
    ميترا شهبازي
امسال جهادگران بسيج و سپاه اجراي هزار و 40 طرح 
محروميت زدايي را در ليست برنامه هايشان قرار داده اند 
و با جديت تمام آنها را دنب�ال مي كنند. طرح هايي كه 
بخشي از آنها در تابستان افتتاح  شدند و بخشي ديگر 
نيز در همين هفته بسيج پيش رو قرار است به مرحله 
بهره برداري برس�ند؛ پروژه هايي كه ب�ه طور حتم بعد 
از افتتاح بخش�ي از گرد محرومي�ت را كنار مي زنند و 
فرصت هاي بهره مندي از شرايط برابر اقتصادي، اجتماعي 
و فرهنگي را براي تمام اقش�ار جامعه فراهم مي كنند. 

    
جهادگران بسيج و س��پاه از ابتداي سال برنامه هاي 
محروميت زدايي متنوعي را در مناطق مختلف كشور 
در دس��ت اجرا دارند. برنامه هايي كه س��هم استان 
همدان از آنها به هزار و 40 طرح آباداني مي رسد. از 
اين تعداد بخش اندكي در تابستان تكميل و افتتاح 
شده است و حاال هم قرار است بخشي ديگر از آن كه 
شامل 850 پروژه مي شود در هفته بسيج  به مرحله 
بهره برداري برسد. طرح هايي كه به طور حتم نه تنها 
س��ايه بخش��ي از محروميت ها را كنار مي زنند بلكه 
فرصت بهره مندي از شرايط برابر اقتصادي، اجتماعي 
و فرهنگي را براي تمام اقشار جامعه فراهم مي كنند. 

    اجراي 1040 طرح محروميت زدايي
ش��ايان ذك��ر اس��ت از اي��ن ه��زار و 40 ط��رح 
محروميت زدايي كه توسط نيروهاي جهادي سپاه و 
بسيج اجرا مي شوند، بيش از 80 درصد آنها در مناطق 
روستايي و كم برخوردارتر هدفگذاري شده اند. در اين 
باره مسئول بسيج سازندگي سپاه استان همدان در 
ابتداي آغاز اين طرح ها به تس��نيم گفته اس��ت اين 
پروژه ها در حوزه هاي اش��تغال، معيشت، آب شرب 
روستايي، انتقال آب كشاورزي، راه روستايي، مركز 
فرهنگي، تعمير و مرمت مس��اجد، خانه بهداشت و 
مركز س��امت، پروژه هاي آبخي��زداري، ذخيره آب 
كشاورزي، سالن هاي ورزشي، پل روستايي، كارگاه 
اشتغال و غيره اس��ت. علي قراباغي با اشاره به اينكه 

صرف حداقل 40 ميليارد تومان اعتبار براي اجراي 
اين طرح ها پيش بيني شده، بيان كرده است يكهزار 
و 40 پروژه  محروميت زدايي در كل استان پراكنده 
است اما هر كجا كه آمادگي  و محروميت بيشتر باشد 
پروژه ها به سمت آن مناطق سوق داده مي شوند اما 

شهرس��تان هاي بزرگ و مناطق محروم بيش��ترين 
پروژه ها را به خود اختصاص مي دهند. بخشي ديگر 
از اي��ن طرح ها از ابتداي تابس��تان س��ال جاري در 
شهرستان كبودرآهنگ آغاز به كار كردند كه فرمانده 
س��پاه ناحيه كبودرآهنگ درباره آن به تسنيم گفته 
است جهادگران سپاه و بسيج استان همدان، اجراي 
هزار طرح محروميت زدايي را در دستور كار قرار داده 
كه از اين تعداد 70 مورد س��هم ناحيه كبودرآهنگ 
است. سرهنگ پاسدار محمود بداغي با اشاره به اينكه 
از ابتداي امسال تاكنون 30 گروه جهادي به مناطق 
محروم شهرس��تان اعزام و چهار واحد مسكوني هم 
براي افراد زيرپوشش كميته امداد ساخته شده، گفته 
است از مهم ترين اين طرح ها مي توان به ساخت منزل 
مس��كوني براي محرومان، تعمير و مرمت خانه هاي 
آسيب ديده در بارندگي هاي ابتداي سال، ديواركشي 
پنج خانه بهداش��ت، حفر كانال هدايت آب، كمك 

به ساخت دو مدرسه و ساخت س��رويس بهداشتي 
در مدارس اش��اره كرد كه تعدادي از آنها انجام  شده 
است. اين مسئول سپاهي با اشاره به اينكه به منظور 
حمايت از قشر محروم و كمك به عرصه توليد امسال 
هم به كمك بسيج مهندسين، مهندس كشاورزي به 
مزارع كشاورزي اعزام شده تا با راهنمايي كشاورزان 
به بهبود محصوالت كش��اورزي كمك كنند، گفته 
اس��ت برگزاري كاس هاي آموزش��ي در روستاها، 
س��اخت چهار واحد مس��كن مددجويي، حضور در 
قرارگاه پيش��رفت و آباداني، برگ��زاري كاس هاي 
آموزشي در روستاها و اهداي سبد غذايي به محرومان 
از ديگ��ر اقدامات س��پاه ناحي��ه كبودرآهنگ براي 
محروميت زدايي بوده است. در كنار تمام اين اقدامات 
اردوهاي جهادي دانش آموزان و بس��يج محات هم 
برگزار ش��ده  كه اين اف��راد با حضور در روس��تاها و 
مناطق محروم اقداماتي چون رنگ آميزي مدارس، 

برگزاري كاس هاي كمك آموزش��ي و هنري براي 
دانش آموزان و مشاوره را انجام دادند.

   محروميت زدايي از مناطق كم برخوردار
گفتني است تمام طرح هايي كه بسيج و سپاه براي كنار 
زدن بخشي از غبار محروميت ها در استان همدان پيش 
مي برند ش��امل طرح هاي زودبازده و عام المنفعه و در 
مناطق محروم و كم برخوردار است. در اين باره مديرفني 
و عمراني بس��يج س��ازندگي همدان ب��ه عصر همدان 
گفته است بخش��ي از اين طرح ها در شهرستان ماير، 
اس��دآباد، كبودرآهنگ، بهار، رزن، قهاوند، تويسركان، 
فامنين و غيره اجرايي مي ش��وند. علي اصغر رحيمي 
با اش��اره به اينكه پروژه ها در همه حوزه ها گس��ترده و 
مربوط به حوزه كشاورزي، اشتغال، فرهنگي و خدماتي 
مي شوند، بيان كرده اس��ت در حيطه اليروبي قنوات، 
ساخت كانون هاي فرهنگي پرورش فكري، كانون قرآن 
و عترت و همچنين در راس��تاي طرح كرامت سپاه در 
راستاي پيشگيري از اعتياد و اس��تفاده از مواد مخدر و 
مصرف مواد مخدر پروژه هاي گسترده اي توسط سپاه 
براي استان در نظر گرفته شده است. شايان ذكر است 
بخش��ي ديگر از طرح هاي محروميت زداي��ي كه قرار 
است در اين استان اجرايي شوند شامل ساخت و مرمت 
وضوخانه ها و سرويس هاي بهداشتي مدارس مي شوند 
كه در اين پروژه ها دولت، سازمان برنامه ريزي و بسيج با 
هم همكاري كردند.  همچنين در اين راستا ديواركشي 
پنج مدرسه در مناطق محروم هم بود كه تاكنون انجام 
شده است. مضاف بر تمام آنچه تاكنون به عنوان بخشي 
از اقدامات بسيج بيان شده است،  فرمانده پايگاه مقاومت 
بيت المقدس روستاي توانه نهاوند نيز گفته است گازكشي 
پنج واحد مسكوني محرومان توسط خيران و پايگاه بسيج 

بيت المقدس اين روستا نيز انجام شده است. 
عب��اس جالي ب��ا اش��اره ب��ه اينك��ه اي��ن اق��دام با 
اعتبار۱00ميليون ريال به همت خيران انقابي و گروه 
جهادي شهيد »شيروده پتكي« پايگاه بسيج اين روستا 
صورت گرفته، بيان كرده است تاكنون سه واحد اين پروژه 

به اتمام رسيده و دو واحد آن در حال انجام است.

   سجاد مرسلي
با اينكه اس�تان كردس�تان داراي مناطق محروم 
و نيازمندي اس�ت اما وقتي صحب�ت از گروه هاي 
جهادي اين استان و خدمت رساني آنها به نيازمندان 
مي شود، مي توان رد پاي آنان را در تمام ايران ديد. 
شايد حضور 20 هزار جهادگر بسيجي كردستاني 
در زلزله كرمانشاه و س�يل خرم آباد مشتي از اين 
خروار باشد؛ جهادگراني كه در چهار حوزه عمران 
و آباداني، بهداشت و سالمت، فرهنگي، آموزشي، 
اقتصاد مقاومتي و اش�تغالزايي ب�ه مردم خدمت 
مي كنند و ح�اال با ثبت بالغ  ب�ر 300 گروه جهادي 
در سطح استان، مجمع جهادي را با هدف انسجام 
بخشيدن به فعاليت هاي خود تش�كيل داده اند. 

    
در سال هاي اخير اقدامات بسيار شايسته اي در رابطه 
با رفع محروميت و مقابله با معضات و آس��يب هاي 
اجتماع��ي در نواح��ي منفصل ش��هري در اس��تان 
كردس��تان صورت گرفته كه وقتي به هر كدام از آنها 
نگاهي مي اندازيم، حتماً رد پايي از حضور گروه هاي 
جهادي بسيجيان مي بينيم.  جهادگراني كه خدمت 
را در صدر برنامه هاي خود ق��رار داده اند و بدون هيچ 
چشمداش��تي، در رف��ع مش��كات و گرفتاري هاي 

همنوعان خود قدم بر مي دارند. 
در همين رابط��ه رئيس مجمع گروه ه��اي جهادي 
دانشجويي استان كردس��تان با بيان اينكه بسيج در 
سال هاي بعد از پيروزي انقاب اس��امي با ورود به 
ميدان هاي سازندگي در عرصه هاي مختلف نشان داده 
است از توانمندي غيرقابل  انكاري براي آباداني كشور 
برخوردار است و نقش مؤثري در پويايي هرچه بيشتر 
نظام و حاكميت كشور دارد، گفت: »توجه به مناطق 
محروم از هم��ان روزهاي اول انق��اب، به  رغم تمام 

مشكات موجود از اهداف اساسي انقاب بود.«
مياد فخرايي خاطرنشان كرد: »بررسي بيانات مقام 
معظم رهبري در 40 سال اخير نشان از توجه ايشان 
به آسايش، رفع مشكات معيش��تي و رفاهي مردم 
و برقراري عدالت اجتماع��ي دارد.« وي با بيان اينكه 
ميدان جهاد بسيار وسيع است و جهادگران سفيران 
نظام در مناطق محروم و روس��تاها هس��تند، گفت: 
»جوانان جهادگر بدون هيچ دستمزدي در اين ديار 
حاضر شده و لبخند اهالي روستا را بهترين دستمزد 
براي كار خود مي دانند. هدف اردوهاي جهادي بر پايه 
سازندگي است. س��ازندگي از خودس��ازي آغاز و در 
نهايت به سازندگي در مناطق محروم ختم مي شود.« 
فخرايي اظهار كرد: »در دو س��ال گذش��ته 20هزار 
جهادگر بس��يجي كردس��تاني در زلزله كرمانشاه و 
س��يل خرم آباد اعام آمادگي كرده و خدمات خود را 
در چهار حوزه عمران و آباداني، بهداشت و سامت، 
فرهنگي، آموزشي، اقتصاد مقاومتي و اشتغالزايي به 
مردم ارائه كردند. بالغ  بر 300 گروه جهادي در سطح 
استان وجود دارد كه مجمع جهادي با هدف انسجام 
بخشيدن به فعاليت هاي صورت گرفته در كردستان 
تشكيل شده است.« به گفته رئيس مجمع گروه هاي 
جهادي دانشجويي استان كردستان در سال هاي اخير 
نيز فعاليت هاي مختلفي در جهت مقابله با معضات و 
آسيب هاي اجتماعي در نواحي منفصل شهري انجام 
شده اس��ت و گروه هاي جهادي مشكات مردم را به 

مسئوالن منعكس و مطالبه گري مي كنند. 
   جهاد خدمت براي سالمتي محرومان

دانشجويان بس��يجي كردس��تان يكي از محورهاي 

اصلي كمك رساني به نيازمندان و محرومان به شمار 
مي آيند. جواناني كه در كن��ار تحصيل علم و دانش، 
سراغ مناطق محروم و شهروندان نيازمند هم مي روند 
و به ياري رس��اني به آنها مي پردازند.  در همين راستا 
رئيس بسيج دانشجويي كردستان از اعزام 3۹0 نفر 
در قالب 4۹ گ��روه جهادي به 35 روس��تاي محروم 
در سراسر اس��تان كردس��تان خبر داد و گفت: »اين 
گروه ها در طول سال با برنامه ريزي مشخص مناطق 
مختلف را شناس��ايي مي كنند و به كمك هموطنان 
كم برخوردار مي روند.«  توحيد رس��تمي تأكيد كرد: 
»اين گروه هاي جه��ادي قرار اس��ت در زمينه هاي 
دندانپزشكي، بهداشتي، عمراني، دامپزشكي، آموزشي 

و فرهنگي خدمت رساني كنند.«
وي افزود: »در ابتداي س��ال جاري ه��م ۱۱0 نفر از 
گروه هاي جهادي به مناطق پلدخت��ر و حدود يكي 
دو ماه پيش نيز 40 نفر از گروه هاي جهادي به مناطق 
مالوجه اعزام شدند و خدمات پزشكي به ۱۱00 نفر از 
مردم ارائه دادند.« مسئول بسيج دانشجويي استان 
كردستان به دو ماه پيش هم گريزي زد كه گروه هاي 
جهادي و پزش��كي به مناطق محروم بخش دلبران، 
روستاي مالوجه و طوغان در شهرس��تان قروه اعزام 
شدند و در مورد اقدامات آنها گفت: »اين جهادگران 

در راس��تاي ارائه خدمات درماني و بهداشتي رايگان 
در حوزه هاي دندانپزش��كي، پزشكي، مامايي و علوم 

آزمايشگاهي به مردمان اين مناطق اعزام شدند.«
توحيد رستمي با اش��اره به اينكه اكثر مناطق محروم 
در كردستان نيازمند خدمات پزش��كي، بهداشتي و 
درماني هس��تند، افزود:»گروه هاي جهادي ساالنه در 
راستاي ارائه خدمات درماني، بهداشتي و آموزشي به 
مناطق محروم روستايي استان كردستان اعزام شدند و 
برنامه هاي مختلفي را اجرا  كردند. ناگفته نماند از ابتداي 
س��ال  جاري 45 گروه جهادي در عرصه هاي مختلف 
جهادي به ويژه فرهنگي، آموزشي و عمراني به مناطق 
محروم استان كردستان و مناطق سيل زده كشور اعزام 
شدند.« وي بيان كرد: »همچنين چند نقطه در حاشيه 
شهر سنندج نيز توسط گروه هاي جهادي مشخص شده 
كه جهادگران با حض��ور در آن مناطق و ارائه خدمات 
مختلف به مردم در راستاي شناسايي و رفع آسيب هاي 
اجتماعي گام برمي دارند.« رستمي ادامه داد: »اين افراد 
در قالب گروه جهادي به منظور رفع مشكات در مناطق 
محروم و حاشيه نشين سطح شهر مستقر مي شوند و 
خدمات رايگان به مردم ارائه مي دهند. اعزام گروه هاي 
محروميت زدايي و تيم هاي تخصصي پزشكي و درماني 
به مناطق محروم اقدامي در راستاي تحقق منويات مقام 
معظم رهبري و طرح اعتاي بسيج بوده تا زمينه براي 

رفع محروميت در اين مناطق فراهم شود.«
وي  اف��زود: »امس��ال گروه هاي جه��ادي به صورت 
تخصصي در مناطق محروم حضور پيدا كرده و نسبت به 
احصاي مسائل و ارائه راهكار در راستاي گفتمان سازي 
و مطالبه گري از دس��تگاه هاي ذي ربط نسبت به حل 
مش��كات مردم عمل مي كنند.« فراموش نمي كنيم 
اوايل سال، زماني كه سيل در چندين استان ويراني هايي 
بر جاي گذاشت و گروه هاي جهادي از تمام نقاط براي 
كمك رس��اني به هموطنان س��يل زده به استان هاي 
خسارت ديده اعزام شدند.  جهادگراني كه بدون هيچ 

ادعايي در كمترين زمان خود را به اين مناطق رساندند 
و بي هيچ قيل و قالي فقط به خدمت رساني پرداختند 
و بعد هم سراغ منطقه محروم و نيازمند ديگري رفتند.  
در آن زمان هم مديركل تبليغات اس��امي كردستان 
اعام ك��رد: »گروه ه��اي جهادي تبليغات اس��امي 
كردستان براي كمك به سيل زدگان در كمترين زمان 
ممكن تشكيل و به اين مناطق اعزام شدند.« در كنار 
اين جهادگران گروه هاي جهادي بسيجيان شبانه خود 
را به لرستان و خوزستان رساندند و از همان دقايق اوليه 

خدمات رساني هايشان را آغاز كردند. 
   وحدت اهل تشيع و تسنن براي سربلندي اسالم

يكي از ويژگي هاي بارز كردس��تان، حضور برادران و 
خواهران اهل تشيع و تسنن در كنار يكديگر و زندگي 
بسيار آرام و مملو از مهر و محبت آنهاست. گواه اين ادعا 
مراسم هاي مذهبي و حضور آنان در اين برنامه هاست. 
در مراسم اربعين اخير هم 250 نفر از دانشجويان اهل 
تشيع و تسنن دانشگاه هاي اس��تان كردستان براي 

شركت در پياده روي اربعين اعزام شدند. 
دبير ستاد اربعين دانشگاه هاي كردستان در مراسم 
بدرقه دانشجويان گفت: »امروز دشمن با تمام توان 
در فضاي مجازي و حقيقي با ابزار هاي الزم به جنگ 
با جوانان آمده اس��ت. يكي از ابزار هاي خنثي سازي 
جنگ نرم دشمن، تقويت فرهنگ ايماني و اعتقادي 
جوانان اس��ت و چه چيزي بهتر از فرهنگ حسيني 
است.« توحيد رستمي  با بيان اينكه اگر چه دشمن 
مي خواست ناامني در عراق ايجاد كند و در مشاركت 
باالي مردم در پياده روي اربعين تأثيرگذار باشد، اما 
آمار مردم نس��بت به سال هاي گذش��ته بيشتر شده 
است، اذعان داشت: »ستاد اربعين با همكاري و كمك 
مس��ئوالن دانش��گاه ها و نهاد نمايندگي رهبري در 
دانشگاه هاي كردستان تشكيل شد.« وي تأكيد كرد: 
»40 نفر از اين تعداد دانش��جو را برادران و خواهران 
اهل سنت تش��كيل مي دهند كه مصداق بارز ارادت 

اهل س��نت به اهل بيت )ع( است. البته سال گذشته 
۱00 نفر از دانشجويان دانشگاه هاي كردستان براي 
حضور در پياده روي اربعين ثبت نام كردند كه اين آمار 

امسال به 250 نفر افزايش پيدا كرد.«
كردس��تاني ها عاوه بر حضور در مراسم راهپيمايي 
عظيم اربعين در خدمات رساني ها هم از هيچ تاشي 
َبق  فروگذار نكردند و هر چه در توان داش��تند در َطَ
اخاص و در خدمت زائ��ران اربعين گذاش��تند. در 
همين اي��ام بود كه با هدف خدمات رس��اني مطلوب 
به زائران اربعين حسيني ۱2 دس��تگاه اتوبوس و دو 
دس��تگاه خودرو آتش نش��اني به مرز خسروي اعزام 
ش��دند. همراه اين خودرو چهار آتش نش��ان هم به 
اين مرز اعزام ش��دند و تا پايان مراسم اربعين در مرز 
خسروي مستقر هس��تند. اين تعداد اتوبوس جهت 
جابه جايي زائران اربعين حسيني به مرز خسروي اعزام 
شدند و به زائران خدمت رساني كردند. اين اتوبوس ها 
در مرز خس��روي در اختيار اتحاديه اتوبوسراني قرار 
گرفتند تا با برنامه ريزي هاي صورت گرفته نسبت به 

جابه جايي زائران اربعين اقدام نمايند. 
   رزمايشي براي ثبات امنيت 

حدود ۱0 روز پيش بود كه رزمايش الي بيت المقدس 
با حضور هشت گردان در بيجار برگزار شد.  فرمانده 
سپاه بيجار ضمن گراميداشت ياد و خاطره 450 شهيد 
واالمقام شهرستان بيجار گفت: »دشمنان ما به دنبال 
ايجاد روحيه يأس و نااميدي در بين مردم هستند و 
رسانه ها و فعاالن فضاي مجازي ما با روشنگري بايد 
نقشه دشمنان را براي مردم تبيين و روحيه اميدواري 
در جامعه القا كنند.« س��يدمرتضي ميرآقايي با بيان 
اينكه همزمان با سراسر اس��تان كردستان رزمايش 
الي بيت المقدس با ش��عار 40س��ال اقتدار بسيج در 
در شهرس��تان بيجار برگزار ش��د، افزود: »رزمايش 
امسال حوزه محوري است و در محدوده استحفاظي 
محل اس��تقرار حوزه ها برگ��زار ش��د و در رزمايش 
الي بيت المقدس بيجار هفت گردان بيت المقدس و 
يك گردان كوثر به استعداد يكهزار و 872 نفر حضور 
داشتند.« وي با بيان اينكه رزمايش الي بيت المقدس 
با مأموريت امنيتي و مبارزه با اغتشاشات و آرام سازي 
شهري برگزار ش��د، هدف از برگزاري اين رزمايش را 
ارتقاي سطح آمادگي گردان ها، آمادگي براي اجراي 
مأموريت ها در روز واقعه، سازماندهي و به روز رساني 
مجدد گردان ها اعام و تصريح كرد: »تمرين بر پايه 
تهديدات بومي و منطق��ه اي و آمادگي براي مقابله با 
تهديدات دش��من از ديگر اهداف برگزاري رزمايش 

الي بيت المقدس در بيجار بود.« 
به گفته ميرآقايي، بس��يجيان با حضور پر شور خود 
در اين رزمايش اقتدار بسيج در طول 40سال از عمر 
با بركت انقاب را به نمايش گذاشتند.  فرمانده سپاه 
بيجار با تأكيد بر اينكه بس��يجيان در اين رزمايش با 
آرمان هاي امام، رهبري و شهدا تجديد پيمان كردند، 
از انجام فعاليت فرهنگي در رزمايش الي بيت المقدس 

با حضور بسيجيان خبر داد. 
وي تصريح ك��رد: »انج��ام فعاليت ه��اي گروهي و 
اجتماعي، مأموريت هاي پياده روي، زندگي در شرايط 
سخت، برگزاري زيارت عاشورا و نماز جماعت از ديگر 
برنامه هاي رزمايش بود. همچنين اس��تقرار، امورات 
تاكتيكي، ستون كش��ي، برنامه هاي ش��بانه، تك به 
ارتفاع، انفجارات، مبارزه با اغتشاشات و آرام سازي و 
در نهايت جمع آوري از ديگر برنامه هاي رزمايش ۱8 

و ۱۹ مهر ماه در بيجار بود.«

فعالیت 300 گروه جهادی كردستان در بخش های عمرانی، بهداشتی و آموزشی

 افتتاح ۸۵0 پروژه محرومیت زدايي جهادگران همدانی در هفته بسیج

 2۸درصد فعالیت گروه های جهادی
عمرانی است

فعاليت هاي گروه هاي جهادي در كل كشور در راستاي اقدامات كلي بسيج 
سازندگي كشور است. گروه هايي كه با اعزام به مناطق محروم و كم برخوردار 
كشور، رفع مشكالت و توجه به نيازهايشان را در دستور كار قرار دادند و 
بي وقفه در جهت ساماندهي به آن در تالش و اقدامند. حاال رئيس سازمان 
بسيج سازندگي كشور هم از فعاليت 12هزار كارگروه جهادي در سراسر 
كشور خبرمي دهد و تأكيد مي كند وظيفه بس�يج سازندگي، گسترش 
دادن گروه هاي جهادي و سوق دادن آنها به سوي خدمت به ديگران است. 

    
در حال حاضر گروه هاي جهادي به دو بخش تقسيم مي شوند كه يكي از 
آنها گروه هاي مهاجر و قشري هستند كه بايد نهايت تخصص را داشته 
باشند. بر همين اساس گروه جهادي مهاجر بايد از بودجه فاصله بگيرند و 
به اين درك برسند كه قرار نيست بسيج سازندگي تصدي گري گروه هاي 
جهادي را بر عهده داشته باشد. گروه ها بايد خوداتكايي را بياموزند تا در 
مهاجرت با مشكل مواجه نش��وند. اين گروه جهادي بايد در ساير اماكن 

مستقل باشد و بتواند به صورت خودساخته به سايرين كمك برساند. 
اما گروه دوم مهاجرتي نيستند، جمعي از افراد در يك محل به عنوان گروه 
خدمت رسان قصد كمك به بيماران، خانواده شهدا و نظاير اين افراد را دارند. 
هر چند نظام نامه اي از سوي بسيج سازندگي اباغ شده و مجامع نيز شكل 
گرفته است ولي در بسياري از شهرس��تان ها هنوز اين گروه هاي جهادي 
پذيرفته نشدند.  در همين رابطه رئيس بسيج سازندگي كشور با بيان اينكه 
در حال حاضر وضعيت بسيار خوب شده و بهبود يافته است و بخش عظيمي 
از افراد جذب گروه هاي جهادي و خدمت رسان شدند، مي گويد: »اين امر 
شبكه اي غيررس��مي را براي پذيرفتن مأموريت افراد تشكيل مي دهد و 
آموزش، نظارت، شكل دهي و نظاير اين موارد بر عهده مجمع جهادگران 

است. بايد جهادگران واكنشي سريع به حوادث داشته باشند.«
محمد زهرايي معتقد است برخي از مسئوالن و افرادي كه در جامعه در 

جايگاه تصميم گيري قرار دارند هنوز گروه هاي جهادي را باور ندارند. 
اين مسئول مي افزايد: »مسئوالن سازندگي نواحي بايد از جنس مردم 
باشند. ۱0 هزار كارگاه مقاومتي اقتصادي در سال برگزار مي شود. چند 
درصد از اين افراد از اعضاي كارگروه هاي مذكور بودند؟ ۱00 هزار نفر در 
سال به صورت تخصصي آموزش مي بينند كه تعداد كاركنان كارگروه هاي 
جهادي نسبت به ساير افراد اندك بود. بايد اعضاي جهاد سازندگي مانند 

اتمسفر در كشور فعال باشند.«
وي با تأكيد بر اينكه بالغ بر 3 هزار طلبه و روحاني در سيل وظايف خود 
را انجام دادند و جوانان هميشه پاي كار بودند، تصريح مي كند: »پيش از 
تشكيل برنامه بسيج و سپاه در سيل 5هزار و 300 گروه جهادي در مرحله 
نخست و بالغ بر هزار نفر نيز در مرحله دوم فعال بودند، به طور كلي بالغ بر 

۱00 هزار نفر در خدمت رساني به سيل زدگان فعال بودند.«
   فعاليت 12هزار كارگروه جهادي

با اينكه گروه هاي جهادي در بس��ياري از مناطق محروم و كم برخوردار 
حضور داش��ته و به ارائه خدمت پرداخته و مي پردازند اما وقوع حوادث 
غيرمترقبه مانند س��يل، زلزله و... بيانگر بيداري و آماده بودن آنها براي 

خدمت رساني در هر لحظه و زمان و مكان است. 
بارها شاهد بروز س��يل و نظاير اين حوادث در جامعه بوده ايم كه اثرات 
مخربي بر جاي گذاشته است. مهم تر از آن حضور گروه هاي جهادي در 
اين مناطق بوده است. حال چنين به نظر مي رسد كه گروه هاي جهادي 
براي آمادگي داشتن جهت خدمت رساني در هر لحظه  بايد حتماً انسجام 
يابند و در دسته هاي ويژه اي قرار گيرند. كاري كه شوراها مي توانند كمك 

شاياني براي به هدف رسيدن آن كنند و جهادگران را ياري نمايند. 
البته رئيس بسيج سازندگي كشور هم اين ش��يوه و روش را مي پسندد 
و با بيان اينكه در اين وضعيت ش��بكه هاي جهادي به دو دسته درون و 
برون جهادي تقسيم مي شوند، مي گويد: »گروه هاي جهادي در صورت 
شبكه س��ازي از نوع ارتباطي و كامي مي توانند ق��درت خود را افزايش 
دهند. شفاف س��ازي بايد در دس��تور كار قرار گيرد؛ چراك��ه اين امر به 
عنوان محور شناخته شده  است و در صورت رعايت آن مي توان به شكل 
بهتري وضعيت را كنترل كرد.« وي با اشاره به ۱2هزار كارگروه جهادي 
كه در كشور فعال هس��تند، بيان مي كند: »740 گروه از آنها به صورت 
ويژه فعاليت مي كنند، تعدادي گروه جهادي فعال در استان هاي مختلف 
وجود دارد كه از ارگان هاي مختلفي كمك مي گيرند و در نهايت به عموم 
خدمت رساني مي كنند. وظيفه بسيج سازندگي، گسترش دادن گروه هاي 

جهادي و سوق دادن آنها به سوي خدمت به ديگران است.«
به گفته زهرايي گروه هاي جهادي قصد ارائه خدمات صحيح را دارند اما 

درست بودن اولويت بندي و خدمات آنها هنوز قطعي نشده است، 
   شهادت 24 جهادگر در مأموريت هاي جهادي

با توجه به افزايش خدمات گروه هاي جهادي و خدمات آنها در عرصه هاي 
مختلف حاال چنين استنباط مي شود كه حتماً بايد سازمان ها و نهادهايي 
كه از آنها حمايت مي كنند به نتايج كار آنها نمره اي دهند و آنها را تأييد 
كنند تا امور به خوبي پيش رود. آنطور كه بس��يج سازندگي اعام كرده 
است، 28 درصد فعاليت گروه هاي جهادي در بخش عمراني است اما در 

ابتدا امور عمراني كارگروه ها ذكر مي شود و بعد اقدام به عمل. 
رئيس سازمان بسيج سازندگي كشور هم تأكيد مي كند كه تراز گروه هاي 
جهادي امور ملي است و مي گويد: »به عنوان مثال تعداد كثيري در سه 
روز واكسيناسيون شدند. همچنين هزار و 700 خانه براي سيل زدگان در 
طول چهار ماه بازسازي شدو مسئوالن خدمات اجرايي حضور عموم در 
خدمات جهادي را باور ندارند.« زهرايي ادامه مي دهد: »به فرموده مقام 
معظم رهبري، گروه هاي جهادي راهي كه در پيش گرفتند را ادامه دهند، 
فكر كنند و امور خود را با فكر پيش ببرند، بسياري از افراد از خدمتگزاري 
محروم هس��تند و توفيق خدمت رس��اني به مردم را ندارند، به عبارتي 
۹0درصد از جوانان امروز از توفيق خدمت به سايرين محروم هستند كه 
بايد با گفتمان هاي عمومي آنها را جذب كرد.« به گفته اين مسئول، امور 
جهادي بايد در محيط هاي خانوادگي، دانشگاه ها، دانشكده ها و اماكن 
عمومي افزايش يابد. گروه هاي جهادي مختلفي وجود دارند كه برخي از 
آنها به ساير كشورها براي كمك به محرومان حضور مي يابند و برخي نيز 
به همسايه خود كمك مي رسانند و نكته مهم تر اينكه تاكنون 24نفر در 
مأموريت هاي جهادي به شهادت رسيدند. جوانان بايد ثبات قدم و عدم 

لغزش در اين مسير را اولويت امور جهادي خود قرار دهند. 
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سيداحمد هاشمي اشكا

در دو سال گذشته 20 هزار جهادگر بسيجي 
كردس�تاني در زلزله كرمانش�اه و س�يل 
خرم آباد اعالم آمادگي كرده و خدمات خود 
را در چهار حوزه عمران و آباداني، بهداشت 
و س�المت، فرهنگ�ي، آموزش�ي، اقتصاد 

مقاومتي و اشتغالزايي به مردم ارائه كردند

هزار و 40 پ�روژه  محروميت زداي�ي در كل 
استان پراكنده است اما هر كجا كه آمادگي  و 
محروميت بيشتر باشد پروژه ها به سمت آن 
مناطق سوق داده مي شوند اما شهرستان هاي 
بزرگ و مناطق محروم بيشترين پروژه ها را به 

خود اختصاص مي دهند


