
حمايــت، هدايت و پشــتيباني حركت هاي جهــادي براي 
رو به رشــد بودن كميت و كيفيت اين فعاليت ها با برنامه ريزي 
صحيح و داشتن نگاهي راهبردي، به افق مدنظر رهبر انقالب 

به نتيجه خواهد رســيد. 
ــادي را به  ــري حركت هاي جه ــري، راهب ــام معظم رهب مق
ــپردند. بر همين اساس، اين  ــازندگي س ســازمان بسيج س
سازمان براي بهتر اجرا شــدن مهم ترين نقشي كه بر عهده اش 
ــــي هاي مختلف با  ــت، پس از هم انديش قرار داده شده اس
حضــور نخبگان و پيشكســوتان جهادگر، »مركز مطالعات و 

هدايت حركت هاي جهادي« را ايجاد كرد. 
مركز مطالعات و هدايت حركت هاي جهادي مجموعه اي است 
كه هدايت و پشــتيباني گروه هاي جهادي سراسر كشور را بر 
عهده دارد. اين مجموعه معتقد اســت  رشــد كمي و كيفي 
ــتيباني فكري و  ــويي نيازمند پش حركت هاي جهادي از س
محتوايي و از ســوي ديگر نيازمند ترويج و اتصال اين جريان 
ارزشــمند به منابع و طرح هاي محروميت زدايي كشور است 
تا به موازات افزايش روز به روز مهارت و تخصص جهادگران، 
ــــكالت اساسي مناطق  نقش گروه هاي جهادي در رفع مش

محروم نيز پررنگ تر شود. 
»گروه هاي جهادي بايد منجر به فناوري انقالب شوند و اين 

مسئله صدور جريان گفتمان انقالب را تسريع مي كند.«
اينها بخشي از حرف هاي سردار محمد زهرايي، رئيس سازمان 
ــت كه با بيان آن و با اشاره به تهيه  بسيج سازندگي كشور اس
ــند گروه هاي جهادي، تحقق آن را سبب تحول در اقتصاد  س
ــكل  ــهدايي كه از جريان جهادي ش مي داند و مي گويد: »ش
گرفتند، پشتوانه كار ما هستند. بسيج سازندگي پول محور و 

تجهيزات محور نيست. در حال حاضر جنگ اراده ها را داريم و 
بايد از زندگي شهدا درس بگيريم.«

ــت،  ــالت گروه هاي جهادي مهم اس ــوان اينكه رس وي با عن
ــدس تغيير  ــژه دفاع مق ــال حاضر كاروي ــد: »در ح مي افزاي
ــتاي  ــت و يكي از مهم ترين اقدامات كنوني در راس كرده اس
ــت. محروميت زدايي  دفاع مقدس، مبارزه با محروميت هاس
ــد و محصول  ــت. پيام ــك محصول كوتاه مدت اس براي ما ي
محروميت زدايي بايد به انسان سازي ختم شود و از گروه هاي 

جهادي، شهيد حججي ها تربيت كنيم.«
    تبديل جريان جهادي به فناوري انقالب 

ــات و توصيه هاي خود  ــري، در بيانــ ــم رهبــ مقــام معظ
ــي و كيفــي اردوهاي  ــــد كم به جهادگران، همواره بر رش
ــــعه  ــته اند.»اردوهاي جهــادي را توس جهادي تأكيد داش
ــن اردوهــاي جهادي، هم تمرين  بدهيد، تــداوم بدهيد. اي
اســت، هم خدمت اســت، هم خودسازي است، هم آشنايي 
با فضاي جامعه است. خيلي چيز با ارزشــي است. روز به روز 
ــت، كار است، جهاد  اينها را بتوانيد توسعه بدهيد، جهاد اس
است، تالش است، واقعاً خدمت به محرومان اســت. اردوهاي 
جهــادي خيلي خوب است. پرداختن به مسئله روستاها مهم 
است. گفتمان حركت جهادي، شماها را به وجود آورده است. 
ــتي كاري كنيــم كه اين گفتمان به يك گفتمــان  ما بايس
عمومي تبديل شود. عده اي هســتند كه محروميت زندگي و 
جسماني ندارند اما از خدمت به محرومان محرومند. به آنها هم 
خدمت كنيد.« وجود سفارشــات اينچنيني نشــان از اهميت 

گســترش فعاليت هاي جهادي دارد.
ــازندگي، با مدنظر قــرار دادن اين بيانات  ســازمان بسيج س

ــــت. آمارهاي  ــي در اين زمينه پرداخته اس به اقدامات مهم
موجــود نيز تأييدكننده روند رو به رشــد اين فعاليت هاست. 
ــور با بيان اينكه  در همين راستا رئيس بسيج سازندگي كش
انسان ها منشأ تغيير و تحول هستند، مي گويد:»هدف بسيج 
ــت و اين  ــت از ارزش هاي انقالب اس امنيت آفريني و حفاظ
ــرد. كارجهادي و گروه  مقاومت ابعاد مختلفي پيدا خواهد ك
جهادي در حال حاضر برند شده است و يكي از كارها، صيانت 
از جريان انقالب است و نبايد كار جهادي با گروه اقتصادي و 

سياسي گره بخورد.«
ــه جريان جهادي  ــتيم ك وي با تأكيد براينكه در پي آن هس
كشور به فناوري انقالب تبديل شود، ادامه مي دهد: »گفتمان 
جهادي سبب صدور مدل رفتاري انقالب به جهان مي شود. 
ــت و مصداق آن عرصه  جريان جهادي به كسي وابسته نيس
ــار زمين  ــت تا ب ــيل، زلزله و كروناس ــل جهادي ها در س عم
مانده انقالب را بلند كند. زيرا جريان جهادي بايد زمينه ساز 
ظهور منجي عالم بشريت باشد و هويت گروه هاي جهادي را 

بازشناسي كند.«
   عرصه هاي فرهنگي و عمراني در رأس فعاليت ها

ــــور تعداد 12هزار و 104 گروه  هم اكنون در سراســر كش
ــــده وجود دارد كه روند رو به رشــد ايــن  جهادي ثبت ش
ــكيل قرارگاه هاي استاني و  تعداد از نظر كمي ادامه دارد. تش
همچنين حضور در كنار آسيب ديدگان از حوادث غيرمترقبه 
و به خصوص ســيل زده هاي اســتان هاي مختلف گواه رشد و 
تعدد گروه هاي فعال جهادي در مناطق مختلف ايران است. 

ــــاس كارگروه ها و  كيفيت گروه هاي جهادي موجود بر اس
عرصه هاي فعاليت اين گروه ها نشــان داده مي شود. گروه هاي 

جهادي در عرصه هاي مختلف فرهنگي، فني و عمراني، علمي 
آموزشي، اشتغالزايي و كارآفريني و بهداشت و سالمت فعاليت 
مي كنند. آمــار فعاليت اين گروه ها تا مرداد ماه ســال جاري، 
نشان دهنده آن است كه فعاليت در عرصه فرهنگي و اجتماعي 
اولويت اول گروه ها بــوده و اولويت بعدي آنها فعاليت هاي فني 

و عمراني در مناطق محروم است. 
ــت گروه هاي  ــا بيان اينكه هوي ــردار زهرايي ب با اين حال س
ــته  ــت و بايد متولي داش جهادي در حال حاضر مخدوش اس
ــتور سازماندهي و  باشد، مي گويد: »مقام معظم رهبري دس
ساماندهي داده است. هويت گروه هاي جهادي بايد در قانون 
ثبت شود. به همين خاطر طرح آن تهيه و به كميسيون هاي 

تخصصي مجلس ارائه شده است.«
ــهادت ۳۵ نفر در قالب گروه هاي  ــاره به ش اين مسئول با اش
جهادي مي افزايد: »درون تشكيالت سپاه و بسيج بايد وحدت 
ــنامه  ــه گروه هاي جديد را با يك شناس رويه رخ دهد تا هم

بشناسند.«
رئيس بسيج سازندگي كشور با اشاره به تهيه نظامنامه اي براي 
گروه هاي جهادي تأكيد مي كند: »در اصالحيه متمم ايرادات 
موجود رفع مي شود و سعي كرديم حساب حقوقي گروه هاي 
جهادي را ابالغ كنيم. تهيه نظامنامه گروه هاي جهادي مسئله 
ــبت نهادها با  ــت و اگر به نتيجه برسد، نس ــيار مهمي اس بس

گروه هاي جهادي روشن و مشخص مي شود.«
ــاي جهادي را  ــد حمايت از گروه ه ــاره به اينكه باي وي با اش
منسجم كنيم، ادامه مي دهد: »گروه هاي جهادي كه صندوق 
تشكيل مي دهند و با پايگاه هاي مقاومت پيوند دارند، داراي 

ارزش خواهد بود.«
ــي و صحيح از  ــوز بانك تخصص ــردار زهرايي هن به گفته س
ــت و هزار و ۸00  گروه هاي جهادي تخصصي در دست نيس
ــده و ثبت نشده، يك ظرفيت محسوب  گروه جهادي ثبت ش

مي شود و بايد به گروه هاي تخصصي تبديل شوند. 
ــور با عنوان كردن اين مطلب كه  رئيس بسيج سازندگي كش
ــوند،  ــئوليت و مأموريت محور ش گروه هاي جهادي بايد مس

خواستار حمايت از گروه هاي جهادي است. 
   اقشار مختلف، پاي كار خدمت رساني

ــر نخبه جامعه در اردوهاي  حضور دانشــجويان به عنوان قش
جهادي، نويدبخش آينده اي روشــن براي نيروســازي جريان 
ــر با حضور گســترده در  ــــت. اين قش انقالب اســالمي اس
قالب نزديك به هزار و ۵00 گروه جهادي دانشــجويي، پس از 
گروه هاي محالت در رتبه دوم فعاليت هاي جهادي قرار دارند. 
بر اســاس آمار در سال جاري اكثريت گروه هاي جهادي در 
همان اســتان مبدأ خود در حال فعاليت هستند و تعداد قابل 
توجهي از گروه ها نيز در مناطق شــهري و در حاشــيه شهرها 
به فعاليــت مي پردازند. اين امــر از آن جهت اهميت دارد كه 
گروه هاي فعال با توان بومي در اســتان خود فعاليت كرده و 
امكان حضور مســتمر در تمامي طول ســال را دارا هستند. 
گســتره فعاليت هاي جهادي در همه استان هاي كشور وجود 
دارد و مردمانــي از جنــس خود اســتان در حــال فعاليت 
و خدمت رســاني به همنوعان خود هستند. با توجه به اولويت 
داشــتن كار فرهنگي براي گروه ها، بومي بودن جهادگران در 

اين عرصه كمك حال آنان خواهد بود. 
ــــد، تقويت گروه هاي جهادي يكي از  همانطور كه گفته ش
خواســته هاي رهبر معظم انقالب است. در حكم ابالغي ايشان 
براي سردار ســليماني رئيس سازمان بســيج مستضعفين 
ــاي جهادي تأكيد  ــــاماندهي گروه ه بر افزايش تعداد و س
ــــان از بسيج و  ــــتند و اين مهم يكي از مطالبات ايش داش
بسيجيان است. بخش اعظم فعاليت هاي بســيج ســازندگي 
معطــوف به كار فرهنگي اســت اما با توجه به هدف بســيج 
سازندگي در كمك به دولت براي پيشبرد اهداف بلند انقالب 
اســالمي، نياز اســت فعاليــت گروه هاي جهادي در بخــش 
كارآفريني و اشــتغالزايي افزايش يابد. آموزش هاي ابتدايي 
اشتغالزايي، اعطاي گواهينامه هاي تخصصي و تخصيص وام 
به افراد مســتعد در مناطق محــروم راه هايي براي اعتالي 
گروه هاي جهادي در بخش اقتصادي به شمار مي آيند. اميد 
است با ورود هر چه بيشــتر تخصصي گروه هاي جهادي در 
ــد اقتصادي مناســب در مناطق كمتر  اين بخش، شاهد رش

توسعه يافته و محروم باشيم. 

 تبديل حرکت های جهادي به فناوري
 براي صدور جريان گفتمان انقالب
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 گفت وگوي »جوان« با جهادگر بسيجي
 طراح لباس هاي ايراني- اسالمي

جهاد خدمت براي ترويج سبك زندگي 
ايرانی - اسالمی 

چطور ب�ا گروه جهادي ش�هيد 
منتظري آشنا شديد؟

ــهيد منتظري نمايشگاهي  گروه جهادي ش
ــود و ما هم كه  ــان برپا كرده ب براي محروم
ــــتيم به آنها كمك كنيم در اين  مي خواس
نمايشــگاه شركت كرديم و توليداتمان را 
ــار عمــوم مردم  به قيمت ارزان در اختيــ
ــرف گروه جهادي  قرار داديــم. وقتي از ط
ــوت به  ــري دع ــــهيد منتظ ش
ــتيم  ــديم، مي دانس همكاري ش
ــن دعوت بــا ديد  نبايــد به ايــ
اقتصــادي نگاه كنيم و از فروش 
ــان در بازارچه آنها به  توليداتمــ
فكر ســود باشــيم. حركت اين 
دوســتان براي حمايت از اقشار 
ــمند  كم بضاعت، برايمان ارزش
ــن دليــل مهم بود  بود و به همي
ــيم و در حد  ــــان باش در كنارش
ــــان را تقويت  ــوان، حركتش ت
كنيم. عرضــه توليــدات كارگاه 
نــوري در بازارچه گروه جهادي 
شــهيد منتظــري در يكــي از 
ــــين قم به اين حركت  محله هاي فقيرنش

اقتصادي و فرهنگي رونــق بخشــيد. 
توليداتتان با نگاه و شيوه خاصي 

انجام مي شود؟
بله. من از عالقه مندان ترويج سبك زندگي 
اصيل ايراني- اسالمي در جامعه هستم. مــا 
ــــيده  از مدت ها قبــل به ايــن نتيجه رس
بوديم كه حركت هاي فرهنگي براي موفقيت 
ــــوي اقتصادي و سبك  بايد ســمت و س
ــــاس،  ــه خود بگيــرد. بر اين اس زندگي ب
ــــبك  ــــجمي را در حوزه س حركت منس
ــهر قم آغاز  ــالمي در ش زندگي ايراني- اس
كرديم كــه چند محور مختلف را در برمي 
گيرد. طراحي و دوخــت مدل هاي متنوع 
مانتو براي ســنين و مشاغل مختلف، توليــد 
مواد اوليه غذايي ســالم و بدون افزودني ها 
و راه اندازي جهادگري كه دغدغه اش سبك 
ــت و همچنين كترينگ  زندگي جامعه اس
ــازي غذاهاي سالم  سـالمت براي آماده س

براي خانواده ها از جمله كارهاي ماست. 
پس توليدات ب�ا در نظر گرفتن 
فرهن�گ ايران�ي –  اس�المي و 

ترويج آن انجام مي گيرد؟
ــد چادر به  ــت. كارگاه تولي همين طور اس
ــــبك هاي ايرانــي با رعايــت موازين  س
ــاي  ــي از محوره ــــالمي يك ــي- اس ايران
ــعه اين فرهنگ است.  فعاليت ها براي توس
در طرح ها و مدل هاي لباس و چادرها سعي 
ــكيل بودن، پوشــش  مي كنيم عالوه بر ش
مناسب را دارا باشــند تا كرامت زن ايراني 

حفظ شود. 
ـــالمي يكي از  ــگ ايراني- اس ترويج فرهن
ــه موضوعاتي كه  ــت. از جمل تأكيدات ماس
ــود ايده ها موفق شوند همياري  باعث مي ش
ــازمان ها و دستگاه ها  و همكاري نهادها، س
ــا همياري و  ــــت و ما ب براي اجراي آن اس
ــازندگي و  ــيج س ــازمان بس ــكاري س هم

ــتيم  ــاي جهادي توانس ــن گروه ه همچني
بخشــي از اقدامات خود را وارد فاز عملياتي 
كنيم. سبك زندگي تنها به پوشــش افراد 
ــح و همچنين  ــه نوع تفري برنمي گردد بلك
ــتند كه  خوراك افراد هم جزو مباحثي هس
ــكيل مي دهند. رفتــار هر فرد در  آن را تش
جامعه به همه مربوط مي شــود، در نتيجه 
ــد پاي كار  ــرفت، همه باي براي اعتال و پيش

بيايند و تالش كنند. 
شما در توليداتتان نگاه ويژه اي 
به بانوان و تنوع سني داريد، در 

اين مورد توضيح دهيد. 
نمي توانيم به نيازهاي جامعه به ويــژه بانوان 
ــــب عرف و اعتقادات  ــــاك مناس به پوش
بي توجه باشيم. تلقي ما از دختران و بانوان 
ــش مؤنث  ــــت كــه بخ ــن نيس ايران اي
جامعه اند بلكه آنها هر كدام سفير جمهوري 
ــتند و نوع پوشش آنها  اسـالمي ايران هس
ــت. در اين  ــگ آن جامعه اس ــر فرهن بيانگ
راســتا مدل هاي متنــوع مانتو متناسب با 
شــخصيت و جايگاه آنها طراحــي مي كنيم 
ــــته در جامعه  تا بتوانند حضــوري شايس
ــند. بنابراين طراحي و دوخــت  داشته باش
مانتو براي چند گروه را در دســتور كار خود 
قرار داديم. اول؛ دخترانــي كه تازه به ســن 
ــيده اند، دوم؛ دختران نوجوان،  تكليف رس
سوم؛ خانم هاي كارمند و چهارم؛ دختــران 
و بانواني كه حجاب با چادر را دوست دارند اما 

به هر دليلي امكان استفاده از آن را ندارند. 
ــــني لباس هاي  ــه گروه هاي س براي هم
متنوع توليد مي كنيم و توليدات براي افراد 
با ســنين و سـاليق مختلف انجام مي شود 
ــوان مانتو حجابي  و اخيراً يك مانتو بــا عن
ــتفاده از پارچه هاي با  ــم. اس طراحي كردي
ــرش و دوخت حرفــه اي و تميز  كيفيت و ب
ــت و تالش  ــيار مورد تأكيد اس مانتوها بس
ــيم كه قابل  مي كنيم توليداتي داشته باش
رقابت با پوشاك خارجي باشد. به لطف خدا 
در يك سال فعاليتمان بازخوردهاي بسيار 

خوبي دريافت كرديم. 
آيا در فروش توليدات هم براي 
محرومان و نيازمندان امتيازاتي 

قائل هستيد؟
بخشــي از توليداتمــان را با قيمت پايين تر 
از بــازار در بازارچــه محله هاي فقيرنشين 
عرضه مي كنيم و در ادامه مســير هــم در 
حمايت از اين قبيــل حركت هاي جهادي 
ــمند، هر كاري از عهده ما  و فرهنگي ارزش

برآيد، دريغ نخواهيم كرد. 
ــا بيــان اينكه رفتار  برخي افــراد جامعه ب
ــــان  ــا ارتباطي ندارد خودش ديگران به م
ــن موضوعات راحت  را از درگير كردن با اي
ــر فرهنگ  ــي كــه اگ ــد، در حال مي كننــ
نادرست در جامعه باب شود مي تواند گريبان 
خانواده همه ما را بگيرد. به عقيده من رفتار 
هر نفر به همه افراد جامعه مربوط مي شــود. 
البته ايــن موضوع نبايد شــرايط دخالت 
ــم كنــد و تنها  ــار ديگران را فراه در رفتــ
ــــت. اجراي  در ابعاد اجتماعي قابل اجراس
ــالمي  ــبك زندگي ايراني- اس فرهنگ و س
مي تواند مورد توجه همه مــردم قرار بگيرد 
اما متأسفانه فرهنــگ و ســبك زندگي در 
كالنشــهرها تغيير كرده است، در حالي كه 
آنها مي توانند الگويي مناسب براي شهرهاي 
ــند. زندگي در كالنشهرها هزينه  ديگر باش
ــراد كمتر به خانواده  زيادي دارد و برخي اف
توجه مي كنند، موضوعي كه بســيار مهم 
اســت اما از آن غافل مي شوند و رفته رفته 
ــــان تغيير مي كند و به  ــبك زندگي ش س
ــــاك  ــــبك تغذيه و پوش همين روال س
ــود را به  ــي جاي خ ــبك زندگي ايران و س

معيارهاي نامناسب مي دهد. 
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محمد رضا هاديلو

پرونده
 حركت های جهادی

 برای صدور گفتمان انقالب

خدمت رس��اني و حركت جهادي كليدواژه ه��ايي برگرفته از فرهنگ غني اس��المي 
هس�تند و همواره جايگاه رفيعي در متون ديني و س���يره عملي بزرگان داش��ته اند. 
اهمي��ت »جهاد« و »خدمت« در نظام اس�المي تا آنجاس�ت كه حض�رت ام��ام )ره( و 
مقام معظ��م رهب�ري همواره در بيانات خود به اين موضوع اش���اره كرده و گس�ترش 

آن را داراي اولوي�ت مي دانن�د. حاال نزديك ب�ه ه�زار و 800 گروه جهادي در كش�ور در 
حال فعاليت و خدمات رس�اني ب�ه محروم�ان و آس�يب ديدگان از ح�وادث غيرمترقبه 
هس�تند كه به گفته رئيس سازمان بس�يج س�ازندگي كش�ور، اين گروه ها بايد منجر به 
فناوري انقالب ش�وند و اين مس�ئله صدور جريان گفتمان انقالب را س�رعت مي بخشد. 

وقتي با جهادگران در عرصه هاي مختلف صحبت مي شود، برخي از آنها نام جهادگر 
را آنقدر بزرگ مي دانند كه خود را در قالب آن نمي بينند، اما دست از خدمت نكشيده 
و هميش���ه هم��راه گروه هاي جهادي هس���تند و در پروژه هاي مختلف مانند 
يك بسيجي جهادگر عمل مي كنند. در بسياري از گروه هاي جهادي بخشي از كارها 
به ترويج فرهنگ ايراني- اسالمي اختصاص يافته اس�ت و جهادگران به روش هاي 
مختلف در اين مس�ير فعاليت مي كنند. عفت الس���ادات نوري، با مدرك دكتراي 
مع��ارف اس��المي، طراح پارچه و لباس ايراني اس��ت. اين بانوي كارآفرين موفق 
ش��هر قم با گروه جهادي ش�هيد منتظري همكاري دارد. كسي كه عالوه بر توليد 
لباس با طرح هاي ايراني- اس�المي، ترويج س�بك زندگي و حمايت از محرومان در 
باالبردن قدرت خريدشان براي تهيه اين لباس ها را نيز در برنامه داشته و اجرا مي كند. 

گو
ت و

گف

توزيع هداياي رهبر انقالب ميان دانش آموزان نيازمند سيستان و بلوچستان
 در راس�تاي تداوم كمك مؤمنانه و مواس�ات و همدلي با 
قشر آسيب ديده از بيماري منحوس كرونا مراسم محوري 
توزيع ۲۱هزار بسته نوش�ت افزار و لوازم التحرير، ۳هزار 
دس�ت لباس فرم مدارس هداي�اي مقام معظ�م رهبري  
بين دانش آموزان نيازمند اس�تان سيستان و بلوچستان 
در مدرسه صديقه اطهر شهرس�تان زاهدان برگزار شد. 
 فرمانده قرارگاه قدس جنوب شرق كشور با بيان اينكه دستگاه 
تعليم و تربيت اولويت جامعه است، گفت: فكر ها در آموزش 
ــان هايي تربيت مي شوند كه  و پرورش ساخته مي شود و انس
در آينده نيرويي متفكر، خالق و توانمند براي توسعه جامعه 
خواهند بود و آينده درخشاني را براي نظام جمهوري اسالمي 

رقم خواهند زد. 
ــاي كرونايي  ــاره به اينكه در فض ــردار محمد كرمي با اش س
ــايي مدارس، فرزندان سبزپوش سپاهي دانش آموزان  بازگش

ــمند به  محروم را فراموش نكردند، ادامه داد: در اقدامي ارزش
همت معاونت محروميت زدايي قرارگاه قدس و سپاه سلمان 
و با حضور مسئوالن استاني تعدادي از مجموعه 21هزار بسته 
ــت لباس فرم  ــت افزار و لوازم التحرير كامل، ۳هزار دس نوش
مدرسه، 2هزار جفت كفش، 20هزار ماسك در يكي از مدارس 

حاشيه محروم شهر زاهدان به دانش آموزان اهدا شد. 
ــالي  ــي از هداياي ارس ــا تأكيد بر اينكه لوازم فوق بخش وي ب
ــه ارزش كلي آنها  ــتان بوده ك مقام معظم رهبري به كل اس
ــت و بين دانش آموزان نيازمند سيستان و  ۳ميليارد ريال اس
بلوچستان توزيع شد، ادامه داد: در اين مراسم از سوي معاونت 
 محروميت زدايي قرارگاه عالوه بر مانتو شلوار و لوازم التحرير و 
سبد كاال به همه دانش آموزان مدرسه به تمامي كادر آموزشي 
ــتي به پاس  ــه نيز هداياي نفيس صنايع دس 2۵ نفره مدرس

قدرداني از زحمات معلمان عزيز تقديم شد. 

ــور با تأكيد بر اينكه  فرمانده قرارگاه قدس جنوب شرق كش
ــبت به دانش آموزان ايراني حساس است كه از  امروز دنيا نس
توانايي بااليي برخوردار هستند، افزود: معلمان بايد به دليل 
افزايش توانمندي بيشتر دانش آموزان تالش مضاعفي داشته 
باشند، چراكه اين قشر از جامعه باعث افتخار و پيشرفت جامعه 

خواهند بود. 
 سردار كرمي تصريح كرد: موضوع مهارت محوري و پژوهش 
محوري در عصر جديد ارتباطات و ايجاد تحرك و بارش فكري 

بسيار مهم و ضرورتي انكارناپذير است. 
اين مسئول بيان كرد: در شرايط حاضر، همراهي و همدلي همه 
مجموعه ها به ويژه دستگاه هايي كه ظرفيت ها و بستر هايي را 

در اين مسير دارا هستند، مورد انتظار است. 
فرمانده قرارگاه قدس جنوب شرق كشور افزود: موضوع تربيت 
ديني، اخالقي و اعتقادي دانش آموزان در زمان حال با وجود 
هجمه هاي فرهنگي دشمن از اهميت فوق العاده اي برخوردار 
ــپاه كنار مردم است و خود را  است.  به گفته سردار كرمي، س
خدمتگزار مردم مي داند و در مسير شكوفايي علمي، ديني و 
بصيرتي آحاد جامعه به ويژه دانش آموزان و فرهنگيان با قدرت 

مانند هميشه قدم بر مي دارد. 

گذر

در ام�ر خدمت رس�اني و محروميت زداي�ي 
بايد پيش از ه�ر چي�ز رضايت خ�داي متعال را 
در نظ�ر گرف�ت و ب�ه همي�ن خاط�ر اس�ت ك�ه 
كار مخلصان�ه اي�ن ق�در به�ا و ارزش دارد. 
ــبك زندگي اسالمي و فرهنگ  در راستاي ترويج س
عفاف و حجاب و حمايت از توليد ايراني، اين سازمان 
ــه  ــاك و البس اقدام به راه اندازي كارگاه توليد پوش

اسالمي در سطح استان مركزي خواهد كرد. 
هم اكنون ۳4 گروه جهادي فعال با اقدامات جهادي 
مستمر در سطح استان مشغول ارائه خدمات هستند 

ــامل حوزه هاي محروميت زدايي،  و اين اقدامات ش
ــي از منكر، فضاي  مقابله باكرونا، امربه معروف و نه
مجازي، علمي، مطالبه گري، روشنگري، اجتماعي 

و سياسي است. 
ــف و وظيفه  ــرايط موجود تكلي امروز با توجه به ش
ــكام الهي  ــريح اح ــه روحانيت منحصر به تش جامع

نخواهد بود.
ــائل و وضعيت  ــنگري و تبيين مس  وي افزود: روش
ــالب و روحانيون را  ــه همه ط كنوني جامعه وظيف
ــراي رضاي الهي  و  ــنگين تر مي كند.  وقتي كار ب س

ــر مبناي اخالص  ــاخص هاي امورات ب معيار ها و ش
ــا به مراتب  ــي فعاليت ه ــد اثرگذاري و اثربخش باش

بيشتر خواهد بود. 
طالب و روحانيون انقالبي و بسيجي مانند دوره هاي 
ديگر، در خصوص خدمت رساني به مردم به خصوص 
محرومان و آسيب هاي ناشي از اين ويروس منحوس 

در سطح جامعه خوش درخشيدند. 
ــرلوحه طالب و  ــادي و كار بي منت س ــت جه خدم
روحانيون بسيجي بوده و لزوم ارتباط مستمر و مداوم 
با اقشار مختلف مردم از راهبر دهاي اساسي اين قشر 
از بسيج بوده كه تالش گرديده است به اين موضوع 

جامه عمل پوشيده شود. 

حجت االسالم ابوالفضل رجبي
 مسئول سازمان بسيج طالب و روحانيون سپاه روح اهلل 

فعاليت مستمر 34 گروه جهادي در سطح استان مركزي

تلقي ما از دختران و بانوان ايران اين 
نيس��ت ك��ه بخش مؤنث جامعه اند 
بلكه آنها هر كدام س�فير جمهوري 
اس�المي ايران هستند و نوع پوشش 
آنها بيانگر فرهنگ آن جامعه است. 
در اين راس��تا مدل هاي متن��وع 
مانتو متناس�ب ب�ا ش���خصيت و 
جاي�گاه آنه�ا طراح���ي مي كنيم


