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 تعاليبسمه
      

 نکات برجسته *
 

  .پنجم آذر ماه سالروز تشکیل نهاد بسیج به فرمان حضرت امام خمینی)ره( است 

  در اندیشه امام)ره( بسیج نهادی است اجتماعی با ابعاد متعدد. در این نگرش بسیج صرفا سازمانی نظامی نیست که فقط در زمان

 جنگ و برای دفاع در مقابل دشمن شکل گرفته باشد، بلکه نهادی است گسترده، مردمی و مبتنی بر نیازهای اساسی و حیاتی جامعه. 

 دیشه و تفکر است. اندیشه زیستن در متن جامعه، کوشش خالصانه برای جامعه، فداکاری بسیج نه یک سازمان که یک ان

  1های عالی و متعالی انسانی است.در راه حفظ جامعه و در نهایت رساندن جامعه به افق

  در دوران کرونا در ارائه خدماتی نقش بسیج بوده است.  پیشرو خدمت و امید آفریناز ابتدای تشکیل تاکنون بسیج

ها و اقالم بهداشتی، در تولید دارو گذاری اجتماعی، تولید استاندارد کاالغربالگری، آموزش مردم، ایجاد فاصله "همچون 

 مثال زدنی بوده است.  "و درمان و تجهیزات پزشکی

  ت. استولید کننده و صادر کننده ماسک، لباس ویژه و مخصوص مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستانی امروز بسیج 

   ،یواحد مسکون 1000احداث ، هاپروژه نیمورد از ا ککه ی ؛خواهد شدافتتاح  ییزداتیهزار پروژه محروم 2در هفته بسیج 

 شهر چابهار است. هیدر حاش
 
 

 * مقدمه 

-ا و بخشهها، فرهنگترین سرمایه اجتماعی که از تمامی قومیتترین سازمان انسانی غیردولتی و متعالیگستردهبسیج به عنوان   

تشکیل شده است. و از جایگاهی ویژه و کم نظیر در نظام اجتماعی و سیاسی کشور  فرهنگیهای گوناگون اقتصادی، سیاسی و 

ی، نظیر در جهان نقش سازماندهسازمان مردم نهاد و بزرگترین سازمان بیسیج مستضعفین به عنوان بزرگترین برخوردار است. ب

ساز هرگاه در نقاط عطف و تاریخکنون از اول انقالب تا. های مردم پایه را برعهده داردکارگیری، هدایت مردم و ایجاد ساز و کاربه

ر موضوع اخیر دبسیج مقابله با تهدیدات گوناگون است.  های. یکی از کارویژهقرار گرفتیم، نقش بسیج در آن بسیار موثر بوده است

بیماری کرونا بسیج اولین گروهی بود که با وزارت بهداشت و درمان توافق نامه نوشت و اولین سازمانی بود که با تمام توان برای 

هزار پایگاه پدافند  ۶۰جاد بیش از بسیج با ای که، بودکی از مسائل بزرگ این بیماری منحوس بحث غربالگری ی. مهار کرونا ورود کرد

نقش بسیج در غربالگری، آموزش مردم، ایجاد فاصله گذاری اجتماعی، . هزار قرارگاه پدافند زیستی تشکیل داد ۶۰زیستی در کشور، 

یج امروز بس است.در دوران کرونا مثال زدنی ها و اقالم بهداشتی، در تولید دارو و درمان و تجهیزات پزشکی، تولید استاندارد کاال

  2است. تولید کننده و صادر کننده ماسک، لباس ویژه و مخصوص مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستانی 

 

 

 

 

 

 برای مقابله با کرونا  مهمترین اقدامات بسیجبخشی از *

                                                           
 . 14۶، ص1398، قدرت نرم، فرهنگ و امنیت مطالعه موردی بسیج، انتشارات دانشگاه امام صادق)ع(، کامبیز ، مالئی،«بسیجی و قدرت نرمفرهنگ » - 1
 . 21/2/1399، خبرگزاری دفاع مقدس، «توانند در اختیار قوه قضائیه باشند.هزار پایگاه بسیج می 1۶۰ ،نقش بسیج در مقابله با ویروس کرونا» - 2



 

3 

 

 

 واکسیناسیون فلج اطفال و سنجش فشار خون بیش از سی میلیون نفر با هماهنگی وزارت بهداشت

 نیروهای داوطلب برای همراهی بیمارانحضور 

 حضور طالب بسیجی برای تدفین بیماران

 روزانه بیش از هفده میلیون ماسک، تولید مجاهدت در تولید ماسک

 شد.کاهش نرخ ابتال  باعثغربالگری بیش از هفتاد میلیون نفر که 

 .شعبان امسال 15فرمان رهبر انقالب از های بسیج بر اساس های مؤمنانه توسط پایگاهموضوع کمک نعملیاتی شد

 .میلیون بسته معیشتی در سراسر کشور توزیع شد 10طی چهار مرحله بیش از 

 هزار جهیزیه به افرادی که توان تأمین جهیزیه نداشتند اهدا شد 24

 میلیون بسته بهداشتی بین نیازمندان توزیع شد، 5بیش از 

 .نیازمندان پرداخت شدهای نقدی به میلیارد تومان کمک 47
 

 * طرح مشترک بسیج و وزارت بهداشت علیه کرونا 

های سپاه و بسیج ابالغ شد و هدف این ها، دانشگاه علوم پزشکی و ردهبه تمام استانداری، 1399آخر آبان این طرح در هفته    

برای مبارزه با ویروس کرونا، هیچ راهی جز تشخیص و شناسایی سریع بیماری و بیماران . طرح قطع زنجیره انتقال ویروس است

ناسایی و ها را هم باید شو افراد مرتبط با آن کردها را سریعاً ایزوالسیون، قرنطینه و درمان و بعد شناسایی مبتالیان، باید آن نیست

 . شوندها خاص قرنطینه ها و مکاندر خانه

 گفت: این طرح علمی، تجربی و امیدوار کنندهجانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین در این رابطه سردارمحمدحسین سپهر   

ه این شود کاست و تمام خدمات توسط چند هزار تیم پزشکی متشکل از پزشک، پرستار، مراقبین سالمت و بسیجیان انجام می

او گفت: از ابتدای شیوع کرونا در کشور، تامین . دهنده به خانه را پایگاه سالمت قرار میافراد محله به محله، پایگاه به پایگاه و خان

های عمومی، ها توسط جامعه پزشکی بسیج، آموزش و توانمند سازی مردم در رسانهپزشک، پرستار و کادر خدماتی بیمارستان

 های محرومین و نهضتتوزیع اقالم بهداشتی، تامین نیازمساجد و اماکن عمومی، ضد عفونی اماکن عمومی، تولید و توزیع ماسک، 

های میلیون ماسک، روزانه در کارگاه 1۷: امروز . وی افزودکرونا از اقدامات بسیج بوده است های مومنانه به مردم آسیب دیده ازکمک

  1.های جهانی داریمشود و توان صادرات آن را در قالب استانداردبسیج تولید می
 

 رح شهید سلیمانی برای مقابله با کرونا در هفته بسیجآغاز ط*

مرضا سلیمانی سردار غال. رئیس سازمان بسیج مستضعفین از آغاز طرح شهید سلیمانی برای مقابله با کرونا در هفته بسیج خبر داد  

مناسبت هفته بسیج طی سخنانی اظهار داشت: در نشست خبری به (2۶/8/1399)روز دوشنبه، رئیس سازمان بسیج مستضعفین 

صت کند تا تهدیدات تبدیل به فرآفرینی میو نقشآید های اساسی به میدان میبسیج تحت فرمان رهبر انقالب در مواجهه با چالش

فراگیر و موجب شده تعدادی از  کنیم که ویروس کرونا در همه جهانوی افزود: امسال هفته بسیج را در حالی برگزار می. شود

شود و برای هر ها انجام میهای محوری بسیج تحت پروتکلسلیمانی اظهار داشت: برنامه مان را از دست بدهیم. سردارطنانهمو

دانیم. طبیعی است که سایر بینی شده است و مهمترین کار را کمک به سالمت مردم میهایی پیشروز در هفته بسیج برنامه
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شود؛ ما باید جهاد امیدآفرینی را بین جوانان گسترش دهیم. امروز ما مشکالتی ت بسیج هم متناسب با همین شرایط انجام میخدما

 داریم که با سرپنجه تدبیر ملت ایران حل خواهد شد. 
 

 1* اقدامات بسیج در هفته بسیج چه خواهد بود؟ 
 

 خواهد شد.های جوان هزار جهیزیه تقدیم زوج 30 ، آذر 5در هفته بسیج در 

 شود.هزار بسته بهداشتی هم بین نیازمندان توزیع می 700

 شد. دنام طرح شهید سلیمانی با نظارت وزارت بهداشت اجرا خواهدر ادامه فعالیت بسیج در مبارزه با ویروس کرونا یک طرح تکمیلی به

 .کار در نظر گرفته شده استهای مختلف برای اینهای محلی و دستگاهور است و ظرفیتکه محله است طرح شهید سلیمانی اینمهمترین ویژگی 

 کنند.بیماران را شناسایی می، هزار پایگاه مقاومت 54های بهداشتی با پشتیبانی گروهشهید سلیمانی،  در طرح

شوند و افرادی که حال وخیمی غذایی و بهداشتی پشتیبانی می هایی اسکان داده و از لحاظبیمارانی که حال وخیمی ندارند در مکان

 شوند.دارند، به بیمارستان اعزام می

 گیرند.شوند نیز تحت کنترل قرار میبیمارانی که از بیمارستان مرخص می

 را باعث خواهد شد.ر که کاهش نرخ ابتال در کشو شده استاز استان خراسان رضوی و استان فارس آغاز سراسری شهید سلیمانی،  طرح

 .واحد مسکونی در حاشیه شهر چابهار است 1000ها احداث شود؛ یک مورد از این پروژهزدایی در هفته بسیج افتتاح میهزار پروژه محرومیت 2
 

 در بحث اقتصاد مقاومتیمهمترین اقدامات بسیج *
 

 ه است.امسال عملکرد مناسبی داشت بسیج اشتغال خصوصیابی در صنایع متوسط و کوچک و بهدر حوزه عارضه

 ست.امیلیون نفر ها یکاندازی شده است که اعضای این صندوقگیری بسیج راههایی با تسهیلیار و اشتغالزا و تعاونیهای مردمتعاونی

 .هزار واحد تولیدی را ایجاد کنند 9اند تهاند و توانسهزار شغل ایجاد کرده 6هزار شغل ایجاد و امسال هم  70ها های گذشته این تعاونیدر سال

 هزار نفر شده است. 5که موجب اشتغال شده کارگاه اقتصاد مقاومتی ایجاد  1744

 هامحرومیت برای کاهشهای مختلف افزایی با دستگاهثبت شده است. هم بسیجهزار گروه در سامانه  40، های جهادیدر گروهمناسب رشد 

 شده است.گذاری زدایی هدفهزار پروژه محرومیت 10امسال 

ها شود؛ یک مورد از این پروژههزار پروژه هم در هفته بسیج افتتاح می 2افتتاح شده و کنون پروژه محرومیت زدایی تا هزار 2بیش از 

 .واحد مسکونی در حاشیه شهر چابهار است 1000احداث 
 

 گرانی مهار در مهمترین اقدامات بسیج *
 

 برای کمک به شبکه نظارتی سازمان حمایتنظارت  همیار 2500 معرفی

 برای کمک به شبکه نظارتی سازمان حمایتنظارت نفر همیار  4000درخواست  برای تامیناعالم آمادگی 

 کشف بسیاری از انبارهای احتکارشده

 توزیع اقالم اساسی مورد نیاز مردمکمک به وزارت جهاد کشاورزی در زمینه بسیج برای اعالم آمادگی 

و هماهنگی با قوه قضاییه و  ورای امنیت کشور و پیگیری شورای تأمین استانش تاییدبا ) رضویونمحور  های محلهگشتو تقویت  اجرا

 (نیروی انتظامی
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 کالم آخر *

رسانی شده و در بوده وارد میدان جهاد و خدمت بسیج یک ارگان انقالبی و مردمی است که از همان اوایل انقالب هر کجا نیاز 

های مقابله با ویروس کرونا یکی از دغدغهداده است. اقدامات بسیار خوبی در راستای مبارزه با ویروس کرونا انجام  نیز حال حاضر

بسیجیان . یج استهای رهبر انقالب را درک و عملیاتی کند بستواند دغدغهای که میمهم مقام معظم رهبری است و مجموعه

اند و در چندین مرحله اقدام به های مومنانه بر عهده داشتهاز همان ابتدای شیوع این بیماری نقش بسزایی در رزمایش کمک

های ها، کمکهای معیشتی در میان خانواده های نیازمند کردند و گروه های جهادی بسیجی با حضور در بیمارستانتوزیع بسته

 .در درمان انجام دادندقابل توجهی به کا

 رسان وزارت بهداشت، درمان واین بیماری شاهد بودیم که بسیجیان در زمینه غربالگری ورود کردند و یاری ابتدای شیوعدر    

و  وارد عمل شدبسیج در عرصه تولید ماسک که شاهد کمیاب شدن تولید ماسک بودیم، ، در این زمان. آموزش پزشکی بودند

انجام خواهد شد. « شهید سلیمانی؛ هر پایگاه یک خدمت»طرح ملی  در هفته بسیج، .مرتفع کرد خصوصدر این را نیاز مردم 

در مساجد آغاز شده است و ائمه جماعات مساجد نیز در اجرای این ملی همزمان با هفته بسیج اجرای این طرح  این روزها و

و  های معشیتیهای مومنانه همچون توزیع بستهاست در قالب کمک قرار. این طرح کنندمیهای بسیج همکاری طرح با پایگاه

های آموزشی در زمینه مقابله با ها و برنامهکننده و نیز پشتیبانی از بیمارستان غذای گرم، تهیه و توزیع ماسک و مواد ضدعفونی

 1. کرونا انجام شود
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