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◾ تخلفات را تا آخر دنبال میکنم
به گزارش خانه ملت؛ احمد نادری ،نایب
رئیس کمیسیون آم ــوزش ،تحقیقات و
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متخلف و روی کــار آمــدن تیم جدید ،فرصتی است
برای احیای سرمایه اجتماعی جمهوری اسالمی .طبق
عهدی که بستهام ،تخلفات را تا آخر دنبال میکنم.
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محمود مــصــدق :زدودن
محرومیتها از چهره کشور به
ویژه مناطق روستایی و عشایری
یکی از دغدغههای اصلی امام
راح ــل از همان اب ـتــدای پیروزی
انقالب اسالمی بــود .به همین
دلیل و به منظور بهرهگیری از توان تمامی نیروها و
امکانات بــرای رسیدگی به وضعیت محرومترین
ا قـشــار جامعه اساسنامه تشکیل نهاد «جهاد
سازندگی» در بیست و هفتم خرداد سال  1358به
تصویب هیئت وزیران رسید .بر پایه این اساسنامه،
جهاد سازندگی مسئول ارائه خدمات عمرانی و فنی
به مناطق محروم شد ،اما با گذشت زمان و شرایط
جدید مسئولیتهای آن هم تغییر کرد .در نتیجه
ی در آذر ماه 62الیح ه تشکیل
ی اسالم 
س شورا 
مجل 
وزارت جهاد سازندگی را تصویب کــرد .بر اساس
الیحه یاد شــده ،این وزارتخانه عهدهدار نظارت و
یو
ی سازما ن امور عشایر ،صنای ع روستای 
سرپرست 
ش شد.
ت و فر 
ی شیر ،شیال 
ت سهام 
دستی ،شرک 
البته این وزارتخانه در انجام این وظایفش و همچنین
ای ـفــای نقش در دف ــاع مـقــدس و حتی بــازســازی
خرابیهای ناشی از جنگ عملکرد موفقی داشته
که تأمین نیازهای کشور در زمینه غذایی ،ساخت
ه ــزاران کیلومتر راهه ــای ارتباطی ،مدرسهسازی،
برقرسانی و آبرسانی به روستاها تنها بخشی از این
دستاوردهاست.
با این همه و بر خالف نظر نیروهای جهادی ،وزارت
جـهــاد ســازنــدگــی در ســال  1379بــر اس ــاس آنچه
موازیکاری با دستگاههای دیگر خوانده میشد با
وزارت کشاورزی ادغــام و به وزارت جهاد کشاورزی
تبدیل شد .اتفاقی که به نظر بعضی از کارشناسان
موجبشددوبارهمسائلمناطقروستاییوعشایری
فراموش شوند و روستاییان از فرط بیکاری به شهرها
مهاجرتکنند.
حال با روی کار آمدن دولت سیزدهم بار دیگر موضوع
احیای نهاد جهاد سازندگی شنیده میشود .به
طوری که سیدابراهیم رئیسی به تازگی در دیدار با
مردم استان کهگیلویه و بویراحمد از ضرورت احیای
جهاد سازندگیبه منظور آباد کردن روستاها و مناطق
محروم کشور خبر داده است.
حجتاالسالم سیدرضا تقوی ،نماینده مردم تهران
در مجلس شــورای اسالمی که تا تیرماه امسال به
عنوان نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی
فعالیتداشتهونگاهجامعینسبتبهاحیایجهاد
سازندگی دارد ،در گفتوگو با ما به ضرورت احیای
جهاد سازندگی اشاره کرده است.

◾

◾در ابتدا از نقش جهاد سازندگی در گذشته و
توفیقات این نهاد در دوره فعالیت آن برایمان بگویید.

نقش و فلسفه تشکیل این نهاد در سال  58رفع
یهــای بــرجــای مــانــده از زم ــان رژی ــم طاغوتی
خـرابـ 
و پاسخگویی بــه نیازهای مــردم مناطق مـحــروم و
همچنین بهرهگیری از نیروهای عظیم انقالبی در
کشور بود؛ چرا که خیل گستردهای از جوانان انقالبی

◾

◾ 17هزار پزشک آماده مهاجرت!
سیدعلیاکبر پیروی حسینی ،متخصص
جراحی عمومی به ایلنا گفت :در 6ماهه
نخست امسال بیش از ۱۷هــزار نفر نامه
گود استندینگ (عملکرد بدون نقص) از نظام پزشکی
گرفتهاند تا بتوانند راحتتر مهاجرت کنند .دولت
باید با بهبود تعرفههای پزشکی و استخدام آنــان در
دانشگاههای محروم ،مانع مهاجرت آنان شود.

جهاد سازندگی نهاد بسیار موفقی بود اما
از وقتی با بخش کشاورزی ادغام و به وزارت
جهاد کشاورزی تبدیل شد ،بخش «جهاد» آن
کارکرد جدی ندارد .در واقع بخش اداری جهاد
کشاورزی ،تخصصی است و عدهای آمدند که
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◾

◾اجرای سلیقهای ،موردی و نسبی نسخ ه الکترونیک
عــلــی س ــاالری ــان ،مــعــاون فــنــی و نــظــارت
ســازمــان نــظــام پزشکی بــه ایسنا گفت:
درس ــت اســت کــه نسخه الکترونیک از
یکم دی ماه  ۱۴۰۰اجباری شده ،اما از پرونده الکترونیک
و امضای الکترونیک خبری نیست .اجرای سلیقهای،
موردی و نسبی قانون ،همین اتفاقی است که امروز در
کشور در این حوزه رخ داده است.

نقش چندانی در کشاورزی و وزارت کشاورزی
ندارند و در درون خودشان هم کاری انجام
نمیدهند .آن موقع جهاد کارآمد بود ،چون
مستقل بود و نیروهای متخصصی هم در
درونش بودند .مث ً
ال طرحهای آب و برق روستایی

نماینده پیشین ولیفقیه در وزارت جهاد کشاورزی در گفتوگو با قدس
از ضرورت احیای جهادسازندگی میگوید

ایدهای برای بازگشت آبادی
به روستاها

مردمیباشدوهمهنیروهاییکهبهصورتمخلصانه
در مناطق محروم کار میکنند را زیر پوشش خود
بگیرد .البته هستههای جهادی خودجوش در کشور
کمنیستندوهمهاینهامیتواننددرجهادسازندگی
فعالیت کنند و آن وقت این جهاد میتواند با دولت
ق ــرارداد ببندد .مثال ًاالن دولــت میخواهد سالی
یک میلیون واحد مسکن بسازد .جهاد سازندگی
میتواند با دولت در این زمینه قرارداد منعقد کند و به
کمکنیروهایجهادیخودشآنراپیادهکند.یامثال ً
اگر روستایی آب آشامیدنی نــدارد ،جهاد میتواند
طرح آبرسانیاش را پیاده کند.

◾

ایــن اتـفــاق فرصت خوبی اســت تــا همه نیروهای
تحصیلکرده ،متخصص و جهادگر در قالبهای
مختلف مثل شرکتهای تعاونی و گروههای کاری
ساماندهی شوند و فعالیت کنند.

◾

◾نقشی که نهاد تازهتأسیس جهاد سازندگی در
حل مشکل مهاجرت روستاییان به شهرها و رفع
معضل حاشیهنشینی در شهرها خواهد داشــت،
چگونه است؟

آماده به خدمت و عاشق فعالیتهای انقالبی بوده و
همچنانهمهستند.ضمناینکهایننهادبهتربیت
جوانان پرشور در میدان عمل میپرداخت .در واقع
جهاد سازندگی یک مکتب تربیتی بود اما به تدریج
از صفحه فعالیتهای انقالبی حذف شد.

◾

◾تفاوتیکهعملکردجهادبهعنوانیکنهادمردمی
با عملکرد جهاد به عنوان یک وزارتخانه دولتی خواهد
داشت در چیست؟

ه ـمــان ط ــور کــه از پــرســش شـمــا پـیــداســت جهاد
سازندگی یک نهاد مردمی است و جهادی هم که
در چارچوب و قالب دولت قرار گیرد ،جهادی دولتی
محسوب میشود و طبیعی است که دولتی شدن
جهاد با توجه به ضوابط و قوانینی که بر آن حاکم
است موجب کُندی آن میشود .ضمن اینکه دولت
هم چندان از کار اداری راضی نیست .از سوی دیگر
به عقیده همه کارشناسان؛ ب ـهــرهوری کــار بخش
خصوصی در مقایسه با کار دولتی به ویژه در حوزه
اقتصادی البته با توجه به تناسب سرمایهگذاریها
بیشتر و بهتر است .به طوری که عدهای معتقدند
اگر کارخانههای دولتی را به شرط حفظ نیروی کار و
استفاده از همه ظرفیتهایشان به صورت رایگان به
بخشخصوصیواگذارکنندبازبهنفعجامعهاست
بنابراین اصوال ًکارهای دولتی با کندی روبهرو هستند.
اما نهاد ،آزادی عمل بیشتری دارد ،البته آزادی عمل
نه به این معنی که در اینجا بیقانونی حاکم است-

◾

◾در صورت احیای احتمالی جهاد سازندگی ،این
ساختار جدید ،دولتی خواهد بود یا غیردولتی؟

احیای جهاد سازندگی را بنده در جلسهای به آقای
رئیسی ،رئیسجمهور پیشنهاد کردم و ایشان هم
آن را تأیید کرد و گفت این نهاد را احیا میکنیم و بعد
هم دستورش را به معاون اول ریاست جمهوری داد
و آقای مخبر هم گفت این کار را انجام داده و آن را به
دفتر ریاست جمهوری ارسال کرده است.
اما در پاسخ به پرسشتان باید تأکید کنم ساختار
جدید جهاد سازندگی نباید دولتی باشد ،مگر ما
نهاد یا مؤسسه و سازمان دولتی کم داریم که بیاییم
یکنهاددیگریایجادکنیم.مابایدیکنهادجهادی
و مردمی به وجود بیاوریم .نهادی که به معنی واقعی

◾

◾اجرای قانون معلوالن با پول روزانه دو «تخممرغ»!
علی همت محمودنژاد ،مدیرعامل انجمن
دفاع از حقوق معلوالن ایران با بیان اینکه
2هزار و 800میلیارد تومان برای اجرای قانون
حمایت از حقوق افــراد دارای معلولیت در نظر گرفته
شده است ،به ایسنا گفت :به عبارتی سرانه بودجه
لحاظ شده برای اجــرای قانون معلوالن معادل هزینه
خرید روزانه دو عدد «تخممرغ» است.

یا زراعت را پیاده میکردند اما اکنون هیچ خبری
از چنین فعالیتهایی از سوی جهاد سازندگی
دولتی نیست .به عبارت دیگر االن چیزی به نام
جهاد سازندگی نداریم بلکه فقط اسم جهاد در
کنار کشاورزی قرار دارد.

◾احیای نهاد جهاد سازندگی چه بستر تازهای را برای
نیروهای جهادگر سازندگی ایجاد میکند؟

ولی در کار دولتی قانون وجود دارد -بلکه به این معنا
که ضوابط و پیچ و خمهایی که برای یک نهاد دولتی
وجود دارد برای یک نهاد غیرانتفاعی و مردمی وجود
ندارد و یا خیلی کمتر است .بر این اساس ،کارها در
یک نهاد غیردولتی روانتر پیش میرود.
نکتهدیگراینکهدرنهادهاییمثلجهادسازندگیدر
گذشته افراد بیشتر با نیت خالص و با انگیزه خدمت
آمــده بودند نه صرفا ًبــرای وقتگذرانی و دریافت
حقوق در پایان هر ماه  .اینها تفاوتهایی هستند که
یک نهاد مردمی با نهاد دولتی دارد .از این رو طبیعی
است که زمینه برای فعالیت و رشد در نهاد مردمی
فراهمتر باشد.
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ما هر چه بتوانیم نقاط محروم و روستاها را فعالتر
کنیم و فرصتهای شغلی به وجود بیاوریم و برای
خانوارهای روستایی درآمدزایی داشته باشیم بهتر
میتوانیم مانع مهاجرت روستاییان به شهرها و
حاشیهنشینی شویم چون روستاییان به دلیل نبود
فرصتهایکاریسرازیرشهرهامیشوندوچونپول
کافی برای اسکان در نقاط مناسب شهرها را ندارند
به حاشیه شهرها پناه میبرند که این موضوع خود
مشکالت اجتماعی و فرهنگی ایجاد میکند.

◾

◾احیایجهادچگونهمیتواندمدیریتجهادیرابر
دیوانساالریهای فرسوده مسلط کند؟

قطعا ًمیتواند تأثیرگذار بــاشــد .بــه هــر حــال یک
نهاد مردمی وقتی در جامعه فعال شود میتواند
نمونه و الگویی برای دستگاههای دولتی شود .البته
نیروهای دستگاههای دولتی نه اینکه بد باشند ،بلکه
ساختارهای دولتی خیلی مناسب نیست و چندان
جواب نمیدهد .بسیاری از کمکاریها یا مشکالتی
که در نظام اداری ما وجود دارد به خاطر ساختارهای
نابجایی است که برای آنها طراحی شده است .به
نظرم احیای نهاد جهاد سازندگی هم برای دولت و
مردم مناطق محروم مفید خواهد بود و هم نیروهای
متخصص را جمعآوری و آنان را ساماندهی میکند.
عــاوه بر ایــن با سرمایههای کوچک اشتغالزایی
بیشتری میشود و این گونه مردم در روستاها ماندگار
خواهند شد.

◾

◾چه تضمینی وجود دارد که فواید جهاد سازندگی
بیش از هزینههای آن باشد؟

این موضوع مهمی است .این نهاد باید به گونهای
طراحی شود که به خانواده دولت اضافه نشود و بر

مخارج دولت اضافه نکند ،در واقع نیروهای این نهاد
باید از طریق کار ،هم مخارج خود را تأمین کنند و هم
کار کشور را انجام بدهند .ممکن است ساختارش
طورینوشتهشودکهنیروهایشاستخدامینباشند
و یا اگر مصوبه مجلس را داشته باشیم نیروهایی که
داوطلب کار اداری هستند از جاهای دیگر بیایند و
اینجا را اداره کنند.

◾

◾یکی از دالیلی که موجب ادغام جهاد سازندگی و
کشاورزی شد موازیکاری ایجاد شده بین نهاد جهاد
با وزارت کشاورزی وقت بود؟ آیا با احیای دوباره جهاد
شاهد موازیکاری این دو بخش نخواهیم بود؟

بحث موازیکاری مطرح نیست .آن قدر کار در روستا
مانده که حتی چندین وزارتخانه هم به کمک وزارت
کشاورزیبیایندنمیتوانندپاسخگوینیازهاباشند.
یکــاری دولت
با وجــود ایــن بــرای جلوگیری از مــواز 
میتواند تقسیم کار کند .مثال ًالیروبی رودخانه،
آبــرســانــی بــه روسـتــاهــا و ...را بــه جـهــاد سازندگی
اختصاص بــدهــد یــا وقـتــی دسـتـگــا ههــای اجـرایــی
میخواهند پروژههایی را اجرا کنند طرف قراردادشان
جهاد سازندگی باشد.

◾

◾اصلیترین دلیلی که برای احیای جهاد سازندگی
وجود دارد از نظر شما چیست؟

اصلیترین دلیلش این است که مناطق محروم یک
مسئول مشخصی داشته باشند تا برای روستاییان
ایجاد اشتغال کنیم .یا اگــر قناتشان آب نــدارد یا
دامهایشان گرسنه هستند و ...جهاد سازندگی این
مشکالت را حل کند.

◾

◾عملکرد موفق جهاد سازندگی سابق یکی از
دالیلی است که بعضیها معتقدند دوباره باید این
نهاد احیا شود ،در صورتی که آن موقع پول نفت به
صورت هفتگی یا ماهیانه به یکی از استانها تعلق
میگرفت تا صــرف آبــادانــی روستاها و عشایر شود
مثال ًبرقرسانی و آبرسانی شود یا مدرسه و مسجد
ایجاد شود که این امور انجام شده است؛ اما اکنون که
دولت به شدت درگیر کمبود بودجه است آیا روحیه
انقالبی مـیتــوانــد مسائل و مشکالت روسـتــاهــا را
حل و فصل کند؟

پول هم هست .یعنی همان پولی که وزارت جهاد
کشاورزی میگیرد را میتوانیم به جهاد سازندگی
بدهیم تا کارها روانتر پیش برود.
ما میگوییم مثال ًدولت میخواهد رودخانهای را در
یک روستا الیروبی کند خب این کار را بدهد جهاد
سازندگی انجام بدهد .یعنی با نهاد جهاد یک
قرارداد ببندد تا این کار انجام شود چون تشکیالت
دولــت با توجه به وضعیت اداری که دارد تاکنون
نتوانسته چنین کارهایی را انجام بدهد.

◾

◾نتوانستند انجام بدهند یا کمبود بودجه مانع
انجام چنین اموری از سوی دستگاههای مسئول از
جمله وزارت جهاد کشاورزی شده است؟

بودجهاش هم هست اما نمیخواهند کار کنند.

