
پنج شنبه 26 آبان   1401 | 22 ربیع الثانی 1444 || روزنامه جوان |  شماره  126626

ديدار غيررس��مي رهب��ر معظم 
انقالب با گروه هاي جهادي اوالً در 
نوع خود جالب و تأثيرگذار است، 
دوماً خاطره ساز و سوماً خودماني 
و حرف هاي دلي كه در آن بيشتر 
گفته مي شود گاه جنبه خصوصي 
بودن جمع را ه��م دارد. البته در 
ديدارهاي صميمانه و غيررسمي 
نباي��د از كليات و مه��م بودن آن 

صرف نظر كرد. 
قالب جلس��ه در برگيرنده نكات 
قابل تأملي ب��ود؛ از جمله مي توان به مطالب��ات حضرت آقا از 
جريان جهادي اشاره كرد. جا دارد كه خودم و ديگر مهمانان 
ديدار را به پاسخگويي بكش��انم كه پس از گذشت سه سال از 
اين ديدار، براي پياده سازي مطالبات حضرت آقا چه قدم هايي 
را برداش��ته ايم، چراكه كار جهادي برخاس��ته از ايمان است، 
پس اين اخالص و نيت در كار جهادي موجب شده تا به خود 
بقبوالنيم كه فرمان ولي امر مسلمين جهان نبايد روي زمين 
باشد. توصيه مي كنم به صورت غيرمستند و غيرمستقيم و بدون 

بروكراسي به سراغ آن 42 نفر حاضر در ديدار برويد و ببينيد در 
طي اين سه سال چه كرده اند، چه رفته اند و چه انديشيده اند 
و چه دارند و راوي گونه به آن بپردازيد. پس كار جهادي لزوماً 
براي كارهايي است كه روي زمين مانده و اين كار ما را سخت تر  
می كند. بي خوابي را بيشتر مي كند. جريان را پرجنب و جوش تر 
مي كن��د. آرمان را مقدس ت��ر مي كند. واقعي��ت موجود را در 
امكانات فعلي نمي سنجيم و توان مان را از امكانات مان بيشتر 

مي كنيم كه اين خاصيت كار جهادي است. 

حضرت آقا در كالم خودشان نكته مهمي گفته اند، ايشان فرموده اند: 
»در جمهوري اسالمي، هر جا هستيد همان جا را مركز دنيا بدانيد 
و آگاه باشيد كه همه كارها متوجه شماست.« چنانچه در اين ديدار 
نقش و افق چشم انداز حركت جهادي را فرمودند، مبني بر اينكه اين 
گفتمان و حركت جهادي بايد به گفتمان عمومي تبديل شود. اين 
يك بار سنگين بر دوش مان است، اما اين كالم و فرمان شوق انگيز 
از جنس جهاد و وحي است. عارفانه و عاشقانه هست. هر چه در اين 
راه سخت كوشي كنيم، زنده مي شويم اين ويژگي كار جهادي است 

كه گروه هاي جهادي نيز از اين جنس هستند. پس با توجه به كالم 
ايشان كه هر كس وظيفه خود را در جمهوري اسالمي انجام دهد 

ديگر كار عقب افتاده اي نيست. 
در ديدار با حضرت آقا، ايشان به جهاد موفق اشاره كردند كه اين 
جاي بسي اميد و مسرت دارد. در حال حاضر 22 سال از تشكيل 
بسيج سازندگي و گروه هاي جهادي به فرمان ايشان مي گذرد. 
حال اين س��رمايه عظيم گروه هاي جهادي به چنان رش��د و 
شكوفايي رس��يده اند كه به درخت تنومندي تبديل شده اند و 
عالوه بر خدمت رساني و محروميت زدايي، در كوران بحران ها 
و حوادث در كنار ساير نهادها، دستگاه ها، س��ازمان ها و پا به 
پاي دولت در كنار مردم حضور پيدا مي كند و به نقش آفريني 
مي پردازد. به طوري كه در س��يل، زلزل��ه، كرونا، طرح كمك 
مؤمنانه، فعاليت اقتصاد مقاومتي، ورود به آسيب هاي اجتماعي 
و حاشيه ش��هر، كش��اورزي و دامپروري، عرصه هاي علمي و 
دانش بنيان، جهاد تبيين و... از هفت تپه تا غيزانيه، از سيستان 
تا گرمي، از گلستان تا بشاگرد، از خواف تا سي سخت، از پلدختر 
و معموالن تا چابهار، از قلعه گنج تا رودان، از مركز ش��هرها تا 
دوردست ترين روستاها، مناطق عشايري و نقاط صعب العبور 
كشور در دل كوير و كوهستان، خدمات اين جهادگران بسيجي 
در مقابل ديد همگان به نمايش گذاشته شده است و اين بانگ 
گروه هاي جهادي، الگوي موفق برخاسته از انقالب اسالمي، 
روز به روز در حال گسترش و جوانان جهان اسالم به اين نقطه 
رس��يده اند كه براي ايجاد تمدن نوين اسالمي و زمينه سازي 
ظهور حضرت بقيه اهلل االعظم ارواحنا فداء به سمت اين جريان 

مقدس شتافته و از اين غافله عقب نمانند. 

دي��دار گروه ه��اي جه��ادي با 
رهب��ر معظم انق��الب ديداري 
ش��يرين، صميمي و راهبردی 
بود و همين دور هم نشس��تن 
اعضاي گروه جه��ادي از چند 
نس��ل مختلف با حض��رت آقا، 
جل��وه زيبا و دلنش��يني ايجاد 

كرده بود. 
نكاتي كه حضرت آق��ا در اين 
جم��ع ارائ��ه كردند ج��ذاب، 
موث��ر و بس��يار الهام بخش بود 
به طوری كه تغييرات اساس��ی در طراحي و برنامه ريزي هاي 

آينده گروه ها ايجاد كرد. 

از طرفي ما در آن جلس��ه س��عي كرديم عالوه ب��ر گزارش 
توان گروه ه��اي عادي، ت��وان و ظرفيت بچه ه��اي جهادي 
كه در دهه 80 به انگشت اشاره ايش��ان رفتند، كار جهادي 
كردند و آرام آرام در عرصه هاي جهادي رش��د و پيش��رفت 
كردند و به صورت تخصصي و با ن��گاه جهادي به حوزه هاي 
 روي زمين مان��ده انقالب وارد ش��دند را خدمت حضرت آقا 

ارائه دهيم. 
شيريني جلسه اين بود كه در ابتداي فرمايشات شان گفتند: 
»همينگونه كه در 20 س��ال پيش كارهاي ساده آنچناني به 
برنامه ريزي كالن اين چنيني رسيده است را ادامه بدهيد و 
بگذاريد نس��ل عظيمي از فرزندان انقالب اسالمي را شاهد 
باشيم كه از لحاظ سطح فهم مسائل مديريتي، خدمت رساني، 
قيام به قسط به جاي برسند كه ذهن هاي معمولي بشر به آن 

نرسيده و بايد از آن الگو بگيرند.«
نگاه ايشان واقعاً نگاه ويژه اي بود. هم مدل گروه هاي جهادي 
پيشرو را تأييد كردند و صحه گذاشتند و هم دستور دادند كه 
اين مدل ها را توسعه داده و بدون توقف رو به جلو پيش برويد. 

عالوه بر آن در عين تاييد س��ير طی شده دس��تور دادند كه 
مسير گروه هاي جهادي عادي هم ادامه داده شود و به تكثير 

گروه هاي جهادي به طور جدی پرداخته شود. 
از ابتدای انقالب تا حدود س��ال 96 س��ه نس��ل از مشاركت 
مردم در محروميت زدايی را پش��ت س��ر گذاش��ته ايم و در 
حال حاض��ر به لط��ف خدا، نس��ل چهارم حوزه مش��اركت 
مردم��ي در محروميت زداي��ي را كم ك��م داريم پشت س��ر 
 مي گذاريم. در واقع اين نسل، نس��ل پيشرفت و آباداني های 
حاكميتی است.  به واس��طه اين ديدار صميمانه همه با هم 
نشستيم و نسل پنجم پيشرفت را طراحی كرديم. وجه تمايز 
اين طراحی اين بود كه نقش گروه های جهادی در حلقه های 
محروميت زدايي و حلقه هاي ميانی پيشرفت مناطق مختلف 

كشور، پررنگ ديده شد.
در نسل پنجم پيشرفت بايد دنبال گروه های جهادي مستعد 
پيش رو به عنوان حلقه های ميانی جهاد پيشرفت بگرديم، با 
گروه تعامل و گفت وگو كنيم، آموزش بدهيم و توانمندسازي 
كنيم تا اين گروه بتواند در يك نقطه يا يك مسئله بر زمين 

مانده انقالب، چندين س��ال تمركز كند و تمام ظرفيت هاي 
اشتغالزايي، كشاورزي، صنعت، خانواده، تعليم و تربيت و ... 
را به كار بگيرد و يك برنامه ريزي جامع براي پيشرفت منطقه 

خودش در كنار حاكميت ارائه بدهد. 
 يكي از ماحصل هاي جدي اين ديدار اين بود كه ايشان روي 
مسئله حضور مردم و حضور گروه هاي جهادي در عرصه هاي 
تخصصي تأييد و تأكيد داش��تند و در كنار آن تأكيد جدي 
ديگري بر بحث تكثير گروه هاي جهادي يعني هم گروه هاي 
سطح يك )گروه هاي عادي( بايد تعدادشان زياد شود و رشد 
كنند و افراد مختل��ف جامعه دعوت به تش��كيل گروه هاي 
مردمي و خدمت بيشتر به مردم ش��وند و به تبع آن هم بايد 
گروه هاي سطح عالي به  عنوان گروه هاي پيشرو و پيشرفته 
ش��كل بگيرد. اين گروه ها می توانند روي مس��ائل پيشرفت 
منطقه اي در هر نقطه اي از كشور چه محالت حاشيه نشين 
ش��هرهاي بزرگ و چه شهرس��تان هاي محروم ب��ه عنوان 
»هسته هاي پيشرفت منطقه اي« تمركز و شروع به حل كردن 

مسائل آن جغرافيا و برنامه ريزي مشخص براي آن كنند. 

گزارش و گفت و گوی »جوان« با جهادگران درحاشیه مستند »غیررسمی5« از حضور جهادی رهبر معظم انقالب

هر زمان در انقالب اسالمي كاري جلو رفت و حركتي 
انجام شد با نگاه جهادي بوده اس��ت. اگر براي نبرد با 
داعش لشكر عظيمي را مي بينيم، اگر بچه هاي مدافع 
حرم وس��ط ميدان جنگ مي روند يا مدافعان سالمت 
به ميدان نبرد با كرونا رفتند يا حتي س��رعت رش��د 
علم مان زياد مي شود، همه اينها حاصل تفكر جهادي 

افراد است. 
اينكه چطور مي شود روحيه جهادي را در مسئوالن بيدار 
كرد، كار چندان راحتي نيست، چراكه تفكر جهادي از 
لقمه حالل، تربيت خوب و از محيط پرورش و آموزش 
خوب و حتي از رفتن به ميدان عمليات، خدمت رساني 
و كار براي مردم نشئت مي گيرد. به همين دليل شايد نتوان تفكر برخي از مسئوالن 
را تغيير داد و به س��مت تفكر جهادي برد، چراكه نگاه برخي از مسئوالن ليبرالي، 
غربي، جايگاهي و عنواني است و اصاًل پايه هاي فكري جهادي در آنها وجود ندارد، 
بنابراين ما وقتي مي توانيم تفكر جهادي را به مسئوالن منتقل كنيم كه نگاه آنها نگاه 

خدمت رساني، نوكري و به پاي كار غم و غصه مردم بودن باشد. 
در طول انقالب هم ديديم، آنجا كه مسئوالن تفكرشان خدمت و عزت مملكت بود 
و برافراشته شدن پرچم را مهم مي دانستند دقيقاً همانجا آن مدير، تفكر جهادي 
داشته اس��ت. به همين خاطر تفكر جهادي چيزي نيس��ت كه بتوانيم به مديران 
دولتي تزريق كنيم، بلكه يك سيره، تفكر، روحيه و سبك زندگي است كه بايد در 

آنها وجود داشته باشد. 
بايد تمام تالش مان را كنيم تا نسل جديد راهش را جهادي انتخاب كند. حضرت آقا 
مي فرمايند دهه  هشتادي ها نسلي هستند كه انقالب را به اوج خودش مي رسانند، 
يعني قله نش��ينانی كه با تفكر و نگاه همه خون  هايي كه به پايش��ان ريخته شده 
است، آمده اند؛ يعني كساني كه خون ش��هداي در مسير اعتالي انقالب، شهداي 
مدافع سالمت، شهداي مدافع حرم و شهداي مدافع ميهن به پايشان ريخته شده 
است و باورمان بر اين است، نس��لي دارد مي آيد كه قله هاي علم را فتح مي كند و 
اين مملكت را به عزت و اقتدار علمي و دانشي مي رساند. اين نسل بايد خودش را 
براي نگاه تمدني، نظم جديد جهاني و تفكر جهاني انديشي بر يك نگاه تمدن  نوين 
انساني آماده كند. اين تفكر بلند نگاه كردن، امروز وظيفه جوانان و نوجوانان است 
تا بزرگ ترين و قوي ترين مجموعه اقتصادي  را ش��كل بده��د و يك قدرت مالي و 

امكاناتي جانداري را براي خودش، نظام و انقالب تدارك ببيند. 
و در آخر اينكه اگر يك جوان و نوجوان بخواهد تفكر جهادي داش��ته باشد، از يك 
طرف بايد بسترهاي الزمه را در روح و فكرش با اردوي جهادي، اردوي راهيان نور و 
اردوي پيشرفت و آباداني آماده كند و از طرف ديگر، خود جوان بايد آمادگي پذيرش 

استقبال از اين فضا را در خودش بپروراند. 
به نظر من »تفكر جهادي«، دوران عبور از رخوت، دوران به پا شدن و قيام كردن و 
خود را آماده خدمت كردن است، بنابراين حتي در فضاي تفكر جهادي كار كردن 
در فضاي مجازي را نيز جزو كارهاي جهادي مي بينيم. امروز »جهاد تبيين«، »جهاد 
علمي« »جهاد تربيت و نسل س��ازي« و »آينده سازي در مساجد و هيئت ها« يك 
جهاد اس��ت. به همين دليل كار جهادي يك كار دولتي ملتي است و بايد در ابعاد 
مختلف به آن پرداخته شود و تحقق يابد. امروز اين شوراي عالي جهادي براي احياي 

جهاد سازندگي و توسعه تفكر جهادي در همه اقشار تشكيل شده است. 

 کاری کنیم نسل جدید هم
جهادی شود

 کارهاي جهادي هم 
نظارت مي خواهد تا ارزیابي شود

برايم باع��ث افتخار ب��ود ك��ه در دي��دار صميمانه و 
غيررس��مي گروه هاي جهادي با رهبر معظم انقالب 
حضور داش��ته باش��م. به نظر من بس��ياري از بانوان 
گروه هاي جهادي حقشان بود كه به ديدار با حضرت 
آقا دعوت ش��وند، اما متأس��فانه دبيران اين جلسه در 
حق بانوان جهادي كم لطف��ي كردند، چراكه فقط من 
و يك نفر ديگر از خانم هاي گروه جهادي دعوت شده 
بوديم، اين در حالي است كه رهبر معظم انقالب موافق 
مش��اركت هاي اجتماعي بانوان در حوزه هاي مختلف 

بوده و هستند. 
در تمام س��ال هاي فعاليتم تالش كردم تا به عنوان يك نيروي جهادي در مسير 
فرمانده خود، يعني رهبر معظم انقالب باشم و روزي كه در جلسه ديدار با ايشان 
دعوت شدم، قصد داش��تم تا به دور از بزرگنمايي و ريا عملكرد گروه جهادي مان 
را براي ايش��ان گزارش كنم و در نهايت از رهنمودهاي ش��ان بهره بب��رم، اما باز 
هم نگاه نادرس��ت برگزاركنندگان جلس��ه باعث ش��د كه خانم ها فقط به عنوان 
سياه لشكر در جلس��ه حضور داشته باش��ند و اين به نظرم اولين كج روي دبيران 
 جهادي آن جلس��ه بود، چون نظر حضرت آقا را نس��بت به حضور و تأثير بانوان 

همه مي دانند.
برگزاري چنين جلس��ات صميمانه و غيررس��مي، اتفاق بس��يار خوبي است، اما 
اثرگذاري و نتيجه بخش بودن آن مربوط به خودمان اس��ت، چراكه بايد همه  ما، 
پس از راهنمايي هاي رهبر معظم انقالب و ش��نيدن نكاتي كه ايش��ان در جلسه 
ديدار گفتند، در جهت همان ها تالش و انتظارات ايشان را برآورده مي كرديم، اما 
متأس��فانه برخي از اعضاي گروه جهادي پس از اين ديدار به دنبال كار خودشان 
رفتند و توجه چنداني به تالش در مسيري كه رهبر معظم انقالب به ايشان گوشزد 

كرده بودند، نكردند. 
به نظر من وظيفه اصلي هر گروه جهادي اين اس��ت كه گزارش درست و واقعي از 
عملكرد خود را به رهبر معظم انقالب ارائه كند، از ايشان راهنمايي بگيرد و سپس 
در همان جهت ق��دم بردارند. در مراحل بعدي و پس از نظ��ارت دقيق بر عملكرد 
گروه هاي جهادي نيز بايد آنهايي كه در مس��ير درس��ت حركت مي كنند و واقعاً 
روحيه جهادي دارند، شناسايي شده و وارد بدنه دولت شوند نه آنهايي كه تنها اسم 
جهادي را يدك مي كش��ند، تفكراتي معكوس دارند و افرادي كه كارنامه مناسبي 
در اين زمينه ندارند. باعث تأسف است كه بگويم برخي از گروه ها و افراد جهادي، 
»جهادي« نيستند و تنها اس��م »جهادي« را يدك مي كشند. آنها فقط با گزارش 
عملكرد غيرواقعی خودشان را در اين مجموعه جا كرده اند و به دنبال جايگاه بوده اند 
و كسي بررسي نمي كند هر گروه جهادي چه عملكردي داشته است؟ به نظر من، 
كارهاي جهادي نيز مانند ساير كارها بايد بازرس داشته باشد تا جهادگر واقعي را از 

جهادگر غيرواقعي مشخص كند. 
بدتر اينكه شاهد هستيم، برخي از مسئوالن اجرايي كشور روحيه جهادي ندارند 
و به خاطر گرفتن پس��ت و جايگاه با دادن ش��عار جهادي خودشان را جهادي جا 
زدند و به همين دليل همچنان مشكالتي حل نشده اي در كشور باقي مانده است. 
بنابراين بايد مديران باالدس��تي از ميان آدم هاي جهادي انتخاب ش��وند تا افراد 
زيرمجموعه شان را از ميان آدم هاي درستكار تعيين كنند؛ قطعاً مديري كه فاسد 
است، كارمند فاسد مي خواهد و متقاباًل مديري كه جهادي است، كارمند جهادي 

انتخاب خواهد كرد. 
در جلسه ديدار با رهبر معظم انقالب، حرف هاي آقا به گونه اي بود كه انگار منتظر 
بودند، تعدادی نيروي جهادي واقعي را ببينند تا خيال ش��ان راحت باشد كه آنها 
هم با نگاه جهادي خودش��ان كار مي كنند و همراه با مردم كشور را مي سازند. به 
اميد اينكه چنين روزي را شاهد باشيم و با حاكم شدن تفكر جهادي و سركارآمدن 

افرادي جهادي مشكالت كشور را تمام و كمال حل كنيم. 

جهادگر پیشتاز
  مهسا گربندی

شامگاه يك شنبه 22 آبان، اكران خصوصي مستند غیررسمي ديدار پنج شنبه اي رهبر معظم انقالب اسالمي با گروه هاي 
جهادي و تصاوير منتشر نشده از حضور ايشان در زلزله بم در دفتر حفظ و نشر آثار رهبر برگزار شد. قرار است اين مستند 
روز جمعه 2۷ آبان ماه ساعت 15 از شبكه 3 سیما، جمعه 2۷ آبان ماه ساعت 2۰ از شبكه يك سیما، شنبه 2۸ آبان ساعت 21 از 
شبكه افق و يك شنبه 2۹ آبان ساعت 2۰ از شبكه مستند پخش شود.  علي صدري نیا، كارگردان مستند غیررسمي 5 درباره 
اين مستند مي گويد: »خیلي از جاها رهبر معظم انقالب در مواردي به صورت مستقیم ورود كرده اند. دوره هايي كه مسئوالن 

كم كار بوده اند و ايشان خودش�ان در جايگاه رهبر ورود كرده اند. مثاًل در زلزله بم كه 2۰سال پیش اتفاق افتاده خیلي از ما 
يادمان رفته و خیلي از بخش هاي جامعه نديده اند، آقا در بخش هاي مختلف به آنجا مي روند و بازديد مي كنند. مثاًل افرادي 
كنار ماشیني مي آيند و از مشكالتشان مي گويند، ولي نمي دانند كه آقا آنجا هستند و فكر مي كنند براي فرماندار بم روايت 
مي كنند و چند جا كه افراد متوجه حضور ايشان مي شوند، آقا مي گويند به ديگران اعالم نكنند كه ايشان را ديده اند. همچنین 
در برخي از ديدارهايشان با مسئوالن بم مشكالتي را كه ديده اند با آنها در میان مي گذارند و به صورت جدي پیگیري مي كنند. 

همچنین بخش ديگري كه در اين مستند به آن پرداخته شده، اين نوع ارتباط و نگاه ايشان با گروه هاي جهادي است.« 

حسين يكتا

 مسئول جمعيت امام رضايي ها

نسترن دانه كار

مدير گروه جهادي حنيفا

سردار محمد زهرايي

 رئيس سازمان
 بسيج سازندگي كشور

دكتر ميثم نعمتي 

مسئول قرارگاه جهادي 
پيشرفت منطقه اي بنياد احسان 

 باید پاسخگو باشیم 
براي مطالبات رهبر انقالب 

چه کردیم

 نسل پنجم حرکت های جهادی 
طراحی شد


