
با توجه به ساختار قوميتي عشاير در مناطق مختلف 
كشور و نياز هاي عمومي و خاص آنان، ابتدا سازمان 
بسيج عشاير كشور تشكيل شد. از مهم ترين اهداف 
تشكيل اين سازمان مي توان به جلوگيري از نفوذ 
فرهنگ غربي و حفظ كيان نظام در مرزها، حفظ 
پايگاه خانواده و نظام اجتماعي عشاير، برخورداري 
از مواهب فرهنگي و اجتماعي همس��ان با س��اير 
قشر هاي مردم مانند امنيت و امور انتظامي و كمك 
به دفاع غيرنظام��ي و مقابله با ح��وادث و بالياي 
طبيعي و غيرطبيعي با توجه به موانع و صعب العبور 
بودن مناطق عش��ايري و حادثه خيز بودن مناطق 
محروم و مرزي كشور اشاره كرد. بعد از آن بسيج 
عشاير در سپاه اس��تان هايي كه پذيراي اين قشر 
بودند يكي پس از ديگري تشكيل شد  و حاال نوبت 

به بوشهر رسيده است. 
   قشقايي هاي بوشهر صاحب بسيج شدند

عشاير اس��تان بوش��هر داراي جمعيتي بالغ بر ۳۰ 
هزار نفر هس��تند كه همگي از ايل بزرگ قشقايي 
بوده و به زب��ان تركي قش��قايي صحبت مي كنند. 
اين عش��اير از پنج طايف��ه بزرگ كش��كولي، دره 
شوري، شش بلوكي، فارسيمدان و عمله تشكيل و 
شامل ۳۸ تيره و ۱۰۳ بنكو مي شوند.  عشاير استان 
بوشهر هفت ماه از سال را در اين استان و بقيه را در 
مناطق سردسيري و ييالق هاي استان هاي فارس، 
كهگيلويه و بوير احمد و اصفهان مي گذرانند.  چند 
روز پيش بود كه سازمان بسيج عش��اير سپاه امام 
صادق )ع( اس��تان بوشهر با معرفي س��رگرد رضا 
حيدري راد به عنوان مسئول اين سازمان، فعاليت 
خود را آغاز كرد.  حيدري با بيان اينكه عشاير استان 

بوشهر از همان روز هاي اول پيروزي انقالب اسالمي 
و بعد از آن نيز با شروع جنگ تحميلي با عضويت در 
گروه هاي مردمي به كمك انقالب و نظام اسالمي 
برخاس��ته و با مزدوران داخلي و بيگانگان خارجي 
ش��جاعانه پيكار نمودند كه به همي��ن منظور و با 
توجه به نبود قشر بسيج عشايري در استان بوشهر، 
اين عشاير بر حس��ب مناطق ييالقي خود اقدام به 
عضويت در سپاه هاي عشايري استان هاي فارس، 
كهگيلوي��ه و بويراحمد و اصفه��ان كردند كه اين 
عضويت تاكن��ون نيز ادامه دارد، گف��ت: »با توجه 
به جمعيت زياد عش��اير در استان بوش��هر و نبود 
قشر بسيج عش��ايري در اين استان، بر آن شديم تا 
سازمان بسيج عشايري اس��تان را راه اندازي كنيم 
كه بر همين اساس و با پيگيري هايي كه انجام شد 
موفق شديم در اسفند سال گذشته مجوز تأسيس 

اين سازمان را بگيريم.«
وي افزود: »فعاليت سازمان بس��يج عشاير استان 
بوشهر با سازماندهي و ايجاد پايگاه ها و حوزه هاي 
بسيج عش��ايري در تمام شهرس��تان هاي استان 
آغاز ش��ده اس��ت كه در ادامه برنامه هاي مختلفي 
ويژه اين قش��ر برنامه ريزي و در رده هاي عشايري 
اجرا مي شود.« مسئول بسيج عشاير بوشهر نقش 
عش��اير اين منطقه را در تأمين امني��ت پايدار در 
اس��تان بي بديل توصيف و تصريح كرد: »عش��اير 
بوشهر با توجه به حضور در مراتع و كوهستان هاي 
صعب العب��ور و مرتف��ع و همچني��ن تس��ليح به 
س��الح هاي تدافعي واگذار ش��ده، نقش بي بديلي 
در پدافند غيرعامل و ايجاد امنيت پايدار در استان 

ايفا مي كنند.«

كمك مؤمنانه و ياري رس�اندن به خانواده هاي 
نيازمند و آسيب ديدگان از كرونا در بين جامعه 
عشايري مثل ديگر اقوام و ش�هروندان ايراني 
از ابتداي ماه مب�ارك رمضان آغ�از و همچنان 
ادام�ه دارد. در كرمانش�اه و در قال�ب رزمايش 
مواس�ات و همدلي هزار بس�ته معيش�تي، در 
كرمان 4ه�زار س�بد غذاي�ي، در كهگيلويه و 
بويراحمد ۱4ه�زار پرس غ�ذا و در چهارمحال 
و بختي�اري بي�ش از يك ه�زار س�بد حمايتي 
در بي�ن بي�ن نيازمن�دان و آس�يب ديدگان 
ازكرون�اي اي�ن جامع�ه توزي�ع ش�ده اس�ت. 
با اينكه عشاير جزو اقشاري هس��تند كه به خاطر 
توليد محصوالت گوناگون و خودكفايي در تأمين 
مايحتاج خود، زبانزد خاص و عام هستند، اما كرونا 
كاري كرد كه آنها هم دچار آس��يب هاي شديدي 
شده و نيازمند حمايت باشند، اما جالب اينكه عشاير 
خودشان مشكالتش��ان را رفع كرده و با كمك به 

يكديگر درصدد رفع گرفتاري هاي هم برآمدند. 
بر همين اس��اس و به همت س��پاه ناحيه عشايري 
كرمانشاه بيش از هزار بسته معيشتي بين نيازمندان 
اين جامعه توزيع شد.  سرهنگ سيد عبداله موسوي، 
فرمانده سپاه ناحيه عشايري كرمانشاه با بيان اينكه 
پس از منويات و فرمايش��ات رهب��ر معظم انقالب 
)مدظله العالي ( در روز نيمه شعبان و لزوم حمايت 
از اقشار ضعيف و نيازمند، سپاه و بسيج لبيك گويان 
درصدد اجراي فرمان ايش��ان برآمدن��د و در قالب 
رزمايش همدلي و كمك مؤمنانه اين حركت شكل 
گرفت، مي گويد: »سپاه ناحيه عشايري استان هزار 
بسته معيشتي بين اقشار ضعيف و نيازمند مناطق 
حاشيه نشين و روس��تاهاي شهرستان به ارزش ۳ 

ميليارد ريال توزيع كرد.«
در كهگيلويه و بويراحمد هم جانشين سپاه فتح اين 

اس��تان از توزيع ۱۴ هزار پرس غذاي گرم درطرح 
اطعام مؤمنانه مي��ان افراد آس��يب ديده از كرونا و 

نيازمندان خبر داده است. 
سرهنگ جهانگير انصاري با بيان اينكه با شناسايي 
خانواده هاي نيازمند، تعداد ۴۰ هزار بسته معيشتي 
در مرحله نخست و تعداد ۲۵ هزار بسته در مرحله 
دوم رزمايش كمك مؤمنانه در سراسر استان توزيع 
شده است، تأكيد كرد: »اين كمك ها به نيازمندان تا 

پايان ماه مبارك رمضان ادامه خواهد داشت.«
 عشاير زير سايه كمك مؤمنانه

فرمانده ناحيه مقاومت بس��يج عش��ايري اس��تان 
چهارمحال و بختياري با اعالم اينكه 7۰۰ بس��ته 
معيشتي به ارزش ۱/۵ ميليارد ريال كمك مؤمنانه 
به محرومان منطقه عشايري صمصامي اهدا شده 
است، مي گويد: »اين اقالم شامل بسته هاي معيشتي 
و بهداشتي است كه براي توزيع بين نيازمندان، تهيه 
شده اند.« سرهنگ ايزدي با اشاره به اينكه در مرحله 
دوم كمك مؤمنانه، 7۰۰ بسته معيشتي به ارزش 
۲ ميليون ريال در بين نيازمندان و آسيب ديدگان 
كرونا در بخش دوآب صمصامي توزيع ش��د، ادامه 
مي دهد: »مرحله س��وم اين رزماي��ش در روزهاي 
پاياني ماه مبارك رمضان اجرا مي شود و به منظور 
شناس��ايي افراد نيازمند واقعي و آسيب ديدگان از 
معتمدان محل��ي، فرماندهان پايگاه هاي بس��يج، 
نهاده��اي حمايتي و دفتر ام��ام جمعه بهره گيري 
مي شود.« در ادامه اجراي كمك مؤمنانه در مناطق 
عشايري چهارمحال و بختياري ۱۵۰ بسته معيشتي 
نيز در مناطق محروم عشايري سردشت توزيع شده 
اس��ت.  به گفته اين مس��ئول ۲ هزار و ۱۰۰ بسته 
بهداشتي شامل ماسك، مواد ضدعفوني كننده، ژل 
بهداشتي و دستكش نيز به ارزش ۱۴ ميليون تومان 

در مناطق عشايري توزيع شد. 

 كمك مؤمنانه عشاير استان ها 
براي حمايت از عشاير نيازمند و آسيب ديده از كرونا

 975گروه جهادي عشايري
كمك هاي مؤمنانه را  به دست نيازمندان می رسانند

سردار نصرت اهلل سيف، رئيس سازمان بسيج عشاير كشور در گفت وگو با »جوان«:

عشاير بوشهر صاحب بسيج شدند
   سيد احمد هاشمی اشکا

بسيج عشاير در مقايس�ه با ساير قشر هاي بس�يج داراي ويژگي هاي خاصي اس�ت كه از جمله 
مهم ترين اين ويژگي ها مي توان به پراكندگي جمعيت عش�اير در سراس�ر كش�ور، خودكفايي 
در زندگي، اش�تغال به كش�اورزي و دام�داري به عنوان مکم�ل يکديگر و قناعت، ش�جاعت و 
حيا اش�اره كرد. بر همين اس�اس بيش�تر اس�تان هايي كه عش�اير در آنها حضور دارند، بسيج 
عشاير هم در ميانش�ان فعال است. بوش�هر هم به دليل قرار گرفتن در محدوده حركتي عشاير 
جزو اس�تان هاي ميزبان اين قش�ر اس�ت و به همين خاطر چند روز پيش بود كه سازمان بسيج 
عشاير س�پاه امام صادق )ع( بوشهر با معرفي مس�ئول اين س�ازمان، فعاليت خود را آغاز كرد. 

طبق اعالم مركز آمار اي�ران، از ٩٦۱ هزار و 
٣٧٧ نفر جمعيت ۱٠ ساله و بيشتر در جامعه 
عشايري، ٧۱٣ هزار و 42٥ نفر معادل ٧4/2 
درصد را جمعيت فعال تش�کيل مي دهند. 

   
بر اساس گزارش مركز آمار ايران و طبق نتايج 
حاصل از سرشماري عمومي نفوس و مسكن 
سال ۱۳۹۵، جمعيت كشور 7۹ ميليون و ۹۲۶ 
ه��زار و ۲7۰ نفر بوده ك��ه ۲۶درصد در نقاط 

روستايي سكونت دارند. 
اولين سرش��ماري كش��اورزي ايران در سال 
۱۳۵۲ فقط در نقاط روستايي اجرا شد و پس 
از آن در س��ال هاي ۱۳۶7، ۱۳7۲ و ۱۳۸۲ 
سرشماري كشاورزي به صورت عمومي )نقاط 

شهري و روستايي( به مرحله اجرا درآمد. 

سرشماري عمومي كشاورزي ۱۳۹۳ چهارمين 
سرشماري عمومي كش��اورزي كشور بود كه 
مهرماه آن س��ال به مرحله اجرا درآمد كه در 
اين سرش��ماري بيش از ۴ ميليون بهره بردار 
كشاورزي در سطح كش��ور سرشماري شدند 
و سهم بهره برداران روستايي ۸7 درصد بوده 
است.  بر اين اساس مساحت اراضي كشاورزي 
كشور ۱۶/۵ميليون هكتار است كه ۹۲درصد 
در مناطق روستايي واقع شده است. همچنين 
مساحت اراضي زراعي كش��ور ۱۴/7ميليون 
هكتار ك��ه ۹۳درصد در مناطق روس��تايي و 
اراضي باغي۱/۸ ميليون هكت��ار بوده كه ۸۹ 

درصد آن در نقاط روستايي واقع شده است. 
مطابق نتايج سرشماري عشاير كوچنده ۱۳۸7، 
جامعه عش��اير كوچنده ايران شامل ۱۰۴ ايل و 

۵۹7 طايفه مستقل است. از نظر تعداد جمعيت، 
ايل هاي بختياري، قشقايي و ايلسون )شاهسون( 
بزرگ ترين و مهم ترين ايالت كش��ور هس��تند.  

جامعه عش��اير كوچنده كش��ور از ۲۱۲ هزار و 
۶۶۰ خانوار با جمعيت يك ميليون و ۱۸۶ هزار 
و ۸۳۰ نفر تش��كيل ش��ده اس��ت. ۵۱/۳درصد 

افراد اين جامعه را مردان و بقيه را زنان تشكيل 
مي دهند. ۶۳ درصد افراد شش س��اله و بيشتر 
جامعه عشاير كوچنده باسواد و بقيه بي سوادند. 
نرخ باس��وادي در مردان 7۰/۹درصد و در زنان 
۵۴/۸درصد اس��ت. امرار معاش عشاير كوچنده 
وابس��ته به فعاليت دامداري و اصلي ترين هدف 
آنها از كوچ نيز اس��تفاده از مناب��ع طبيعي براي 
چراي دام هاس��ت.   هر چند جمعيت عش��اير 
كوچنده نسبت به كل جمعيت كشور بسيار كم 
است، اما اين جامعه با بهره گيري از ۲۸درصد 
مراتع كشور، ۳۰ درصد دام سبك )۲۲ ميليون 
رأس گوسفند، بره، بز و بزغاله( و ۴ درصد دام 
سنگين )۳۰۵ هزار رأس گاو و گاوميش و شتر( 
را در اختيار داشته و حدود ۲۵ درصد گوشت 
قرمز كشور )۱۹۰ هزار تن( را توليد مي كنند. 

۷۴ درصد جمعيت عشاير فعال هستند

   محمد رضا هاديلو
تأمين 2٥درصد از گوشت قرمز و ٣٥درصد 
لبنيات مورد نياز ايرانيان و همچنين توليد 
4٠درصد صنايع دس�تي كل كشور توسط 
گروهي كه ٦٠ درصد س�رزمين ايران جزو 
قلمرو و محلي ب�راي رفت و آم�د و زندگي 
آنها تعريف ش�ده اس�ت، ممکن نيس�ت، 
مگر اينک�ه آنها را عش�اير غي�ور بناميم. 
با توجه به حضور عش�اير در ۱٥هزار نقطه 
مرزي كشور بايد گفت كه اين قشر، عالوه 
بر نقش مهم در اقتص�اد و توليد، مهم ترين 
س�رباز نظام براي ايجاد و حف�ظ امنيت در 
سرزمين اسالمي ايران به شمار مي آيند. با 
اين تفاسير و به مناسبت روز بسيج عشاير به 
سراغ سردار نصرت اهلل سيف، رئيس سازمان 
بسيج عشاير كشور رفتيم تا در گفت وگويي 
عالوه بر آگاهي از وضعيت عش�اير ايران، 
در مورد س�المت اين قش�ر بعد از  شيوع 
كرونا و كمك هاي مؤمنانه شان در رزمايش 
مواس�ات و همدل�ي بيش�تر آگاه ش�ويم. 

         
س�ردار! در حال حاضر چه تعداد از 
شهروندان ايراني را عشاير تشکيل 

مي دهند؟
عشاير در بيشتر اس��تان ها پراكنده هستند و 
در مجموع، جمعيت عش��ايري كشور به يك 
ميليون و ۲۰۰ هزار نفر مي رس��د كه در قالب 
۳۱۳ هزار خانوار است كه شامل ۵۹7 طايفه 
و ۱۰۴ ايل می ش��وند كه در ط��ول تمام اين 
سال ها با غيرت و رشادت عالوه بر كمك هاي 
اقتصادي، با حفاظت از بخشي از مرزهاي اين 
سرزمين، ضامن ايجاد امنيت نيز بوده اند. البته 
بايد تأكيد كنم عشاير در مواقع سخت و بروز 
حوادث نه تنها به كمك خ��ود، بلكه به كمك 
ديگر هموطنان نيز مي ش��تابند و در اتفاقات 
اخير هم با هديه كردن دام ها به عنوان قرباني، 
غالب گوش��ت توزيع ش��ده بين نيازمندان را 

تأمين كردند. 
آيا طرح و برنامه خاصي براي عشاير 
در دس�تور كار داري�د ك�ه بتواند 
تحول�ي در زندگي و توليداتش�ان 

ايجاد كند؟
با تأييد و مصوبه س��تاد كل نيرو هاي مس��لح 
چند طرح عمده مانند كنگره شهداي عشاير 
و اج��راي طرح افزاي��ش به��ره وري دام را در 
جامعه عش��اير دنبال مي كنيم. در مورد طرح 
افزايش بهره وري دام بايد گفت، در حال حاضر 
ميانگين ميش مولد هر خانواده عشايري بين 
۱۰۰ تا ۴۰۰ رأس است كه در برخي موارد اين 
تعداد تا ۴هزار ميش مولد هم در يك خانواده 

مي رسد. 
اما با توجه ب��ه مرگ و ميرهايي ك��ه در زمان 
زايمان اين حيوان��ات اتفاق مي افتد، با اجراي 
طرح افزايش به��ره وري دام مي ت��وان توليد 

گوشت را تا دو برابر افزايش داد. 
هم اكنون ح��دود ۲۴ ميلي��ون دام در اختيار 
جامعه عشاير است و طي جلسات كارشناسي 
كه با حضور بزرگان و نخبگان عشاير در هيئت 
انديشه و روز عشاير برگزار شد، به اين نتيجه 
رسيديم كه مي توان بهره وري دام عشاير را باال 
برد. در اين جلس��ات علل بهره وري پايين در 
وضعيت فعلي عشاير مورد بررسي قرار گرفت 
و يك طرح جهادي ارائه ش��د. به گونه اي كه با 
اجراي اين طرح طي سه الي چهار سال، كشور 

از واردات گوشت قرمز بي نياز مي شود. 
آمار تلفات و عدم آبس��تني ميش ها در ميان 
دام هاي عش��اير نس��بت به ميانگي��ن جهان 
پايين تر اس��ت، ل��ذا ب��ا اج��راي برنامه هاي 
آموزش��ي، ترويج��ي، مش��اوره اي و اجراي 
طرح هاي مشترك مي توان بهره وري را در اين 

بعد تقويت كرد. 
و كنگره شهداي عشاير... 

از آنجا  كه كش��ور ما از اقوام مختلف تشكيل 

شده است، دشمن از اول انقالب به دنبال ايجاد 
تفرقه بود، ولي عش��اير با همان اس��لحه هاي 
خودش��ان مقابل اي��ن توطئه ها ايس��تادگي 
كردند. عش��اير با بيش از ۵۰ه��زار رزمنده و 
تشكيل گردان هايي نيرومند نقش تأثيرگذاري 
در هشت س��ال جنگ تحميلي داش��تند و با 
تقديم ۱۰هزار ش��هيد، دين خودش��ان را در 

دفاع مقدس به انقالب ادا كردند. 
بر همين اساس از ابتداي سال ۹۸ برنامه هاي 
برگزاري كنگره شهدای عشاير كشور را شروع 
كرديم و در ۱۴استان يادواره شهداي استاني 
بر پا شده است. حاال هم منتظر مجوز وزارت 
بهداشت برای اجراي ما بقي يادواره ها هستيم. 
با در نظ��ر گرفتن فصل برگ��زاري و وضعيت 
آب و هوا قرار است كنگره در يكي از استان هاي 
چهار مح��ال و بختياري يا خوزس��تان برگزار 

شود. 
ضمن اينكه عش��اير همواره از مدافعان منابع 
طبيعي كش��ور بوده اند و براي حفظ و تثبيت 
اين منابع در اس��فندماه س��ال گذشته بر آن 
شديم تا به ياد شهداي عشاير، ۱۰ هزار اصله 
نهال مثمر را در سراسر كشور بكاريم و از تمامي 
عشاير بسيجي درخواست كرديم تا از طريق 
پايگاه ها و حوزه هاي عش��ايري در اين سنت 
حس��نه ش��ركت نمايند. اين كار به مناسبت 
هفته درختكاري و در راستاي برگزاري كنگره 
شهداي عشاير كشور با  كاشت ۱۰هزار نهال 
درخت به ياد ۱۰ هزار شهيد جامعه عشاير در 

دستور كار بسيج قرار گرفت و انجام شد. 
آيا كنگره با رويکرد خاصي برگزار 

خواهد شد؟
بله، س��عي كرده ايم رويكرد فرهنگي كنگره 
در كنار بزرگداشت ياد و خاطره شهدا پررنگ 
شود. بر همين اساس قرار است بيشتر كارها 
در زمينه خدمات رساني به عشاير با نام شهدا 

باشد. 
در بع��د خدمات رس��اني و اج��راي ۱۰ هزار 
خدمت به ياد ۱۰ هزار ش��هيد جامعه عشاير، 
س��اخت پل و خانه عالم، بازس��ازي و مرمت 
م��دارس، آزاد س��ازي زنداني ه��اي جرائ��م 
غير عم��د و اجرايي كردن ۵ه��زار خدمت در 
كنار برنامه هاي امنيتي به ياد ۱۰هزار شهيد 

عشاير خواهد بود. 
ويروس كرون�ا همه اقش�ار جامعه 
را تحت تأثير خود قرار داده اس�ت. 
عشاير با اين بيماري چطور برخورد 

كردند؟
از همان روزهاي اول ش��يوع ويروس كرونا در 
ايران، با توجه به اينكه عش��اير احترام خاصي 
براي سران طوايف قائلند، ما نيز با استفاده از 
ظرفيت هاي پيامك، فض��اي مجازي و ويدئو 

كنفرانس با اين بزرگان، ارتباط برقرار كرديم. 
به همين خاطر و با اطالع رساني هاي درست و 
منظم، كم ترين آسيب متوجه اين قشر شد و 
زماني كه به سران عشاير توصيه هاي بهداشتي 
را ابالغ كرديم از نظر شيوع و ابتال به بيماري، 

آمار بسيار كمي را در ميان آنها شاهد بوديم. 
از طرفي با توج��ه به مهمان نوازي عش��اير و 
ظرفيت هاي گردشگري از آنان خواسته شد كه 
با احترام، ميزباني از گردشگران را به زمان هاي 
بعد موكول كنند. سپس در زمينه بهداشت و 

ضدعفوني نيز وارد عمل شديم. 
همچني��ن تع��داد ۱۱ه��زار نفر ب��ه صورت 
حض��وري و چهره به چهره آموزش مس��ائل و 
نكات بهداشتي در زمينه پيشگيري و درمان 

كرونا را دريافت نمودند. 
گروه هاي جهادي نيز 7۸هزار نفر از عش��اير 
را م��ورد غربالگري قرار دادند ك��ه با توجه به 

پراكندگي عشاير آمار قابل توجهي است. 
جالب است بدانيد، زنان عشاير در حوزه توليد 
ماس��ك، به صورت خودج��وش كارگاه هايي 
تش��كيل دادند و ماس��ك مورد ني��از جامعه 

خودش��ان را تولي��د كردن��د. با اي��ن اتحاد و 
همدلي و به همت گروه هاي جهادي برادران و 
خواهران، امروز هيچ مشكلي در زمينه ماسك 
و ضدعفوني معابر در بين عشاير وجود ندارد. 

در مجموع كرونا تأثيراتي را بر اقتصاد عشاير 
داشت. به ويژه در حوزه توليد محصوالت لبني 
و كاهش شديد مصرف لبنيات ارگانيك عشاير، 
مشكالت شديدي براي تأمين مايحتاج روزانه 

آنها ايجاد كرد. 
حمل و نقل نهاده هاي دامي به مناطق عشايري 
دچار مشكل شد، ولي بحمداهلل با بارش هاي 
بهاري بخشي از خأل ناشي از كمبود ها جبران 

شد. 
با اينک�ه عش�اير خودش�ان جزو 
آس�يب ديدگان اقتص�ادي كرون�ا 
بودند، اما بر اس�اس اخبار منتشره 
مطلع ش�ديم كه در رزمايش كمك 
مؤمنانه س�نگ تمام گذاشتند. در 
اين مورد و كمك هايشان بفرماييد. 
وقتي مقام معظ��م رهبري بيانات��ي در مورد 
كمك به نيازمندان و آسيب ديدگان از كرونا 
فرمودند و س��پس اجراي رزمايش همدلي و 
مساوات شروع شد، عشاير كمك هاي بسياري 

ارائه كردند. 
مبلغ بيش از 7۶۵ ميليون تومان كمك هاي 
نق��دي و ۲ميلي��ارد و ۴۶۵ ميلي��ون تومان 
كمك هاي غيرنقدي جمعاً به مبلغ ۳ ميليارد 
و ۲۲۰ميلي��ون توم��ان كمك ه��اي خيران 
عشاير جمع آوري ش��د و اين كمك ها در بين 
كساني كه آسيب ديده بودند، توزيع شد. اين 
كمك ها همچنان ادامه داش��ته و جهادگران 
هم با شناسايي نيازمندان در بين آنها تقسيم 

مي كنند. 
بس��يج عش��اير ۹7۵ گروه جهادي در سطح 
كشور تش��كيل داده و با اس��تفاده از ظرفيت 

اين گروه ها اقدام به خدمات رساني به عشاير 
مناطق مختلف در زمان هاي مورد نياز مي كند.  
اما با اين حال جامعه عش��اير در ادامه اجراي 
طرح كمك مؤمنانه اقدام به راه اندازي پويش 
»هر تيره يك رأس قرباني« نموده اند و در اين 
پويش كه به تازگي راه اندازي شده، در استان 
تهران 7۱ رأس، لرستان ۲۲ و فارس ۱۲رأس 

دام اهدا و در بين عشاير توزيع شده است. 
مراتع ظرفيت هاي بسيار خوبي براي 
استفاده و توليدات عشاير به شمار 
مي آيند. آيا براي بهره مندي از منابع 

طبيعي برنامه اي وجود دارد؟
۸۴ ميليون هكتار مرتع در كل كش��ور داريم 
و كمتر از ۱۰ ميليون هكت��ار آن فعال و قابل 
بهره برداري است. من از مسئوالن درخواست 
مي كنم، كمك كنند تا بتوانيم ضمن افزايش 
به��ره وري و حفظ اين مراتع، عش��اير بتوانند 
به صورت درس��ت و اصولي از اي��ن ظرفيت 
بهره برداري كنند. به طوري ك��ه در ۱۰ ماهه 
اول س��ال گذش��ته ۱۱ ميلي��ون و ۸۱۰هزار 
تن نهاده ه��اي دام��ي ب��ه ارزش ۳ميليارد و 
۲۰۰ميليون تومان وارد كشور شده است. چرا 
اين حجم باالي واردات با توجه به ظرفيت هاي 
داخلي و مراتع بايد در كش��ور وجود داش��ته 
باشد.  در ۱۰ ماهه اول س��ال گذشته واردات 
ذرت رش��د ۶درصدي داش��ته و ب��ه نظر من 
زندگي عشاير عوض شده است و عشاير دوباره 
بايد به عرصه توليدات كش��اورزي بازگردند. 
اگر كشاورزي رونق بگيرد، بخش عمده اي از 
بيكاري در كشور از بين خواهد رفت. ما مشكل 
كمبود آب نداريم، ولي مش��كل مديريت آب 
داريم. اگر كش��اورزي رونق پيدا كند، صنعت 

نيز رونق مي گيرد. 
عش�اير در توزيع محصوالتشان با 
مش�کالت زيادي مواجه هس�تند. 
برنامه سازمان بسيج عشايري براي 
سيستم توزيع محصوالت اين قشر 

چيست؟
در ط��رح افزاي��ش به��ره وري دام ب��ه دنبال 
ايجاد كشتارگاه هاي س��يار و ارسال مستقيم 
محص��والت ب��ه فروش��گاه هاي زنجي��ره اي 

هستيم. 
اگر جوانان عش��اير به ظرفيت هاي دامپروري 
و دامداري در مناطق خود توجه كنند، هرگز 
به دنبال مش��اغل اداري در ش��هرهاي بزرگ 
نخواهند رفت؛ چراكه ب��ه لحاظ درآمدي هم 

قابل قياس با مشاغل ديگر نيست. 
به عنوان مثال فارغ التحصيل رشته دامپزشكي 
منطقه عشايري دره شهر ايالم كه چندين بار 
براي اس��تخدام به بنده مراجعه ك��رده بود را 
راهنماي��ي كرديم، به س��راغ ط��رح افزايش 
بهره وري دام ب��رود.  به لطف خ��دا با اجراي 
بخشي از طرح افزايش بهره وري دام در منطقه 
خود، امروز به س��ود سرشاري رس��يده و در 
آخرين مراجعه خود مي گفت، اگر ماهانه ۲۰ 
ميليون تومان ه��م حقوق بدهن��د حاضر به 
استخدام دولتي نيستم؛ چراكه اگر در همين 
زمينه ادامه فعاليت دهم، مفيد تر خواهم بود. 
وي همچني��ن از آمادگي خود ب��رای توجيه 

عشاير منطقه به عنوان تسهيل گر خبر داد. 
چه تعداد فارغ التحصيل در عشاير 

وجود دارد ؟
۲۰ هزار فارغ التحصيل رشته هاي كشاورزي و 
دامداري در كشور داريم كه عمدتاً از جوانان 
روستايي و عشاير هستند و اگر خوب هدايت 
ش��وند، مي توانند تح��ول بزرگ��ي در زمينه 
توليدات دامي و محصوالت كشاورزي ايجاد 
نمايند.  نبايد فراموش كنيم كه عشاير داراي 
ظرفيت هاي اقتص��ادي، اجتماعي، امنيتي و 
گردشگري فراواني هستند كه اگر در هر كدام 
از اين زمينه ها س��رمايه گذاري و برنامه ريزي 
درس��تي صورت گيرد، نتايج درخشاني براي 
جامعه عشاير و كشور به همراه خواهد داشت. 

در بعد خدمات رس�اني و اجراي 
۱٠ ه�زار خدمت به ي�اد ۱٠ هزار 
شهيد جامعه عش�اير، ساخت 
پل و خان�ه عال�م، بازس�ازي و 
مرم�ت م�دارس، آزاد س�ازي 
زنداني ه�اي جرائ�م غير عمد و 
اجراي�ي كردن ٥ه�زار خدمت 
در كنار برنامه هاي امنيتي به ياد 
 ۱٠هزار شهيد عشاير خواهد بود
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