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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

  صغري خيل فرهنگ
محروميت زدايي هدفي بود که از بدو پيروزي انقالب در 
قالب جهاد سازندگي با جديت از سوي جوانان انقالبي 
دنبال مي شد تا سال 1379 که وزارت جهاد سازندگي 
در وزارت کشاورزي ادغام ش�د. اين نهاد انقالبي با 
جديت به کار خود ادامه مي داد. پس از آن با دستور 
مقام معظم رهبري، بسيج سازندگي با رويكردهاي 
جهاد سازندگي تشكيل شد. اين سازمان که به جرئت 
مي توان گفت از مهم ترين سازمان ها در بدنه بسيج 
اس�ت، در طول عمر خود فراز و فرودهاي بس�ياري 
را پشت س�ر گذاش�ته اس�ت و در جنگ اقتصادي 
نقش تعيين کننده اي دارد. در هفته بسيج به سراغ 
سردارمحمد  زهرايي، رئيس سازمان بسيج سازندگي 
رفتيم تا از فعاليت هاي اين س�ازمان بيشتر بدانيم. 

   
گروه هاي جه�ادي در چند س�ال اخي�ر از يک 
گستردگي خاصي برخوردار شده اند. االن آماري 

از تعداد گروه هاي جهادي داريد؟
بسیج سازندگي بعد از فرمان مقام معظم رهبري مبني بر 
عمومي کردن گفتمان جهادي و افزایش تعداد گروه هاي 
جهادي از خود بسیار همت نشان داد. این اقدام خودجوش 
و مردمي در کنار چند موضوع بسیار مورد توجه قرار گرفت. 
ابتدا پیام 9بندي حضرت آقا در سال 1398 و بحث خدمات 
مؤمنانه بود. سپس انتشار ویروس منحوس کرونا که به اجبار 
باعث شد یک سري خدمات انجام براي رفاه حال مردم در آن 
شرایط انجام شود. به همین ترتیب بروز حوادث غیرمترقبه 
نظیر س��یل و زلزله اي که در این چند سال اخیر شاهدش 
بودیم همگي بهانه اي ش��دند که باع��ث رویش گروه هاي 
جهادي شد و در حال حاضر ما 42هزار گروه جهادي داریم. 
به جرئت مي توان گفت که افراد حاض��ر در این گروه هاي 
جهادي اف��رادي از جنس مردان و بس��یجیان دوران دفاع 

مقدس هستند. 
سطح بندي و طبقه بندي اين 42هزار گروه جهادي 

به چه صورت است؟ 
16 درصد یعني ح��دود 5هزار گروه جه��ادي از میان این 
42هزار گروه جهادي »ویژه« هستند و خودشان ساختار 
قوي و منسجمي دارند و نقش��ه راه را ترسیم و حل مسئله 
مي کنند. این گروه هاي ویژه توان بس��یج ک��ردن مردم و 
خیرین را دارند و داراي یک س��اختار منسجم هستند که 
مي توانند گروه هاي جهادي دیگر را به کار گرفته و با نهاد هاي 
دیگر هم ارتباط بگیرند. 37 درصد دیگر از گروه هاي جهادي 
ما »فعال« هس��تند. یعني یک جغرافیایي را مي پذیرند و 
مي توانند هجرت کنند. ما به اینها جغرافیامحور مي گوییم. 
یعني این گروه ها مي توانند از منطقه خودشان به روستا سفر 
و ساالنه یک یا دو بار هجرت کنند و چند سالي آنجا مستقر 
شوند. جنس کار بچه هاي جهادي کوتاه و میان مدت است. 
باقي گروه هاي جهادي ما گروه جهادي »عادي« هستند. 

ما به اینه��ا گروه هاي جهادي مس��جدمحور و پایگاه محور 
مي گوییم. آنها خدمات کوچک انجام مي دهند و اگر حمایت 
نشوند نمي توانند دوام پیدا کنند. براي همین باید برایشان 
عرصه پیدا کنیم و هماهنگي هایشان را با دستگاه ها و نهادها 
انجام بدهیم. بخشي از آن خدماتي که گروه هاي جهادي ویژه 
و فعال خودشان انجام مي دهند به همت بسیج سازندگي 

براي گروه هاي جهادي عادي انجام مي شود. 
تخصص هاي اين گروه ه�اي جهادي هم متفاوت 

است؟
این سه گروه جهادي که شامل ویژه، فعال و عادي مي شود 
در تخصص هاي مختلف فعالیت دارند. برخي از گروه هاي 
جهادي عرصه فعالیتشان فقط پزشکي است. برخي عمران، 
برخي فرهنگي، کشاورزي یا اش��تغالزایي است. گروه هاي 
جهادي عادي یا همان مسجدمحورمان عام هستند یعني 

شامل همه فعالیت ها در همه عرصه ها مي شوند. 
نقش و جايگاه بسيج سازندگي به عنوان لكوموتيو 
حرکت جهادي براي سرعت بخشي به حضور مردم 

در جريان جهادي چيست؟
بسیج سازندگي یک نهاد تسهیلگر اس��ت. ما همه جا هم 
گفتیم ما فرمانده گروه هاي جهادي نیستیم که به آنها امر و 
نهي کنیم. گروه جهادي یک جنبش خیزشي و خودجوش 
مردمي است.یعني پشتوانه گروه هاي جهادي بسیج است. 
بسیج س��ازندگي به فرمان حضرت آقا س��امان دهنده این 
حرکت است. یعني مشابه هشت سال دفاع مقدس، وقتي 
یک داوطلب به جبهه اعزام مي ش��د بعد از س��اماندهي در 
محل و جبهه مورد نظر شروع به خدمت مي کرد. داوطلبانه 
بودن به معنا و مفهوم نبود نظم در امور نیست، بلکه بسیج 
س��ازندگي نظم دهنده است. ما س��امانه اطلس جهادي را 
داریم که کار ثبت و ضب��ط گروه هاي جه��ادي، اردوهاي 
جهادي، کمک هایي که مي گیرند، حساب حقوقي که دارند، 
مجوزي که برایشان صادر مي شود و... همه را حکم مأموریت 
مي دهیم و در بیمه حمایتش��ان مي کنیم که دچار مشکل 
نشوند. در حال حاضر در تالش هستیم افرادي که در زمان 
اردوي جهادي و حین خدمت جان خود را از دست مي دهند 
به  عنوان شهید خدمت شناخته شوند. ما نهاد تسهیلگر و 
س��امان دهنده و هدایت کننده گروه هاي جهادي هستیم 
که در راس��تاي مأموریت هاي نظام وارد عمل مي ش��وند. 
همچنین ما بسترسازي هم مي کنیم. به طور مثال سخت 
است که گروه هاي جهادي با نهادهاي اجرایي ارتباط بگیرند 
و مأموریت دریافت کنند. ما به عنوان یک دستگاه اجرایي 
که مسئولیت ساماندهي گروه هاي جهادي را بر عهده داریم 
باید با دستگاه هاي اجرایي تفاهمنامه ببندیم و عرصه را براي 
حضور گروه هاي جهادي فراهم کنیم. پرچم جریان جهادي 
کشور از جهاد سازندگي به نام مقدس بسیج سازندگي سپرده 
شده است و پیروان مردان راستین دوران دفاع مقدس ثابت 
کردند که بر اساس پیام 9 بندي والیت در ابعاد کمي، کیفي و 
گفتمان سازي جهادي موفق عمل کرده اند. فناوري جهادي 

با تالش بس��یجیان به جبهه س��ازي خدمت جهادي ختم 
خواهد شد. 

به نظر شما احيای جهاد سازندگي امكانپذير است 
و اين امر چگونه اتفاق خواهد افتاد؟

جهاد سازندگي دو جنبه اصلي داشت؛ یکي جریان جهادي 
درونش یعني نیروي جهادي که در آن حضور داش��تند و 
جریان جهادي آنجا پویا و پرنشاط بود و دیگري مأموریتي 
که به آن سپرده بودند. یعني مسئولیت روستا را از صفر تا صد 
در دست داشت؛ هم اختیار داشت، هم تصمیم مي گرفت و 
هم اجرا مي کرد. همه مأموریت ها براي آن بود. ادغام جهاد 
سازندگي در وزارت کش��اورزي مأموریت جهاد سازندگي 
را از بین برد. مأموریت هاي جهاد سازندگي مانند آب، برق 
، راه روستایي و غیره به دس��تگاه هاي دیگر واگذار شد. اما 
جریان جهادي درونش را حضرت آقا به بس��یج سازندگي 
موکول کردند. پس در حال حاضر اگر بخواهد احیا شود باید 
مأموریت هایش نیز احیا شود. باید جهادي ها و جریان جهادي 
که هست، استفاده شود. اما مأموریت هاي جهاد سازندگي 
مانند انسجام بخشي در روستا و هماهنگي و هم افزایي بین 
دستگاه ها باید عملي شود. ما هم ضمن استقبال از این کار 
اعالم آمادگي کردیم و حاضری��م تمام قد در خدمت دولت 

محترم باشیم. 
برنامه اي براي اعزام گروه هاي جهادي به مناطق 
برون مرزي نظيرعراق يا سوريه داريد؟ آيا تا کنون 

اعزامي داشته ايد؟

افق 10ساله جریان جهادي کشور در»جبهه سازي« است. 
قرار بر این اس��ت که ما هم در عرصه خدمت رساني مشابه 
جبهه مقاومت اس��المي در برون مرزها براي فعالیت هاي 
جهادي جبهه سازي نماییم. کار را هم امسال از سوریه آغاز 
کردیم. گروه هاي جهادي هفت تا 10نفره با اولویت ساخت 
مسکن براي محرومان به سوریه اعزام شدند. ابتدا کارهاي 
اداري که زمان بر هم بود، انجام شده است و الحمدهلل شرایط 
براي ما براي حضور در سوریه فراهم شده است. نکته حائز 
اهمیت و اولویت مهم ما مباحث اقتصاد مقاومتي در سوریه 

است. بعد هم ان شاءاهلل کارهاي فرهنگي را در نظر داریم. 
س�ردار! از زمان ش�روع بيماري کرونا و انتش�ار 
ويروس کوويد19 در کش�ور گروه هاي جهادي به 
صورت خودجوش وارد عمل شدند و برنامه هايي را 

در راستاي مقابله و جلوگيري از اين بيماري اجرايي 
کردند. ابتدا يک آمار و توضيحاتي در اين خصوص 
بدهيد و اينكه آيا همچنان اين فعاليت ها که به نظر 
مي رسد کمرنگ تر شده باشد تداوم دارد؟ در اين 
روزها که کسب و کارها دچار مشكالت عديده اي 
شد بسيج و گروه هاي جهادي وارد عرصه اي ديگر 
به نام تأمين و توزيع بسته هاي معيشتي شدند. در 

اين خصوص هم توضيحاتي را بفرماييد. 
برنامه هاي ما در این زمینه کمرنگ نشده بلکه اقتضائات ما 
متفاوت شده اس��ت. در اولین روزهایي که کرونا شیوع پیدا 
کرد، موضوع کمبود ماسک داشت به یک بازار سیاه تبدیل 
مي ش��د. در این ش��رایط بود که گروه هاي جهادي و بسیج 
اصناف ورود پیدا کردند و در حال حاضر 20میلیون ماسک 
در روز در کارگاه هاي کوچک و گروه هاي جهادي و... در حال 
تولید است. در حقیقت ماسک به اشباع رسیده است.  همان 
ابتداي شیوع کرونا ما بحث ضدعفوني معابر را هم داشتیم 
که بچه هاي جهادي در این زمینه هم وارد عمل ش��دند. به 
مرور که جلوتر رفتیم، اقتضائات متفاوت ش��د و گروه هاي 
جهادي براي تغسیل و تدفین متوفي هاي کرونا وارد عمل 
ش��دند و 3هزار طلبه در این بخش براي خدمت رساني وارد 
عمل شدند. خیلي هایشان هم که آموزش ندیده بودند بعد 
از طي دوران آموزش براي تغسیل و تدفین رفتند. امروز هم 
در طرح شهید حاج قاسم سلیماني چند کار را در دستور کار 
قرار دادیم. گروه هاي جهادي عام ما در عرصه غربالگرایي و 
واکسیناسیون وارد عمل شدند. گروه هاي تخصصي ما مانند 
پزشکان و پرستاران که در کارهاي درماني کمک مي کنند. 
گروه دیگر در راستاي کمک هاي مؤمنانه و تهیه بسته های 
معیشتي و تهیه دارو براي افرادي که در مضیقه اقتصادي و 
معیشتي هستند وارد عمل شدند. در حقیقت دبیري نهضت 
کمک مؤمنانه در سپاه و بسیج به سازمان بسیج سازندگي 
واگذار شده است و در س��ه مرحله این رزمایش در ماه هاي 
رمضان، ذي الحجه، محرم و صفر اجرایي ش��د. 16 میلیون 
بسته معیشتي توزیع و 4 هزار و 200 زنداني در قالب رزمایش 
کمک مؤمنانه آزاد شدند.  در قالب این رزمایش 21 میلیون 
پرس غذاي گرم، 2 میلیون لوازم التحریر و تبلت در کش��ور 
توزیع شده است. خدمت رساني وظیفه و اولویت کار نیروهاي 
جهادي است. گروه هاي جهادي با خدمت رساني در دوران 
کرونا به خط شکن هاي جنگ با بیماري کرونا تبدیل شده اند. 
بسيج سازندگي چه برنامه اي براي تقويت توليدات 

داخلي دارد؟
مردم پایه کردن اقتصاد مأموریت بسیج سازندگي است و 

یکي از این کارها اقتصاد مقاومتي است و اقتصاد مقاومتي 
مبنا و بستر تولید داخل است و این با اقتصاد کالن متفاوت 
است. کاري که بسیج انجام مي دهد قرارگاهي به نام اقتصاد 
مقاومتي است که دبیري اش بر عهده بسیج سازندگي است. 
بسیج با ترویج و تبیین طرح هاي اقتصاد مقاومتي، پرداخت 
تس��هیالت و همراهي تولیدکنن��دگان در فرآیند تولید، 
گام هاي قرص و محکمي در زمینه اشتغالزایي، بهبود درآمد 
خانوارهاي روستایي و افزایش تولید برداشته است؛ هرچند 
شاید حمایت هاي مالي در حد و اندازه هاي طرح هاي کوچک 
باش��د اما این طرح هاي کوچک و خرد اندک اندک و قطره 
قطره به دریاي رونق تولید مي رس��اند؛ راهبردي که به نظر 

مي رسد تا به سرانجام رسیدنش، چندان فاصله نیست. 
12طرح مي شود به عنوان طرح همگام با کشاورز،  طرح فدک 
جامعه زنان، طرح صنعت یار بسیج صنعت و تعدادي دیگر از این 
طرح ها به تولید داخل کمک مي کند و به ایجاد فرصت شغلي 
و تثبیت شغل کمک مي کند.  یکس��ري طرح ها هم به عنوان 
موتور محرک بسیج هستند مثل صندوق قرض الحسنه در حال 
حاضر 26 هزار صندوق قرض الحسنه وجود دارد که یک میلیون 
و 300هزار خانوار که در آن عضو هستند. بسیج تسهیلگري 
انجام مي دهد و این عزیزان دارد به تولید داخل کمک مي کنند 
و در آینده تبدیل به تعاوني مي شوند و این هم بخشي دیگر از 
کار است. در خوشه سازي و تکمیل زنجیره ارزش قطب هاي 
صنایع تبدیلي در حال فعالیت هستیم که مي توان این اقدامات 

را گسترش کمي و کیفي داد.  
سردار! مش�كالت اقتصادي زيادي گريبانگير 
مردم است و قيمت گوشت و مواد خوراکي آبزي 
چون ماهي و ميگو هم در حال افزايش و ش�ايد 
دور از دسترس مردم قرار دارد. بسيج سازندگي 
چه برنامه اي براي اي�ن موضوع دارد؟ ببينيد ما 
در سال هاي گذش�ته همراه با س�ردار نقدي از 
خانه هاي روستايي استان گلستان ديدار داشتيم 
که بسيج و گروه هاي جهادي يک دستگاه جوجه 
کش�ي يا مرغ هاي خانگي داده بودند تا بتوانند 
جوجه و مرغ پرورش دهند و قرار بر اين بود که 
خود بس�يج بازار خريد و فروش را هم در دست 
بگيرد تا هر خانواده روستايي بتواند وارد چرخه 
توليد شود. اين برنامه ها و طرح ها به کجا رسيد؟ 

آيا متوقف شد يا به ثمر نشست؟ 
با توافقي که با دولت انجام شد بسیج براي کنترل گراني در 
ش��ش محصول و کاال از مبدأ تا مقصد در نظارت ورود پیدا 
کرده است. قیمت هاي مصوب مرغ، تخم مرغ، پنیر، شیر، 
ماست و برنج را دولت داد و بس��یج اصناف به نمایندگي از 
بسیج با کاسبان امیني که دارند براي نظارت از مبدأ تا مقصد 
ورود پیدا کردند. ما در قطب هاي صنایع تبدیلي و مزیت دار 
که همان 12 طرحي است که از پیش درباره اش صحبت شد، 
به تناوب ورود مي کنیم. یکي از این قطب ها کمک به اشتغال 
است که این مشاغل بر اساس محصوالت مورد نیاز هر منطقه 
انجام مي شود. یعني هر کس در هر زمینه اي که موفق است 

ما روي همان زمینه حمایت و اقدام مي کنیم.  
پيش ترخبرهايي در زمينه اش�تغالزايي جامعه 
زندانيان شنيده شد. برنامه بسيج در اين خصوص 

چيست؟
براي زندانی��ان دو برنامه داریم. یکي آزادس��ازي زندانیان 
غیرعمد که در نهضت خدمات ما س��ال گذش��ته 5280 
نفرشان و امسال هم 2 هزار نفر آزاد ش��دند و روز دوشنبه 
اول آذرماه هم 4هزار نفر به همت بسیج آزاد شدند. توافق 
دوم براي اش��تغال زندانیان اس��ت. در اینجا هم زندانیاني 
مطرح هستند که دوران زنداني شان تمام شده و به آغوش 
خانواده ها بازمي گردند و هم خانواده هاي بدسرپرست که 
باید شناسایي و حمایت شوند. براي زنان سرپرست خانوار 
که با بسیج زنان هماهنگ مي ش��وند، به فراخور از طریق 
سازمان زندان ها آموزش داده و اشتغال ایجاد مي شود. البته 
این کار سختي اس��ت. هماهنگي و دست و پاگیري برخي 
قوانین که اجازه نمي دهد به زنداني شغل داده شود و مسئله 
بیمه اش و... مشکالتي در پي دارد. الحمدهلل به رغم مشکالت 

عدیده اي که در این زمینه هست ما ورود پیدا کرده ایم. 
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گفت وگوي »جوان« با سردار محمد زهرايي، رئيس بسيج سازندگي کشور 

جهادگران امروز جواناني از جنس بسيجيان دوران دفاع مقدس هستند
هم اکنون 42هزار گروه جهادي در زمينه هاي مختلف و در اقصي نقاط کشور مشغول فعاليت هستند

اف�ق 10س�اله جري�ان جه�ادي کش�ور 
در»جبهه س�ازي« اس�ت. قرار بر اين اس�ت 
که ما ه�م در عرصه خدمت رس�اني مش�ابه 
جبهه مقاومت اس�المي در برون مرزها براي 
فعاليت ه�اي جه�ادي جبهه س�ازي نماييم. 
کار را ه�م امس�ال از س�وريه آغ�از کرديم
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