ناجا، دادگستری، بسیج و ستاد احیا امر به 
معروف و نهی از منکر جهت هم اندیشی به منظور 
سهولت و تسریع در پیگیری مطالبات مردمی طرح 
این مجمع در خصوص هم  کار  هایی در دستور 
افزایی  با این نهاد ها قرار گرفت تا  با تالش و 
همکاری با اعضای دغدغه مند و حامیان امر به 
معروف  از نهاد های ذکر شده به طور جدی تر و 
بهتر به مسائل و مطالبالت مردم رسیدگی شود.
والحمدهلل ارتباط بسیار خوبی را دراین خصوص 

داشته وداریم.

آیا امسال برنامه ای برای شهرستانها هم دارید؟

بعد از استقرار و شروع به کار مجمع رهروان اصفهان 
باالخص  و  مجمع  اعضای  استقبال  و  پیگیری  و 
مسئولین در شهرستان های استان در حال حاضر 
معاونت های این مجمع در ۱۰  شهرستان ایجاد و بعد 

از گذراندن دوره های تخصصی و جذب اعضا  در 
سال جاری فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

باتشکر از شما چند سوال دیگر هم متفرقه دارم و 
زیر  وآیا  با سپاه چیست  این مجمع  ارتباط  اینکه 

مجموعه آن محسوب می شود؟

دوستان  ریاست  جهت  به  سوال  این  شاید 
سپاهی  عزیزان  اما  بیاید  ها  درذهن  سپاهی 
درمجمع با انگیزه شخصی ودغدغه های اعتقادی 
وفقط شخصیت  اند  حاضر شده  مجمع  این  در 
حقیقی آنان است که همراهی می کند واین مجمع 
نداشته  وارگانی  نهاد  هیچ  به  گی  وابسته  هیچ 

وندارد وکامال بصورت مردمی اداره می شود.


