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 مواسات_رزمایش#همدلی و ایثار برای  یاتیعمل یهاقرارگاهچارچوب کلی 

 مقدمه

در الگوی تمدن نوین اسالمی، دال مرکزی تمدن ساز مساجد هستند و بحران کرونا نشان داد که 

به سمت تمدن نوین اسالمی با سرعت بیشتری  توانیماستفاده شود  یخوببهاگر از ظرفیت مساجد 

 حرکت کرد.

دارند؛ در  یلیبدیب یهاتیظرفنهادهای اجتماعی جوامع اسالمی هستند که  نیتریمردممساجد 

)بلکه رایگان بودن(،  نهیهزکم، محلی بودن، یروزشبانهدسترس بودن برای همگان، فعالیت 

ممتاز مساجد است که  یهایژگیو ،ابتناء بر تکلیف و وظیفه شرعی ترمهمداوطلبانه بودن و از همه 

نیز ممتاز نموده و فصل جدید و متفاوتی از مشارکت مردمی  نهادمردم هایسازمانرا حتی از  هاآن

 است. زدهرقمرا 

در پیروزی انقالب اسالمی نقش داشتند که در بسیج نیروهای مردمی برای اعزام به  تنهانهمساجد 

ایفا کردند.  داشتند و در پشتیبانی از جنگ نیز فعاالنه نقش لیبدیبحق علیه باطل نقشی  یهاجبهه

فرهنگی محله محور و همچنین امور تربیتی  یهاتیفعال یدهسازمانبعد نیز مساجد در  یهاسالدر 

 داشته و دارند. لیبدیبو جهادی نیز نقشی 

 آلودابهامرا به مساجد معطوف کرد و اگر نبود تصمیم نادقیق و  هاتوجهبحران اخیر کرونا بار دیگر 

را رقم  رسانیخدمتکه باز هم نهاد مسجد، تراز جدیدی از  رسدیممساجد، به نظر مطلق تعطیلی 



 

است که امیدواریم با فهم بهتر مسئولین امر، این مهم با  گونههمیننیز  اکنونهمکه البته  زدیم

 شهری و روستایی مدنظر قرار گیرد. یهایزیربرنامهجدیت بیشتری در 

مواسات باز هم این مساجد هستند که _رزمایش#ی والیت برای در لبیک به فراخوان مقام عظما

از این فراخوان را محقق سازند. بدین منظور طرح زیر  یاعمدهبخش  توانندیمهمچون ایام گذشته 

تا ان شاهلل متولیان محترم  شودیم ارائهکه ماحصل نظر دوستان دغدغه مند در حوزه مسجد است 

گامی رو  سازنهیزممجاهد و مصلح بتوانند  مؤمنانخدا و اتکا به مسجد همچون گذشته با توکل به 

 به رشد در احیا و عمران مسجد باشند.

بدین منظور متن پیش رو به اختصار در سه سرفصل ارایه می شود. فصل اول به چالش های 

محتمل این حرکت مبارک در رزمایش مواسات می پردازد. در بخش دوم به اصول و ارزشهای 

بر این کار توجه می شود و نهایتا ساختار و وظایف کلی این جریان در سطح شهر و روستا حاکم 

 عرضه می شود. 

 و اصول حاکم بر رزمایش مواسات هاارزش

 از  خصوصاًو جذب حداکثری و توجه به فرصت جدید برای یارگیری  مردمی بودن

 محله ها ریپذتیمسئولجوانان دلسوز و نوجوانان و 

  الگوی  یجابه هاهیهمساو  هاخانوادهمواسات بین ارحام و _اجرای رزمایشرتبی تقدم

 دولتی و حکومتی

 رزمایش مواسات در هر استان و شهر و روستا و محله بر اساس  دهیساختاردهی و سازمان

 و امام جماعت  جمعهامامالگوی جریان والیت از امام امت تا 

  ی قرارگاه مرکزی شهر، مساجد محوری مناطق به عنوان قرارگاه مصلتوجه به جایگاه

 سنگر  محل به عنوانمسجد  تاکتیکی و

 تشکیل اتاق وضعیت در مصلی شهر و هماهنگی بین مناطق و محالت 

 و ابتالئات بعدی هاآزمونآمادگی بیشتر در با هدف حفظ  و تجربه نگاری یمستندساز 

  متناسب با نیازهای واقعی خصوصا متناسب با سبک زندگی مواسات 

  شاغل بودندقبالً کسانی که  خصوصا در خصوصرعایت عزت و حفظ آن 

  محلیاطالعات مستمر به روز رسانی 

 تقدم قرض بر صدقه 

  معنویت و سالمت ،معیشتتوجه توامان به 

 .این حرکت یک رزمایش است و رزمایش مقدمه مبارزه است 



 

 

 رزمایش مواساتقرارگاه عملیاتی 

 ساختار قرارگاه .1

 و هماهنگی بین مناطق و محالت شهر: مدیریت تولید محتوا و برنامهحرم  یا مصال .1.1

 هامحله: مدیریت آمایش مساجد و ی مناطقمساجد جامع یا محور .1.2

 و عملیات : مدیریت اجرایا روستا مساجد محله .1.3

 حرم شهریا  مصالوظایف مدیریت  .2

 هاآن یسازفعالشناسایی مساجد جامع و محور و  .2.1

 کارشناسان تغذیه اسالمی یهاهیتوص حمایتی بر اساس یهاهبستتعیین مواد معین برای  .2.2

 طراحی و تنظیم بروشورهای آموزشی مواد غذایی و تقویتی .2.3

تولید محتوا و برنامه پیشنهادی برای چگونگی حل مشکالت جدید که از طرف مدیریت  .2.4

 دیآیمآمایش و اجرا 

امداد و ...( برای جلوگیری از مانند بهزیستی و کمیته ) یرسم هایسازمانایجاد ارتباط با  .2.5

 و جلوگیری از توزیع اقالم متعدد و تبذیر گونه موازی کاری

، آگاه سازی، ترغیب و ارتباط با صداوسیما استان و مراکز خبری برای پوشش خبری .2.6

 آموزش

 وظایف مدیریت مساجد جامع و محور .3

 اییشهر و تقسیم منطقه و محیط جغرافی یهامحلهشناسایی مساجد فعال در  .3.1

با  هاآنو ارتباط  دارند یرسانخدمتشناسایی مساجدی که بیشتر از ظرفیت خود قدرت  .3.2

 )طرح معین مساجد( نیازمند به دریافت کمکمساجد 

 یا روستا ظایف مدیریت مساجد محلهو .4

 یا روستا اهالی محله رصد و شناسایی .4.1

 هاچالشرصد  .4.1.1

محوریت  بامسجد )فقرا و نیازمندان محله توسط معتمدین و اهالی  .4.1.1.1

 کرونایی، یتیم، مریض(

 کارگران نیازمند به خاطر رکود از طریق کارفرماها یا معتمدین .4.1.1.2

که به خاطر تعطیلی با مشکل معیشتی یا  شدهلیتعط یهاشغلصاحبان  .4.1.1.3

 اندشدهبدهی مواجه 



 

ند مالی که نیاز به کمک و رسیدگی مغیرنیاز ناییکروخانواده بیماران  .4.1.1.4

 (با هزینه خود بیماردارند )

 یا روستا شناسایی خیرین محله .4.1.2

محله و جلب همکاری ایشان به  یهائتیهیا  هامحلهخیریه  مؤسساتشناسایی  .4.1.3

 صورت یکپارچه

 در این طرح شرکت کنند. خواهندیممردمی که شناسایی قشر متوسط و  .4.1.4

  محل اهالیایجاد شبکه ارتباط  .4.2

 محل هایخانواده  شبکه سازی .4.2.1

 شبکه سازی کسبه و فعاالن محل  .4.2.2

 محلخیرین شبکه سازی  .4.2.3

 ایجاد شبکه نوجوانان و جوانان محل .4.2.4

  کمک رسانی متنوع به نیازمندان محله با رعایت اصل نیاز و رعایت عزت .4.3

 تعریف انواع نیازها و کمک ها .4.3.1

 غذایی .4.3.1.1

 پوشاک ضروری .4.3.1.2

 کمک اجاره .4.3.1.3

 به خاطر شرایط کرونایی افتادهعقببدهی  .4.3.1.4

 کسادی شغل و کسب وکار .4.3.1.5

 صورت هفتگی رصد نیازها و عرضه ها به .4.3.2

 طراحی نظام رصد مردمی با استفاده از شبکه های محلی .4.3.2.1

 طراحی نظام اطالع رسانی محله محور .4.3.2.2

 طراحی نظام جمع آوری و توزیع خیرات و مبرات اهالی محل .4.3.2.3

 طراحی نظام آمار و اطالعات .4.3.2.4

ارتباط گیری با قرارگاه منطقه ای و شهری مساجد و بروز رسانی  .4.3.2.5

 اطالعات و تجارت 



 

 مواسات_رزمایش محتمل یهاالشچ

  و  نیازمند و سطح نیازمندی یهاخانوادهنبود بانک اطالعاتی یکپارچه و منسجم از افراد و

  یرسانخدمتهمپوشانی 

  و  و از بین رفتن محله در الگوی جدید شهری هامحلهحدود جغرافیای تعریف نادقیق

 نسبت آن با مساجد

  و نهادهای دولتی و حکومتی با همان الگوهای  هادستگاهحضور عجوالنه و پرحجم

 متمرکز و تبذیری

  و خدمت رسان فعالو موازی کاری بین نهادهای  یرسانخدمتهمپوشانی 

 ( خوراک و پوشاک و خصوصاًتقلیل شیوه برآورده کردن نیازها به صدقه و احسان مادی )

، الحسنهقرض) یرسانخدمتنیازها و نیازمندان و سایر الگوهای  یبندسطحغفلت از 

 دیون، ...( ریتأخبخشش دیون، 

  نمازشیپضعف برخی از ائمه جماعت برای عملیات و تقلیل نقش خود به 

  بسیج، امنائتیهفعال در مسجد ) یهاتشکلتداخل وظایف و یا تعارض رفتاری بین ،

 کانون و ...(

  به قفل شدن درب مساجدتعمیم تعطیلی مساجد از برگزاری نماز جماعت 

 
 


