
   محمدرضا هاديلو
سال ۱۳۷۹ بود كه از گوشه و كنار كشور خبر مي رسيد 
گروه هايي با نيت س�ازندگي و رف�ع محروميت به 
مناط�ق نيازمن�د مي رون�د و در كنار س�اكنان آن 
مناطق به رفع محروميت ها مي پردازند.  اين گروه ها 
به ن�ام گروه هاي جهادي ش�هرت يافتند و بس�يج 
س�ازندگي نيز براي خدمت رس�اني به روس�تاها و 
مناطق محروم كشور با استفاده از توان و ظرفيت هاي 
جوان�ان و داوطلبان حركت هاي جهادي تش�كيل 
 ش�د.  نهادي كه حاال 8 هزار و 800  گروه سازندگي 
مردمي را در كش�ور تش�كيل داده و توانس�ته اند 
بي�ش از ۱00 هزار پ�روژه عمراني و خدمت رس�اني 
را طراحي و اج�را كند و با گس�يل س�االنه هزاران 
دانشجوي پزشكي و كش�اورزي به روستاها كمك 
بسياري به امر بهداشت و كارآفريني روستايي نمايد. 

    
بررس��ي عملكرد بسيج سازندگي نش��ان مي دهد كه 
در عرصه هاي مختلف كارنام��ه خوبي از خود به جاي 
گذاشته است به طوري كه فقط در سال جاري و طي 
9 ماه در چارچ��وب مأموريت ذاتي خوي��ش هزاران 
طرح در بخش س��ازندگي و محروميت زدايي به اجرا 
درآورده است.  بر اساس گزارش ها از ابتداي سال 1397 
عمليات اجرايي 5 هزار و 627 پروژه محروميت زدايي 
كوچك در سطح كشور شروع شده كه تا پايان آذرماه 
و به همت بسيجيان و جهادگران از اين تعداد 1980 
پروژه به بهره برداري رس��يده اس��ت كه با اجراي اين 
طرح ها، در مناطق محروم كشور صدها واحد مسكوني، 
مدرسه، مسجد و درمانگاه، احداث، بازسازي و مرمت 
شده اس��ت.  نكته مهم آن كه فعاليت هاي سازندگي 
و محروميت زدايي بسيج س��ازندگي فقط به مناطق 
محروم و روس��تايي محدود نمي ش��ود بلكه اين نهاد 
مردمي در محله هاي آسيب پذير كالنشهرها و شهرها 
هم خدمات گسترده اي ارائه كرده است. به عنوان نمونه 
فقط در 9ماه نخست امسال انجام هزار و 35 پروژه در 
313 محله آسيب پذير 184 شهر هدف گذاري شد كه 
عمليات اجرايي 494 پروژه از اين تعداد شروع شده و 
در حال تكميل است.  ساخت مسكن براي مددجويان 
كميته امداد ام��ام خميني)ره( ديگر خدمتي اس��ت 
كه بس��يج س��ازندگي در س��ال جاري آن را سرلوحه 

فعاليت هاي خود ق��رار داده به طوري ك��ه در 9 ماهه 
1397 عمليات اجرايي احداث 10 هزار واحد مسكن 
براي مددجويان كميته امداد ش��روع ش��ده است كه 
ساخت اين تعداد واحد مسكوني آن هم بدون بودجه 
و اعتبار دولتي، درخور تحسين اس��ت.  آبخيزداري و 
بيابان زدايي ديگر خدمتي اس��ت كه بسيج سازندگي 
در حوزه س��ازندگي و محروميت زدايي آن را بر عهده 
دارد و 9 ماه��ه امس��ال 7000 هكتار آبخي��زداري و 
بيابان زدايي در مناطق مختلف كش��ور صورت گرفته 
است.  بسيج سازندگي در يك سال گذشته پس از وقوع 
زلزله كرمانشاه، بخشي از مسئوليت بازسازي مناطق 
زلزله زده را برعهده گرفت و تاكنون در همين راس��تا 
700 واحد مسكوني براي زلزله زدگان كرمانشاه احداث 

و تحويل هموطنان زلزله زده كرده است. 
   گروه هاي جهادي طاليه داران خدمت رساني

اعزام گروه هاي جه��ادي به مناطق مح��روم ازجمله 
فعاليت هاي منحصربه فرد بسيج سازندگي در ساليان 
اخير است كه بركات فراواني براي كشور داشته است. 

گروه هاي جهادي شامل نخبگان، متخصصان، جوانان 

و دانشجوياني است كه بدون چشمداشت مادي، راهي 
مناطق محروم و روستاهاي دورافتاده كشور مي شوند 
و اقدام به ارائه خدمات عمراني، بهداش��تي، پزشكي، 

آموزشي و فرهنگي به ساكنان اين مناطق مي كنند. 
بر همي��ن اس��اس و در 9 ماه��ه س��ال 1397 تعداد 
گروه ه��اي جه��ادي از 7 ه��زار و 123 گ��روه به 10 
هزار و 990 گروه افزايش يافت. بس��يج سازندگي در 
سال جاري با هدف فراهم كردن زمينه خدمت رساني 
گروه هاي جهادي در طول سال و تمركز بر جغرافياي 
هدف مشخص به مدت سه تا پنج س��ال براي كمك 
به الگوس��ازي و خدمت رس��اني، گرو ه��اي جهادي 
را ب��ه رده هاي جامعه پزش��كي، جامع��ه زنان، بخش 
دانش آموزي، بخش دانشجويي، بخش عشاير، بخش 
كارمندي، بخش رسانه، ورزشكاران، بخش كشاورزي، 
بخش عم��ران، بخ��ش صنع��ت، بخ��ش كارگري، 
حقوقدانان، پيشكسوتان، محالت، طالب، هنرمندان 
و گروه هاي مستقل تقسيم بندي كرده است.  در مدت 
مذكور بيش از 597 هزار نفر به اردوهاي جهادي اعزام 
شده اند و مردم مناطق محروم كش��ور طعم خدمات 

بي مزد و منت آنها را چشيده اند.  بسيج سازندگي براي 
هدفمند سازي اعزام گروه هاي جاري، امسال اقدام به 
تشكيل شوراي جهادي شهرستان ها و مجمع جهادي 
استان ها با حضور مس��ئوالن گروه هاي جهادي براي 
كمك به سياس��تگذاري، برنامه ريزي، انديشه ورزي و 
رصدگري فعاليت هاي جهادي كرد.  در همين رابطه و 
در هفته دفاع مقدس امسال شاهد برگزاري رزمايش 
خدمت به مدت 35 روز و با مشاركت بيش از 142 هزار 
جهادگر در قالب 8 هزار و 633 گروه جهادي بوديم كه 
در اين مدت محدود، خدمات فوريتي و ضروري به مردم 
مناطق محروم و اقشار كم درآمد در سطح شهرها ارائه 
شد.  همچنين با برنامه ريزي هاي انجام شده در سال 
جاري شاهد ورود جدي تر برخي از اقشار مانند بسيج 
كارگري، كارمندي، اصناف، دانشجويي، دانش آموزي، 
طالب، كشاورزي و ورزش��كاران به خدمت رساني در 
قالب گروه هاي جهادي بوديم؛ بدين ترتيب با استفاده 
از ظرفيت تخصص هر قشر در قالب گروه هاي جهادي 
و هم افزايي براي انجام فعاليت هاي مشترك، خدمات 
گروه هاي جهادي بابرنامه تر و هدفمند تر ارائه ش��ده 

است و مردم و اقشار كم درآمد خدمات مطلوب تري از 
اين جهادگران دريافت كرده اند. 

   اقتصاد مقاومتي سرلوحه كارها
بسيج سازندگي پس از ابالغ سياست هاي كلي اقتصاد 
مقاومتي در بهمن سال 1392 به طور خودجوش وارد 
اين عرصه شد و كار عملياتي در حوزه اقتصاد مقاومتي 
را آغاز كرد.  حوزه كاري كه بسيج سازندگي براي خود 
در زمينه اقتصاد مقاومتي تعريف كرد، ارائه طرح هاي 
ابتكاري اشتغالزايي در سطح خرد به مردم بوده است. 
در سال هاي اخير با ارائه وام هاي خوداشتغالي در كنار 
طرح هاي اشتغالزايي از سوي بسيج سازندگي، هزاران 
كارگاه و بنگاه توليدي و خدماتي در سراسر كشور توسط 
مردم و افراد عادي راه اندازي شده و صدها هزار نفر شاغل 
شده اند. نكته مهم اين است كه اين بنگاه ها و واحدهاي 
توليدي توسط مردم عادي و با كمترين هزينه و استفاده 
از منابع دولتي راه اندازي شده و موجب اشتغال صدها 
هزار نفر در كشور شده است. از سال 92 تاكنون 31 هزار 
و 800  واحد اقتصاد مقاومتي و صنايع تبديلي با حمايت 
بسيج سازندگي توس��ط كارآفرينان و فعاالن مردمي 
راه اندازي شده است.  شيوه تكميلي كه بسيج سازندگي 
در پيش گرفته، ارائه الگوهاي موفق اين واحدهاي اقتصاد 
مقاومتي به ساير متقاضيان است. در سال 1397 هم در 
همين راستا 254 نمايشگاه اقتصاد مقاومتي و صنايع 
تبديلي برگزار ش��ده و افراد جوياي كار با راه هاي ايجاد 

بنگاه و واحد توليدي آشنا شده اند. 
   آموزش و اشتغال در دستور كار

سازمان بسيج س��ازندگي در كنار راه اندازي واحد هاي 
توليدي و صنايع تبديلي و اشتغالزايي، اقدام به آموزش 
افراد جوياي كار خصوصاً در مناطق محروم و براي اقشار 
كم درآمد هم مي كند.  در همين راستا اين سازمان در 9 
ماهه س��ال 1397 اقدام به برگزاري دوره هاي آموزش 
فني و حرف��ه اي براي بي��ش از 50 هزار نفر در س��طح 
كشور كرده است. اين آموزش ها در تمامي عرصه هاي 
اقتصاد مقاومتي، صنايع تبديلي و مشاغل خانگي از قبيل 
دام سبك و سنگين، پرورش زنبور عسل، پرورش قارچ 
خوراكي، پرورش ماكيان )كبك، بلدرچين و...(، پرورش 
مرغ بومي، صنايع كوچك بس��ته بندي، خش��ك كن، 
پودركن، گوهرتراش��ي، قاليبافي، چرم دوزي و صنايع 

دستي صورت گرفته است.

توسط جهادگران بسيج سازندگی ثبت شد

اجراي 100 هزار پروژه عمراني در سال 97 به همت8800 گروه جهادی

   ميترا شهبازي
هزاران نيروي بسيجي سال هاس�ت در زمينه هاي 
متع�ددي همچ�ون ح�ذف موان�ع تولي�د، احياي 
كارخانه هاي در معرض تعطيل�ي و حمايت از توليد 
ملي فعاليت مي كنند. كارگراني كه قبل از پيروزي 
انقالب اس�المي با اعتصاب�ات سراس�ري، فعاليت 
خ�ود را آغ�از كردن�د و در جبهه حق علي�ه باطل 
جنگيدند، پس از پيروزي شكوهمند انقالب نيز در 
هشت سال دفاع مقدس در راستاي پويايي اقتصاد 
كش�ور همچون ديواري محكم ايستادگي كردند و 
نگذاشتند ضربه اي به توليد داخلي وارد شود. حاال 
هم چند سالي است كه با عنوان سازمان يافته بسيج 
كارگري تمام تالشش�ان را مي كنند ت�ا كارخانه ها 
حتي ي�ك روز از حركت بازنمانن�د. در حال حاضر 
حدود 400 هزار نيروي بس�يجي در سراس�ر كشور 
فعاليت مي كنن�د و در آخرين اقداماتش�ان موانع 
توليد را از پيش پاي بيش از 600 كارخانه برداشته اند. 

چند سالي است كه نام بسيج كارگري پررنگ تر شده 
است. نيروهاي جهادي كه فعاليت خودشان را قبل از 
پيروزي انقالب اسالمي آغاز كردند و در جبهه حق عليه 
باطل شجاعانه جنگيدند، در هشت سال دفاع مقدس 
نيز به رغم وجود مش��كالت فراوان حتي يك روز هم 
دست از كار نكشيدند و نگذاشتند چرخ اقتصاد كشور 
از حركت بايستد. حاال هم چند سالي است هدفمند تر 
از گذش��ته در راس��تاي حذف موانع تولي��د، احياي 
كارخانه هاي در معرض تعطيلي و حمايت از توليد ملي 
فعاليت مي  كنند. فعاليتي كه نمونه آن را مردم سراسر 
كشور با نام »شيفت ايثار« در همين شهريورماه سال 
جاري ديدند. در اين تاريخ كارخانه هايي كه در معرض 
تعطيلي قرار داش��تند با فعاليت جهادي كارگران به 
چرخه توليد بازگشتند. در اين خصوص رئيس سازمان 
بسيج كارگري با اشاره به اينكه بسيج كارگري از همان 
سال هاي قبل از پيروزي انقالب اسالمي فعاليت خود را 
آغاز كرده است، به »جوان« مي گويد: »بيشترين تعداد 

شهدا با 14 هزار شهيد مربوط به قشر كارگري است.« 
وي با اشاره به اينكه از س��ال 90 فعاليت اين بخش به 
صورت سازمان يافته و رسمي آغاز شده است، مي افزايد: 
»بسيجيان در اين شرايط كه ايران در تحريم هاي شديد 
اقتصادي قرار دارد، با فعاليت بهتر و بيش��تر سعي در 
خنثي كردن سياست هاي خصمانه دشمن دارند.« از 
همين رو به گفته رعيتي فرد، 400 هزار نيروي جهادي 
بسيج كارگري در سراسر كارخانه ها ايثارگونه فعاليت 
مي كنند تا هيچ چرخي از توليد بازداشته نشود و موانع 

توليد يكي پس از ديگري برداشته شوند. 
   بسيج به كمك توليد ملي مي آيد

از زماني كه بسيج كارگري و كارخانه جات تشكيل شده 
اس��ت، موضوعاتي همچون كمك به ارتقا و بهره وري 
كارخانه ها، افزايش همدلي و همزبان��ي در بين كارگر 
و كارفرما، اسالمي شدن محيط كار در راستاي ارتقاي 
وجدان كاري و ارتق��اي بهره وري و كم��ك به كاهش 
ضايعات مورد توجه قرار گرفته اس��ت تا حركت چرخ 

توليد و اقتصاد تضمين شود و معيشت كارگران هم در 
معرض خطر قرار نگيرد. رئيس سازمان بسيج كارگري 
در اين باره مي گويد: »ما تمام تالشمان را مي كنيم تا از 
ظرفيت هاي بسيج، سپاه و همه دستگاه هاي مرتبط بهره 
ببريم تا از مش��كالت حوزه توليد بكاهيم.« رعيتي فرد 
با اشاره به فعاليت هاي بس��يج كارگري در شش ماهه 
نخست س��ال جاري بيان مي كند: »در نيمه اول سال 
97 توانستيم مشكالت حوزه توليد بيش از 50 كارخانه 
را در سراسر كشور برطرف كنيم. اين در حالي است كه 
با آغاز رزمايش اقتدار عاش��ورايي2 در شهريورماه و با 
كمك 52 هزار بسيجي در »شيفت ايثار« بيش از 210 
هزار نفر- ساعت در اين بازه كوتاه زماني رايگان فعاليت 
كردند.« در اين بخش با توجه به اينكه كارخانه هاي در 
معرض تعطيلي به كار برگش��تند و كارگران هم بيكار 
نش��دند، هم كارگران و هم كارفرماي��ان از نتيجه اين 
اقدامات راضي بودند. الزم به ذكر است كه از بين 560 
واحد توليدي كه اين ايثارگران در آنها دست به فعاليت 

زدند فقط براي يك روز در معدن كوهبنان استان كرمان 
كارگران توانس��تند بيش از 20 تن اضافه بر روند توليد 
هميشگي شان ذغال سنگ توليد كنند. عالوه بر اين در 
كارخانه ذوب آهن اصفهان نيز بسيجيان با جمع آوري 
ضايعات و بازگرداندن آنها به روند توليد چندين ميليارد 
تومان به اين واحد صنعتي كمك كردند. همچنين در 
اين راس��تا مي توان به كارخانه هاي ذوب آهن اروميه، 
سيمان اروميه، نس��اجي خوي، پيام افشان پيرانشهر، 
سيمان فارس، پشم شيشه شيراز، كارخانه آجر داراب 
و چندصد كارخانه ديگر نيز اش��اره ك��رد كه يا تعطيل 
ش��ده بودند يا به دليل نبود مواد اوليه و منابع مالي در 
معرض تعطيلي قرار داش��تند و حاال دوباره چرخ توليد 
آنها در حال حركت اس��ت. عالوه بر اين اقدامات، قرار 
است طرحي هم در راستاي فرهنگ سازي در راستاي 
حمايت از توليد داخلي و آشنايي دانش آموزان با بازار كار 
و فرايند توليد با عنوان »ايران يار« با حضور هزار و 600 

مدير كارخانه برگزار شود.

تسهيل فعاليت 600 كارخانه با كمك جهادگران بسيجي 

حجتاالسالمعليرضاخادمالذاكرين

 حديث جهاد
حديث انقالب است

 بسيج سازندگي نهادي اس��ت كه نطفه آن در انقالب بسته شد، در 
بستر انقالب رشد كرد و همراه با نهال نوخاسته انقالب به ثمر رسيد. 
حديث جهاد، حديث انقالب است و كارنامه سراسر جهاد و شهادت 
آن، نش��ان از تالش و سختكوش��ي جهادگران دارد. دست پرتوان 
جهادگران، بذر انقالب را در دل محروم ترين و مستضعف  ترين قشر 
جامعه يعني روستاييان كاشت و تير آنان قلب بزرگ ترين دشمنان 

را نشانه گرفت. 
از سوي ديگر، واژه محروميت كه از آن به فقدان دسترسي مناسب 
به فرصت ها و منابع در ابعاد مختلف اجتماعي، اقتصادي و... تعبير 
مي شود اگرچه از عقبه هاي طوالني به موازات پاي نهادن آدمي به 
كره خاكي برخوردار اس��ت، اما به معناي ام��روزي كلمه، مي توان 
زمان ش��كل گيري آن را به لحاظ تاريخي در دني��ا مقارن با انقالب 
صنعتي و در ايران مصادف با كش��ف نفت و ورود صنعت دانس��ت. 
اين مفهوم كه مبين ميزان نابرابري در ارائه خدمات و تس��هيالت 
عمومي است نشانگر ناهمگوني در سطوح توسعه و فقدان توازن در 
بهره مندي از امكانات است كه پيامدي جز تشديد عدم تعادل ميان 
سكونتگاه هاي روستا شهري به دنبال نخواهد داشت.  لذا با توجه به 
اهميت و نقش سازندگي در سال هاي اخير و عرصه خدمات اين نهاد 
در ارائه رسيدگي به مناطق محروم و مرزي، ضروري به نظر مي رسد 
كه مس��ئوالن و دولتمردان براي ارائه عملكرد مطلوب تر اين نهاد 
امكانات و شرايط مناسبي را رقم بزنند تا بتوان از عملكرد منطقي تر 

اين نهاد بهره بيشتر گرفت. 
مقام معظم رهبري فرموده اند: طرح بس��يج س��ازندگي به منظور 
استفاده از نيرو و نش��اط جوانان براي س��ازندگي كشور در اوقات 
فراغت به درخواس��ت اينجانب فراهم ش��ده اس��ت... اميد است با 
اقدام در اين باب )بس��يج س��ازندگي(  فرصت ايام فراغت جوانان 
مغتنم شمرده شود و كمكي به سامان يافتن امور كند.  در راستاي 
اجراي اصل 147 قانون اساس��ي جمهوري اسالمي ايران سازمان 
بسيج سازندگي و رده هاي تابعه به عنوان مجري طرح هاي عمومي 
و دولتي محس��وب و مجاز به تبادل توافقنامه يا انعق��اد قرارداد با 
دستگاه هاي دولتي مي باش��ند. دس��تگاه هاي اجرايي مجازند در 
پروژه هاي واگذاري نسبت به تفويض اختيار الزم به بسيج سازندگي 
اقدام و تالش در جهت محروميت زدايي، عمران و آباداني روستا و 
مناطق محروم، غني سازي اوقات فراغت جوانان در عرصه هاي كار، 
 تالش و بهره برداري از توانايي هاي آنها، توسعه و بسط فرهنگ سازي 
در بين جوانان، كمك به دولت در توسعه سازندگي معنوي و مادي 
كشور به ويژه در طرح هاي عام المنفعه، افزايش توان فني و تجربي 
جوانان داوطلب و بسيجيان و ايجاد فضاي مناسب براي تمرين در 
فعاليت هاي گروهي و كمك به رفع مش��كل جوانان،  اعم از دائم و 
موقت، اقدام نمايند.  ويژگي مهم بسيج، عدم تعلق آن به هيچ فرد 
يا گروهي اس��ت و در كالمي س��اده تر هدف اصلي آن پاسداري از 

ارزش ها و آرمان هاي انقالب اسالمي است. 
بس��يج بنا به مأموريت ذاتي خود بعد از پايان جنگ و اتمام حضور 
نظامي در جبهه ها، با ظرفيت بزرگي كه با تكيه برتوان مردمي شكل 
گرفته بود نيازهاي روز كشور را شناسايي كرد و وارد عرصه سازندگي 
ش��د و جبران خس��ارت هاي به جاي مانده از هش��ت سال جنگ 
تحميلي، بازس��ازي مناطق جنگزده و محروميت زدايي از مناطق 
محروم كشور در دس��تور كار اين نهاد مردمي و انقالبي قرار گرفت. 
بدين گونه سازندگي را با همت بلند آغاز كرد و با ورود به عرصه هاي 
عمران و محروميت زدايي، منابع طبيعي و كشاورزي، خدمات رساني 
و سالمت، آموزش هاي فني و حرفه اي، علمي، آموزشي، مشاوره اي 
و كالس هاي تقويتي و سوادآموزي و كمك به دولت براي پيشبرد 
راهبردهاي اقتصادي و به خصوص اقتصاد مقاومتي كه مورد تأكيد 
مقام معظم رهبري نيز مي باشد، توانس��ت در مسير آباداني كشور 
گامي مؤثر بردارد.   حاال و با نزديك ش��دن ب��ه دهه چهارم انقالب 
اسالمي بسيج س��ازندگي توانسته اس��ت در جهت ترويج فرهنگ 
س��ازندگي و محروميت زدايي، كمك به عمق بخشي داخلي نظام و 
مقابله با تهديد جنگ نرم، هم افزايي ظرفيت هاي موجود در كشور و 
سازماندهي و اعزام گروه هاي جهادي، كارهاي مؤثري را انجام بدهد 

و به دنبال فردايي بهتر براي ايراني آباد و اسالمي باشد.
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