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ميترا شهبازي
   گزارش2

بسيج حقوقدانان با هدف 
تحول در نظ�ام حقوقي و 
قانوني كشور، حفظ، تداوم، بسط و تعميق اهداف انقالب 
اسالمي، كمك به افزايش كارآمدي نظام مقدس جمهوري 
اسالمي ايران و رفع نيازمندي هاي اساسي جامعه حقوقي 
كشور تشكيل شده است. س�ازماني كه شايد در ابتداي 
مسير اعضاي چنداني نداشت و حاال تعداد اعضای آن به 
حدود 45 هزار نفر رسيده است؛ وكال، قضات و حقوقدانان 
بس�يجي كه فقط در س�ال گذشته توانس�تند هزار ميز 
خدمت در سراسر كشور برگزار و مشكالت حقوقي مردم 
را برطرف كنند. بنابراين با توج�ه به اقدامات قابل توجه 
اعضاي اين سازمان و استقبال خوبي كه از اقدامات آنها 
شده،  قرار است 15 هزار نخبه حقوقي ديگر نيز به شمار 
ش�ود.  اضاف�ه  حقوقدان�ان  بس�يج  اعض�اي 

    
سازمان بس��يج حقوقدانان براي نخستين بار در سال 1388 
فعاليت خود را آغاز كرد. سازماني كه با هدف تحول در نظام 
حقوقي و قانوني كشور، حفظ، تداوم، بسط و تعميق اهداف 
انقاب اس��امي، كمك به افزايش كارآم��دي نظام مقدس 
جمهوري اسامي ايران، رفع نيازمندي هاي اساسي جامعه 
حقوقي كشور تشكيل ش��د و حاال اعضاي آن بعد از 10 سال 
فعاليت به حدود 45 هزار نفر رس��يده اس��ت. بسيجي هايي 
كه ش��امل وكا، قاضي ها و حقوقدانان مي ش��وند و با حضور 
در مساجد مناطق مختلف كشور ضمن ارائه مشاوره رايگان 
به مردم مسائل حقوقي بس��ياري را هم مرتفع مي كنند. در 
راستاي استقبال پرشور مردم از خدمات اين بسيجيان، قرار 
است 15 هزار نخبه حقوقي ديگر نيز به اعضاي اين سازمان 
طي سال هاي آتي اضافه ش��ود. در اين باره مسئول سازمان 
بسيج حقوقدانان به بسيج گفت: »تا س��ال ۹۹، 15 هزار نفر 
نخبه حقوقي را شناسايي خواهيم كرد.« بنابراين دور از انتظار 
نيست كه خيلي زود تعداد اعضاي اين سازمان به حدود 60 
هزار نفر برسد. اعضايي كه به طور قطع در ميزهاي خدمتي 
كه در مس��اجد استان ها برگزار مي ش��ود مي توانند به شمار 
بيشتري از سؤاالت مردم پاسخ دهند. مهدي بهراميان با اشاره 
به فعاليت 45 هزار عضو فعلي سازمان اضافه كرد: »اين تعداد 
بسيجي با شعار جهاد حقوقي، عدالت خواهي و مبارزه با فساد 
فعاليت مي كنند.« وي با اشاره به بخشي از خدمات ارائه شده 
از سوي بسيج حقوقدانان بيان كرد: »در طرح اعتاي بيروني 
و نقش آفريني حقوقدانان بسيجي در جامعه، طرح هاي بزرگي 
براي خدمت رساني به مردم همچون طرح آموزش همگاني 
حقوق، هر مس��جد يك حقوقدان به بي��ش از يك ميليون 
شهروند در 1٢00 مس��جد، صدها كارگاه آموزشي خدمات 

حقوقي و قضايي ارائه داده اند.«
   حضور پررنگ بسيج حقوقدانان در تمام عرصه ها

شايان ذكر است كه سازمان بسيج حقوقدانان در عرصه هاي 
مختلف علمي، فرهنگ��ي، اجتماعي، سياس��ي و غيره در 

راس��تاي تحقق اهداف كلي انقاب اس��امي فعال است. 
مسئول سازمان بسيج حقوقدانان با تأييد مطالب فوق و با 
اشاره به اينكه جهاد حقوقي در زمينه هاي ملي و بين المللي 
در حال پيگيري است، گفت: »حقوقدانان بسيجي در اسناد 
بين المللي از جمله سند ٢030، FATF، پالرمو به ايفاي 
نقش و مطالبه گ��ري پرداختند.« مضاف ب��ر اقداماتي كه 
اعضاي بسيج حقوقدانان در سطح بين المللي انجام داده اند، 
 در س��طح داخلي نيز اين افراد نقش نظارت و بازرس��ي در 
كنترل فساد در فضاي حقيقي و مجازي و احياي حقوق عامه 
از نظام بانكي تا نظام سامت را برعهده گرفتند. همچنين 
اعضاي بسيج حقوقدانان در راستاي مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز و تحقق سياست هاي كلي نظام و تحول قضايي اقدامات 
مؤثر بسياري انجام دادند. در اين راس��تا بهراميان با تأييد 
مطالب فوق بيان كرد: »ما 45 هزار نفر عضو در مراكز ملي 
داريم و خدماتي مانند ارائه مشاوره هاي حقوقي و طرح هر 

مسجد و ايجاد قرارگاه ها را ارائه مي دهيم.« مضاف بر آنچه 
گفته ش��د، وكا، قاضي ها و حقوق دانان بس��يجي در سال 
گذش��ته توانس��تند بيش از هزار ميز خدمت را به صورت 
آزمايشي در سراسر كشور برگزار كنند و به مشكات حقوقي 
شمار بسياري از مردم خاتمه دهند. كاري كه قرار است در 
سال جاري جدي تر از سال گذش��ته اجرايي شود و به رغم 
اينكه هنوز اطاعات دقيقي از نحوه و تعداد اجراي ميزهاي 
خدمت در دست نيست اما در همان سال گذشته مسئوالن 
سازمان بسيج حقوقدانان پيش بيني كردند شمار ميزهاي 
خدمت و مردمي كه از اين خدمات برخوردار مي ش��وند در 
سال ۹8 به طور قطع بيشتر و قابل توجه تر از سال گذشته 

خواهد بود. 
   حضور بسيجيان در هزار و 200 مسجد 

همانطور كه اشاره شد اين سازمان نزديك به 45 هزار عضو از 
قوه قضائيه، قوه مقننه، كانون هاي وكا، دانشكده هاي حقوق، 
وزارت دادگستري در س��طح ملي و 31 رده اس��تاني و ٢٢0 
كانون و دفتر در سطح شهرستان ها دارد. اعضاي اين سازمان 
نيز در قالب انجمن هاي تخصصي به عنوان گروه هاي جهادي 
مأموريت هاي بزرگي مثل كادرسازي حقوقدانان تراز انقاب 
اسامي، شبكه تحليلگران حقوقي، فعاليت هاي پژوهشگران 
نخبه حقوقي و قضايي در عرصه قوانين و لوايح، اقتصاد مقاومتي، 
خدمت در آموزش و مشاوره رايگان حقوقي در طرح هر مسجد 

يك حقوقدان، گروه هاي جهادي خير و اجتماعي حقوقدانان 
مطالبه گران حقوق عامه و مبارزه با فساد را مدنظر قرار داده اند. 
مسئول سازمان بس��يج حقوقدانان با بيان مطالب فوق ادامه 
داد: »اين شبكه عظيم، چابك و علمي با برگزاري صدها كارگاه 
آموزش��ي موضوعي به منظور كاهش آسيب هاي اجتماعي، 
احصاي نظام مس��ائل حقوقي و قضايي، ارائه راهكارهاي الزم 
را در دستور كار قرار داده است.« بهراميان با اشاره به اينكه در 
بيانيه گام دوم انقاب اسامي، آينده اي پر از اميد مسير پيش 
رو را گواهي مي دهد، تأكيد كرد: »مسير تمدن نوين اسامي 
با اقتضائات و آينده ايران اسامي در نزد حقوقدانان به عنوان 
نقشه راه ترسيم شده است.« گفتني است در سال ۹8 سازمان 
بسيج حقوقدانان حضور در هزار و ٢00 مسجد را هدف گذاري 
كرده است. حضوري كه به طور قطع با برگزاري بيش از هزار 
كارگاه آموزشي در طرح هر مسجد يك حقوقدان در كاهش 
ورودي پرونده هاي قضايي اثرگذار خواهد بود. بهراميان تأكيد 
كرد: »امروزه يكي از ابرچالش هاي قوه قضائيه حجم فزاينده 
پرونده هاس��ت كه بر اطاله دادرس��ي كاه��ش رضايتمندي 
آن اثرگذار است.« بنابراين با رفع ش��مار بسياري از مسائل و 
مشكات حقوقي مردم در طرح هر مسجد يك حقوقدان شمار 
بسياري از پرونده ها به سرعت حل شده و از مشكات حقوقي 
كاس��ته مي ش��ود. اقداماتي كه به طور كامل از سوي اعضاي 

سازمان بسيج حقوقدانان رايگان انجام مي شود.

در حال حاض�ر ۳20 هزار 
 سجاد مرسلي

   گزارش یک
بس�يجي در 2 هزار پايگاه 
مقاومت در شهرستان هاي 
اردكان، اشكذر، ابركوه، بافق، بهاباد، خاتم، تفت، ميبد و 
مهريز جذب و سازماندهي شده اند كه نيمي از آنها را بانوان 
تشكيل مي دهند. بسيجياني كه جهاد و خدمت را مشق كار 
خود قرار داده و با حضور در مناطق محروم و كم برخوردار 
استان، هيچ وقت هموطنان نيازمند را تنها نگذاشته اند. 
اينها به غير از جهادگراني هس�تند كه با تشكيل گروه و 
حضور در اردوهاي جهادي، نشان داده اند رسيدن به اهداف 
انق�الب و رفع چهره فق�ر جزو اولويت هايش�ان اس�ت. 

    
بسيج در طول دوران 40 سال خدمت هركجا الزم بوده، در 
خدمتگزاري به مردم كوتاهي نكرده و در صحنه حاضر شده 
است؛ چراكه فلسفه وجودي بس��يج، خدمت به مردم است.  
اگر فقط سال ۹7 و ۹8 را در نظر داشته باشيم بيش از 1500 
پروژه عمراني و محروميت زدايي توسط بسيجيان و گروه هاي 
جهادي در مناطق محروم يزد انجام شده است كه در اين ميان 
جوانان جهادگر بيش از همه براي خدمت رس��اني پيشگام 
و فعال بوده اند.  در همين رابطه مس��ئول بس��يج سازندگي 
سپاه الغدير اس��تان يزد با بيان اين كه جهادگران يزدي در 
مناطق محروم و كم برخوردار و به خصوص مناطق سيل زده 
استان هايي كه در ابتداي سال جاري خساراتي را متحمل شده 
بودند بيش از ۹ هزار نفر-روز خدمت ارائه كردند، گفت: »طي 
18 ماهه گذش��ته 3 ميليارد و 500 ميليون تومان خدمات 
محروميت زدايي در نقاط مختلف كشور و استان يزد توسط 

بسيج سازندگي يزد ارائه شده است.«
سرهنگ »مجيد صادقي« در رابطه با اردوهاي جهادي و طرح 
هجرت 3 و اقتصاد مقاومتي يزد نيز با تأكيد بر اينكه اردوهاي 
جهادي به دو صورت جغرافيايي مح��ور و محله محور اجرايي 
مي ش��ود، افزود: »در اردوهاي جغرافيايي محور، 750 برادر و 
350 خواهر مشغول به فعاليت هس��تند و درمجموع اين يك 
هزار و 100 نفر كه معادل 45 هزار نفر-روزاس��ت  به محرومان 
جامعه خدمات رساني كردند. در نوع دوم اردوها، شعار هر پايگاه 
يك محله را اجرايي كرديم و در اين زمينه نزديك به يك هزار 
نفر از بسيجيان خواهر و برادر فعاليت مي كنند كه بيش از 5 هزار 
نفر-روز خدمات اين افراد است.« وي هزينه كارهاي انجام شده 
براي مناطق محروم استان در اين اردوها را حدود 3 ميليارد و 
500 ميليون تومان دانست و عنوان كرد: »اين خدمات زمينه 
محروميت زدايي در نقاط مختلف كشور و استان را فراهم كرده 
است.« به گفته اين مسئول، ساخت و مرمت خانه محرومين، 
مسجد، مدرسه، مجتمع فرهنگي، استخر ذخيره آب، اليروبي و 
مرمت قنات و كانال كشي ازجمله اصلي ترين پروژه ها بوده است.  
وي افزود: »اقداماتي از اين  دست در روستاهاي كمتر توسعه يافته 
و حاشيه اي استان درمجموع زمينه تداوم اشتغال و جلوگيري از 

مهاجرت 3 هزار و 600 نفر را فراهم كرد.«

    خدمت جهادگران در تمام حوزه ها
همين چن��د هفته پيش ب��ود ك��ه 40 گروه جه��ادي براي 
خدمات رساني به هموطنان مناطق كم برخوردار به روستاهاي 
محروم استان اعزام شدند. گروه هايي كه به گفته مسئول بسيج 
سازندگي يزد و بر اس��اس تفاهمنامه اي كه بسيج سازندگي 
استان با سازمان بهزيستي داشته است بايد 50 خانه با كمك 
بسيجيان براي مددجويان بهزيستي بس��ازند.  در مورد نحوه 
ساخت اين خانه ها هم بايد گفت كه بسيجيان با اندك وامي 
كه از س��وي بنياد مسكن پرداخت مي ش��ود اقدام به ساخت 
خانه هايي 80 متري مي كنند كه تاكنون كار 10 مورد از اين 
خانه ها عملياتي شده است و كلنگ دو خانه نيز در شهرستان 

اشكذر و زارچ زمين خورده و كارشان شروع شده است.  صادقي 
با بيان اينكه گروه هاي جهادي در هر مناس��بتي خود را براي 
خدمت رس��اني به هموطنان آماده مي كنند ب��ه حركت اين 
گروه ها كه در هفته بس��يج و در ميدان اميرچقماق گرد هم 
آمده بودند هم اشاره كرده و گفت: »گروه هاي مختلفي مانند 
گروه جهادي خدمات رس��ان اجتماع��ي در محله هاي طرح 
كرامت خدماتي از قبيل مش��اوره و روان شناسي، پيشگيري، 
س��بك زندگي و... را به ش��هروندان ارائه مي كنند. همچنين 
گروه جهادي فقه و حقوق نيز كه در طول سال فعال هستند در 
مناسبت هاي مختلف در مسجد بياق بازار خان و امامزاده جعفر 

يزد براي ارائه مشاوره حقوقي به مردم حضور پيدا مي كنند.«
وي با اشاره به فعاليت گسترده گروه هاي جهادي مختلف بسيج 
اظهار داش��ت: »گروه جهادي عمراني نيز از مجموعه بسيج 
مهندسين عمران يزد در يكي از روستاهاي شهرستان مهريز 
كه بنياد مسكن در حال س��اخت خانه براي محرومين است 
با توجه به تخصصي كه دارند به كمك رس��اني پرداخته اند.« 
صادقي با بيان اينكه گروه جهادي دانش��جويي استان نيز با 
محوريت اقدامات فرهنگي و پزشكي به شهرستان بهاباد اعزام 
شده اند، افزود: »وقتي س��خن از گروه هاي جهادي به ميان 
مي آيد، اغلب احس��اس مي ش��ود كه گروه جهادي صرفاً در 
امور عمراني مانند تعمير و بازسازي منازل محرومان كمك 

مي كنند. اين درحالي است كه بسيج داراي گروه هاي جهادي 
خدمات رسان در حوزه هاي مختلفي است.«

    نيرويي از دل مردم براي خدمت به خودشان
طي سال هاي اخير و با توجه به ش��عار اقتصاد مقاومتي، بسيج 
سازندگي اقدامات گس��ترده اي در راستاي اشتغال هاي خرد و 
مشاغل خانگي در يزد انجام داده است. به طوري كه هم اكنون 
هركدام از شهرستان هاي اس��تان به عنوان قطب توليدي يك 
محصول شناخته مي شوند.  بر همين اساس و در طول سال به 
مناسبت هاي گوناگون در جهت فروش بيشتر و همچنين ترويج 
و تبليغ مشاغل خانگي، بسيج اقدام به برگزاري نمايشگاه هاي 
عرضه مس��تقيم محصوالت اقتصاد مقاومت��ي مي كند كه به 
مناسبت هفته بسيج نيز 1٢ نمايشگاه محصوالت اقتصاد مقاومتي 
در شهرستان هاي مختلف برگزار شد.  حاال در يزد بسيج يعني 
همه مردم و مردم يعني درخت تنومند بسيج. جايي كه خدمات 
مشاوره اي، حقوقي، پزشكي در مناطق كمتربرخوردار و حاشيه 
شهر، تأمين امنيت مردم با گشت هاي رضويون، اعزام گروه هاي 
جهادي به مناطق محروم، حضور پررنگ دانش آموزان براي مرمت 
و بازسازي مدارس مناطق محروم، برگزاري كاس هاي پيشگيري 
از آسيب هاي اجتماعي در محات مختلف، ايجاد صندوق هاي 
قرض الحسنه مردم يار، برپايي نمايشگاه و حلقه هاي صالحين از 

دل مردم بيرون آمده و براي خودشان انجام مي شود.

جهاد 320 هزار بسيجي يزدي در مناطق محروم استان

جهاد خدمت رساني بسيج حقوقدانان با 45 هزار عضو در سراسر كشور

گروه جه�ادی انصارالزه�را)س(در چه 
سالي و چطور تشكيل شد؟ 

حلقه اصلي و اوليه گروه جهادي انصارالزهرا)س( در 
سال 13۹1 تشكيل شد و در سال 13۹٢ به عنوان 
گروه جهادي برتر استان تهران انتخاب شد، اما نكته 
مهم درباره اين گروه اين است كه با اينكه اين گروه 
در زمان دانشجويي بسياري از بچه ها تشكيل شد 
اما بع��د از دوران فارغ التحصيلي آنها هم حركت ها 

ادامه دار شده و تداوم آن را شاهديم. 
عمده فعاليت هاي جهادگران اين گروه در 

اردوها چيست؟
ما از همان سال تا كنون پيوسته در حال برنامه ريزي 
براي برگزاري اردوهاي جهادي خودمان هس��تيم 
و شعارمان هم اين است كه هر حركت را به عنوان 
اولين حركت در نظر داشته و به بهترين شكل ممكن 
آن را انجام دهيم.  در آن اوايل كه برنامه گروه هاي 
جهادي اين بود كه مي توانستند به هر استاني بروند 
ما هم در روستاهاي محروم اس��تان هاي لرستان، 
خوزس��تان و ايام اردوهايي داش��تيم و بعد هم به 
اس��تان هاي ديگر رفتيم. در اين مناطق هم بيشتر 
پروژه هاي تكميل مسجد، بهسازي و نقاشي مدارس 
و خانه محرومان، برگ��زاري كاس هاي فرهنگي و 
آموزشي ويژه اهالي در بيش از 80 روستاي محروم 
و ويزيت رايگان پزشكي ازجمله فعاليت هاي گروه 

جهادي انصارالزهرا)س( بود. 
معموالً اردوها را با چند نفر جهادگر برگزار 

مي كنيد؟
در هر حركت جهادي و اردو، نفرات متغير هستند؛ 
چون بايد به نسبت نياز هر روس��تا جهادگران را با 
تخصص هاي الزم اعزام كنيم. اما به صورت معمول 
نزديك به 80 جهادگر آقا و خانم در مناطق روستايي 
كه در بخش هاي عمراني، فرهنگي، پزشكي و اقتصاد 
مقاومتي )كارآفريني و اشتغال زايي( فعال هستند، در 

اردوها حضور دارند. 
اهداف كلي شما در اين اردوها چيست؟ 

برگزاري اردوهاي جهادي دو هدف عمده و اصلي دارد؛ 
هدف اول كه بيشتر به چشم مي آيد خدمت رساني 
خالصانه به مردم مناطق محروم كشور است و مردم 
با روحيه انقابي كه به بركت انقاب اسامي و نفس 
امام راحل)ره( و رهبر عزيزمان ايجاد شده نمي توانند 
بپذيرند كه در بخش هايي از اين كش��ور گروهي از 
هموطنان از يكسري امكانات اوليه بي بهره باشند. 
البته اين رفع محروميت صرفاً در زمينه هاي عمراني 
نيست و شامل بخش هاي فرهنگي، آموزشي و... نيز 
است.  هدف دومي كه شايد كمتر به چشم بيايد رشد 
معنوي و شخصيتي افراد شركت كننده در اردوهاي 
جهادي اس��ت. به نظر من اهميت اي��ن موضوع از 
هدف اول كمتر نيست. خود بنده در همين اردوهاي 
جهادي تجربيات و اندوخته هايي كس��ب كردم كه 
ش��ايد در هيچ جاي ديگر نتوانم آنها را تجربه كنم. 
روبه رو شدن با مشكات و چالش هاي مردم مناطق 
محروم و كار و تاش براي برطرف كردن آنها باعث 
مي ش��ود ما خيلي چيزها ياد بگيري��م و با خيلي از 
موضوعات روبه رو ش��ويم ك��ه در زندگي معمولي 
خودمان خبري از آنها نيست. از طرفي بركت و لذت 
معنوي كه از حضور در اردوهاي جهادي به انس��ان 
مي رسد در كمتر محيطي وجود دارد. اينكه شما از 
كار و زندگي و خوشي ها و تفريحات خود بزنيد و در 
شرايط سخت مناطق محروم، خالصانه و بدون مزد 
و منت به نيازمندان خدمت كنيد اجر و ثوابي دارد 
كه ش��ما بركت آن را در زندگي خودتان احس��اس 
مي كنيد. اگر به آموزه هاي ديني خود مراجعه كنيم 
هم مي بينيم كه جهاد در راه خدا بيش��ترين اجر را 
دارد و اردوه��اي جهادي به فرم��وده امام خامنه اي 
واقعاً جهاد اس��ت. از طرفي امام خميني)ره( هم در 
سخنانشان دارند كه گمان نمي كنم عبادتي باالتر از 
خدمت به محرومين وجود داشته باشد. پس درواقع 
هدف برگ��زاري اردوهاي جهادي ه��م خدمت به 

نيازمندان است هم خدمت به خودمان. 
دغدغه اصلي جهادگران براي ورود به عرصه جهادي 
خدمت رساني به مردم كشور و همچنين خودسازي 

معنوي و شخصيتي خودشان بود. 
اگر بخواهيد تعريف�ي از زندگي جهادي 
داشته باشيد، در مورد آن چه مي گوييد؟

زندگي جهادي يك نوع سبك زندگي است. متأسفانه 
امروزه زندگي هاي شهري ما دچار آسيب هايي شده 
كه يك نمونه آن مصرف گرايي است و نمونه ديگر آن 

بي توجهي و بي خبري از حال يكديگر است. حرص 
زياد براي كس��ب پول و مال از ديگر شاخصه هاي 
زندگي غيرجهادي است و نمونه بارز آن در همين 
قضيه فيش هاي حقوقي نجومي قابل مشاهده است. 
شما در زندگي به سبك جهادي نه تنها اين آسيب ها 
را نمي بينيد بلكه فضا كامًا برعكس اس��ت. دقيقاً 
مانند فضاي دفاع مقدس و فضايي كه امروز مدافعان 
حرم دارن��د. به نظر من نزديك ترين فضا و س��بك 
زندگي به سيره شهدا همين اردوهاي جهادي است. 
پس اردوهاي جهادي را به عنوان اولين 
شيوه زندگي و رسيدن به تعالي انتخاب 

كرده ايد؟
همينطور است. من فكر مي كنم جهادگران اين شيوه 
را انتخاب نكرده اند بلكه خالق آن هستند. كاري را 
شروع كرده اند كه در مسير و حركت در آن رشد يافته 
و از خودشان به خدا مي رسند. اردوهاي جهادي حتي 
از راهيان نور هم به س��يره شهدا نزديك تر هستند 
چون ش��ما در اردوهاي راهيان نور درواقع داريد از 
بيرون به حال و هواي ش��هدا نگاه مي كنيد، اما در 
اردوهاي جهادي شما خودتان عمل كننده به سبك 
و سيره شهدا هستيد. يكي از اهداف اردوهاي جهادي 
خودسازي شخصيتي و معنوي جهادگر است و يكي 
از جنبه هاي اين خودسازي مي تواند تربيت مديراني 
با روحيه و س��بك مديريت جهادي باش��د. اگر به 
شرايط جامعه نگاه كنيد به راحتي متوجه مي شويد 
كه در حال حاضر در اين زمينه خيلي ضعف داريم 
و خيلي از مشكات به دليل نداشتن مدير و شيوه 
مديريتي مناسب با گفتمان انقاب اسامي است. 
انقاب ما يك انقاب اسامي اس��ت و آرمان هاي 
بزرگي دارد و قطعاً براي تحقق اسام و آرمان هاي آن 
نياز به كار و تاشي بيش از حد معمول داريم. مديران 
نبايد با شيوه هاي معمول مديريتي كار كنند. نبايد 
درگير كاغذبازي ها، امور تشريفاتي و تجماتي شده 
و فقط به گزارش ها اكتفا كنند. بلكه بايد آستين ها 
را باال بزنند و از پشت ميزها بيرون بيايند و با همت 
جهادي وارد عرصه بشوند. بايد از نزديك مشكات و 
دغدغه هاي مردم را ببينند و حتي سعي كنند در آن 
فضا زندگي كنند و اين چيزي است كه ما در اردوهاي 
جهادي داريم. قطعاً دانشجوهايي كه در اين فضا و با 
اين روحيه تربيت بشوند، در آينده مديراني نخواهند 
بود كه دنبال تجمات و امور بي فايده اداري باشند. 
آنها درد مردم را از نزديك درك كرده اند و مي توانند با 

روحيه جهادي مشكات مردم را حل كنند. 
نقش اردوهاي جهادي در تحقق اقتصاد 

مقاومتي را چطور ارزيابی می كنيد؟
محور اصل��ي اقتصاد مقاومتي تكيه بر داش��ته ها و 
ظرفيت هاي داخلي كشور است. يكي از ظرفيت هاي 
كشور همين ظرفيت هايي اس��ت كه در روستاها 
وجود دارند كه مي تواند زمينه اشتغال براي جوانان را 
ايجاد كند. مزيت فعاليت هاي اقتصادي در روستاها 
كم هزينه بودن آنهاست. ش��ما در روستا مي توانيد 
با كمت��ر از ٢0ميليون تومان ي��ك كارگاه توليدي 
ايجاد كنيد و به بهره وري برس��انيد. درحالي كه در 
شهر ش��ايد حداقل به بيش از 100ميليون اعتبار 
نياز باشد. با توجه به تأكيدات مقام معظم رهبري، 
گروه هاي جهادي چند سالي است به بحث اقتصاد 
مقاومتي ورود پيدا كرده اند ك��ه هر روز هم اين امر 
گسترش پيدا مي كند. پايه و اساس كار هم استفاده 
از ظرفيت ها و مزيت هاي بالقوه مناطق محروم است. 
از افزايش بهره وري كشاورزي و دامپروري بگيريد تا 
صنايع روستايي مانند صنايع دستي كه اگر گسترش 
پيدا كند خيلي به اقتصاد مردم نيازمند و بعد از آن 
به اقتصاد كل كشور كمك خواهد كرد. ما در اردوها 
در چند عرصه قص��د ورود و آموزش اهالي را داريم. 
معرق كاري، كيف بافي و... ازجمله زمينه  هايي است 
كه قرار است به اهالي آموزش بدهيم و آنها در طول 

سال توليداتي داشته باشند. 
براي بازار فروش اين محصوالت هم فكر 

كرده ايد؟
اتفاقاً گروهي مي گفتند بازار فروشي براي محصوالت 
روستايي و حتي صنايع دستي وجود ندارد. ولي بايد 
بگويم گروه هاي جهادي مي توانن��د در زمينه بازار 
فروش هم به آنها كمك كنن��د. درواقع محصوالت 
توليد ش��ده از مردم مناطق محروم، تحويل گرفته 
مي شود و در تهران و شهرهاي بزرگ ديگر به فروش 
مي رسد. مهم اين است كه سود اين كار مستقيم به 

مناطق محروم بازمي گردد.

بس�يجيان ب�ا ان�دك وامي ك�ه از س�وي بنياد 
مس�كن پرداخت مي ش�ود اق�دام به س�اخت 
خانه هايي 80 مت�ري مي كنند ك�ه تاكنون كار 
10 م�ورد از اين خانه ها عملياتي ش�ده اس�ت و 
كلن�گ دو خان�ه نيز در شهرس�تان اش�كذر و 
زارچ زمين خورده و كارش�ان شروع شده است

در راس�تاي اس�تقبال پرش�ور م�ردم از خدمات 
بسيجيان، قرار است 15 هزار نخبه حقوقي ديگر نيز 
به اعضاي اين سازمان طي سال هاي آتي اضافه شود
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گفت وگوي »جوان« با مسئول گروه جهادي انصار الزهرا)س(

زندگي جهادي، زندگي به سبك و سيره شهداست
از گروه هاي جهادي و خدمت آنها به هموطنان محروم و نيازمند زياد گفته شده 

سيداحمد هاشمي اشكا
   گفت وگو

است؛ اما برخي از اين گروه ها و اعضاي آنها شرايطي دارند كه كمي سخت است 
پذيرفتن ش�ركت آنه�ا در اي�ن اردوهاي جهادي و اعزامش�ان ب�ه مناطق 
كم برخوردار. گروه جهادي انصارالزهرا)س( ازجمله آنهاست. گروهي كه هسته اصلي آن در دل دانشگاه شكل 
گرفت و دانشجوياني كه مي توانستند حداقل بعد از فارغ التحصيلي، هركدام به سراغ كار و مشغله خود بروند، 
اين كار را نكرده و با حفظ گروه، همچنان در خدمت هموطنان نيازمند خود هستند. احسان ايماني مسئول گروه 
جهادي انصارالزهرا)س( است كه در طول هفت سال فعاليت، حاال به جهادگري خبره و باتجربه تبديل شده 
است. به س�راغ ايش�ان مي رويم تا در گفت وگويي، بيش�تر با اهداف و برنامه هاي گروهش�ان آشنا شويم. 


