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نویسنده: محمد زهرایی

محرومیت زدایـی هدفـی بـود کـه از بـدو پیـروزی انقـاب در قالب 

جهاد سازندگی با جدیت از سوی جوانان انقابی دنبال می شد 

تا سال 1379 که وزارت جهاد سازندگی در وزارت کشاورزی ادغام 

شد. این نهاد انقابی با جدیت به کار خود ادامه می داد. پس از 

آن با دسـتور مقام معظم رهبری، بسـیج سازندگی با رویکرد های 

جهاد سـازندگی تشـکیل شـد. این سـازمان که به جرئت می توان 

گفت از مهم ترین سـازمان ها در بدنه بسـیج اسـت، در طول عمر 

گذاشـته اسـت و در  خـود فـراز و فرود هـای بسـیاری را پشـت سـر 

جنـگ اقتصادی نقش تعیین کننده ای دارد.

جهادگران امروز جوانانی از جنس بسیجیان دوران دفاع مقدس 

هستند.

 بسـیج سـازندگی بعـد از فرمـان مقـام معظـم رهبـری مبنـی بـر 

عمومی کردن گفتمان جهادی و افزایش تعداد گروه های جهادی 

از خود بسـیار همت نشان داد.

 ایـن اقـدام خودجـوش و مردمـی در کنار چند موضوع بسـیار 

مـورد توجـه قـرار گرفـت. ابتـدا پیـام 9 بنـدی حضـرت آقـا در سـال 

انتشـار ویـروس  بـود. سـپس  1398 و بحـث خدمـات مؤمنانـه 

منحـوس کرونـا کـه به اجبار باعث شـد یک سـری خدمات انجام 

برای رفاه حال مردم در آن شـرایط انجام شـود. به همین ترتیب 

بروز حوادث غیرمترقبه نظیر سیل و زلزله ای که در این چند سال 

کـه باعـث رویـش  اخیـر شـاهدش بودیـم همگـی بهانـه ای شـدند 

گروه های جهادی شد و در حال حاضر ما 42 هزار گروه جهادی 

داریم.

گروه هـای  کـه افـراد حاضـر در ایـن  گفـت   بـه جرئـت می تـوان 

جهادی افرادی از جنس مردان و بسیجیان دوران دفاع مقدس 

هستند.

سطح بندی گروه های جهادی 

 16 درصـد یعنـی حـدود ۵ هزار گروه جهـادی از میان این 42 

گـروه جهـادی »ویـژه« هسـتند و خودشـان سـاختار قـوی و  هـزار 

منسجمی دارند و نقشه راه را ترسیم و حل مسئله می کنند. این 

کردن مردم و خیرین را دارند و دارای  گروه های ویژه توان بسیج 

یـک سـاختار منسـجم هسـتند کـه می تواننـد گروه هـای جهـادی 

ݥ ݥ ݥݥیاݥݥنݥݥ جهاݥݥدݥݥیݥݥ کشوݥݥر  حرکت جر
گیݥݥ ݥݥندݥݥ گیݥݥ بهݥݥ بسیجݥݥ ساݥݥز ݥݥندݥݥ ݥݥ جهاݥݥدݥݥ ساݥݥز اݥݥز

 اّوالً: کارتان با ارزش است؛ سپاس امثال من حّق آن را ادا نمی کند؛ سپاس خدا نصیبتان باد، شکراهلل مساعیکم.

 مقام معظم رهبری مدظله العالی )۱۱ مرداد ۱۳۹۸(
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دیگـر را بـه کار گرفتـه و با نهاد های دیگر هم ارتباط بگیرند.

 37 درصد دیگر از گروه های جهادی ما »فعال« هستند. یعنی 

یـک جغرافیایـی را می پذیرند و می توانند هجرت کنند.

 باقی گروه های جهادی ما گروه جهادی »عادی« هستند. ما 

به این ها گروه های جهادی مسجدمحور و پایگاه محور می گوییم. 

گـر حمایـت نشـوند  کوچـک انجـام می دهنـد و ا آن هـا خدمـات 

نمی توانند دوام پیدا کنند. برای همین باید برایشان عرصه پیدا 

کنیم و هماهنگی هایشان را با دستگاه ها و نهاد ها انجام بدهیم.

 برخـی از گروه هـای جهـادی عرصـه فعالیتشـان فقط پزشـکی 

کشـاورزی یـا اشـتغالزایی  اسـت. برخـی عمـران، برخـی فرهنگـی، 

اسـت. گروه هـای جهـادی عـادی یا همـان مسـجدمحورمان عام 

هستند یعنی شامل همه فعالیت ها در همه عرصه ها می شوند.

پرچـم جریـان جهـادی از جهـاد سـازندگی بـه بسـیج سـازندگی 

سپرده شده است.

 مـا نهـاد تسـهیلگر و سـامان دهنده و هدایت کننده گروه های 

جهـادی هسـتیم کـه در راسـتای مأموریت هـای نظـام وارد عمـل 

می شوند.

بـه عنـوان یـک   همچنیـن مـا بسترسـازی هـم می کنیـم. مـا 

دستگاه اجرایی که مسئولیت ساماندهی گروه های جهادی را بر 

عهـده داریـم بایـد بـا دسـتگاه های اجرایـی تفاهمنامـه ببندیـم و 

عرصـه را بـرای حضور گروه های جهادی فراهم کنیم.

 پرچم جریان جهادی کشور از جهاد سازندگی به نام مقدس 

بسیج سازندگی سپرده شده است و پیروان مردان راستین دوران 

دفـاع مقـدس ثابـت کردنـد کـه بـر اسـاس پیـام 9 بنـدی والیت در 

کرده اند.  ابعاد کمی، کیفی و گفتمان سازی جهادی موفق عمل 

بـا تـاش بسـیجیان بـه جبهه سـازی خدمـت  فنـاوری جهـادی 

جهادی ختم خواهد شد.

حاضریم تمام قد در خدمت دولت محترم باشیم

 جهاد سازندگی دو جنبه اصلی داشت؛ یکی جریان جهادی 

که در آن حضور داشـتند و جریان  درونش یعنی نیروی جهادی 

کـه بـه آن  جهـادی آنجـا پویـا و پرنشـاط بـود و دیگـری مأموریتـی 

سـپرده بودند. یعنی مسـئولیت روسـتا را از صفر تا صد در دسـت 

داشـت؛ هـم اختیـار داشـت، هـم تصمیـم می گرفـت و هـم اجـرا 

می کـرد. همه مأموریت ها برای آن بود.

کشـاورزی مأموریـت جهـاد   ادغـام جهـاد سـازندگی در وزارت 

سازندگی را از بین برد. مأموریت های جهاد سازندگی مانند آب، 

گـذار شـد. امـا  بـرق، راه روسـتایی و ... بـه دسـتگاه های دیگـر وا

جریان جهادی درونش را حضرت آقا به بسـیج سـازندگی موکول 

کردند.

 مأموریت های جهاد سازندگی مانند انسجام بخشی در روستا 

و هماهنگی و هم افزایی بین دسـتگاه ها باید عملی شـود. ما هم 

ضمـن اسـتقبال از ایـن کار اعـام آمادگـی کردیـم و حاضریـم تمام 

قد در خدمت دولت محترم باشـیم.

در نوروز 1401  تعداد پنج قرارگاه ملی را در اندیکا خوزستان، زیرکوه 

خراسـان جنوبـی، سیسـتان و بلوچسـتان بـا تمرکـز بـر شهرسـتان 

راه انـدازی  کرمـان  جنـوب  رودبـار  و  کرمـان  قلعه گنـج  هامـون، 

کرده ایم. همچنین، 32 قرارگاه استانی نیز در استان های مختلف 

ک  راه اندازی شده است. خدمت هدفمند، بیمه، تجهیزات، خورا

ایـن قرارگاه هاسـت و حتـی باعـث  از مزیت هـای   ... بـه موقـع و 

می شود که کار رسانه ای برای انعکاس فعالیت های این قرارگاه ها 

به خوبی انجام شود.

گـروه جهـادی در   100 و  تعـداد چهـار هـزار  نـوروز  در تعطیـات 

قرارگاه های اسـتانی و ملی مشـغول خدمت رسـانی بودند که این 

مسـئله تعـداد 4۵ هـزار نفـر از جهادگـران را در برمی گیـرد. یکـی از 

کیـد دارند، مسـئله جهاد  نکاتـی کـه مقـام معظـم رهبری بـدان تأ

کـه ایـن مسـئله در  گفتمـان اسـت  کـردن ایـن  تبییـن و عمومـی 

رسانه ها اتفاق می افتد و از رسانه های مختلف تقاضا داریم تا ما 

را در ایـن زمینه همراهی کنند.

 ثانیًا: کار جهادی، به معنی کار برخاسته از ایمان و به کارگیرنده ی هر چه بیشتر از ظرفّیت وجودی انسان است؛ و این دو 
هیچ یک، نقطه ی پایان ندارد؛ پس کار جهادی امروز شما میتواند ده ها و صدها برابر، کیفّیت و ارتقا و گسترش یابد.

مقام معظم رهبری مدظله العالی )۱۱ مرداد ۱۳۹۸(
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کید می کنم مسئله بسیج سازندگی  یک نکته دیگری که من روی آن تا

اسـت. بسـیج سـازندگی ،شـما در ردیـف کارهایی ذکـر کردید. امـا انصافًا 

کار عظیـم اسـت...مگر مانمـی  بسـیج سـازندگی خـودش یـک شـعبه 

خواهیـم امکانـات کشـور را امکانـات دولت را کانال کشـی کنیم  به ابعاد 

زوایـای ایـن کشـور که محرومند ،خیلی خوب ایـن یکی از بهترین امین 

ترین کانالها این است این را نمی شود در ردیف کارهای دیگری قرارداد 

کید می کنم مسئله بسیج سازندگی را.  این کار خیلی مهم است. من تا

)مقـام معظم رهبری )مدظله العالی(   

..... صـف نوبـت بـرای اردوهـای جهـادی و جهـاد سـازندگی  و بسـیج 

کنده شـد. )بند ششـم از   کار آ سـازندگی از هـزاران جـوان داوطلـب و فـدا

بیانیه »گام دوم انقاب«(

اصل 147 قانون اساسی:

کارهـای  دولـت بایـد در زمـان صلـح از افـراد و تجهیـزات فنـی ارتـش در 

امـدادی، آموزشـی، تولیـدی و جهـاد سـازندگی، بـا رعایت کامـل موازین 

عدل اسـامی اسـتفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی ارتش آسـیبی 

وارد نیاید.

ماده 126 قانون برنامه 5 ساله چهارم:

گیـری جوانـان در سـازندگی و فعالیت هـای اجتماعـی ،  بـه منظـور بـکار 

کشـاورزی ، وزارت بهداشـت ، درمـان و آمـوزش پزشـکی ،  وزارت جهـاد 

شـهرداری ها ، دهداری ها ، جمعیت هال احمر و سـایر دسـتگاه های 

ذیربـط مجازنـد در اجـرای طرح هـای تملک دارایی های سـرمایه ای و 

خدمات اجتماعی خود از ظرفیت جوانان کشور اعم از تشکل های غیر 

دولتی جوانان و نیروی مقاومت بسـیج اسـتفاده نمایند.

ماده 106 قانون برنامه 5 ساله ششم:

کمـک بـه دولـت در امـر  ۵-2- توسـعه و مشـارکت بسـیج سـازندگی در 

محرومیت زدایی و سـازندگی کشور

 ، 7-2- به منظور کمک به پیشـرفت عمران و آبادانی روسـتاهای کشور

دستگاه های اجرایی می توانند حداقل 10 % از اعتبارات اختصاص یافته 

خود را با استفاده از ظرفیت و توانمندی بسیج سازندگی هزینه نمایند.

تصویـب نامـه هیئـت وزیـران بـه شـماره 31567/ت35313هــ 

تاریخ 1385/03/29

بـه ریاسـت  نیروهـای مسـلح خطـاب  کل  نامـه ریاسـت سـتاد 

مجلس شورای اسالمی:

لـه )مقـام معظـم رهبـری و فرماندهـی معـزز  در اجـرای تدابیـر معظـم 

کل قـوا( و بـا توجـه بـه مـاده 126 قانـون برنامـه چهـارم توسـعه مبنـی بـر 

استفاده از ظرفیت جوانان کشور در سازندگی و فعالیت های اجتماعی، 

سـپاه  بسـیج  مقاومـت  نیـروی  تابعیـت  در  سـازندگی  بسـیج  سـازمان 

کـه الزمـه فعالیـت ایـن سـازمان بـه  گردیـده اسـت  پیش بینـی و تشـکیل 

عنـوان مجـری طرح های عمرانـی عام المنفعه و زودبازده احتسـاب آن 

در شمار دستگاه های مجری طرح ضروری است. در طرح پیشنهادی 

نمایندگان محترم مجلس شورای اسامی نیز سازمان بسیج سازندگی 

بـه عنـوان دسـتگاه اجرایی و مجری برخـی از طرح های دولتی مجاز به 

تبـادل موافقتنامـه و یـا انعقـاد قـرارداد در چارچوب هـای قانونی مطرح 

گردیده است. 

ماده 46 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور

تبصـره 2: بـه دسـتگاه هـای اجرایـی اجـازه داده مـی شـود متناسـب بـا 

میزان آمادگی سـازمان بسـیج سـازندگی، اجرای بخشـی از فعالیت های 

آموزشـی، بهداشـتی، فرهنگـی و غنـی سـازی اوقات فراغـت و پروژه های 

عمرانـی خـود از قبیـل احـداث و تعمیـر مسـاجد، مـدارس و خانه هـای 

بهداشـت روسـتایی، بیابـان زدایـی، جنـگل کاری، آبرسـانی بـه روسـتاها 

در مناطق محروم، روسـتایی و مرزی بر اسـاس مقررات جاری کشـور به 

گذار نمایند تا با استفاده از نیروهای داوطلب بسیجی و  آن سازمان وا

مردمی و جوانان و متخصصان به نحو سـازمان یافته اجرا کند.

قانون اختیارات سـازمان بسیج سازندگی)قانون فعلی(

قانون فوق مشـتمل بر شـش ماده در جلسـه علنی روز سه شـنبه مورخ 

دوم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای  اسامی 

تصویب و در تاریخ 1386/11/17 به تأیید شـورای نگهبان رسـید.

آیین نامـه اجرایـی قانـون اختیـارات سـازمان بسـیج سـازندگی 

شماره128300/ت۴1859هـ  1395/10/15- 

هیات وزیران در جلسه 139۵/10/12 به پیشنهاد نیروی مقاومت بسیج 

سـپاه پاسـداران انقـاب اسـامی و بـا همـکاری وزارت دفـاع پشـتیبانی 

نیروهای مسـلح و به اسـتناد ماده )6( قانون اصاح اختیارات سـازمان 

بسـیج سـازندگی نیروی مقاومت بسـیج سپاه پاسداران انقاب اسامی 

کرد. - مصوب 1386- آیین نامه اجرایی قانون یادشـده را تصویب 

بسیج سازندگی  خودش یک  شعبه عظیم کار است

 ثالثًا: ارتقای فکری و عملی جهادگران -که گزارش آن را دادید- آنها را از خدمت رسانی های ابتدایی و یَدی، غافل و دور 
نکند. تعمیر دیوار و بام و خانه ی آن پیرزن روستایی، به شما و کارهای بزرگتان برکت و نورانّیت می بخشد.

 مقام معظم رهبری مدظله العالی )۱۱ مرداد ۱۳۹۸(
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 رابعًا: شعار »خدمت رسانی برای تحّقق عدالت و پیشرفت« را همگانی کنید. منظومه ی معرفتی اسالم در این باره را که 
مشتمل بر صدها درس از لزوم انفاق و لزوم تعاون در بِّر و تقوا و لزوم نفع رساندن به مردم و لزوم قیام به قسط و امثال اینها 

است، در برابر میلیون ها جوان کشور بگذارید. مقام معظم رهبری مدظله العالی )۱۱ مرداد ۱۳۹۸(
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از دسـتاوردهای بـزرگ فرهنگـی و مدیریتـی انقـاب اسـامی ورود 

فرهنـگ جهـاد و خدمـت بی منـت و خالصانـه به تمامـی عرصه های 

اداری، علمی، دفاعی و فرهنگی کشور بوده و واژه مقدس جهاد پس 

از انقاب اسامی به سایر ابعاد زندگی مردم ایران راه یافت و یکی از 

پیام های بزرگ انقاب این بود که مسائل معنوی و مادی با یکدیگر 

می توانند هم راستا شوند.

با پیروزی انقاب اسامی و وجود محرومیت گسترده در دل روستاها، 

امام راحل عظیم الشـأن جهاد را وارد عرصه سـازندگی کردند. فرمان 

حضـرت امـام)ره( در سـال ۵8 بـا تأسـیس جهادسـازندگی، عـاوه بـر 

رفـع محرومیـت، خدمت رسـانی و توسـعه روسـتایی، تفکـر و فرهنگ 

جهـادی و انقابـی را بـه جامعـه تزریـق نمـود. جهادگـران ایـن نهـاد 

مقـدس بـا توجـه بـه نیـاز انقـاب، در دفـاع مقـدس حضـور یافتنـد 

آنهـا را مفتخـر بـه لقـب  کـه حضـرت امـام)ره(  و چنـان درخشـیدند 

سنگرسازان بی سنگر نمود.

در سـالهای پـس از جنـگ و بـه دلیـل تغییـر نـگاه از رویکـرد جهـادی 

به نگاه سـاختاری و سـازمانی، و حذف هویت مردمی، فعالیت های 

جهادسازندگی دچار رکود شد و در نهایت در سال 79 شاهد انحال 

کشـاورزی  جهادسـازندگی در قالـب طـرح ادغـام آن بـا وزارت جهـاد 

بودیم.

با انحال جهاد در سال 79 این خًا بزرگ با تشکیل بسیج سازندگی 

توسـط مقـام معظـم رهبری)مدظله العالی( ُپر شـد. هم چنان که در 

کار اول از خود جوان ها  دیدار جهادگران در سال 89 فرمودند؛ این 

شـروع شـد... سـال 79 گزارش این حرکت زیبا و باشـکوه به ما رسـید 

و منجـر شـد بـه اینکـه پیام بسـیج سـازندگی به قاطبه جوانان کشـور 

داده شد.

بسیج سازندگی در طی این 21 سال اقدام به ساماندهی، سازماندهی 

گروه هـای جهـادی نمـوده اسـت و در حـال حاضـر در  و هدایـت 

کـه در سـامانه  گـروه جهـادی  سراسـر کشـور بیـش از 42 هـزار هسـته 

اطلس جهادی ثبت و دارای شناسه عملکردی می باشند، مشغول 

انتخـاب و مدیریـت  بـا حضـور و  بـه فعالیـت هسـتند و سـاختاری 

گروه هـای جهـادی بـا عنـوان مجمـع جهادگـران در سـه  نماینـدگان 

سطح شهرستان، استان و کشور با نظامنامه مشخص تعریف شده 

اسـت کـه در ذیـل آن قرارگاه هـا و کارگروه های تخصصی شـکل گرفته 

اند.

کنون این سـرمایه عظیم گروه های جهادی و بسـیج سـازندگی  هم ا

کارگروه هـای تخصصـی و قرارگاه هـای جهـادی  کـه در قالـب مجامـع، 

سازماندهی شده اند، به درخت تنومندی تبدیل شده که در کوران 

بحران ها و حوادث در کنار سایر نهادها، ارگانها، سازمان ها و پا به پای 

دولت در کنار مردم حضور پیدا می کنند و به نقش آفرینی می پردازند. 

تا جایی که در سیل، زلزله، کرونا، طرح کمک مومنانه، فعالیت های 

اقتصـاد مقاومتـی و اشـتغالزایی، ورود بـه آسـیب های اجتماعـی و 

، از هفت تپه تا غیزانیه، از سیستان تا گرمی، از گلستان  حاشیه شهر

 ، گرد، از خـواف تا سی سـخت، از پلدختر و معمـوالن تا چابهار تـا بشـا

از آق قـا و گمیشـان تـا قلعـه گنـج، از مرکـز شـهرها تـا دوردسـت تریـن 

روسـتاها در دل کویر و کوهسـتان، خدمات این جهادگران بسـیجی 

در مقابـل دیـد همـگان بـه نمایـش گذاشـته شـده اسـت و چنـان بـه 

رشد معنوی، خودباوری و تشکیاتی منظم دست پیدا کرده اند که 

توانسته اند به الگویی فعال، پویا و موفق تبدیل شوند که نوید بخش 

مژده آینده بهتر خواهند بود.

مجمـع چیسـت: مجمـع؛ مجموعـه ای از صاحـب نظـران حقوقی و 

حقیقـی جهادگـر هسـتند که متناسـب بـا وظایف و انتظـارات تعیین 

شـده گرد هم آمده و با هم اندیشـی و هم فکری درخصوص شـرایط 

موجـود مناطـق محـروم و گروه هـای جهـادی راهکارهای رفـع موانع 

و اسـتفاده از فرصت هـا بـرای رسـیدن بـه شـرایط مطلـوب در سـطح 

شهرستان، استان و کشور را ارائه می نمایند.

از ۵00 شهرسـتان، شـورای  کنـون بیـش  هم ا شـوراهای جهـادی: 

شبکه عظیم گروه های جهادی

 خامسًا: جهاِد خدمت رسانی پیش از سود رساندن به گیرنده ی خدمت، به خود خدمت رسان سود می رساند. دل کندن از بهره های شخصی برای 

بهره رساندن به دیگران، دل را روشنی و ذهن و اندیشه را ارتقا و اراده را قّوت می بخشد و فراتر از همه، رضای الهی را جلب می کند. این را با قول و 

عمل خود به کسانی که هنوز قدم در وادی خدمت رسانی نگذاشته اند، نشان دهید. مقام معظم رهبری مدظله العالی )۱۱ مرداد ۱۳۹۸(
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گروه هـای جهـادی شهرسـتان ها و 32 اسـتان  جهـادی بـه انتخـاب 

دارای مجمـع جهـادی بـه انتخاب شـوراهای جهادی شهرسـتان ها 

و در نهایـت هیئـت رئیسـه 7 نفـره مجمـع مرکـزی جهـادی کشـور بـه 

انتخاب مجامع جهادی استان ها تشکیل شده است.

کثری با مسئولین   از مهمترین وظایف مجمع جهادگران:  ارتباط حدا

مجامـع اسـتانی بـه منظور پایش شـرایط اسـتان ها و طـرح موضوع در 

جلسـات مجمـع مرکـزی، مشـارکت در تدویـن سـند سـالیانه مجمـع 

مرکـزی، پیگیـری بـه منظـور اعـام مواضـع و صـدور بیانیـه در شـرایط 

حساس کشور با مشارکت اعضاء، مسئولین مجامع استانی و سازمانی 

بسیج سازندگی، مشارکت و پیشنهاد برای مسئولین کارگروه ها وارائه 

راهکارهای مبتکرانه جهت اعتاء وضعیت گروه های جهادی.

کارگروه هـای تخصصـی  در ذیـل مجمـع،  کارگروه  هـای  تخصصـی: 

؛ صاحـب نظـران، پیشکسـوتان  از کـه متشـکل  تشـکیل می شـوند 

تولیـد محتـوا،  از طریـق؛  کـه  و فعالیـن جهـادی عرصـه تخصصـی 

دوره های آموزشی و نشست های تخصصی و اندیشه ورز به؛ هدایت 

و توانمندسـازی گروه هـای جهـادی می پردازنـد. کـه بـه کارگروه هـای 

دوازده گانه زیر تقسیم می شوند: عمرانی و محرومیت زدایی، پدافند 

غیرعامل و امداد رسـانی )بحران(، آسـیب های اجتماعی، بهداشـت 

، رسـانه و گفتمان سازی، فرهنگی و معنویت افزایی،  و سـامت، هنر

علمی و آموزش تحصیلی، اقتصاد مقاومتی و اشتغالزایی، کشاورزی، 

دامپروری و عشایری، خواهران، جهاد تبیین و دانش بنیان و علمی. 

از مهم تریـن انتظـارات و وظایف کارگروه هـا می توان به این موارد 

اشاره نمود؛ 

کارگروه تخصصـی و  1. پیگیـری و تـاش جهـت راه انـدازی و تشـکیل 

ارائـه راهکارهـای مبتکرانـه برای اعتای وضعیـت گروه های جهادی 

و ارائه پیشنهادات

2. نیازسنجی آموزشی گروه های جهادی جهت تقویت و رشد گروه ها 

کارگروه و ارائه پیشنهادات در حوزه تخصصی هر 

و  تدابیـر والیـت  بـرای تحقـق  راهکار هـای تخصصـی  3. پیشـنهاد 

سیاست های مصوب

گروه هـای جهـادی در  4. طراحـی و پیشـنهاد فعالیـت مشـترک بیـن 

کارگروه جهت ارتباط و هم افزایی  حوزه تخصصی 

۵. تجمیع نتایج مطالعات و بررسـی کارگروه های اسـتانی و  پیگیری 

گروه هـای جهـادی  مصوبـات جلسـات و نشسـت ها، ارتباط گیـری بـا 

تخصصی آن عرصه و ایجاد شبکه ارتباطی قوی

6. همکاری در تنظیم و تصویب پیش نویس بخشـی از سـند سـاالنه 

اجاس عمومی مجمع متناسب با حوزه تخصصی کارگروه

کارگـروه و  7. پیگیـری مصوبـات مجمـع عمومـی در حـوزه تخصصـی 

فرهنگ سازی و گفتمان سازی بین گروه های جهادی

و همچنین با توجه به تجربه سـیل و زلزله در سـال های اخیر و لزوم 

هماهنگی ها و دسـته بندی و انسـجام بخشـی در صحنه و عملیات 

نمـودن گروه هـای جهـادی، قرارگاه هـا بـه عنوان یک تجربـه و الگوی 

خوب شکل گرفته است. که در واقع جمعی از گروه های جهادی که 

در یـک بـازه زمانی معین به صورت هماهنگ و منسـجم با مدیریت 

و راهبـری واحـد از طریـق هدایت و حمایت جهادگران اقدام به حل 

مسائل و مشکات مناطق روستایی و شهری می نماید. که به انواع 

قرارگاه های جهادی مسـئله محور )موضوعی(، قرارگاه های جهادی 

جغرافیـا محـور )محرومیـت زدایـی(، قرارگاه هـای جهـادی نهـادی 

)سازمانی( تقسیم می شوند.

کـه در سـومین اجاسـیه مجمـع مرکـزی جهادگـران  بـر آن هسـتیم 

بـر انتخابـات هیئـت رئیسـه مجمـع عالـی جهادگـران  کشـور عـاوه 

کار تشـکیاتی  بـه جنبه هـای  کارگروه هـای تخصصـی  انتخابـات  و 

کارگاه هـای پیـش بینـی شـده بـه انتقـال  و قرارگاهـی پرداختـه و در 

تجربیـات در ایـن خصـوص و همچنیـن ورود گروه هـای جهادی به 

حـل علمـی نظـام مسـائل مناطق محروم بـا رویکرد مسـئله محوری 

بپردازیم.

 سادسًا: در محیط خدمت رسانی با اخالق نیکو و عمل مؤمنانه، اجتناب از محّرمات، تقّید به مستحّبات، فضای پیرامون 
خود را آکنده از عطر ایمان و عمل صالح کنید..مقام معظم رهبری مدظله العالی )۱۱ مرداد ۱۳۹۸(
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رسـالت اصلـی مجمـع جهادگران اسـتان راهبـری و صیانت گری از 

گروه های جهادی جهت ارتقاء سطح کیفی فعالیت های جهادی 

است. 

 سـجاد کیانی مسـئول یکی از مجامع جهادگران اسـتانی است که 

در استان آذربایجان شرقی فعالیت می کند. 

وی متولـد 11مـرداد مـاه 1376 اسـت و در بـاره سـوابق جهـادی 

خود اینگونه می گوید: من چندین سال هست که در حرکت های 

90 در بسـیج دانشـجویی  اوایـل سـال  جهـادی فعالیـت دارم. 

فعالیت هـای جهـادی داشـتم، ومدتـی رئیـس شـورای جهـادی 

اسـتان، عضـو شـورای جهـادی و مجمـع اسـتان، مسـئول بسـیج 

سازندگی و سازمان بسیج مهندسین، مسئول مجمع جهادگران 

اسـتان دربـازه زمانـی سـال 98 تـا 1400، مسـئول بسـیج سـازندگی 

پایـگاه محـات، مسـئول بسـیج سـازندگی حـوزه محـات و رئیـس 

شورای جهادی سپاه ویژه تبریز هستم . 

کیانـی، دبیـر مجمـع جهادگران آذربایجان شـرقی در باره پیدایش 

مجمع جهادگران استانی گفت: اواخر سال 9۵ این امر به صورت 

هـم فکـری اتفـاق افتـاد امـا سـال 97 رسـمی شـد بـا چنـد هـدف: 

گروه هـای  گروه هـای جهـادی، آمـوزش  سـاماندهی فعالیت هـای 

جهادی جهت توانمندسازی شان و حمایت از گروه های جهادی. 

گروه هـا  وی افـزود: مـا نیـاز داشـتیم تـا مجمعـی شـکل بگیـرد تـا 

سـاماندهی شـوند. لذا نتیجه آن شـدکه بر اسـاس تحلیل شوراها 

گروه هـای جهـادی هدایـت شـوند  و مجمـع جهادگـران اسـتانی، 

کیانـی ادامـه داد:  و همدلـی و وحـدت بیـن آنهـا بـه وجـود بیایـد. 

هشـت سـال که در گروه های جهادی فعالیت داشـتم شـاهد این 

کار می کننـد و وحـدت و هماهنگـی  کـه دوسـتان جزیـره ای  بـودم 

کـم بـود و شبکه سـازی اتفـاق نیفتـاده  البتـه ناخواسـته بین شـان 

بود امامجمع و شورا های جهادی این مشکل را مرتفع ساختند. 

وی ادامه داد: از زمانی که در مجمع جهادی اسـتان مشـغول به 

کار شـدم ایـن دغدغه را داشـتم تا گروه های جهـادی را به مجمع 

کرونـا  مرتبـط بسـازم لـذا بـه واسـطه برگـزاری نشسـت های قبـل از 

گروه هـای جهـادی تبییـن می کردیـم بـه  وظایـف مجمـع را بـرای 

عـاوه در نشسـت های ماهیانه هم بـه این امر می پرداختیم. هم 

گروه هـای  چنیـن در فضـای مجـازی هـم برنامـه ای داشـتیم تـا بـا 

جهـادی مرتبـط باشـیم. و بدیـن ترتیب سـعی کردیم جایـگاه این 

کنیـم تـا مجمـع  گروه هـای جهـادی تبییـن  نهـاد نوظهـور را بـرای 

گروه هـای جهـادی و  بتوانـد بـه وظایفـش در راسـتای حمایـت از 

فعالیت های جهادی تخصصی سازی شدند

سابعًا: حتمًا خوِد مردم منطقه ی خدمت رسانی، به ویژه جوانان را در کار خدمت رسانی شریک کنید؛ این نیز خدمتی بزرگ به آنها است.

مقام معظم رهبری مدظله العالی )۱۱ مرداد ۱۳۹۸(
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مرتبط ساختن گروه ها به هم در نتیجه ارائه خدمت به محرومان 

درسطوح بهتر عمل کند. 

کرد: به فضل الهی مجمع جهادی تبریز 2دوره  وی خاطر نشـان 

است که برتر شناخته شده است. 

کیانـی دربـاره ترکیب اعضای شـورای جهـادی د ر نواحی و مجمع 

استانی و نحوه انتخاب ایشان گفت: در نواحی اعضا از بین رؤسای 

کـه هیئـت رئیسـه شـامل  گروه هـای جهـادی انتخـاب می شـوند 

پنج نفر حقیقی و سـه نفر حقوقی هسـت سـه نفر حقوقی شـامل 

مسـئول قـرارگاه، دبیر شـورای جهـادی و نماینده فعال ترین قشـر 

بسـیج جهـادی هسـت کـه این سـه نفـر انتصابـی هسـتند پنج نفر 

باقـی مانده انتخاب می شـود در نواحی کـه تعداد اعضای گروه ها 

زیادتـر اسـت هفـت عضـو حقیقـی اسـت و دو نفـر هـم بـه هیئـت 

نظارت اضافه می شود که جمعا 10 نفر می شوند؛ اشخاص حقیقی 

، به همین نحو اعضای مجمع استان  هفت نفر و حقوقی سه نفر

انتخاب می شوند. 

وی ادامه داد: اعضای رؤسای شوراهای جهادی جمع می شوند 

از میـان  و  کاندیـد می شـوند  رزومـه شـان داوطلبیـن  براسـاس 

نفـر  نفـر حقیقـی وسـه  پنـج  کـه  آنهـا رای گیـری صـورت می گیـرد 

حقوقی منتخب می شوند، استان هایی که نواحی شان باالی 20  

شهرسـتان  دارد. ترکیـب هیـات رئیسه شـان هفت نفره می شـود و 

نماینده قرارگاه ها نیز در مجامع حضور پیدا می کنند.

یکـی از اقداماتـی کـه مجمـع و گروه هـای جهـادی در آن مشـارکت 

کثری مـردم عزیز کشـور  در   داشـته بحـث کمـک بـه مشـارکت حدا

انتخابات ریاست جمهوری 1400بود که مجمع جهادگران استان 

آذربایجان شرقی هم از آنها مستثنا نبود. سجاد کیانی در این باره 

توضیـح داد: مجمـع اسـتان مـا در قالـب جهاد تواصـی در مناطق 

هدف خود به تبیین موضوع درباره انتخابات و شـاخصه ها برای 

انتخـاب فـرد اصلـح پرداخـت. وی افـزود: البتـه ما به تبلیـغ درباره 

هیچ شـخصیتی نپرداختیم و فقط صرفًا شـاخصه ها مطرح شـد. 

کار بیاید و نماینده  در واقع ما تاش می کردیم مسئول اصلح سر 

روحیه جهادی داشـته باشـد. چرا که افراد جهادی محرومیت ها 

را چشـیده اند وقتـی حضـور پیدا می کنند روحیه شـان متفاوت از 

سـایر افـراد خواهـد بود به عنوان نمونه رئیس بسـیج سـازمان که 

کید کرد که  کردند. وی براین موضوع تا در استانداری سمت پیدا

ما معتقد هستیم جهادی را دولتی نکنیم. 

کیـد کردند   وی افـزود یکـی از نـکات مهمـی کـه حضـرت آقا بران تا

گسـترش کمـی و کیفـی گروه های جهادی بود که در این راسـتا به 

کثری با اقشـار 22گانه  یکسـری اقدامات پرداختیم: نشسـت حدا

بسیج شامل بسیج عمران، حقوقدانان پزشکی و غیره. وی ادامه 

داد: ایـن نشسـت ها سـبب تصمیـم گیـری مهمـی در جهـت رشـد 

کیفی فعالیت های گروه های جهادی در استان شده است. 

ماننـد ارائـه مشـاوره های حقوقـی در زندانهـا یـاراه انـدازی پویـش 

درختکاری و هرگونه خدمات جهادی که از سوی گروه های بسیج 

مشاغل انجام گرفته. 

وی افـزود از دیگـر اقدامـات جهت رشـد کیفی گروه هـای جهادی 

گروه های جهادی و  می توان به برگزاری دوره های توانمندسـازی 

 ثامناً: به ارتباط گروه های جهادی با یکدیگر و ارتباط آنها با دستگاه های قادر بر پشتیبانی بپردازید؛ بی آنکه دچار 

ارتباط های اداری مرسوم و دست وپاگیر شوید. .مقام معظم رهبری مدظله العالی )۱۱ مرداد ۱۳۹۸(
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هم چنین ایجاد قرارگاه محله ای شهرستانی اشاره کرد. 

کیانی گفت: یکی از قرارگاه های توانمند ما به عنوان نمونه قرارگاه 

امـام رضـا)ع( اسـت کـه بـه سـبب خدماتـش برتر شـناخته شـده و از 

اقدامـات آن می تـوان بـه مـوارد زیر اشـاره کـرد: احـداث 16۵ خانه 

برای محرومین، ارائه خدمات بهداشتی و فرهنگی سیار، خدمات 

آموزشی و... 

از دیگر اقدامات ما ارائه خدمت در راستای اقتصاد مقاومتی بود 

که براساس ظرفیت مناطق محروم افراد را لینک دادیم به سازمان 

فنـی حرفـه ای تا با برگـزاری دوره های تخصصی به توانمندسـازی 

افراد برای معیشت و اشتغال بینجامد به عاوه حتی جهت فروش 

محصوالتشان افراد را کمک کنند. 

کری که پروژه آبرسانی 120روستا  هم چنین گروه جهادی شهید با

را افتتاح کرده و یا گروه جهادی شهید جالی که به فعالیت های 

عمرانـی جهـت احـداث خانـه بهداشـت و مـواردی از ایـن دسـت 

می پردازد. 

آذربایجـان شـرقی ادامـه داد:  رئیـس مجمـع جهادگـران اسـتان 

در زمـان کرونـا نیـز بـه خدمت رسـانی در زمینه هـای مختلف مثل 

ضدعفونـی میادیـن اجـرای طـرح شـهید سـلیمانی و توزیـع ارزاق 

و. .. مشغول شدیم. 

کیانـی ادامـه داد: یکـی دیگـر از اقدامـات مهـم جهـت ارتقـا سـطح 

کیفی خدمات رسانی گروه های جهادی تخصصی سازی گروه های 

جهـادی و ایجـاد کار گروه هـای تخصصـی بـود. وی گفـت: از ابتـدا 

اعتقادمـان برتخصـص محـوری بـود. در ایـن راسـتا در ابتـدا چهـار 

گـروه تخصصـی تشـکیل شـده بـود. سـپس بـر تعـداد آن افـزوده 

کارگروه هـای تخصصـی عمـران، بهداشـت، فرهنـگ  شـد وامـروزه 

و معنویـت، اقتصـاد مقاومتـی، کشـاورزی، علمـی آموزشـی، رسـانه 

و گفتمان سـازی، بازرسـی مالـی قرآنـی، امـور بیـن الملـل و پدافنـد 

گـروه تخصصـی امـور بیـن الملـل  غیر عامـل داریـم. در ایـن میـان 

مربـوط می شـود بـه خدمـات رسـانی در خـارج از مرزهـا مثـل گروه 

جهادی که در سوریه داریم. 

وهمین طور کارگروه پدافند غیرعامل. وی گفت: در زمان حوادث 

مترقبـه مجمـع در اولیـن فرصـت حضـور پیـدا می کنـد و گروه هـا را 

سـاماندهی می کنـد کارگروه پدافند غیـر عامل ظرفیت گروه ها را از 

قبـل احصـا کـرده و در زمـان حـوادث غیـر مترقبـه آنها را بر اسـاس 

ظرفیت ها شان سازماندهی می کند. 

گـروه جهـادی  کنـون 4 هـزار  کـه هـم ا گفـت: الزم بذکـر اسـت  وی 

داریم که به عنوان مثال 30 درصد از آنها به فعالیت های عمرانی 

می پردازنـد 20 درصـد فعالیت آموزشـی، 1۵ درصد فرهنگی و غیره 

می پردازند. 

کارهای شاخص خود را برای  وی افزود: ما سعی کردیم الگوهای 

 تاسعًا: کارهای خود، پیشرفتهای خود، موّفقّیتهای خود، توانایی های روزافزون خود را به شکل هنرمندانه به اّطالع همگان برسانید. نشان 
دهید که جهاِد موّفق شما که فقط بر گوشه  ای از ظرفّیتهای انسانی کشور مّتکی است، چقدر زیبا و شوق انگیز است.

مقام معظم رهبری مدظله العالی )۱۱ مرداد ۱۳۹۸(



13

گروه هـای جهـادی هـم بفرسـتیم تـا مـورد اسـتفاده ایشـان  سـایر 

قرار بگیرد. 

کیانی ادامه داد: خوشبختانه به لحاظ کمی نیز گروه های جهادی 

کـه قبـًا هزارتـا بودنـد االن 4000 شـدند. من برای ارتبـاط با گروه ها 

کتفـا نکـردم و با  فقـط بـه نشسـت ها و جلسـات و فضـای مجـازی ا

تعداد بسیاری از ایشان شخصا و تلفنی مرتبط هستم. 

کیـد داشـتند  کـه حضـرت آقـا بـرآن تا هـم چنیـن از نـکات دیگـری 

انعکاس رسـانه ای فعالیت های گروه های جهادی بود. کیانی در 

ایـن بـاره گفـت: طـی جلسـه ای کـه بـا معاونیـن خبـر صدا و سـیما 

، ایجـاد کنیم  داشـتیم بنـا، برایـن شـد کـه یـک گـروه جهـادی خبـر

کیپی را به محل خدمت رسـانی بفرسـتند  بـه ایـن منظور که یک ا

و فعالیت هـای گروه هـای جهـادی را پوشـش رسـانه ای دهند. به 

عـاوه برنامه هـای سـوژه محـور داشـتیم مثـل انعـکاس خدمـات 

خانواده شهید مردانی که شبانه روز برای کرونا زحمت می کشیدند 

یا زوج جهادی دیگری که داشتیم را به صدا و سیما معرفی کردیم. 

از دیگر برنامه های ما نشست با خانواده های جهادگران در صدا 

و سیما در مناسبت های مختلف بود. 

وی ادامـه داد: مـا هـم چنیـن جهـت انعـکاس خدمـات جهـادی 

جشنواره حرکت های جهادی برگزار کردیم. 

به عاوه کانال و گروه در فضای مجازی ایجاد کردیم که این برای 

گروه های جهادی بسیار مفید بود چرا که می توانستند به تبادل 

تجربیات بپردازند و در همین گروه ها و بعضًا سوژه های جدیدی 

برای خدمت پیدا می شد. 

وی در بـاره تربیـت مدیـران انقابی نیز گفت: یکی از اهداف ما در 

مجمع جهادگران استان آذربایجان شرقی تربیت جوانان انقابی 

بوده است لذا با شبکه جذب استان تعامل داشتیم که نتیجه اش 

آن شـده کـه در ارگان هـا جـذب شـوند. چرا که معتقدیم کسـی که 

از دنیایش می گذرد می تواند از پس مسـئولیت ها بر بیاید و بهتر 

خدمت کند. 

رئیس مجمع جهادگران استان آذربایجان شرقی در خاتمه گفت: 

اقدامـات مـن در زمـان ریاسـت مجمـع بـه قـرار زیـر اسـت: برگـزاری 

جشـنواره ها، برگـزاری نشسـت بـا نماینـدگان اسـتان بـرای ایجـاد 

هماهنگی با گروه های جهادی و مطالبه گری، برگزاری پویش های 

غذایی و لباس در سطح استان، حضور در زندان و بررسی مشکات 

زندانی ها، برگزاری یادواره شهدای جهادگر استان، طراحی پوستر 

گرافی انتشار کتاب درباره کرونا. و تولید محتوا و موشن 

 آن جایی که حرکت و روح جهادی وجود دارد، انسان در ایمان و آرمان و خدمت به دیگران حل می شود و خود را فراموش 

می کند. این روحیه را باید در جامعه تقویت کرد. )بیانات رهبری در دیدار جمعی از کشاورزان)۸2/۱0/۱4 ( 
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در اهمیـت جهـاد و کار جهـادی همیـن بـس که امـام خمینی رهبر 

بزرگ انقاب همیشه در سخنرانی ها و بیانات خود از کار جهادگران 

تقدیر می کردند و می فرمودند: من از همه شما متشکر هستم و از 

این حس تعاونتان خیلی حظ می برم و خیلی خود من میل داشتم 

که بروم یک دفعه در این جهادسازندگی خدمت کنم. 

از این رومسئولین گروه های جهادی در پی ارتقای کیفیت و کمیت 

ایـن گروه هـا بودنـد و از همین رو مجامع گروه های جهادی بوجود 

آمـد؛ ابوالفضـل طراوتی نیز به عنوان عضـوی ازاین جامعه جهادگر 

مدتی است که به دبیری مجمع جهادگران استان خراسان شمالی 

مشغول است. 

کارمنـد دانشـگاه بجنـورد اسـت و مـدرک  کن بجنـورد،  وی سـا

کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی دارد. 

 در دوره فعلی بعنوان رییس مجمع جهادگران استان برگزیده شده؛ 

دو دوره رییس شورای جهادی شهرستان بجنورد بوده است. 

طراوتی درباره انتخابات شـوراهای جهادی شهرسـتان ها و مجمع 

گفـت: انتخابـات شـوراهای جهـادی در شهرسـتان ها هـر  اسـتانی 

دوسـال یـک بـار برگـزار می شـود و روالـش بـه ایـن صـورت اسـت کـه 

گروه هـای جهـادی دورهم جمع می شـوند و هیات رییسـه شـورای 

کـه  گروه هـای جهـادی  گروه هـای  جهـادی شهرسـتان را ازبیـن سـر 

ثبت در سـامانه اطلس جهادی شـده باشـند و دارای مجوزباشـند 

انتخاب می کنند قبل از آن هم نیازمند این است که اطاع رسانی 

بشود و گروه های جهادی و کسانی که تمایل و توان این را دارند که 

درشورا خدمت کنند، حضور پیدا کنند، اعام آمادگی کنند و خود 

را در اجاس عمومی معرفی کنند نهایتا رای گیری انجام شود. وی 

افزود:اعضای هیات رئیسه شوراهای جهادی در سطح شهرستان 

با رای گروه های جهادی انتخاب می شوند. به این صورت که پنج 

کننـد بعنـوان هیـات رئیسـه شـورای  کسـب  کثـر آرا را  کـه ا نفـر اولـی 

جهادی انتخاب می گردند. 

 بعـد از اینکـه تمامـی شـوراهای جهـادی در سـطح شهرسـتان ها 

کردنـد اعضـای حقیقـی هیـات رییسـه شـورای  انتخابـات را برگـزار 

جهـادی در اجاسـیه ای در اسـتان دور هـم جمـع می شـوند و 

رؤسـای شـورای جهادی و سـایرافراد واجد شـرایط مشـخص شـده 

در نظامنامـه اباغـی از سـوی بسـیج سـازندگی بـه اسـتان ها اعـام 

آمادگی می کنند وبا رای گیری، اعضای حقیقی هیات رییسه از میان 

داوطلبین واجد شرایط مذکور انتخاب می شوند. 

وی افـزود: بعـد از اینکـه انتخابـات مجامـع اسـتانی در اسـتان ها 

انجام شد با حضور اعضای مجمع جهادگران استان ها، جلسه ای 

در سطح کشور برگزار می شود و بدین نحو مجمع عالی جهادگران 

 گروه های جهادی
بازوی توانمند دولت

وظیفه داریم فقر و محرومیت را در کشور از بین ببریم و به زندگی این قشر بیشتر رسیدگی کنیم. این، وظیفه ی ما و وصیت امام )ره( است. 
بیانات رهبری در مراسم بیعت اقشار و مردم - 6۸/04/0۳
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کشور تشکل می شود. 

 طراوتـی دربـاره ترکیـب اعضـای هیات رییسـه مجمع اسـتان گفت: 

اعضای مجمع در سطح استان شامل این موارد می باشند: 

رئیـس مجمـع، جانشـین، مسـئول آمـوزش کارگروه هـای تخصصی، 

، مسـئول قـرار گاه یا  مسـئول آمـوزش و کیفـی سـازی، نماینـده قشـر

نماینده قرارگاه های سازندگی. 

وی افـزود: البتـه دو نفرهـم عضـو حقوقی هسـتند، یک نفرمسـئول 

پشتیبانی که جایگاه حقوقی دارد و سمت دیگر مسئولیت دبیری 

مجمع جهادگران است. 

گروه هـای جهـادی  طراوتـی پیرامـون ارتبـاط مجمـع جهادگـران بـا 

گفت: مجمع جهادگران از طریق ارتباط دیداری با برگزاری اجاس 

ارتباطـات شـبکه  از طریـق  ویـا  عمومـی در سـطح شهرسـتان ها 

گاهـی  کـه بـا شـوراهای جهـادی در سـطح شهرسـتان ها دارد و  ای 

بـا حضورمیدانـی خـود اعضـا در سـطح شهرسـتان ها می توانـد بـا 

دغدغه هـای  طریـق  ایـن  از  و  باشـد  مرتبـط  جهـادی  گروه هـای 

گروه های جهادی را از نزدیک جویا شود. 

وی ادامه داد:در این راستا پتانسیل فضای مجازی هم هست واز 

ایـن رو مـا کانالهایـی را در فضـای مجازی راه انـدازی کردیم واز این 

گروه هـا بـا مجمـع اسـتانی را فراهـم  طریـق امـکان برقـرار ی ارتبـاط 

کردیم. 

کـه برایشـان  گروه هـای جهـادی باتوجـه بـه جلسـاتی  وی افـزود: 

گاهی دارند ودرخیلی مواقع مشکات  برگزارشده به وظایف مجمع آ

موجود را به مجمع منتقل می کنند و مجمع هم پیگیری می کند. 

واین نشان از آن دارد که گروه های جهادی مجمع جهادی استان 

را به رسمیت شناخته است. 

البتـه ایـن ایجـاد شـبکه ارتباطـی میـان جهادگـران ومجمـع فوایـد 

دیگری نیز دارد از جمله در زمان بحران هاست که بسیار می تواند 

کمک کننده باشد. 

طراوتـی درایـن بـاره ادامـه داد: مجامـع جهـادی در زمـان بحـران و 

حوادث طبیعی می توانند با توجه به ارتباط مسـتقیم و مسـتمرکه 

باشوراهای جهادی دارند و شبکه جهادی که وجود دارد به صورت 

سازماندهی شده خدمت رسانی کنند. 

روند امور به این نحو است که در اولین فرصت ارتباط با مسئولین 

اسـتان هـدف برقـرار می شـود و مسـئولین مجمـع نیازمندی هـا را 

گروه هـای جهـادی و  احصـا می کننـدو بابرقـراری ارتبـاط سـریع بـا 

بیان نیازمندی ها اقدام به همکاری سـریع با سـایر ارگان ها کرده و 

خدمت رسانی می کنند. 

وی افزود: مجمع با توجه به شبکه سازی که کرده و بانک اطاعاتی 

کـه از گروه هـا دارد ایـن توانایـی را دارد که بـه موقع در مواقع بحران 

کـه امیـدوارم هیـچ وقـت شـاهد ایـن مسـایل  کنـد  خدمت رسـانی 

نباشیم. 

رئیس مجمع جهادگران خراسان شمالی دررابطه با ورود گروه های 

جهـادی بـه سیاسـت گفـت: گروه هـای جهـادی بـه هیـچ عنـوان به 

عرصـه سیاسـت ورود نمی کننـد و تنهـا هدفشـان خدمـت اسـت و 

هرگزوارد بازی های سیاسی نمی شوند. و در مسائل مهم نظام هم 

غ از حزب و گروه وجناحهای موجود در راسـتای سیاسـت های  فار

نظـام در روشـنگری ها قـدم  بـر می دارنـد. بـه عنـوان مثـال در زمان 

انتخابات ریاست جمهوری 1400 تنها نقشی که داشتند این بود که 

 شما با عمل خودتان مردم را به ایمان، به اسالم، به دین دعوت می کنید. این خدمت رسانی است؛ خدمت رسانی مادی و 

خدمت رسانی معنوی. بیانات در دیدار با جهادگران۸۹/06/۳۱  
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، نقش روشـنگری و بصیرت  با حضورشـان در مناطق مختلف شـهر

کثری خود  افزایی راداشتند و مردم را دعوت کردند که با حضور حدا

پاسخ کوبنده به دشمنان بدهند. 

الحمـدهلل بـا حضـور گروه هـای جهـادی در اسـتان خراسـان و سـایر 

مسـئولین اسـتان این افتخار نصیب اسـتان خراسـان شـمالی شـد 

که به عنوان دومین استان از جهات مشارکت در انتخابات ریاست 

جمهوری برگزیده شود. 

گروه هـای مردمـی هسـتند؛  گروه هـای جهـادی  ادامـه داد:  وی 

برخاسـته از خـود مـردم و بـرای خدمـت بـه مـردم از ایـن رو ورود 

گروه های جهادی به سیاست باعث می شود به اعتماد مردم لطمه 

وارد شود و سیاسی کاری نه تنها به آن گروه مفروض آسیب میزند 

بلکه به سایر گروه های جهادی هم لطمه وارد می کند. زیرا که دید 

مردم نسـبت به گروه های جهادی تغییر خواهد کرد این در حالی 

گر هدفش خدمت باشد در تمامی دولت ها  است که گروه جهادی ا

غ از حزب بازی و سیاسی کاری.  خدمت می کند فار

وی افـزود: گروه هـای جهـادی می توانند بعنوان بـازوی توانمند در 

کنـار دولـت حضـور پیدا کنند و درزمینه هـای فرهنگی، و اقتصادی 

خدمـت کننـد و دولـت هم می تواند از پتانسـیل گروه های جهادی 

استفاده کند. 

گـری مجمـع جهادگـران اسـتان  طراوتـی در بـاره وظیفـه مطالبـه 

کـه  گفـت: مجمـع می توانـد صـدای جهادگـران باشـد بدیـن نحـو 

کـه در سـطح جامعـه  گروه هـای جهـادی می تواننـد موضوعاتـی را 

شـاهد هسـتند از طریق شـوراهای جهادی به مجمع اباغ کنند یا 

از طریـق ارتباطاتـی کـه مجمع با گروه های جهادی دارد مسـتقیما 

این موضوعات را با مجمع استانی در میان بگذارند. وی ادامه داد: 

یکـی از وظایـف مجمـع جهادگـران تعامـل بـا دسـتگاه های اجرایـی 

اسـت واز این طریق مسـائل را با مسـئوالن مربوطه مطرح و بدین 

ترتیب نقش مطالبه گری خود را ایفا می کند. 

کنش مناسـب به  طراوتـی گفـت: از دیگـر وظایـف مجمع اسـتانی وا

موضوعات مهم کشوری است که با صدور بیانیه به آن می پردازد. 

لذا مجمع جهادگران استان خراسان شمالی سعی کرده در شرایط 

خاص نسبت به موضوعات مختلف موضع خود را اعام کند. 

وی ادامه داد: آخرین موضوعی که اهمیت داشت و به آن پرداخته 

گروه هـای جهـادی  شـد بحـث احیـای وزارت جهادسـازندگی بـود. 

استان خراسان شمالی هم نسبت به صدور بیانیه درباره آن اقدام 

کردند که الحمدهلل با دید مثبتی که از سوی دولت مردان ازجمله 

رئیس جمهور انقابی مان وجود داشت پیام گروه های جهادی به 

ایشان رسید و از احیای جهاد سازندگی خود داری کردند. 

رئیـس مجمـع جهادگـران اسـتان خراسـان شـمالی در رابطـه پیـام 

کید کرد: بعد ازدیداری  9بندی حضرت آقا به گروه های جهادی تا

گروه هـای جهـادی داشـتند پیامـی  کـه در سـال 98 حضـرت آقـا بـا 

9بندی را برای روشن کردن مسیر گروه های جهادی عنایت کردند. 

و در اسـتان خراسـان شـمالی نیـز سـعی شـد بـا برگـزاری جلسـات 

مختلـف و اعـام پیـام آقـا، سـخنان ایشـان تبییـن و تشـریح شـود و 

بـه فضـل الهی در راسـتای عملیاتی شـدن آنها نیـز اقدامات خوبی 

انجام شد. 

امروز ثوابی باالتر از این نیست که به برادرهای خودتان کمک کنید و این سازندگی را همه با هم شروع کنید که ایران خودتان درست ساخته 
بشود. )صحیفه امام )ره(، ج ۸، ص ۱۸0(
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آقـا داشـتند در خصـوص  کـه  از دغدغه هایـی  یکـی  افـزود:  وی 

مشـارکت مـردم در فعالیت هـای جهـادی، انعـکاس فعالیت هـای 

جهـادی بـود و مجمـع جهادگـران اسـتان خراسـان در ایـن راسـتا 

کل صـدا و سـیمای اسـتان ترتیـب داد بعـد از  بـا مدیـر  نشسـتی 

نشست مشترک با مدیر کل صدا سیمای استان خراسان شمالی 

وبیـان دغدغه هـای مان، مدیر کل صداسـیمای اسـتان این قول 

را به مجمع جهادگران اسـتان داد که در سـال 1400، ۵0 برنامه به 

گروه هـای جهـادی اختصاص داده شـود  و بدین ترتیب گروه های 

جهـادی نسـبت بـه معرفی خود وانعـکاس فعالیت هایشـان اقدام 

از فعالیت هـای  کـه دو مسـتند فاخـر  بـه عـاوه مقـرر شـد  کننـد. 

که یکی از آنها در شهرسـتان اسـفره  گروه های جهادی تهیه شـود 

ویکی در بجنورد بود که الحمدهلل هردو انجام شد و در حال آماده 

شـدن برای تدوین و پخش است. 

کـرد: مـا سـومین  کادرسـازی مدیـران انقابـی بیـان  طراوتـی دربـاره 

گذاشـتیم و فرصـت  سـال تشـکیل مجمـع جهادگـران را پشـت سـر 

زیادی برای کادر سازی مدیران انقابی نداشتیم اما حداقل کاری 

کادر انقابـی در تـراز  کـه توانسـتیم انجـام دهیـم بحـث شناسـایی 

انقاب اسامی هست که این افراد شناسایی شدند تا در مواردی 

کـه ورود نیـاز هسـت بـکار گیری شـوند که به فضل الهـی تاحدودی 

کار گرفته شدند.  هم به 

کید داشتند  وی ادامه داد: از دیگر مواردی که حضرت آقا بر آن تا

رشـد کیفـی گروه هـای جهـادی بـود که یکـی از اقداماتی کـه در این 

راستا انجام دادیم تمرکز بر گروه های تخصصی بوده است. 

بدین صورت که در نظامنامه اباغی از سوی بسیج سازندگی کشور 

گـروه فرعـی  کار  گـروه تخصصـی اصلـی و سـه  کار  بـرای اسـتان ها 10 

اعام شده که در سطح استان ها و شوراهای جهادی تشکیل شود 

مسـئولین آنها ازبین گروه های جهادی توانمند در سـطح استان و 

شهرستان انتخاب و به کارگرفته می شوند. 

قبل از آن ما کار تخصصی را در بحث فعالیت های جهادی نداشتیم 

و با تشـکیل این کارگروه ها این امر محقق شـده در این کار گروه ها 

آسیب ها بررسی می شود و راه رفع آن در اختیار گروه های جهادی 

قرار میگیرد و گروه ها به کمک آن راهکارها مشکات را حل می کنند. 

رئیس مجمع جهادگران استان خراسان شمالی در خاتمه گفت:

به فضل خدا از زمانی که توفیق خدمت رسانی در مجمع جهادگران 

کـه مختصـرا بـه  اسـتان نصیـب بنـده شـده اقداماتـی انجـام دادیـم 

آن اشـاره می کنم: نشسـت های مسـتمر مشـترک با مسـئولین صدا 

سیما برای معرفی گروه های جهادی در رسانه استان برگزار کردیم، 

دغدغه هـای گروه هـای جهـادی را در نشسـت های مختلفـی کـه با 

فرمانده سـپاه جواد االئمه)ع( داشـتیم مطرح کردیم و ایشـان هم 

نسبت به موضوعات دستورات الزم را داد. 

نشسـت های مختلفـی را بـرای معرفـی گروه هـای جهـادی و مجمع 

جهادگـران بـا اسـتاندار و فرمانـداران در سـطح شهرسـتان ها برگـزار 

کردیـم کـه بتوانیـم نقـش مجمـع جهـادی را بـه ایـن عزیـزان معرفی 

کنیـم و در آینـده مسـیر را بـرای خدمت رسـانی گروه هـای جهـادی، 

شوراهای جهادی و مجمع جهادی استان هموار کنند. 

بـه عـاوه جلسـات مختلفـی را بـا دسـتگاه های اجرایـی و نهادهای 

انقابـی داشـتیم تـا از ظرفیـت آنهـا بـرای گروه هـای جهـادی جهت 

خدمت رسانی استفاده کنیم. 

من همه ی شما را دعا می کنم و امیدوارم که خداوند به شما توفیق خدمت به این مستمندان را که بزرگ ترین عبادات نزد 

آن هاست، عنایت فرماید. )صحیفه نور، جلد ۱7، ص ۱02(
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حرکت ها و اردوهای جهادی گنجینه ای عظیم اسـت که در طول 

سالیان بعد از انقاب اسامی دستاوردهای نابی به همراه داشته 

است. 

کیفیـت خدمـات  بـردن سـطح  بـاال  اقدامـات مؤثرجهـت  از  یکـی 

جهادگـران، تشـکیل شـوراهای جهـادی، مجامـع اسـتانی و مجمـع 

کشـوری بـوده اسـت. لـذا برای آشـنایی با سـازو کار مجمـع جهادی 

اسـتانی و بویژه اسـتان لرستان خدمت ریاست آن رسیدیم. 

کشـور و مجمـع جهـادی  کـه دبیـر مجمـع جهـادی  ضرغـام پرنیـان 

استان لرستان هست و به شغل معلمی اشتغال دارد درباره سوابق 

جهادی خود گفت: حدود 13 سال هست که به صورت خانوادگی 

فعالیـت جهـادی می کنـم و در دو حوزه فرهنگی و عمرانی مشـغول 

هستم. 

پرنیـان دربـاره تشـکیل مجامـع جهادی گفت: از زمانـی که حضرت 

آقا دسـتور بسـیج سـازندگی را دادند تعداد گروه ها از۵0 تا رفته رفته 

کنـون حدود  اضافـه شـد و گروه هـای جهـادی زیـاد شـدند کـه هـم ا

گـروه جهـادی در سـامانه اطلـس بـه صـورت ثبـت شـده  42 هـزار 

داریم افراد گروه ها مخلصانه به مناطق محروم می رفتند و فعالیت 

می کردند اما وحدت و انسـجام بین آنها وجود نداشـت. 

لذا تشکیل مجامع و شورای جهادی نواحی در حوزه سیاست گذاری 

سند ساالنه سازمان با چند هدف شکل گرفت: 1. ایجاد انسجام و 

وحدت بین گروه های جهادی. در حال حاضر ۵00شورای جهادی 

در سـطح شهرسـتان و 32 مجمـع جهـادی در اسـتان داریـم بـه 

کـه در  کشـور هسـتند  صـورت یـک جریـان بـزرگ متصـل بـه هـم در 

خدمت هستند. 

گروه هـای  گذشـته وقتـی بحـران بـه وجـود می آمـد سـاماندهی  در 

جهادی به صورت امروز میسر نبود خیلی از اوقات منجر به دوباره 

کاری یـا ناهماهنگـی می شـد امـا امـروزه ایـن وحـدت و هماهنگـی 

نکتـه بسـیار مهمـی اسـت کـه در ارائـه خدمـات گروه هـای جهـادی 

به چشـم می خورد به عنوان مثال در سـیل پل دختر در لرسـتان، 

کامـًا از بیـن رفتـه بـود. درنتیجـه در یـک منطقـه  ضلـع شـرقی اش 

بـا ظرفیـت محـدود می بایسـتی نیروهـای امـدادی و نهادهایـی کـه 

کنیـم و سـاماندهی ایـن  آمـده بودنـد را در یـک قسـمت جاسـازی 

 پیام 9 بندی رهبری منشا تحول
در فعالیت گروه جهادی شد

فرزندان عزیز جهادیم! به تنها چیزی که باید فکر کنید، استواری پایه های اسالم ناب محمدی است. )صحیفه نور، جلد 2۱، ص 5۹(
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نیروها قاعدتًا می توانسـت  مشـکل ایجاد کند اما با وجود سیسـتم 

سـازماندهی گروه هـا توسـط مجمـع جهادی اسـتان مشـکلی پیش 

نیامد و دبیر های مجامع جهادی استان های دیگر با من در تماس 

بودنـد و مـا دسـته بنـدی کردیـم بـه ایـن صورت کـه ابتـدا گروه های 

اسـتان های مجاور برای کمک رسـانی بیایند و اسـتان های دورتر را 

در اولویت هـای بعدی قرار دادیم. 

کرده ایم و هر  وی ادامه داد: در حال حاضر مناطق را محور بندی 

جا مشکلی پیش بیاید اولویت با مجامع جهادی نزدیک است در 

واقع یکی از برکات مهم مجامع همین سـازماندهی گروه هاسـت. 

2. هـدف بعـدی مطالبـه گـری اسـت کـه شـامل مطالبه گـری درون 

سـازمانی و برون سازمانی می شود. 

وی افزود: شوراهای جهادی آسیبهای کف مناطق هدف را احصا 

می کننـد، مشـکات شهرسـتان ها را بررسـی می کننـد و برنامـه ریزی 

می کنند که چگونه خألها را رفع کنند، در اینجا ما اعضای مجمع به 

که ماافراد جهادی،  مطالبه درون سازمانی می پردازیم بدین معنا 

بسـیج سـازندگی را متولـی کار جهـادی می دانیـم لـذا خا هـا را از آن 

مطالبه می کنیم. 

گـری مجمـع  کـه اشـاره دارد بـه مطالبـه  ومطالبـات بـرون سـازمانی 

بـه محرومـان مثـل بنیـاد  از دسـتگاه های متولـی خدمت رسـانی 

مستضعفان، ستاد فرمان اجرایی امام خمینی ره، سازمان تبلیغات 

اسامی و هم چنین مطالبه گری از مسئولین در حوزه جغرافیایی 

خودشان.

وی در ادامه گفت: به عنوان نمونه می توان به موارد زیر اشاره کرد. 

مطالبه گری در باره اینکه افرادی که در ضمن خدمت به محرومین 

در گروه هـای جهـادی آسـیب می بیننـد یـا بـه رحمت خـدا می روند 

شـهید محسـوب شـوند یـا به درجـه جانبـازی نائل شـوند و مجامع 

جهادی در کنار سـازمان بسـیج سـازندگی این بحث را مطالبه گری 

کرد. الحمدهلل یکی از مباحث و موانع مهم برسرراه تصویب چنین 

قانونـی، بحـث هزینه هـا بود که سـردار باقری آن را تقبل کردند و در 

حال حاضر در کمیسـیون امنیت ملی در حال بررسـی است. 

پرنیـان ادامـه داد: مطالبه گـری دیگـر در بحـث التـزام دولـت بـرای 

کـه  گروه هـای جهـادی اسـت در زمینه هایـی  گـذاری پروژه هـا بـه  وا

تخصص دارند. 

مطالبه گری بعدی در زمینه بحث احیای جهاد سازندگی بود. وی 

توضیـح داد: بـه دسـتور جنـاب آقـای رئیسـی بنـا بـود بحـث احیای 

وزارت جهادسـازندگی عملـی شـود در نهایـت مجمـع جهادگـران 

توانستند تصمیم دولت را تغییر دهند با نظرات دلسوزانه و منطقی 

شان و مسیر را به سمت شورای عالی جهاد سازندگی تغییر دادند. 

باید خودمان را بسازیم. خودتان را که بسازید همه کارهایتان جهاد سازندگی است. صحیفه امام )ره(، ج ۱۱، ص ۳۸۳
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یکـی دیگـر از تقاضاهـای مجمع عالـی جهادگران تقاضـای بازنگری 

در سیاسـت های بسـیج سـازندگی بود که در نهایت توانسـتیم نظر 

مسـاعد سردارسـلیمانی را در این زمینه داشته باشیم. 

3. سـومین هـدف کـه بـا ایجاد مجامع جهادی اسـتان محقق شـد 

بحث تخصصی کردن گروه های جهادی بود با ایجاد کار گروه های 

تخصصی. 

پرنیان در این باره گفت: به هر صورت اخاص نیروهای جهادی و 

انگیزه شان برای خدمت به محرومین برهیچ کس پوشیده نیست. 

امـا بـرای باالرفتـن راندمـان کاری نیـاز بـود کـه از افـراد متخصص در 

هر حیطه ای اسـتفاده شـود مانند پزشـک متخصص یا متخصص 

در حـوزه عمـران و... تـا کیفیـت خدمات ارائه شـده بـاالرود و این با 

تشـکیل شوراهای جهادی و مجامع محقق شد. 

وی دربـاره جایـگاه مجمـع درمیـان گروه هـای جهـادی و میزانی که 

آنرا برسمیت می شناسند گفت: در دوره اول تشکیل مجمع، هنوز 

چـون مولـود تـازه متولـد شـده ای بـود نیاز بـه توضیح بیشـتری بود 

تـا گروه هـای جهادی با مجامع هماهنگ شـوند امـا در مجمع اول 

کردیـم در مجمـع دوم بـه تنویـر افـکار  یکسـری ضعف هـا را برطـرف 

گروه های جهادی پرداختیم. 

نظـام نامه مجمع اصاح شـد انتقـادات افراد جهادی در آن پیاده 

گردید.  شـد و این خود به برقراری ارتباط هرچه بهتر منجر 

وی در ادامه گفت: بنده ناظر انتخابات در استان ها بودم لذا شاهد 

این مطلب بودم که چقدر این ارتباط تفاوت کرده به عنوان مثال 

گـر قبـا 40 درصـد بود االن شـاهد 80 درصد ارتبـاط بین گروه های  ا

جهـادی و مجامـع هسـتیم؛ در حـال حاضر شـده حتی بـرای ارکان 

سـپاه هم شـناخته شـده اسـت و جهت هم افزایی با آنها جلسـات 

زیادی داشتیم خوشبختانه ارکانهای دولتی هم از مجمع جهادی 

استان ها مطلع هستند. 

رئیـس مجمـع جهـادی کشـوری و مجمـع جهـادی اسـتان لرسـتان 

گروه هـای جهـادی بـرای انتخابـات ریاسـت جمهـوری  دربـاره ورود 

1400گفـت: در دوره انتخابـات 1400 برخـی از سـتادهای انتخاباتـی 

دنبال تشکیل کمیته جهادی در ستاد شان بودند لذا قبل از تایید 

صاحیـت کاندیداها برای پیشـگیری از ایـن وضعیت بیانیه دادیم 

بـا ایـن مضمـون کـه جهادی در خدمت مردم و حضرت آقا اسـت و 

ورود به حیطه انتخاب افراد نمی کند و بدین صورت از تشکیل ساز 

و کار تبلیغـات در بحـث کاندیداها پیش گیری کردیم. 

وی ادامه داد: بحث بعدی نشست دبیران در مشهد بود یک ماه 

قبـل از انتخابـات دبیـران مجامع جهادی در مشـهد جمع شـدند؛ 

بـه دلیـل کـم کاری دولـت و وجـود ناامیـدی در مـردم برای تشـویق 

مردم به حضور در انتخابات و تبیین نقش شان در انتخابات ورود 

کردیم و یقین داشتیم جریان جهادی به واسطه کار خالصانه مورد 

شما هر قدمی که االن بردارید برای کشور اسالمی، پیش خدا محفوظ است. )صحیفه امام )ره(، ج ۱2، ص 74(
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اعتماد مردم اسـت. ۵00 شـورای جهادی به این بحث ورود کردند 

و مردم را قانع کردند جهت مشـارکت در انتخابات. 

یکـی از مهمتریـن اتفاقاتـی که در تاریخ فعالیـت گروه های جهادی 

رخ داد پیـام 9بنـدی حضـرت آقا به گروه های جهادی بود. پرنیان 

رئیـس مجمـع کشـوری و اسـتان لرسـتان در رابطـه بـا پیـام 9بنـدی 

کید کرد حضرت آقا همیشه در کنار بچه های جهادی  حضرت آقا تا

اسـت واین پیام 9بندی ایشـان هم مانند سـایر سخنانشان نقشه 

راه مجمع جهادی است. 

کـه بـا 42  گفتگویـی  وی افـزود: عـاوه بـر پیـام 9بنـدی ایشـان در 

نفـر از مسـئولین جهـادی داشـتند بـه ایـن مطلـب اشـاره کردنـد که 

بحث جهادی باید وارد گفتمان عمومی شـود و این مبحث بسـیار 

گفتمـان جهـادی بینـش  اهمیـت دارد یعنـی تمـام اقشـار مـردم بـا 

جهادی آشنا شوند. 

وی ادامه داد: در راستای منویات حضرت آقا پیشنهاد ما این بود 

که طرح والیت جهادی در شهرسـتان های اسـتان های کشـور اجرا 

شود. به این صورت که مسئولین جهادی را از استان های مختلف 

گرد هم بیاوریم دوره تشکیاتی برگزار کنیم بندبند پیام آقا را توضیح 

دهیم و در راسـتای این پیام به تولید محتوا بپردازیم. 

کید کرد :ان شااهلل مجمع سوم جهادگران به دنبال پیاده  پرنیان تا

کـردن مفاد پیام رهبری خواهد بود.

کارگروه هـای تخصصـی در مجامـع جهـادی و شـوراها  وی دربـاره 

اذعان داشت: به تناسب عرصه های مختلفی که گروه های جهادی 

گروهشـان جمـع  بـا سـر  آن فعالیـت می کننـد صاحـب نظـران  در 

کارگـروه  می شـوند و در شـورای جهـادی بـه شـورای جهـادی و در 

اسـتانی به مجمع استانی مشورت می دهند. 

کار گروه های تخصصی آسـیب شناسـی  وی افزود از دیگر اقدامات 

معضات و ارائه راهکار هست. در کل گروه های تخصصی به دنبال 

توانمندسـازی گروه های جهادی هستند. 

سـیف الهی در آخر به این نکته اشـاره داشـت که متاسـفانه فرصت 

ناب همفکری و برگزاری دوره های آموزشی در راستای رشد کمی و 

کیفـی گروه هـای جهـادی در مجمـع دوم جهـادی اسـتان به خاطر 

تاقی آن با انتشار ویروس منحوس کرونا از ما گرفته شد هرچند در 

قالب فضای مجازی با ارتباطات برقرار بود اما از کیفیت آن کاسته 

شـد. امیدداریم در مجمع سـوم عملکرد قوی تری داشته باشیم. 

با جهاد مقدس فرزندان اسالم است که نهال انقالب اسالمی در روستاها و شهرهای دور افتاده این آب و خاک به گل 

می نشیند. )صحیفه امام )ره(، ج ۱6، ص ۳۳7(
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مجمع جهادی استان خراسان رضوی از جمله مجامعی است که 

در راستای اهداف آن بسیار تاش کرده است و به موفقیت هایی 

نیز دست یافته لذا برای آشنایی با سازوکار های آن مجمع خدمت 

ریاست آن، محمدهاشم زروندی رسیدیم. 

 محمـد هاشـم زرونـدی طلبـه و دارای تحصیـات درسـطح سـه 

حوزه علمیه خراسـان و کارشناسـی ارشد روانشناسی هست. وی 

کـه مسـئول مجمـع جهادگـران اسـتان خراسـان  دو سـال هسـت 

رضوی می باشد. 

زرونـدی پیرامـون سـابقه فعالیت هـای جهـادی خـود می گویـد: 

فعالیت جهادی خود را از گروه جهادی مدرسه علمیه امام موسی 

بن جعفر علیه السـام شـروع کردم و سـپس گروه جهادی شـهید 

ابراهیـم هـادی را بـا کمـک دوسـتان مجاهـد طلبه و نیز دوسـتان 

کـه بـه فضـل خـدا توانسـتیم خدمـات  دانشـجو تشـکیل دادیـم 

شـایانی را در حاشـیه شـهر مشـهد داشـته باشـیم و هنوز هم این 

خدمات ادامه دارد. 

کردیـم،  کـه در ایـن چندسـال اخیـر شـروع  وی افزود:کارویـژه ای 

ایجـاد قـرارگاه منطقـه ای در یکـی از محـروم تریـن مناطـق اسـتان 

خراسان رضوی، شهرستان تلفیقی تایباد می باشد که از طریق آن 

گروه هـای جهـادی را به این منطقه اعزام می کنیم وبدین صورت 

بسـتری را جهت خدمت رسـانی برای مردم محروم و نیازمند آنجا 

آماده کردیم. 

وی ادامـه داد :حـدود هـزار نفـر از دانشـجویان طـاب و هـر کسـی 

کرده  که در هر شغل و حرفه ای متخصص هست آنجا حضور پیدا

و فعالیت می کند. 

رئیـس مجمـع جهادگـران خراسـان رضـوی راجع به علت تشـکیل 

مجمع جهادگران گفت:مجمع جهادگران برای آن بوجود آمد که 

گروه هـای جهـادی برای خودشـان بتوانند تصمیم بگیرند شـبکه 

بشوند و هم افزایی بکنند وهم چنین بستری برای رشد و انتقال 

گفتمـان جهـادی مدنظـر حضـرت آقـا، در نظـام تمدنی و اسـامی 

پیشـرفته محقق شـود. وی ادامه داد: مجمع جهادگران متشکل 

از گروه های جهادی است و با انتخاب گروه های جهادی محقق 

می شـود و در واقع خود جهادی ها برای خودشـان سیاست های 

کلـی تدویـن می کننـد و مدل های پیشـرفته گفتمان سـازی اصیل 

انقـاب اسـامی را ارائـه می دهنـد و بـه ارتبـاط گیـری و هـم افزایی 

می پردازند. 

زرونـدی ادامـه داد: مجمـع جهادگـران سـه کار ویژه مهـم دارد کار 

 تربیت مدیر جهادی
در گروه های جهادی

گمان نمی کنم عبادتی باالتر از خدمت به محرومین وجود داشته باشد. )صحیفه امام)ره(، ج 20، ص ۳42(
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ویژه اول رصد و شناسایی گروه های جهادی در عرصه های مختلف 

گروه های جهادی در قالب 1۵  کار ویژه دوم شبکه کردن  می باشد 

کارگروه تخصصی است که ذیل آن کارگروه های تخصصی، گروه های 

جهادی فعالیت می کنند و کار سوم تسهیلگری و آسان کردن روند 

کمیتی و خدمت رسان به حلقه های  خدمت رسانی از نهادهای حا

میانی و گروه های جهادی می باشد. 

در ایـن بیـن دغدغـه مهم در مجمع جهادگـران تعیین اولویت ها و 

پوشش دادن گفتمان انقابی جهادی اصیل است که حضرت آقا 

این مسئله را مطرح کردند و اباغ فرمودند. 

کشـور  گـر بخواهیـم رشـدی در  آقـا ا وی افـزود: بـه تعبیـر حضـرت 

کمیـت و نـه  مـا ایجـاد بشـود ایـن کارنـه کار دولـت هسـت نـه کار حا

کارخود رهبری بلکه کار حلقه های میانی است که یکی از مهم ترین 

ایـن حلقه هـای میانی گروه های جهادی هسـتند. یعنی گروه های 

جهادی هستند که می توانند رشد فکری، عملکردی، مطالبه گری و 

حرکت دادن مردم برای تغییر وایجاد فرهنگ غنی اسامی ایرانی را 

محقق کنند و کار ویژه حلقه های میانی و گروه های جهادی آوردن 

کار انقاب و تصمیم گیری برای خودشان می باشد.  مردم، پای 

گفـت: مجمـع جهادگـران  وی دربـاره ارتبـاط مجمـع بـا جهادگـران 

گروه هـای جهـادی در مطالبـه  گروه هـای جهـادی و فریـاد  صـدای 

کار آوردن ظرفیت ها هست.  جدی در پای 

کـه عظیـم از  وی ادامـه داد: مجمـع جهادگـران بـه جهـت بسـتری 

گروه هـای جهـادی خصوصـا در اسـتان خراسـان بیـش از4000 گـروه 

جهادی ثبت شده در سامانه اطلس جهادی دارد کار ویژه ای دارد 

برای اینکه بتواند مطالبات بحق گروه های جهادی را به مسئولین 

اسـتانی برسـاند و صدای گروه های جهادی برای خدمت رسـانی و 

تحقق الگوی اسامی ایرانی پیشرفت باشد. 

وی افزود: نکته ای که در اینجا مدنظر هست بیانیه هایی است که 

مجمع صادر می کندکه در این دوره الحمدهلل بسیار بود خصوصًا در 

دفاع و تصویب بحث شهدای جهادگر، به عاوه از دیگر اقداماتی که 

مجمع جهادگران خراسان رضوی به آن پرداخت برقراری ارتباط با 

استاندار فرماندار فرماندهان سپاه نواحی شهرستان ها و مسئولین 

کمیتی بود که در مواقع لزوم می تواند سیر هماهنگی های مورد  حا

نیاز یا مطالبه گری هارا هموار ترکند. 

درضمن شـبکه ارتباطی میان گروه های جهادی، شـوراها از طریق 

مجمـع جهادگـران ایجـاد شـد، بـه عـاوه همیـن حلقه هـای میانـی 

توانسـتند بـا مجموعه هـای فرمانـداری، سـازمان تبلیغـات، ارشـاد، 

بسیج سازندگی و کمیته امداد ارتباط برقرار کنند و از این راه بستر 

گفتمـان، مطالبـه گـری و انتقـال تجربیات و خدمت کـردن به مردم 

را فراهم کنند. 

کـرد: یکـی از مهمتریـن سـرفصل ها و اصـول بنیادیـن  کیـد  وی تا

گروه های جهادی در استان خراسان و در تمام کشور بیانیه 9 بندی 

حضرت آقا می باشد.

زرونـدی افـزود: شـاید از مهمترین نکات این بیانیـه تعیین اولویت 

کار جهـادی و ترسـیم دقیـق مبنایـی کار جهـادی اسـت کـه در کنار 

کار تربیتی می باشد.  آن حتمًا یک 

کارجهادی هست و نکته بعدی   نکته بعد هنرمندانه جلوه دادن 

کـه حضـرت آقـا فـراوان بـه ایـن  کار آوردن مـردم می باشـد  نیـز پـای 

مسئله اشاره داشتند. 

یکی از چیزهایی که می تو اند خیلی مفید باشد، برگزاری اردوهای جهادی برای نخبگان است. 

مقام معظم رهبری مدظله  العالی۱۳۹5/07/2۸
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وامـا مـوردی کـه حضـرت آقـا در اینجـا و جاهـای مختلـف هـم بـرآن 

کید فراوانی داشتند رشد کمی و کیفی گروه های جهادی هست  تا

که فرمودند بروید و بیشتر بشوید. 

 وی ادامه داد: به لطف خدا ظرفیت کار جهادی و خدمت رسانی در 

استان خراسان خصوصا به جهت وجود آقا علی بن موسی الرضا)ع( 

کـه مجموعه هـا و  بسـیار پـر رنـگ هسـت و ایـن خـود عاملیسـت 

حلقه های میانی فراوان شکل بگیرد و توسعه پیدا کند 

رئیـس مجمع جهادی اسـتان خراسـان رضوی ادامـه داد: فرهنگ 

کانون هـای فرهنگـی و همیـن  خدمت رسـانی و جهـادی در بیـن 

طـوردر بیـن مسـاجد پایگاه هـای بسـیج رشـد چشـمگیری داشـته 

کثـر حلقه هـای میانـی بـا فعالیت هـای مجاهدانـه و  اسـت و قالبـا ا

متخصصانـه جهـادی بسـتر تربیـت، ر شـد و پـای کار آوردن مردم را 

محقق می کند. 

وی افـزود: هـم چنیـن مجمـع جهادگـران کار ویـژه ای بـرای انتقـال 

وانعـکاس فعالیت هـای گروه هـای جهادی انجـام داد بدین ترتیب 

که در پیام رسـان های مختلف آنها را انتشـار داده و خدمت عموم 

مردم و دیگر گروه های جهادی عرضه داشته است. 

خصوصًا خبرگزاری ها و گروه های رسانه ای موفق در زمینه تولیدات 

کـه بـه فضـل خـدا چندیـن  کـرده انـد  کمـک  در ایـن راه مجمـع را 

گروه هـای جهـادی اسـتان  از فعالیت هـای  باربرنامه هـای موفـق 

خراسـان از شـبکه های ملـی، شـبکه خراسـان و شـبکه افـق پخـش 

شده که فعالیت ها و خدمات گروه های جهادی استان خراسان را 

انعکاس داده است. و این زمینه ای شده برای پوشش هنرمندانه 

فعالیت هـای جهـادی و انعـکاس آن فعالیت هـا بـه مـردم و سـایر 

گروه های جهادی. 

گفـت: ایـن امـر از  زرونـدی در خصـوص تربیـت مدیـر تـراز انقابـی 

اولویت های مجمع جهادگران بوده و هست، لذا در استان خراسان 

یک گروه جهادی برای آن تشکیل دادیم به نام گروه جهادی مهام 

که مرکز هدایت استعدادهای مدیریتی است و مهام به معنای امور 

مهـم می باشـد یـا توجه به این کـه حضرت آقا فرمودند بروید سـراغ 

امور سخت و مهم و نشدنی تا بشود .

 وی ادامه داد:ما یکی از کارویژه های مهم در انقاب را تربیت مدیر 

گروه های جهادی  انقابی و مدیریت جهادی می دانیم که یکی از 

کـه  کار تخصصـی را برعهـده دارنـد حـدود دو سـال هسـت  کـه ایـن 

کـرده و دوره هـای تجربه نگاری هـای  الحمـدهلل شـروع بـه فعالیـت 

آموزشی عملی و تئوری را با استفاده از اساتید متخصص برگزار کرده 

وعلی الدوام برگزار می کند که این مسئله تربیت مدیر و ارتقاء سطح 

فهم و درایت مدیریتی سرشبکه ها و سر گروه های جهادی ما را به 

همـراه دارد و امیـد اسـت کـه نسـل آینده ما نسـل مدیـران جهادی 

مخلص و خدوم باشد. 

کید کرد: یکی از   رئیس مجمع جهادگران استان خراسان رضوی تأ

امتیازات مجموعه جهادگران در استان خراسان این هست که کار 

گروه های جهادی تخصصی فعال و حتی بیشتر از کارگروه هایی که 

در مجموعه ستاد معرفی شده تشکیل داده شده است. 

کـه ویـژه اسـت و فقـط در اسـتان خراسـان  کارگروه هایـی   یکـی از 

تاسیس شده کار گروه  ویژه نوجوان هست و یکی دیگر از کارگروه ها 

نیز کارگروه تربیتی هست. 

کـه ماننـد سـایر اسـتان ها فعالیـت  کارگروه هایـی هـم وجـود دارد   

اردوهای جهادی را توسعه بدهید، تداوم بدهید.... این اردوهای جهادی، هم تمرین است، هم خدمت است، هم خودسازی است، هم آشنایی با 
فضای جامعه است؛ خیلی چیز با ارزشی است. روزبه روز اینها را بتوانید توسعه بدهید؛ جهاد هم هست، واقعاً جهاد است؛ کار است، جهاد است، 

تالش است، خدمت به محرومین است . مقام معظم رهبری مدظله العالی ۱۳۹5/04/۱2
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می کند مثل کارگروه عمران، بهداشت و درمان کارگروه آسیب های 

اجتماعی، کارگروه سبک زندگی، کار گروه تبلیغی و فرهنگی کارگروه 

بین الملـل، کارگـروه قـرآن، کارگـروه اهل سـنت که به فضـل خدا این 

ظرفیت ویژه در استان خراسان به جهت اینکه استان تلفیقی هم 

هسـت ایجـاد شـده که الحمـدهلل کار گروه فعالیسـت بدین توضیح 

که بواسطه آن با شبکه گروه های خدمت رسان جهادی اهل سنت 

ارتباط گرفتیم تا هم برای اهل سنت وهم اهل تشیع فعالیت های 

خدمت رسانی در مناطق محروم صورت گیرد. 

وی افزود: از جمله کارگروه های که شاید کمتر به آن دقت می شود 

کارگروه قرآنی است که شکل گرفته که در بقیه ی گروه های جهادی 

و گروه های تبلیغی که در حوزه قرآن فعالیت می کنند شبکه خوبی 

را به وجود آورده است. 

زروندی در خصوص کارگروه رسانه اذعان داشت: در کارگروه رسانه، 

کردیـم و ارتبـاط خوبـی بـا ایـن  الحمـدهلل دوره هـای خوبـی برگـزار 

گروه هایی که در حوزه رسانه فعالیت می کند الحمدهلل محقق شد. 

اسـتان خراسـان رضـوی  رئیـس مجمـع جهادگـران  در خاتمـه 

تعـدادی از اقدامـات خـود را برشـمرد:در زمـان مسـئولیت حقیـر 

چنـد کار ویـژه انجـام شـده کـه بـه فضل خـدا ان شـااهلل ادامه دار 

هـم باشـد. کارویـژه اول هویـت دهـی بـه مجمـع هسـت؛ خیلی از 

مجموعه هـا مجمـع جهادگران را نمی شـناختند ولی الحمدهلل با 

کـه بـا مجموعه هـا و مدیران کل و مدیران ارشـد  جلسـه مفصلـی 

اسـتان خراسـان تـک بـه تک جلسـات مفصلـی داشـتیم هم این 

کار را خدمت عزیزان بیان  دغدغه مهم وهم لزوم وضرورت این 

کردیم. 

کارویـژه دوم مـن در مجمـع جهادگـران ترویـج مبنـای  وی افـزود: 

دقیق حضرت آقا و درخواسـت ویژه آقا از گروه های جهادی اسـت 

که همان فهم فضای جهادی و مدل اسامی ایرانی پیشرفت است 

که حضرت آقا به آن جهاد کبیر تعبیر  فرمودند که درواقع مبارزه با 

کار ویژه گروه هـای جهادی قرار دادند که  طاغـوت اسـت، که این را

به فضل خدا توانسـتیم به تبیین این مسـأله بپردازیم و بسـتری را 

برای فهم مدل جهادی در جامعه ایجاد کنیم. 

وی ادامه داد: از دیگر اقدامات بنده بحث شبکه کردن گروه های 

جهادی بوده که به فضل خدا شبکه قوی از گروه های جهادی در 

اسـتان خراسـان ایجاد شـده،  که در بسـتر آن ارتباط گروه ها شـکل 

گرفته و دوره های مفصل آموزشی برای گروه ها در شهرستان ها و در 

خود استان برگزار شده که به فضل خدا ایجاد این شبکه و آموزش و 

توانمندسازی گروه ها وارتباط گروه ها با یکدیگر گام مهمی در ترویج 

فرهنگ جهادی و توسعه خدمات جهادی بوده است. 

اقدام دیگر رسانه ای کردن کارها هست که طی ارتباطی که با شبکه 

صدا و سیمای خراسان وباشبکه افق و شبکه های ملی و رادیوهای 

مختلف داشتیم توانستیم اقدامات خالصانه گروه های جهادی را 

به سمع و نظر مردم و سایر گروه ها برسانیم. 

امام کاظم  علیه الّسالم   فرمود: »همانا ُمهر قبول اعمال شما، برآوردن نیازهای برادرانتان و نیکی کردن به آنان در حد 

توانتان است و اال )اگر چنین نکنید(، هیچ عملی از شما پذیرفته نمی شود.
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امام خمینی )ره(:

کم نیستند جهادگرانی که در راه بهبود زندگی مردم     محروم و مستضعف ما شهید و یا 

معلول گردیده اند و کم نیسـتند خواهران و برادرانی که     در بدترین شـرایط، 

دست به اقدامات فرهنگی و عمرانی زدند. این جوانان جهادگرند که 

بذر انقالب را در دل هر روسـتایی می کارند.
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مقام معظم رهبری :

تر از این نیست که انسان به اراده و اختیار  بر اساس مبانی دینی، هیچ ارزشی باال

کند و از همین  خود، هستی و جان خویش را فدای آرمانهای بزرگ الهی 

روسـت کـه در معیـار الهـی و دیـدگاه دینـی و قرآنـی، شـهادت معنـا و 

مفهوم فاخری دارد.
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مجموعـه دسـتاوردها و خدمـات جهـاد سـازندگی در عرصه هـای 

اقتصادی و فرهنگی در روستاها و شهرهای ایران، گویای ظرفیت 

گـزاری بـه مـردم اسـت.  و تـوان بـاالی جهـاد سـازندگی در خدمـت 

بـه فضـل الهـی حاصـل تـاش جهادگـران، رضایـت رهبـری و مـردم 

اسـت و بـه خاطـر همیـن دستاوردهاسـت کـه مقام معظـم رهبری 

در مقام تقدیر از فعالیت های جهاد سازندگی آنرا »معجزه انقاب 

اسـامی« قلمـداد می کننـد. امـا مدتی اسـت کـه برای ارتقاء سـطح 

کیفیت خدمت رسـانی مجامع جهادی تشـکیل شده است از این 

رو خدمـت دبیـر مجمـع جهـادی اسـتان زنجـان رفتیم تا بیشـتر با 

سازوکار های آن آشنا شویم. 

حسـن قربانی دبیر مجمع جهادگران اسـتان زنجان و مسـئول قرار 

گاه جهادی 313استان زنجان است. وی در باره آغاز فعالیت های 

جهـادی خـود گفـت: از سـال 96بصـورت جـدی فعالیـت جهـادی 

کـردم، در آن زمـان  گـروه جهـادی مـان را ثبـت  خـود را شـروع و 

کله اصلی گروه جهادی  موفقترین گروه قرارگاه جهادی بودیم. شا

ما فعالیت های عمرانی بوده است که ازسال قبل به فعالیت های 

اقتصادی هم پرداختیم. 

گفـت: قبـل از آن نیـاز  او دربـاره اعضـای مجامـع جهـادی اسـتان 

هسـت توضیحـی دربـاره شـوراهای جهـادی شهرسـتان ها داده 

شـود، اعضـای ایـن شـوراهای جهـادی درسـطح شهرسـتان ها از 

بیـن گروه هـای جهـادی انتخـاب می شـوند که هیات رئیسـه شـان 

7نفراسـت و شـوراهای جهادی در هر ناحیه بسـته به اعضای آن 

ناحیه از طریق رأی گیری انتخاب می شوند و مسئولین گروه های 

جهادی به داوطلبان رأی می دهند. 

وی افزود: در مجمع جهادی استان مسئولین شوراهای جهادی 

شـرکت می کنند و اعضای هیأت رئیسـه آن مجمع توسـط اعضای 

هیات رئیسه و رؤسای شوراهای جهادی از میان اعضای شوراهای 

شهرستان ها انتخاب می شوند. 

حسـن قربانی درباره نقش مجمع در انتخابات ریاسـت جمهوری 

1400و مجلس گفت: مجمع جهادی استان و گروه های جهادی در 

انتخابات نقش موثری داشته اند البته به این صورت که تبلیغات 

درست بین مردم انجام دادند یعنی همان جهادتبیین، که حضرت 

فعالیت  1170  گروه جهادی در زنجان

  آیا می دانید اردبیل ۱۱0۸  گروه جهادی دارد

رسول خدا  صلی اهلل علیه وآله  فرمود: هر کس یک نیاز مؤمنی را روا سازد، خداوند حاجت های فراوان او را روا سازد 
که کمترین آن بهشت باشد.
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آقا به آن اشاره کردند. 

گروه هـا بـا اقشـار مـردم فقـط  کـه موضـوع صحبـت  کـرد  کیـد  او تا

مشـارکت مـردم و انتخـاب اصلـح و روش انتخـاب فـرد اصلـح بـود و 

هرگز طرفداری از شخص نشد. 

گروه هـای جهـادی بایـد  کـه مـا اعضـای  وی در اینجـا متذکـر شـد 

حواسمان باشد که دست خوش بازی های سیاسی نشویم. 

او ادامـه داد حضـرت آقـا می فرماینـد مدیـر بایـد روحیـه جهـادی 

داشـته باشـد ما هم موافق این امر هسـتیم تا بتوانیم افرادی را با 

روحیـه جهـادی وارد دولت و عرصـه مدیریت های کان بکنیم  که 

البته خوشبختانه در چند ماه اخیر نیروهای جهادی در دولت و 

استانداری ورود کردند ودر حال خدمت رسانی هستند. 

دبیر مجمع جهادگران اسـتان زنجان درباره سـطح ارتباط مجمع 

بـا گروه هـا ی جهـادی گفـت: مجمـع بـا گروه هـای جهـادی ارتبـاط 

مسـتقیم دارد به عاوه مسـئولین مجامع خودشان گروه جهادی 

دارند و با مردم در ارتباطند و درگیر کار جهادی اند و داخل مردم 

گروه هـای  هسـتند و درد مـردم را می فهمنـد در نتیجـه دغدغـه 

جهادی را درک می کنند و مشکاتشـان را می فهمند که برخاسـته 

گروه های جهادی  از دل آنها هستند. وی افزود یکی از ااقدامات  

می کند، مطالبه گری است بدین معنا که از مسئول ذیربط مسائل 

و مشکاتی را که به ایشان ارجاع داده شده را مطالبه می کند. 

وی گفـت یکـی از اقدامـات مهـم دیگـری که مجمع انجـام میدهد 

کنش به موقع دربزنگاههای حساس هست که به صورت صدور  وا

بیانیه می باشد. 

حسـن قربانـی افـزود: مـا در رابطـه بـا موضوعـات مختلـف بیانیـه 

گروه هـای جهـادی بیانیـه مسـتقیم  گذشـته  البتـه در  داده ایـم. 

و  قـدس  روز  بهمـن،   22 مثـل  بامسـائلی  رابطـه  در  می دادنـد 

گروه هـا بـه اسـم مجمـع  موضوعاتـی از ایـن قبیـل، امـا االن همـه 

جهادگران استانی بیانیه می دهند. 

گروه هـای جهـادی بـا مجمـع بایـد  وی ادامـه داد: از نظـر ارتبـاط 

بگویـم کـه خیلی بهتر شـده امروزه تعداد گروه ها در سـطح اسـتان 

بسـیار افزایش پیدا کرده 1170 گروه جهادی داریم و این ارتباط با 

مجمع هم به لطف خدا بهترشده است. 

او افزود: یکی از موقعیت هایی که این ارتباط دوگانه بین مجمع و 

جهادگران و ساماندهی نیروهای جهادی توسط مجمع می تواند 

به آن بسیار کمک کند. زمان اتفاقات غیر مترقبه و حوادث است. 

بدلیـل شـبکه منسـجمی که بیـن گروه های جهادی ماایجادشـده 

است در آن زمان ما پیامک میزنیم به کل گروه های جهادی اعام 

نیـاز بـرای جـذب نیـرو می کنیـم اسـامی را می نویسـیم زمـان بندی 

می کنیـم با مسـئول اسـتان مد نظـر گفتگو می کنیم کـه چقدر نیرو 

می خواهنـد چـه تخصصـی الزم دارنـد رفـت و آمد هـا را هماهنـگ 

می کنیم و در نهایت وارد عمل می شـویم این طوری از بسـیاری از 

هرج و مرج ها و ناهماهنگی ها جلوگیری می شود. 

کرونـا تمامـی  بـه عنـوان مثـال در زمـان شـیوع ویـروس منحـوس 

کـه رعـب و وحشـت در  کردیـم و زمانـی  داوطلبـان را دسـته بنـدی 

ارائـه  کـم بـود دوسـتان در زمینه هـای مختلـف مثـل  جامعـه حا

خدمات به بیماران، سمپاشی و ضدعفونی میادین و حتی غسل 

متوفیان کرونایی خدمت رسانی کردند. 

دبیر مجمع جهادگران استان زنجان در رابطه با اقدامات مجمع 

فعالیت 20۸4  گروه جهادی در استان گیالن

امام کاظم  علیه الّسالم  فرمود: همانا خدا را در زمین بندگانی است که برای رفع نیازهای مردم می کوشند، اینان در روز قیامت )ازعذاب(، 
در امان هستند.
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نسـبت بـه پیـام 9بنـدی حضـرت آقـا بیـان کـرد: بایـد بگویـم کـه مـا 

تمام حرکت های مان در مجمع جهادی وگروه های جهادی بنابر 

صحبتهای حضرت آقا هسـت و آن را سـرلوحه حرکتهای خودمان 

قـرار می دهیـم در ایـن زمینـه هـم سـعی کردیـم گروه هـای جهادی 

را توجیـه کـرده وفرمایشـات ایشـان را بـرای افـراد تبییـن کنیـم و در 

دسـتور کارمـان قـرار دهیـم و در مرحلـه بعـد تمـام اقدامـات مان را 

وفق نظرات حضرت آقا پیش ببریم. 

کـه آقـا در پیـام شـان بـه آن پرداختنـد  امـا یکـی از مباحـث مهمـی 

بحـث رشـد کمـی و کیفـی گروه هـای جهـادی بـود کـه درایـن رابطه 

هـم تاش هایـی کرده ایـم؛ کاس هـای بصیرتی گذاشـتیم تـا از نظر 

کیفیـت گروه هـای جهـادی بهره وری شـان بیشـتر شـود هم چنین 

کارگروه های تخصصی چندگانه راتشکیل دادیم که خود این امر نیز 

به افزایش کیفیت عملکرد گروه ها بسیار کمک می کند. 

وی افزود: کارگروه های تخصصی شامل کار گروه کشاورزی، عمران 

پزشـکی و اقتصـادی می باشـند کـه در مجمـع اسـتان بـا انتخابـات 

تشـکیل می شـوند و مـا سـعی می کنیـم در آن از نخبه هـا اسـتفاده 

کنیم و آنها را در کارگروه جذب کنیم و ریاست کارگروه های تخصصی 

توسط نخبه ها انجام شود. 

قربانـی گفـت: در رابطـه بـا کارکردهـای کارگروه هـای تخصصـی بایـد 

بگویم که مثًا در کارگروه کشاورزی افراد گروه به روستا می روند در 

رابطـه بـا مشـکات کشـاورزی و دامپـروری روسـتا تحقیـق می کنند 

و سـعی می کننـد مشـکات آن هـا را مرتفـع کنندو و از نظـر علمی با 

تشـکیل کاس بـرای روسـتاییان از نظـر عملی بـا مراجعه حضوری 

به زمین ها آنها را کمک می کنند. 

گـروه شـهید متوسـلیان  گـروه عمرانـی بـه عنـوان مثـال  کار  مثـًا 

سـازه های سـبک کـه در کل دنیـا بـرای احـداث بنـا از آن اسـتفاده 

می شود را در فعالیت های عمرانی استفاده می کند در نتیجه سعی 

می کنـد سـاختمان های مسـتحکم، اصولـی و بـا هزینه کم سـاخته 

شـود بـه عنـوان مثـال گـروه عمرانی مـا بـا 200 میلیون تومـان خانه 

کـه در حالـت عـادی بـا 800میلیـون  می سـازد ایـن در حالـی اسـت 

سـاخته می شـود؛ در بـازه زمانـی کوتاه مثـًا در 27 روز یا 4۵ روز در 

حالی که در پروژه های عادی یک سال زمان می برد. 

یا در زمینه پزشکی افراد جهادی در این کارگروه در زمینه آموزش، 

پیشـگیری و درمـان در روسـتاها و مناطـق حاشـیه نشـین فعالیت 

می کنـد. عـاوه بـر زمینه درمان و پیشـگیری در حوزه کمک هزینه 

برای درمان های تخصصی هم به افراد کمک می کنند. 

  آیا می دانید اردبیل ۱۱0۸  گروه جهادی دارد

امام صادق   علیه الّسالم  فرمود: کسی که در فکر برآوردن نیاز برادر مؤمن مسلمان خود باشد تا زمانی که در فکر نیاز او هست، خداوند نیز در 
)فکر( نیاز وی باشد
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باانعـکاس  رابطـه  در  گفـت:  زنجـان  جهادگـران  مجمـع  دبیـر 

بـرآن نیـز  انقـاب  کـه رهبـر  فعالیت هـای جهـادی توسـط رسـانه 

گـروه جهـادی  کردیـم هـر مـاه چندیـن  کیـد داشـتند مـا سـعی  تا

کنیـم، بـه عـاوه در فضـای مجـازی هـم  را بـه صداوسـیما معرفـی 

فعالیت داریم و به نشر مطالب مفید درباره فعالیت های جهادی 

می پردازیـم.  او دربـاره اقدامـات شـاخص در دوره سـمت دبیـری 

مجمـع بیـان کـرد: مـن حـدود سـه سـال هسـت کـه رئیـس مجمـع 

کـه انجـام داده ام؛  از جملـه اقداماتـی  جهـادی اسـتان هسـتم 

پیگیـری قانـون شـهدای جهـادی هسـت کـه دو سـال اسـت پیگیر 

آن هسـتیم و بـه لطـف خـدا در مراحـل تصویـب مجلس قـرار دارد، 

مطلب دیگر ایجاد حسـاب حقوقی برای گروه های جهادی اسـت 

به این توضیح که مثا من بعنوان فرد جهادگر وقتی می خواهم از 

خیری کمک دریافت کنم بدون شـماره و حسـاب حقوقی نباشـم 

لـذا از طریـق مجامـع کل کشـور پیگیـری کردیم تا صاحب حسـاب 

حقوقی شـویم این تاییدیه باعث می شـود که حسـاب حقوقی به 

اسـم گروه جهادی وجود داشـته باشـد افراد خیر بتوانند پیگیری 

کننـد. ازدیگـر اقدامـات هـم می تـوان بـه پیگیـری کارت شناسـایی 

برای گروه ها اشـاره کرد که این امر مختص اسـتان ما هسـت یعنی 

آنکه کارت شناسایی جهادگر ما، تایید شده قرارگاه باشد البته ما 

می خواهیم مراحل قانونی را طی کنیم تا مستقیمًا به تایید سپاه و 

بسیج سازندگی برسد و فقط مهر قرارگاه بر آن نباشد دراین صورت 

هم حساب مشخص وهم شخص معتبراست. 

فعالیت 20۸4  گروه جهادی در استان گیالن

پیامبر اکرم  صلی اهلل علیه و آله  فرمود: کسی که برای کمک به برادر خود و سود رساندن به او اقدام کند، پاداش مجاهدان در راه خدا به او 
داده خواهد شد.
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همان طور که رهبر معظم انقاب فرمودند: »ما جز با کار جهادی 

و کار انقابی نخواهیم توانسـت این کشـور را به سـامان برسانیم.«

از این رو سال های سال است که گروه های جهادی خالصانه بدون 

هیـچ چشـم داشـتی درراسـتای تحقـق عدالـت و محرومیت زدایی 

تاش می کنند. اما مدتی است که سعی شده با تشکیل شوراهای 

جهادی و مجامع استانی گروه ها سازماندهی شوند تا از پتانسیل 

نیروهای جوان جهادگر بهتر اسـتفاده شود. 

بـرای آشـنایی بیشـتر بـا سـازوکار های مجامـع جهادگـران خدمـت 

دبیر مجمع جهادگران اسـتان کهگیلویه و بویر احمد رسـیدیم. 

کهگیلویـه و  سـلمان تـاج الدینـی دبیـر مجمـع جهادگـران اسـتان 

گران اسـتان،  کنگره شـهدای جهاد  بویراحمد اسـت. وی مسـئول 

رئیـس گـروه جهـادی امام زمان علیه السـام در شهرسـتان لنده و 

همینطور مسئول قرارگاه پیشرفته منطقه شهرستان بهمئی است. 

تـاج الدینی از سـال 91 رسـمًا شـروع به فعالیت هـای جهادی کرده 

و بـه گفتـه خـود قبـل از آن فعالیـت جهـادی اش بـه صورت رسـمی 

نبوده است. 

کـه  گفـت: در طـول ایـن چندسـالی  وی دربـاره مجامـع جهـادی 

گروه هـای  توانمندسـازی  بـه دنبـال  کـرده  کار  بـه  مجمـع شـروع 

کـه قبـًا  گروه هـای جهـادی بوده ایـم چـرا  جهـادی و سـاماندهی 

بـه دلیـل فقـدان ایـن سـاماندهی بـا وجـود حسـن نیـت و زحمـات 

فـراوان، به هم ریختگـی و بی نظمـی در فعالیت هـا دیـده می شـد و 

بعضـا دوبـاره کاری، وجـود داشـت امـا با تشـکیل مجمـع گروه های 

جهادی ساماندهی شدند. 

در واقـع مجامـع جهـادی جهـت پشـتیبانی از گروه های جهادی و 

مرتفـع سـاختن موانـع خدمت رسـانی و سـازماندهی گروه ها ایجاد 

شده است. 

اعضای مجمع جهادی استان شامل پنج نفر هیئت رئیسه هستند 

کنون  که توسط رؤسای گروه های جهادی انتخاب می شوند و هم ا

مـا 1100 گـروه جهـادی داریم که 700 تا از آنها کد ثبتی دارد. 

اما داوطلبین انتخابات مجمع استانی از میان اعضای شوراهای 

جهادی شهرسـتان ها انتخاب می شوند. 

به این صورت است که، با برگزاری انتخابات در سطح شهرستان ها 

 چگونه رسانه گروه های جهادی
را از 20 به 1100 رساند

رسول خدا   صلی اهلل علیه و آله  فرمود: هر مسلمانی که گروهی از مسلمانان را خدمت کند، خداوند به تعداد آنان در بهشت به او خدمتکار دهد.
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پنـج نفـر بـه عنـوان اعضـای شـورا جهـادی شهرسـتان ها انتخـاب 

کـه در هـر  کارگروه هـای تخصصـی  بـه عـاوه مسـئولین  می شـوند 

تشـکیل  را  جهـادی  شـوراهای  می شـوند  انتخـاب  شهرسـتان 

می دهند. سـپس اعضای شـوراهای جهادی شهرسـتان به سـطح 

اسـتانی میرونـد و از میـان آنهـا پنـج نفـر بـه عنـوان هیئـت مجامـع 

استانی انتخاب می شوند 

مجامع اسـتانی شـامل پنج نفر هیأت رئیسـه و 8کارگروه تخصصی 

هستند. 

وی افزود: مجمع استانی روزانه با شوراهای جهادی شهرستان ها 

در ارتبـاط هسـتند مسـئول شـورای نواحـی بـا مسـئولین مجامـع 

اسـتانی در زمینه مسـائل مختلف زیرسـاختی، عمرانی و مشکات 

استانی و سایر مواردی که پیگیری های مجمع را نیاز دارد ارتباط 

دارنـد. گاهـی هـم بـرای بهبـود اوضـاع پیشـنهادهایی دارنـد کـه به 

ح می کننـد مجمـع اسـتانی هـم  مسـئولین مجامـع اسـتانی مطـر

سـعی می کند از طریق اسـتانداری، سـازمان ها و نهادهای دولتی، 

بسیج سـازندگی، بنیاد علوی و سـتاد اجرای فرمان امام)ره( موانع 

را بـردارد و مشـکات را تسـهیل کنـد. بـه عاوه مجمـع نظارت دارد 

گذاری پروژه ها به گروه های جهادی در شهرستان های هدف  بر وا

کـه تخصـص دارنـد  گروه هـای جهـادی بتواننـد در زمینه هایـی  تـا 

کنند.  خدمت رسانی 

تاج الدینـی افـزود: عـاوه بر فعالیت هـای خدمت رسـانی گروه های 

جهادی و مجامع سعی می کنند در بزنگاه های مهم و موضوعات 

ریاسـت  انتخابـات  باشـد ماننـد  کشـوری مشـارکت داشـته  مهـم 

جمهوری 1400 از جمله اقداماتی که در انتخابات ریاست جمهوری 

1400 داشـتیم شـرکت در پویـش »مـن رأی می دهـم« بـود. افـراد 

گروه های جهادی در سـطح شهرسـتان ها پخش شـدند و مسـائل 

را بـرای مـردم تبییـن کردنـد و در مباحثاتشـان بـا عمـوم جامعـه به 

لـزوم شـرکت در انتخابـات و انتخاب فرد اصلـح پرداختند به عاوه 

در ایـن زمینـه در فضـای مجـازی فعالیـت داشـتند وآن را انعـکاس 

رسانه ای دادند. 

گروه هـا بـه عرصـه سیاسـت بایـد  وی ادامـه داد: در رابطـه بـا ورود 

بـه مدیریـت  آقـا اشـاره داشـتند  گام دوم حضـرت  کـه در  بگویـم 

کنیـم نـه  جهـادی و بنـده معتقـدم مـا بایـد سیاسـیون را جهـادی 

اینکـه اعضـای جهـادی را وارد عرصـه سیاسـت بـه عنـوان مسـئول 

کنیم.  سیاسی مملکتی 

در سـال 79 کـه فعالیت هـای جهـادی را تحت عنـوان وزارت جهاد 

گروه هـای جهـادی دیگـر در  کـه اعضـای  آوردنـد ایـن اتفـاق افتـاد 

نظـر مـردم گروه های خودجوش جلوه نمی شـدند بلکه ارگان های 

دولتـی تلقـی می شـدند اصـا به همین دلیل اسـت که ما با احیای 

از تبدیـل  بعـد  وزارت جهـاد سـازندگی مخالـف هسـتیم دو مـاه 

آقـا دسـتور تشـکیل  گروه هـای جهـادی بـه وزارت جهـاد حضـرت 

از نظـر مـن  را دادنـد. وی ادامـه داد: در واقـع  بسـیج سـازندگی 

گروه هـای جهـادی حلقـه میانـی بیـن سیاسـت و جهاد هسـتند به 

نوعی واسطه بین مردم و دولت می باشند که مشکات مردم را به 

رسول خدا   صلی اهلل علیه و آله  فرمود: خدمت کردن مؤمن به برادر مؤمن خود، مقامی است که فضیلت و ثواب آن جز با آن )خدمت کردن 
به برادر مؤمن( به دست نیاید.
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مدیران انعکاس می دهند و در زمان انتخاب مسئولین هم وظیفه 

عدالت خواهیشان سبب می شود که مطالبه گر روی آمدن مدیران 

جهادی و انقابی باشند. 

کیـد کـرد: کار ما فقط بیل زدن و کلنگ زدن نیسـت  تـاج الدینـی تا

مـا پیگیـر مشـکات مـردم هسـتیم و آن را بـه مسـئولین مربوطـه 

انعکاس می دهیم. 

بـرای موضوعـات مهـم  گاهـی درمواقـع مختلـف  وی ادامـه داد: 

مجامـع بیانیـه صـادر می کننـد. که اهم ایـن بیانیه ها شـامل موارد 

زیر بوده است:

اصاح قانون بسیج سازندگی 

تصویب شهدای جهادگر 

گـذاری پروژه هـا بـه گروه هـای جهادی تـا پروژه ها در  پیگیـری وا

کـه بـه  کمتـر انجـام شـوند نسـبت بـه زمانـی  کمتـر و هزینـه  زمـان 

پیمانکار سپرده می شود. 

بیانیه درباره احیای جهاد سـازندگی که طبق آن قرارشـده بود 

جهاد دوباره ذیل وزارت بیاید که فعًا این پروژه متوقف شـد. 

 عاوه بر موارد فوق در هر برهه از زمان که مسائل مختلفی اتفاق 

بیفتد به فراخور آن مسـئله ما بیانیه صادر می کنیم. 

دبیر مجمع جهادگران استان کهگیلویه بویراحمد به پیام 9بندی 

حضرت آقا در باره جهادگران اشـاره داشت:

حضـرت آقـا درمـرداد 1398 نـکات بسـیار ارزنـده ای را بـرای ارتقـاء 

سـطح کیفی فعالیت های گروه های جهادی عنایت کردند. 

وی ادامـه داد: در رابطـه بـا پیـام ایشـان از ابتـدا سـعی کردیم متن 

پیـام را بـه سـمع گروه هـای جهادی برسـانیم و برای ایشـان تبیین 

کارگاه های آموزشـی برای تبیین نکات مهمی که حضرت  کنیم لذا 

کردیم.  آقا فرمودند برگزار 

به عاوه سعی کردیم مانند همیشه تاش کنیم بر اساس سخنان 

ایشـان معایـب را بـر طـرف و بـا تـاش مضاعـف بـه ادامـه خدمـت 

بپردازیم. 

گروه های جهادی گفت: یکی از نکات  کیفی  او درباره رشد کمی و 

مدنظـر آقـا رشـد کمـی و کیفـی گروه های جهادی بود، لذا ما سـعی 

کردیـم بنابرفرمایـش ایشـان سـطح کمی وکیفـی گروه های جهادی 

را باال ببریم. 

جهـت  آمـوزش  کاس هـای  برگـزاری  بـه  کیفـی  ارتقـاء  زمینـه  در 

توانمندسـازی افراد گروه های جهادی پرداختیم. 

به عاوه سعی کردیم کیفیت فعالیت های گروه های جهادی را هم 

ارتقا دهیم که مهمترین آن تخصصی کردن گروه های جهادی بود. 

وی ادامه داد: کارگروه های تخصصی که در مجمع جهادی استان 

فعالیت می کنند سـه وظیفه مهم را بر عهده دارند: 

گر گروه های  1.  مانع زدایـی در حیطـه رشـته خود، بـه این معنا که ا

جهـادی در هـر شـاخه ای موانعـی در سـر راه خدمتشـان وجـود 

داشـت موانع را برطرف می کنند. 

امام صادق  علیه الّسالم فرمود: برآوردن نیاز مؤمن به یقین برتر از یک حج و یک حج و یک حج است 
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، بـه عنـوان مثـال  2. مرتبـط کـردن گروه هـای جهـادی بـه همدیگـر

کارگروه فرهنگی گروه جهادی ای را که تجهیزات فرهنگی مناسبی 

دارد بـه گـروه دیگـری کـه نیـروی انسـانی مثـل مداح در ایـن زمینه 

دارد بـه هم وصل می کند. 

3. توانمندسازی گروه های جهادی در حیطه تخصص خودشان .

تاج الدینی ادامه داد: کارگروه های تخصصی شامل عمرانی، رسانه، 

فرهنگی، تعلیم و تربیت، اشتغال کشاورزی، امور خانواده، پدافند 

غیر عامل و بهداشـت است. 

گروه هـای تخصصـی پدافنـد غیرعامـل عهـده دار  ایـن   در میـان 

گروه هـای جهـادی زمـان اتفاقـات غیـر مترقبـه ماننـد  سـاماندهی 

زلزله و سـیل و غیره هست. 

ایـن کار گـروه زمینـه آموزش هـای الزم برای خدمت رسـانی بهتر در 

زمان وقوع حوادث را برای گروه های جهادی آماده می کند؛ مانند 

گیری کمک های اولیه یا امدادرسـانی زمان آتش سـوزی و فرا

و در زمـان لـزوم گروه هـای امـوزش دیـده و متخصـص و آمـاده را به 

مناطق هدف اعزام می کند. 

کید داشتند و ما هم به تأسی  یکی از مسائلی که حضرت آقا بر آن تا

از ایشـان بـه آن پرداختیـم گسـترش گفتمـان جهـادی یعنی بحث 

که در این زمینه به موفقیت هایی هم  انعکاس تفکر جهادی بود 

دست یافتیم. و از این طریق توانستیم جهت رشد کمی گروه های 

کنیم. جهادی تاش 

بدیـن صـورت کـه در ابتـدای کرونا 20 گـروه جهادی داشـتیم اما با 

انعـکاس رسـانه ای فعالیت هـای گروه هـای جهـادی بـه فضل خدا 

ایـن تعـداد به 1100 گروه جهادی ارتقا پیدا کرد. 

تـاج الدینـی دبیـر مجمع جهادگران کهگیلویه و بویر احمد در باره 

ارتبـاط مجمـع و گروه هـای جهادی گفت: به لطـف خدا گروه های 

گاهی دارند و با آنها مرتبط هسـتند.  جهادی به وظایف مجمع آ

کـه در حیـن خدمـت برایشـان پیـش می آیـد  گروه هـا مشـکاتی را 

گـر نسـبت بـه مسـئولین مربوطـه و یـا اوضاع  ویـا بعضـًا اعتراضـی ا

منطقه خدمتشان داشته باشند به ما ارجاع می دهند. در اینجا 

مـا از بـاال ورود کـرده و مشـکل گـروه جهـادی را در منطقـه هـدف 

رفع می کنیم. 

اینجانـب در دوره  کـه  از جملـه اقداماتـی  گفـت:  وی در خاتمـه 

کـرد:  اشـاره  ایـن مـوارد  بـه  بـودم می تـوان  مسـئولیتم عهـده دار 

ساماندهی گروه های جهادی، تخصصی کردن گروه های جهادی، 

قانونـی در  کارگروه هـای تخصصـی، بحـث پیگیری هـای  تشـکیل 

، صدور بیانیه هـا، راه اندازی دفتر  مـورد وضعیـت شـهدای جهادگر

مجمـع جهـادی در سـطح اسـتان بـرای برقـراری ارتبـاط مسـتقیم 

گروه هـای جهـادی بـا مجمـع، توانمندسـازی گروه هـای جهـادی و 

اخیرا خدمت رسـانی در منطقه زلزله زده سی سخت. 

رسول خدا  صلی اهلل علیه و آله فرمود: کسی که در راه برآوردن نیاز برادر مؤمن خود بکوشد، گویی ۹ هزار سال با روزه گرفتن و شب 
زنده داری کردن، خدا را عبادت کرده باشد.
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گروه هـای جهـادی مجموعـه ای خودجـوش و انقابـی هسـتند 

کـم  کـه سـالیان سـال در حـال خدمت رسـانی بـه مـردم محـروم و 

برخوردار هستند. 

اسـتان  رئیـس مجمـع جهادگـران  بعنـوان  نیـز  محمـد رحیمـی 

کـه سـال های سـال در ایـن عرصـه  از افـرادی اسـت  ایـام یکـی 

کرده است.  خدمت گزاری 

بـه  ازسال۵9شـروع  گفـت  بـا سـوابق جهـادی اش  رابطـه  او در 

خدمت رسـانی کرده اسـت که اول در قالب فعالیت های جهادی 

دانش آموزی بوده اما با شروع جنگ تحمیلی در بحث پشتیبانی 

فعالیتش را تحت عنوان سنگرسازان بی سنگر ادامه داده است. 

او بعـد از پایـان جنـگ هـم دسـت از این راه برنداشـته و در جهاد 

دانشـگاهی و جهاد فرهنگی خدمت رسانی کرده است. 

محمد رحیمی برایمان از تاریخ بوجود آمدن جهاد دانشـجویی 

گفت که بعد از حذف وزارت جهاد، رهبری این خأل گروه جهادی را 

احساس کردند و دستور تشکیل آن را دادند در نتیجه جهاد های 

دانشجویی تشکیل شد. 

 با توجه به رضایت حضرت آقا گروه های جهادی روزبه روز بیشتر 

که  گروه جهادی داریم  کنون هم در استان ایام 1100  شدند هم ا

کشـاورزی سـامت و... خدمـت  در زمینه هـای مختلـف عمرانـی 

می کنند. 

کیـد حضـرت آقـا بـر بحـث جهـاد  وی ابـراز داشـت بـا توجـه بـه تا

تبییـن، جدیـداً بحـث جهـاد تبییـن هم بـه عرصه هایـی که در آن 

فعالیـت میکردیـم اضافه شـده وخوشـبختانه گروه هـای جهادی 

در ایـن رابطه فعالیت های جدی دارند. 

امـا در رابطـه بـا مجمـع جهـادی اسـتان، ایـن مجمع که بـه تازگی 

گروه های  وارد دوره سوم خود شده است به منظور سازماندهی 

جهادی ایجاد شد که راه را برای خدمت رسانی هموارتر می کند. 

او افزود: اعضای مجمع جهادی استان ازبین اعضای شوراهای 

جهـادی انتخـاب می شـوند. بـه ایـن ترتیـب کـه در هر شهرسـتان 

کـه  گروه هـای فعـال جهـادی  شـورای جهـادی داریـم متشـکل از 

گروه ها از بین خودشان ۵ نفر را انتخاب می کنند. در مجموع از 11 

شهرستان ۵۵ نفر انتخاب می شوند درسطح استانی این ۵۵نفر 

شبکه سازی برای فعالیت جهادی 
حتی در کوچکترین روستاها

  آیا می دانید اردبیل ۱۱0۸  گروه جهادی دارد

کسانی که اعمال  خود را در راه خدا انفاق می کنند، سپس به دنبال انفاقی که کرده اند منت  نمی گذارند و آزاری نمی رسانند پاداش آنها  نزد 
پروردگارشان  محفوظ است. سوره بقره آیه 262
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هیئت رئیسـه مجمع جهادی را انتخاب می کنند. 

ایـام اذعـان داشـت: مجمـع  رئیـس مجمـع جهادگـران اسـتان 

جهادگـران در قالـب فضـای مجـازی و بصـورت مسـتقیم و رودر 

گروه هـای جهـادی مرتبـط اسـت و سـعی می کنـد موانـع  بـا  رو 

خدمت رسـانی و معضات ایشان را برطرف سازد. 

مجمـع عـاوه بر خدمت رسـانی به مناطق محـروم و کم برخوردار 

سعی می کند در بزنگاه های مهم و حساس کشور موضع صحیح 

کنـد ازجملـه در  نشـان دهـد و در مدیریـت بحـران نقـش آفرینـی 

بحـث انتخابـات ریاسـت جمهـوری 1400. وی ادامـه داد: مجمـع 

در انتخابات ریاست جمهوری نقش اساسی داشته ما به صورت 

مویرگی در نقاط مختلف شبکه داریم به این صورت که گروه های 

که در سطح استان  جهادی ما از حداقل 22 نفر شروع می شود 

کـه همـواره تـاش خـود را  پخـش هسـتند ایـن شـبکه منسـجم 

کنـد در  کـه حـول محـور فرمایشـات حضـرت آقـا فعالیـت  می کنـد 

کثری مردم تاش کرد.  زمان انتخابات هم جهت مشـارکت حدا

کید کرد  اما وی درباره نحوه مشارکت سیاسی گروه های جهادی تا

که اواًل هیچ یک از مسائل ما جدای از سیاست نیست وسیاست 

ما عین دیانت ماسـت وتمام خط مشـی ما با سیاسـت های کلی 

گام دوم  که اسـتحضار دارید در  نظام مطابقت دارد. همان طور 

کید بر حرکت جهادی داشـته اند که باتوجه به  نیـز حضـرت آقـا تا

گرمـا جدا از سیاسـت باشـیم ناقـص خواهیم بـود. البته  ایـن امـر ا

در مشـارکت سیاسـی مان دنبال شـخص و حزب و گروه نیسـتیم 

و به عاوه سیاسـی کاری نمی کنیم. 

گـری مجمـع جهادگـران   محمـد رحیمـی دربـاره نقـش مطالبـه 

کثـر نقـاط کشـور مجامعـی داریـم کـه افـرادی  ایـام بیـان کـرد کـه ا

کـه در آن می باشـند دارای تریبـون و از ایـن طریـق بـا مسـئولین 

مختلـف  شـئونات  در  خوشـبختانه  نتیجـه  در  هسـتند  مرتبـط 

گـروه جهـادی  اسـتان دخالـت داریـم و توانسـتیم خواسـته های 

را بـه مسـئولین برسـانیم کـه اخیـرا ایـن امـر بیشـتر محقق شـده و 

صـدا و سـیما، مطبوعـات و گروه هـای مطبوعاتـی والیـی به جهاد 

بیشـتر بهـا می دهنـد. ازاین طریق توانسـته ایم بهتر بـه مطالبات 

جهـت رفـع مشـکات و موانـع بـرای خدمت رسـانی هرچـه بهتـر و 

بیشتر بپردازیم. 

رحیمی رئیس مجمع جهادی ایام درباره اقدامات مجمع ایام 

در رابطـه بـا پیـام 9 بنـدی رهبـری گفـت: مـا ابتدائـا بـه نشـر خـود 

پیام از طریق فضای مجازی و چاپ آن بین اقشار مختلف مردم 

در همان سال اول پرداختیم و سپس جلسات متعددی جهت 

تبیین و توضیح نظرات حضرت آقا بین مردم و گروه های جهادی 

، سـخنرانی و  کردیـم، از دیگـر اقدامـات مـا برگـزاری سـمینار برگـزار 

تولیـد محتـوا و نشـر آن در فضـای مجـازی بـرای توضیـح و تبییـن 

هرچه بهتر فرمایشـات رهبری بود. 

امـا در رابطـه بـا پیـاده کـردن منویـات ایشـان یکـی از مباحثـی که 

بـه آن پرداختیم بحث رشـد کمـی و کیفی گروه های جهادی بود 

کیـد داشـتند. ایشـان فرمودنـد گروه هـای  کـه حضـرت آقـا بـر آن تا

فعالیت 20۸4  گروه جهادی در استان گیالن

پیامبر اکرم  صلی اهلل علیه و آله: هر کس که در برطرف کردن نیاز مسلمانی به خاطر خدا کوشش کند، خداوند بزرگ برای او هزار هزار 
حسنه می نویسد.
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جهـادی نسـبت بـه قشـر جـوان کـم هسـتند، از ایـن رو این بحث 

یعنـی رشـد کمـی و کیفی گروه های جهادی در دسـتور کار ما قرار 

گرفـت. از نظـر کیفـی سـعی کردیـم کارگاه هـای آموزشـی مختلـف و 

میزگرد تخصصی تشکیل دهیم تا کیفیت خدمت رسانی گروه های 

جهـادی ارتقـا یابـد. هـم چنیـن سـعی کردیـم از نظـر کیفـی مبانی 

فکـری شـان را تقویـت کنیم بـه عاوه متمرکز شـدیم براین امر که 

تجهیزات مان را بهتر کنیم تا سطح خدماتمان بهتر شود در این 

راستا از نهادهای هم سو نیز استفاده می کنیم مثل بنیاد علوی، 

بنیاد مستضعفان، ستاد اجرای فرمان امام خمینی )ره(، کمیته 

امـداد و مجموعه های زیر نظر رهبری. 

از دیگـر اقدامـات مجمـع در راسـتای فرمایشـات رهبـری بحـث 

انعـکاس فعالیت هـای جهـادی بـود. مـا سـعی کردیـم با اسـتفاده 

از ظرفیـت صـدا و سـیما و فضای مجـازی و برگزاری همایش ها به 

انعـکاس خدمات جهادی گروه ها بپردازیم. 

کـه لـذت فعالیـت  حضـرت آقـا فرمودنـد هنـر جهـادی ایـن اسـت 

جهـادی را بـه بقیـه بچشـانیم مـا هـم در ایـن زمینـه بسـیار تاش 

کردیم و به فضل خدا به موفقیت هایی هم رسـیدیم. 

کـه یکـی دیگـر  دبیـر مجمـع جهادگـران اسـتان ایـام ادامـه داد 

کـه مـا در مجمـع بـه آن پرداختیـم اسـتفاده  از اقدامـات مهمـی 

سـطح  بهتـر  هرچـه  ارتقـا  باعـث  بـود  تخصصـی  ازکارگروه هـای 

فعالیت های خدمت رسـانی گروه های جهادی شد. 

کارگروه هـای تخصصـی شـامل هشـت شـاخه می شـوند بـه فراخور 

کارگروه هـای  بومی سـازی کمـی بیشـتر یـا کمتـر می شـوند. شـامل 

کـه  کارگـروه اقتصـادی و اشـتغال زایی  کارگـروه سـامت،  عمرانـی، 

این امر باعث شده گروه های جهادی تخصصی تر ورود کنندو با 

ظرفیت این کارگروه ها در مجامع بتوانند مشکات مناطق محروم 

را احصا و موانع خدمت رسـانی را برطرف سـازند. 

کـه در مجمـع  10 سـال هسـت  گفـت: مـن حـدود  پایـان  او در 

فعالیـت می کنـم از اقدامـات ایـن جانـب می تـوان بـه مـوارد زیـر 

اشـاره کرد، سـاماندهی گروه های جهادی به لحاظ کمی و کیفی 

کنـده و جزیـره ای بودنـد امـا بـه لطـف خـدا ایـن  کـه قبـًا پرا چـرا 

گروه هـا توانسـتند بـا هـم وحـدت پیدا کنند و سـاماندهی بشـوند 

همچنیـن بین ارگان های ذیربـط و گروه های جهادی هماهنگی 

ایجـاد شـد مثـل سـتاد اجـرای فرمـان امام یـا بنیاد علـوی و بنیاد 

مستضعفین و از آنجا که افتخار نمایندگی آستان قدس را داشتم 

توانسـتم بیـن مجمـع جهـادی اسـتان ایـام و آسـتان قـدس هـم 

هماهنگی ایجاد کنم. به امید آنکه بتوانیم رو بروز بر کیفیت ارائه 

کنیم.  خدمات رسانی های مان اضافه 

  آیا می دانید اردبیل ۱۱0۸  گروه جهادی دارد

امام صادق   علیه السالم  فرمود: فضیلت پاداش برطرف کردن نیاز مؤمن، از هزار حّجی که تمام اعمال آن قبول شده باشد و آزاد کردن یک بنده در 
راه خدا و صرف بار هزار اسب در راه خدا با زین و لجامش، بیشتر است.
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 بنـا بـر فرمایـش مقام معظم رهبری جهاد سـازندگی مظهر حرکت 

مردمی خالص و عاشـقانه در راه سـازندگی کشـور و انقاب اسـت. 

بـه فضـل الهی سـال های سـال اسـت که طیـف وسـیعی از جوانان 

در جریـان ایـن حرکـت مردمـی بی وقفه در حال خدمت به اقشـار 

کم برخوردار هسـتند. به سـراغ یکی از این افراد رفتیم که از زمان 

دانـش آمـوزی بـه فعالیت جهـادی می پردازد، سـعید کارگـر متولد 

1366دبیرسابق مجمع جهادگران استان خراسان جنوبی است. 

او درباره علت تشکیل مجامع جهادی گفت: علت ایجاد مجامع 

جهـادی بـرای آن اسـت که گروه هـای جهادی از ماهیتشـان جدا 

نشوند و به سمت اداری شدن نروند از این رو تصمیم بر آن شد 

کـه  کننـد بدیـن صـورت  کـه خـود جهادی هـا خـود را سـازماندهی 

منتخبین شوراهای جهادی شهرستان ها کاندید مجمع استانی 

گیـری انتخـاب می گردنـد. یعنـی  می شـوند وسـپس از طریـق رای 

خـود جهادگـران مدیرانـی را معرفـی می کننـد و توسـط جهادگـران 

انتخاب می شوند و حرکت های جهادی را خودشان سازماندهی 

و هدایت می کنند. 

گروه هـا را می تـوان در زمـان بـروز  یکـی از نتایـج ایـن سـازماندهی 

حوادث غیر مترقبه شاهد بود. او ادامه داد: ستاد بحرانی در مجع 

گروه هـای جهـادی اعـام  جهادگـران اسـتان وجـود دارد برخـی از 

کرده اند که در موقع بحران این آمادگی را دارند که خدمت رسانی 

کننـد بـرای مثـال زمـان زلزلـه ای که چنـد هفته قبل بـه وجود آمد 

کـرده بودنـد بـرای خدمت رسـانی  کـه اعـام آمادگـی  گروه هـا  تمـام 

سازماندهی شدند. 

، دبیرسابق مجمع جهادگران استان خراسان جنوبی  سعید کارگر

از نحوه ارتباط و سـطح کیفی ارتباط گروه های جهادی با مجمع 

جهادی استان این گونه گفت: ما اعضای مجمع جهادی استان 

دور از بحث جهادی نیستیم و مشکات را می دانیم با این حال به 

واسطه شوراهای اندیشه ورز و کارگروه های تخصصی که در مجمع 

داریم در شهرستان ها حضور میدانی پیدا می کنیم و مشکات را 

رصـد می کنیـم البتـه متاسـفانه از وقتی که بحـث کرونا پیش آمده 

نتوانستیم در شهرستان ها حضور داشته باشیم از این رو از طریق 

ارتباط تصویری با گروه ها و نخبه های جهادی ارتباط داشته ایم. 

او درباره لزوم ورود گروه های جهادی و مجمع به عرصه سیاست 

اذعان داشت: سیاست بخشی از کار جهادی است و نمیتوان آن 

مجمع جهادگران می تواند 
صدای گروه های جهادی باشد

فعالیت 20۸4  گروه جهادی در استان گیالن

حضرت فاطمة زهرا)سالم اهلل علیها(:  خداوند جهاد را جهت عّزت و سرافرازی اسالم مقرر فرموده است. )بحار، ج 2۹، ص 2۳۳(
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را انـکار کـرد البتـه کـه باید از مافیای سیاسـت و حزب بازی به دور 

کید دارد این است  باشیم اما رسالتی که دین ما و امام و رهبر ما تا

که باید در صحنه سیاسـت حضور فعال داشـته باشیم. 

بـرای مثـال در جریـان انتخابـات ریاسـت جمهـوری 1400 وظیفـه 

کنیم البته الزم به ذکر است که بحث  خود دانستیم که ورود پیدا

مشارکت مردم مدنظر بود؛ با توجه به مشکات معیشتی مردم از 

یک سو و دسیسه های دشمن از سوی دیگر با گروه های جهادی 

متحـد شـدیم و تصمیـم گرفتیم وارد میدان شـویم و سـعی کردیم 

بـا وجـود مشـکات موجـود بـا تبییـن دسـتاوردهای انقـاب بـرای 

مردم روستا و شهر مشارکت مردم در انتخابات را بیشتر کنیم که 

به فضل الهی موفق شـدیم. 

دبیر سابق مجمع جهادگران استان خراسان جنوبی گفت مجمع 

جهادگران می تواند صدای گروه های جهادی باشد. وی افزود در 

این رابطه سـاز و کاری که وجود دارد این هسـت که مشـکات در 

شـورای جهادی شهرسـتان ها مطرح می شود و به مجمع منتقل 

می گردد و ما هم در مجامع استانی در رابطه با آن بحث می کنیم 

بـه عـاوه مشـکات را به مسـئول ذی ربط منتقـل می کنیم تا حل 

گردد. 

سـازوکار  اسـتانی  جهـادی  مجامـع  واقـع  در  کـه  کـرد  کیـد  تا او   

اصلی شـان نظارت بر گروه های جهادی است. 

، جهادگـر جـوان بـا سـابقه در عرصـه جهـادی دربـاره  کارگـر سـعید 

کید داشـت  پیـام 9بنـدی حضـرت آقـا به جهادگران بر این نکته تا

گروه های جهادی تمام حواسمان به فرمایشات  که: ما به عنوان 

حضرت آقا هسـت چرا که اعضای گروه های جهادی اصوال والیت 

گـر از جانـب حضـرت آقـا اشـاره ای بـه موضوعـات  مدارنـد و قطعـًا ا

گروه ها بر روی آن متمرکزمی شـوند  خاصی می شـود افراد در این 

کـه از جملـه مهمترین آنها پیام 9بندی ایشـان در باره جهادگران 

بوده است. 

کیـد قـرار دادنـد  یکـی از مباحثـی کـه ایشـان در پیـام خـود مـورد تا

رشـد کمی و کیفی گروه های جهادی بود.

در این راستا وجود کارگروه های تخصصی در استان و شهرستان ها 

کیفـی خدمـات را ارتقـا ببخشـد.  توانسـت تـا حـد بسـیاری سـطح 

و  شهرسـتان ها  جهـادی  شـوراهای  در  تخصصـی  کارگروه هـای 

مجمـع جهـادی اسـتان در زمینه هـای آسـیب شناسـی مناطـق 

محـروم، بررسـی نقـاط قـوت و ضعـف، رفـع موانـع تـاش می کنـد 

کارگـروه اقتصـادی جهـت رفـع موانـع تولیـدی و  بـه عنـوان مثـال 

اشـتغال زایی تـاش می کنـد یـا کارگـروه بهداشـت جهـت رفـع کـم و 

کارگـروه فرهنگـی در راسـتای رفـع  کاسـتی ها در زمینـه بهداشـت و 

کشـاورزی جهـت بررسـی  کمبودهـا در مسـائل فرهنگـی وکارگـروه 

موانـع رونـق کشـاورزی تاش می کنـد. وی ادامه داد: بـرای نمونه 

عملکـرد کمیتـه آمـوزش در زمـان کرونـا جهت رفع کم و کاسـتی ها 

وموانع خدمت رسانی بدین نحوبود: باتوجه به اینکه کرونا باعث 

آموزش غیرحضوری شد و یکی از آسیب هایی ک در حوزه آموزش 

پرورش داشـت نبود امکانات درسـطح روستا بودبدین معنا که از 

فضـای مجـازی نمی توانسـتند بهـره ببرنـد. در اینجـا جهـاد علمی 

راه انـدازی کردیـم بدیـن ترتیب که به تک تک روسـتاها می رفتیم 

  آیا می دانید اردبیل ۱۱0۸  گروه جهادی دارد

پیامبر  اکرم )ص(: هر مسلمانی که به گروهی از مسلمانان خدمت کند خداوند متعال به تعداد آنان، خدمتگزارانی را در بهشت به او عطا 
خواهد کرد 
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و در هر مقطعی خصوصا ابتدایی که استقبال می شد کاس رفع 

اشکال حضوری برگزار شد. 

گروه های  کارگروه ها در جهت رشد کیفی  کید کرد تمامی این  او تا

جهادی می باشد. 

کـه درخواسـت  کارگـروه داریـم  کنـون حـدود 12  وی ادامـه داد: ا

شـورای جهـادی می توانـد به اضافه شـدن کارگروه هـای تخصصی 

جهـادی بینجامـد. در واقـع مـا دنبـال تخصصـی کـردن گروه هـای 

کمتریـن  جهـادی هسـتیم تـا ارائـه خدمـات بـه نحـو تخصصـی وبا

گیرد.  ایراد صورت 

کارگروه  ها شامل: این 

1. آموزش و کیفی سـازی

2. مانـع زدایی)رفع موانع تولید(

کارآفرینی 3. اشتغال و 

4. خواهران

۵. بحران

کشاورزی  .6

7. فرهنگی

8. بهداشت و سامت

9. آسیب های اجتماعی

10. رسـانه و فضای مجازی

11. عمرانی و محرومیت زدایی می باشـند. 

 دبیر سـابق مجمع جهادگران اسـتان خراسـان اذعان داشـت که 

در حال حاضر ما از سازمان فنی حرفه ای هم برای انجام وظایف 

، استفاده می کنیم.  جهادی و خدمت رسـانی هرچه بهتر

او در باره اقدامات شاخصی که در دوره ریاست مجمع جهادگران 

اسـتان خراسـان جنوبـی انجـام داده گفت: اقدامات بنده شـامل 

موارد ذیل بوده است:

فعالیت در زمینه انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای 

جهادی شهرسـتان ها، پیگیری مصوبه قانون بسیج سازندگی؛ او 

توضیح داد: در سـال 87 قانون کلی در رابطه با بسـیج سـازندگی 

گروه های جهادی  تصویب شـد اما االن با توجه به ظرفیت باالی 

کـه بایـد ایـن خـأل  خـاء قانونـی در رابطـه بـا آن احسـاس می شـود 

رفع گردد. او اضافه کرد: به عنوان مثال این بحث که جهاد گرانی 

کـه در حیـن ماموریـت بـه رحمـت خـدا رفتـه انـد در حکـم شـهید 

هسـتند یـا خیـر یکـی از خاهـای موجـود هسـت کـه خوشـبختانه 

بـا پیگیری هـای رؤسـای مجامـع جهادگـران در سـطح اسـتان ها، 

کنـون ایـن بحـث در کمیسـیون امنیـت ملـی مجلـس مطرح  هـم ا

شـده رأی آورده و قـرار هسـت کـه در صحـن علنـی مجلس بررسـی 

شـود، یـک بحـث دیگـر دسـتور ریاسـت جمهـوری در بحـث ایجاد 

کردیـم بـا مسـئولین در ایـن  کـه مـا صحبـت  وزارتخانـه جهـاد بـود 

بـاره که این ظرفیت در بسـیج سـازندگی هسـت کـه فعالیت کند و 

که  نیاز به وزارتخانه نیست، الحمدهلل آقای رئیسی هم پذیرفتند 

این ظرفیت در بسیج سازندگی هست که کنار دولت به مشارکت 

بپـردازد بدون احتیاج به وزارت خانه. 

کتـاب و نشـر خاطـرات هـم فعالیـت  در بحـث فرهنگـی و چـاپ 

داشـته ایـم. او گفـت: اخیرًا کتابـی با موضوع حضور حضرت آقا در 

شهرسـتان فـردوس و فعالیـت جهـادی ایشـان در سـال 47 تهیـه 

شـده که به زودی چاپ می شود. 

فعالیت 20۸4  گروه جهادی در استان گیالن

رسول اهلل  صلی اهلل علیه و آله :  هر کس یک نیاز مؤمنی را روا سازد، خداوند حاجت های فراوان او را روا سازد که کمترین آن بهشت باشد.
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 بـرای آشـنایی بـا سـازوکار های مجمـع جهـادی اسـتان و ازجملـه 

ایـن  رئیـس  مجمـع جهادگـران چهارمحـال و بختیـاری خدمـت 

مجمـع، یکـی از جوانـان فعـال در عرصـه جهـاد سـازندگی، مجیـد 

حیدری رسیدیم. 

مجیـد حیـدری متولـد 1370 می باشـد. مدتـی اسـت کـه در عرصـه 

جهـادی   سـوابق  دربـاره  وی  می کنـد.  فعالیـت  سـازندگی  جهـاد 

گفـت: سـال 1388 وارد دانشـگاه شـده و بـا فضـای جهـادی  اش 

از اردوهـای  گروه هـای جهـادی آشـنا شـدم و درچندیـن دوره  و 

گروه هـای جهادی شـرکت کـردم و به این ترتیب به خدمت رسـانی 

در مناطق محروم مشغول شدم. بعد از 2 سال به عنوان مسئول 

گروه جهادی در دانشگاه انتخاب شدم که تا االن نزدیک به 10سال 

اسـت فعالیت جهادی می کنم. 

اسـتان چهارمحـال و بختیـاری یکـی از اسـتان های بسـیار محـروم 

هسـت کـه دارای 10 شهرسـتان اسـت و از ایـن تعـداد حـدود 6تـا از 

شهرسـتان هاضریب محرومیت باال دارند. 

گـروه جهـادی ما در راسـتای محرومیت زدایی در تمام عرصه های 

پزشـکی،  و  اشـتغال  آمـوزش  فرهنگـی  عمرانـی  شـامل  جهـادی 

و  کم برخـوردار  خانواده هـای  و  محـروم  مناطـق  بـه  را  خدماتـی 

نیازمند ارائه می دهد. 

غ التحصیـل و باتجربـه  حیـدری افـزود: اسـاتید، دانشـجویان فـار

کـه خـارج از فضـای دانشـگاه ها هسـتند  کسـانی  کسـبه و  و بعضـًا 

گـروه جهـادی مـا حضـور دارنـد و خدمـت می کننـد. بـه لطـف  در 

خـدا توانسـته ایم خدمـات بسـیار خوبی به مناطق محروم اسـتان 

چهارمحـال و بختیاری ارائه بدهیم. 

ناحیـه  و  ادامـه داد: چندیـن سـال در فضـای دانشـجویی  وی 

کنیم پس  کار بکنیم و تجربه پیدا دانشجویی و محات توانستیم 

از اینکـه چندیـن سـال در گروه هـا کار کردیـم و بـه عنـوان گـروه برتر 

اسـتانی و کشوری شناخته شدیم. 

و  اسـتانی  جهادگـران  مجمـع  تشـکیل  علـت  دربـاره  حیـدری 

و  انجـام  کـه  صحبت هایـی  بـا   97 سـال  گفـت:  شهرسـتان ها 

گرفـت بنابرایـن شـد  کشـورصورت  کـه در سـطح  برنامه ریزی هـای 

کـه یـک مجمع یا شـورایی تشـکیل شـود به نام مجمـع جهادی در 

مطالبه گری یکی از اولویت  های 
اصلی گروه جهادی است

امام صادق )ع( : کسی که در راه برطرف ساختن نیاز برادر خود قدم بردارد، مانند کسی است که سعی میان صفا و مروه به جای آرد.
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اسـتان و شورای جهادی در شهرستان ها. 

از تشـکیل مجامـع جهـادی اسـتان ها و شـورای جهـادی  هـدف 

شهرستان ها این بود که گروه های جهادی فعال در تمام عرصه ها 

در ایـن مجمـع، جمع باشـند و منتخـب این گروه های جهادی در 

عرصه هـای متفـاوت شناسـایی شـوند و داخـل این شـورا و مجمع 

کمکـی بـرای حرکـت جهـادی و بسـیج  قـرار بگیرنـد و یـک بـازوی 

سازندگی بوجود بیاید. 

و آنکه با برنامه ریزی و مدیریت گروه های جهادی و توانمندسازی 

گروه ها در سطح استان و در سطح کشورسطح ارائه خدمات  این 

جهادی ارتقاء یابد . 

گروه هـای  کـه بوسـیله مجامـع  بـه عـاوه تصمیـم بـر آن شـده بـود 

را بهتـر  گروه هـای جهـادی و پتانسیل هایشـان  جهـادی بتوانیـم 

شناسایی کنیم، آنها را سازماندهی کنیم وبا یک برنامه ریزی دقیق 

و مدیریت صحیح گروه ها را به مناطق محروم برای خدمت رسانی 

کنیم.  اعزام 

به عاوه بر آن شـدیم با رواج برگزاری اردوهای جهادی و تشـکیل 

گروه های جهادی بتوانیم فعالیت های جهادی را به یک گفتمان 

کنیم.  جهادی تبدیل 

حیـدری دربـاره ترکیـب اعضـای مجمـع جهـادی اسـتان توضیـح 

داد: دو نفـر از اعضـای مجمـع حقوقـی هسـتند؛ یـک نفـر مسـئول 

بسـیج سـازندگی اسـتان و یـک نفر هم بـه عنوان دبیـر حرکت های 

جهادی بسـیج سـازندگی در شـورا حضور دارند و ما بقی اعضا هم 

گروه های جهادی فعال و داوطلب انتخاب می شـوند. به  از میان 

کارگروه هایـی تشـکیل می شـود بـرای رسـیدگی  عـاوه در مجامـع، 

کـه  کارگروه هـا نیـز افـرادی هسـتند  بـه هـر شـاخه و مسـئولین ایـن 

شـاخص ایـن عرصه هـا می باشـند یعنـی در این عرصـه کار کردند و 

دارای تجربه شدند. 

کارگروه هـای تخصصـی شـامل عمـران، فرهنگـی، آموزشـی اشـتغال 

بـه صـورت تخصصـی  کارگروه هـا  ایـن  پزشـکی بهداشـت هسـتند 

گـروه، اشـخاص شـاخص و برتـر و  کار  فعالیـت می کننـد و مسـئول 

گروه هـای جهـادی در  فعـال درهـر عرصـه ای می باشـد. ظرفیـت 

گروه هـا شناسـایی می شـوند. بدیـن معنـا که مشـخص می شـود هر 

کارگروهی  گروه جهادی در چه زمینه ای تخصص دارد. سپس هر 

بـه تناسـب رشـته ای کـه در آن فعالیـت می کنـد بـرای گروه های آن 

گروه هـای  رشـته دوره هـای توانمندسـازی برگـزار می کنـد تـا بتوانـد 

جهادی فعالتری ایجاد کند به عاوه این دوره های توانمندسازی 

می تواند گاهی زمینه ایجاد کار گروه های جدیدی را فراهم کند. و 

هم چنین در این دوره ها گروه های جهادی می توانند از تجربیات 

یکدیگر و تخصص یکدیگر اسـتفاده کنند. 

رئیـس مجمـع جهادگـران اسـتان چهارمحـال و بختیـاری دربـاره 

انتخابـات ریاسـت جمهـوری  بـرای  اقدامـات مجمـع جهادگـران 

گاهـی بخشـی  گفـت: در انتخابـات ریاسـت جمهـوری در راسـتای آ

به مردم و اینکه بتوانند انتخاب شایسـته و انتخاب دقیق داشـته 

باشـند گروه هـای جهـادی و مجمع دوره ها یی جهت روشـنفکری 

امام علی  )ع(: برطرف کردن نیازهای مردم پایدار نیست مگر به سه چیز: ۱- کوچک شمردن خدمت تا خدا آن را بزرگ نماید؛ 2- پنهان 
داشتن آن تا خدا آن را آشکار کند؛ ۳- شتاب در برآوردن نیاز حاجتمند تا مسرت بخش باشد.
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کردند.  مردم برگزار 

گروه های جهادی سیاست  که هدف  وی افزود: الزم به ذکر است 

نیسـت. گروه های جهادی برای ریشـه کن کردن محرومیت شکل 

کامـا اشـتباه هسـت و آنهـا را از مسـیر  گرفـت لـذا ورود بـه سیاسـت 

اصلی دور می کند. 

لذا برای انتخابات 1400هم صرفا برای مشارکت مردم و انتخاب فرد 

اصلح برنامه ها و دوره هایی برگزار شد و سعی شد در فضای مجازی 

و رسانه انعکاس داده شود تا مردم به پای صندوق های رأی بروند. 

امـور  بـه  کـه مجمـع جهادگـران می توانـد  از خدماتـی  یکـی دیگـر 

مدیریتـی داشـته باشـد بحث کادرسـازی و تربیت مدیـران انقابی 

است. 

بـاره  ایـن  در  بختیـاری  و  چهارمحـال  جهادگـران  مجمـع  دبیـر 

گفـت: وقتـی اعضـای گروه هـای جهـادی بـه مناطـق محـروم اعزام 

امـا هـدف  بـا نیـت محرومیت زدایـی می رونـد  می شـوند هرچنـد 

اصلـی خودسـازی اسـت؛ اینکـه فـرد معنویـت خـود را بـاال ببـرد و 

روحیه جهادی داشته باشد. در نتیجه این فعالیت های جهادی 

گر در آینده سـمت  و سـازندگی می تواندافـرادی را تربیـت کنـد که ا

و پسـتی بـه ایشـان داده شـود بدلیـل مواجهـه شـان بـا مشـکات 

مـردم محـروم از نزدیـک هرگـز آنها را فراموش نخواهنـد کردو واقعا 

کـه مسـئوالنی بـا تفکـر جهـادی داشـته  ایـن نیـاز جامعـه ماسـت 

گروه هـای جهـادی می توانـد مسـتقیما برایـن  باشـیم و حضـور در 

امر اثر گذار باشـد. 

مجمـع  مطالبه گـری  وظیفـه  بـا  رابطـه  در  چنیـن  هـم  حیـدری 

جهادگـران بـه منظـور رفـع موانـع خدمت رسـانی و حـل مشـکات 

محرومیـن گفـت: باتوجـه بـه اینکـه اعضـای گروه هـای جهـادی بـه 

صورت میدانی کار می کنند و بین عموم مردم هستند و با مشکات 

روستاها، شهرستان ها و سایر مناطق محروم مواجه می شوند حل 

مشـکات مردم را از مسـئولین مربوطه مطالبه می کنند. 

که مردم  لذا گروه های جهادی به نوعی صدای مردم هسـتند چرا

محـروم دسترسـی بـه مسـئولین مربوطـه ندارند و مـا موظفیم این 

مشـکات را به سـمع و نظر مسئولین برسانیم. 

رئیـس مجمـع جهادگـران اسـتان چهارمحـال و بختیـاری پیرامون 

ارتبـاط گروه هـای جهـادی و مجمـع جهادگـران بیان کـرد: با توجه 

کـه بایـد  گرفتـه آن طـور  بـه اینکـه االن مجمـع جهـادی تـازه شـکل 

باشـد هنـوز بـه جایـگاه خـودش نرسـیده امـا بـا توجـه بـه اینکـه دو 

سـه سـال هسـت که مجمع شـکل گرفتـه گروه هـا از وظایف مجمع 

مطلع هستند و مشکاتی که از طریق مجمع می توانندحل بکنند 

را بـه شـورای جهـادی منتقـل می کننـد و بدین نحو مسـائل را حل 

می کنند. 

وی ادامـه داد: مجمـع مثـل یک نهالی اسـت که تازه کاشـته شـده 

ک و مواد تقویت کننده دارد تا به  و ایـن نهـال االن نیـاز به آب، خا

ثمـر برسـد وبتوانیـم ازطریـق مجمع جهـادی و شـوراهای جهادی 

قدمی در راسـتای محرومیت زدایی برداریم. 

حیـدری افـزود: به فضـل خداهمواره گروه های جهادی مشـکات 

بسـیار بزرگـی را در مناطـق و در روسـتاها و شـهرها بـا مطالبه گـری 

درسـت و در چارچوب قوانین و مقررات مرتفع سـاخته اند. 

هرگاه مسلمانی رفع گرفتاری مسلمانی را می کند خداوند به او خطاب می نماید که پاداش تو بر من و برای تو غیر از بهشت را نمی پسندم.
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ایـن  گروه هـای جهـادی هرگـز دنبـال  و  کـرد: مجمـع  کیـد  تا وی 

نیسـتند کسـی را زیـر سـوال ببرند یـا اینکه تخریب کننـد بلکه صرفا 

در چارچوب قانون اسـامی و قانون ملی مطالبه گری می کنند. 

گفـت:  حیـدری در رابطـه بـا صـدور بیانیه هـای مجمـع جهادگـران 

در مواقع حسـاس مجمع اسـتانی بیانیه نوشـته وبه بیان اعتراض 

گری پرداخته است. به عنوان مثال می توان به  خود و به مطالبه 

کرد:  بیانیه اصاح قانون بسیج سازندگی، بیانیه  این موارد اشاره 

ح احیـای سـازندگی، همینطـور بیانیـه در مـورد  در خصـوص طـر

شـهدای جهادگـر کـه مطالبـه همـه گروه هـای جهـادی بـود بـا ایـن 

مضمـون کـه دوسـتانی کـه در مناطـق محروم خدمـت می کنند واز 

وقـت و جـان خـود می گذرنـد وقتی دچار سـانحه می شـوند شـهید 

خدمت محسوب شوند. 

 مجیـد حیـدری هـم چنیـن دربـاره اقدامـات مجمـع جهادگـران 

چهـار محـال و بختیاری نسـبت به پیـام 9بندی حضرت آقا درباره 

گروه ها  گروه های جهادی گفت: ابتدائا فرامین حضرت آقا را برای 

ایشـان  پیـام  اجـرای  کردیـم و جهـت  و مجمـع جهـادی تحلیـل 

برنامه ریزی هابی صورت دادیم. 

کید کرد: به فضل خدا در تمامی جلسات و نشست های  حیدری تا

جهـادی دربـاره پیـام 9بندی کـه حضرت آقا فرمودنـد تحلیل های 

زیادی انجام گرفت و جهت اجرای سخنان ایشان برنامه ریزی های 

مهمـی صـورت گرفت که منجر به تحقق گام های بلند و موثری در 

جهت محرومیت زدایی شد. 

اسـتان  در  مجمـع  کـه  دوسـالی  درایـن  گفـت:  خاتمـه  در  وی 

را سـاماندهی و  گروه هـا  کـه  توانسـتیم  چهارمحـال تشـکیل شـد 

سـازماندهی بکنیـم و گروه هـای جهـادی زیادی تشـکیل بدهیم و 

هم چنین توانستم مسئولین استانی را پای کار بحث فعالیت های 

جهادی بیاوریم . 

از دیگـر اقدامـات بنده برگزاری دوره ها و اردوهای جهادی بود که 

اخیـرا بحـث فعالیت هـای جهـادی را در عرصـه احـداث مسـکن و 

آبرسانی را در استان داشتیم که به لطف خدا این گروه ها توانستند 

پروژه های بسـیار بزرگی را در اسـتان رقم بزنند. 

هم چنیـن سـاماندهی گروه هـای جهـادی در زمـان وقـوع اتفاقـات 

غیـر مترقبـه از دیگـر اقداماتـی بودکـه در مجمـع جهادگران اسـتان 

توانستیم انجام دهیم. 

وی ادامه داد: در زمان وقوع اتفاقات غیر مترقبه مثل سیل زلزله و 

سایر اتفاق های طبیعی که رخ میداد خیلی از گروه های جهادی با 

اشتیاق و مخلصانه به کمک مردم آسیب دیده می رفتند و گروه ها 

و افراد بنحوی خودجوش به سمت شهرستان ها و استان ها  راهی 

می شدند. یکی از مشکاتی که این مساله به همراه داشت وجود 

ناهماهنگـی در آن محـل بـودو مدیریـت بحـران را سـخت می کرد و 

گاه سـبب هرج و مرج و دوباره کاری می شـد. 

اما وقتی مجمع تشکیل شد کمک ها و اعزام گروه های جهادی با 

هماهنگی مجمع انجام می شـود .

در حال حاضر تعداد گروه های آماده برای اعزام و تخصص هایشان 

مشـخص اسـت لذا بعداز هماهنگی های الزم با مسـئولین منطقه 

هـدف خدمـت نیروهـای جهـادی باتوجـه بـه نیـاز منطقـه اعـزام 

بحـث  بـه  مدیریـت  ایـن  و  می کننـد  خدمت رسـانی  و  می شـوند 

سـازماندهی و سـاماندهی گروه ها بسیار کمک کننده است. 

امام حسین )ع(: درخواست های مردم از شما، از نعمت های الهی است برای شما، از این نعمت ها ملول و خسته نشوید.
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مـدت زیـادی اسـت که گروه هـای خودجوش مردمی در راسـتای 

محرومیت زدایی وتحقق عدالت در مناطق محروم و کم برخوردار 

حضـور پیـدا می کننـد ایـن گروه هـا همـواره سـعی کردنـد درجهـت 

رفـع نواقـص و تقویـت نـکات مثبت خود تاش کننـد. یکی از این 

اقدامـات ایجـاد مجامع جهادی اسـتان ها بوده که در این راسـتا 

صحبتی با رئیس سابق مجمع جهادی آذربایجان غربی، فاطمه 

محمدی داشته ایم. 

وی مسـئول سـابق مجمـع جهادگـران اسـتان آذربایجـان غربـی 

کنـون عضـو هیئـت رئیسـه مجمـع عالـی جهادگـران  هسـت وهـم ا

کشور می باشد. 

محمدی درباره سوابق جهادی خود اظهارکرد: از سال 1389 در 

اردوهای جهادی فعال هستم، از سال 93 گروه جهادی سفیران 

رحمت را تاسیس کردیم و به فضل الهی موفق به کسب رتبه اول 

رویـداد ملـی محیا درسـطح کشـوری شـدیم و در جشـنواره مالک 

اشـتر رتبـه برتـر آوردیـم و همینطـور در جشـنواره ملـی جهادگـران 

کردیم.  کسب  رتبه برتر 

محمـدی همچنیـن دربـاره اهـداف تشـکیل مجمـع جهادگـران 

اسـتان گفـت: مجمـع جهادگـران بـا هـدف سیاسـت گـذاری برای 

گروه هـای جهـادی تشـکیل شـد وی ادامـه داد: کارکـرد گروه های 

کنـار مـردم  کـه در  جهـادی میدانـی و عملـی هسـت. بدیـن معنـا 

هسـتند و خدمتگـزاری می کننـد. امـا در ایـن میـان احسـاس نیـاز 

بـه مجموعـه ای بـرای سیاسـت گذاری و مطالبه گـری در سـطح 

کان بوجود آمد. 

محمدی افزود: مجمع جهادگران به برنامه ریزی درباره مواردی 

که جهت ارتقاء سـطح خدمات الزم اسـت می پردازد وهم چنین 

کـه نیـاز هسـت مطالبه گـری  کان نسـبت بـه مـواردی  درسـطح 

می کند مثل بحث شـهدای جهادی. 

وی درباره ترکیب اعضای مجمع جهادی استانی ابراز کرد:مجمع 

جهادگران پنج نفر هسـتند که از بین رؤسـای شـوراهای جهادی 

کـه خـود  و رؤسـای نواحـی بـا رأی مسـتقیم شـورا های جهـادی 

 برای خدمت رسانی
مواضع سیاسی را کنار گذاشتیم

بر توانگر است که از دارایی خود هزینه کند و هر که روزی او تنگ باشد باید از آنچه خدا به او داده خرج کند خدا هیچ کس را جز ]به قدر[ آنچه به او 
داده است تکلیف نمی  کند خدا به زودی پس از دشواری آسانی فراهم می  کند. ( سوره طالق آیه 7
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منتخبی از گروه های جهادی هسـتند انتخاب می شـوند. 

محمـدی هـم چنـان ادامه داد: به فضل خـدا گروه های جهادی 

عمدتا بواسطه شوراهای جهادی شهرستان ها با مجمع جهادی 

استان ارتباط دارند و مشکات خود را با آنها در میان می گذارند. 

کرونـا نشسـت های حضـوری شـوراهای جهـادی  البتـه بدلیـل 

بامجامع جهادی اسـتان محدود شده است. 

بـا  ارتبـاط مسـتقیم  کـرد: هرچنـد ماخواهـان  کیـد  تا محمـدی 

که 4۵00گروه جهادی ثبت  گروه های جهادی هستیم اما از آنجا 

شـده در سـامانه در سـطح اسـتان داریـم ایـن امـکان عمـا میسـر 

نمی باشد. 

رئیـس سـابق مجمـع جهـادی اسـتان آذربایجـان غربـی در رابطه 

بـا ورود گروه هـای جهـادی بـه سیاسـت گفت:مجمـع جهادگـران 

بـا ورود مسـتقیم بـه عرصـه سیاسـت و تحـت تاثیـر جناح هـا قـرار 

گرفتن بسیار مخالف است و تنها به جهت بصیرت افزایی سیاسی 

و بـاال بـردن سـواد سیاسـی و بینـش سیاسـی مـردم اقـدام می کند 

وهمانگونه که رهبر انقاب فرمودند مانه چپ هستیم نه راست، 

گروه هـای  بلکـه مـا انقابـی هسـتیم مجامـع جهـادی اسـتان و 

جهـادی نیـز همین موضع را در پیش گرفته اند. 

گفتـه ایـن جهادگـر در انتخابـات ریاسـت جمهـوری 1400 نیـز  بـه 

کـه از هیـچ  موضـع مجمـع در همـان ابتـدای انتخابـات ایـن بـود 

روشـنگری  امـا وظیفـه  و حزبـی هرگـز حمایـت نمی کنـد  جنـاح 

کنـار مـردم هسـت و در انتخابـات هـم حضـور  سیاسـی دارد، در 

فعال داشته است. 

رئیس سابق مجمع جهادی آذربایجان غربی و عضو فعلی هیأت 

رئیسه مجمع عالی کشوری درباره ارتباط مجامع با دولت گفت: 

کنند و  کنونی رابطه خوبی برقرار  کرده اند با دولت  مجامع سـعی 

به فضل خدا با معاون اول رئیس جمهور جلسات مهمی داشتیم 

کـه در نتیجـه آن تعامـات مجامع جهادی بـا دولت افزایش پیدا 

کرده است و به لطف خدا اهمیت گروه های جهادی بیشتر شده. 

وی همچنیـن گفـت مـا سـعی کردیـم در مجمـع تا حدی کـه قادر 

هسـتیم در تمـام عرصه هـا که نیاز بود صـدای گروه های جهادی 

کـه نیـاز بـه حضـور مسـتقیم مجمـع بـود  باشـیم چـه در مـواردی 

مثل زلزله سـر پل ذهاب که خود مجمع در صحنه وارد شـد و با 

هم افزایی که داشـتیم به فراخوان نیروها پرداختیم و نیرو اعزام 

کردیـم. وی ادامـه داد: همچنیـن سـعی کردیـم صـدای گروه های 

جهـادی را بـه دولـت و مجلـس برسـانیم بـا برگـزاری جلسـات و 

صدور بیانیه ها. 

کرده ایـم  کـه صـادر  محمـدی افـزود :یکـی از بیانیه هـای مهمـی 

مربـوط می شـود بـه شـهدای جهـادی یعنـی ناظـر بـود بـر اینکـه 

کـه در حیـن جهـاد سـازندگی دچـار سـانحه شـده بودنـد  افـرادی 

شـهید در نظر گرفته شوند. 

رئیـس سـابق مجمع جهـادی آذربایجان غربـی در خصوص پیام 

کشـوری سـتاد و قرارگاهـی را  گفـت: مجمـع  9بنـدی حضـرت آقـا 

کـه  کـه بنـا بـر آن اسـت  کـرده اسـت  در خصـوص پیـام آقـا ایجـاد 

تصمیماتـی کـه در آن اتخـاذ می شـود بومی سـازی و به اسـتان ها 

اباغ گردد. وی ادامه داد: هم چنین در سطح استانی هم مجمع 

سیاسـت  گذاری هایی را در زمینـه اجـرای پیـام ایشـان اتخـاذ و به 

گروه های جهادی اباغ کرده اسـت. 

وی همچنـان گفـت یکـی از مباحثـی که در پیام 9 بندی حضرت 

آقا به آن اشاره شده رشد کمی و کیفی گروه های جهادی است که 

در راستای رشد کمی باید عرض کنم که رئیس محترم سازندگی 

استان آذربایجان غربی اشاره داشت که تعداد گروه های جهادی 

ثبـت شـده در آذربایجـان غربـی به 4۵00 رسـیده اسـت همچنین 

در راستای ارتقاء سطح کیفی گروه های جهادی دوره هایی برای 

شوراهای جهادی برگزار شده که برای برخی از شوراها به صورت 

مجازی و برخی به صورت ویدئو کنفرانس یا حضوری برگزار شد. 

وی افـزود: ایـن دوره هـا بـرای افـرادی که بـه تازگـی وارد گروه های 

جهادی شـدند بسـیار مناسـب هست و جهت آشـنا شدن آنها با 

فعالیت های گروه های جهادی می باشـد. 

کـه منجـر بـه ارتقـاء  محمـدی همچنـان گفـت :از دیگـر اقداماتـی 

تشـکیل  می باشـد  جهـادی  گروه هـای  خدمـات  کیفـی  سـطح 

کارگـروه فرهنگـی  کـه از جملـه آنهـا  کارگروه هـای تخصصـی هسـت 

آموزشـی اقتصـاد مقاومتـی عمرانـی کارگـروه خواهـران و پزشـکی و 

غیـره هسـت. وی افـزود: بـرای مثـال در کارگروه پزشـکی از بسـیج 

پزشـکی اسـتفاده کردیم برای بخش فرهنگی از بسیج فرهنگیان 

گرفتیم.  کمک 

محمـدی ادامـه داد:یکـی دیگـر از مفـاد پیـام آقـا بحـث انعـکاس 

فعالیت هـای گروه هـای جهـادی بـود کـه در این راسـتا ما بخشـی 

کـه مجمـع توانسـت تعامـات  بـه عنـوان رسـانه سـازندگی داریـم 

خوبی با آن داشته باشد و از این بخش در راستای تولید محتوا 

در فضای مجازی یا تولید برنامه های زنده با موضوع جهادگران 

در مناسـبت های مختلف و غیره استفاده کردیم. 

 امام صادق )ع(: از با ارزش ترین کارها نزد خداوند متعال، شاد کردن مؤمنین است؛ مثل سیر نمودن آنها، یا نجات دادن آنان از سختی ها و 
گرفتاری ها، یا ادای بدهی آنها.
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کار جهادی فرمودند: ما  همان طور که رهبر بزرگ انقاب درباره 

هـر جایـی کـه بـه خـدا تکیه کردیـم، به نیـروی مردم تکیـه کردیم 

و حاضـر بـه حرکـت جهـادی شـدیم، پیـروز شـدیم، فعالیت هـای 

جهـادی نقـش مهمـی در سـازندگی، موفقیـت و پیشـرفت کشـور 

دارد. بـه واسـطه برکاتـی کـه حرکت هـای و فعالیت هـای جهـادی 

، مردم محروم و کشور دارد ارتقاء سطح کیفی  برای افراد جهادگر

فعالیت های جهادی گروه ها مدنظر بوده است وایجاد شوراهای 

جهادی نواحی، مجمع جهادگران استانی و مجمع کشوری همه 

در راسـتای همین هدف بوده است. 

از جهادگـران جـوان وپرتـاش عرصـه  یکـی  رو خدمـت  ایـن  از 

کـه سـمت ریاسـت مجمـع جهادگـران تهـران  سـازندگی رسـیدیم 

بزرگ را عهده دار می باشـد. 

امیر حسام ایزدی دانشجوی دکتری پاسما است و رئیس گروه 

أیـن عمـار می باشـد. وی دربـاره سـابقه فعالیت هـای  جهـادی 

جهـادی خود اظهار کرد: 

را  از حـدود سـال89_90 فعالیت هـای جهـادی خـود  اینجانـب 

آغـاز کـردم کـه قبـًا در حـوزه عمرانـی در کهگیلویـه و بویراحمـد و 

چهارمحال و بختیاری مشغول خدمت بودیم و از سال 93_94 

در حوزه درمان و بهداشـت وارد شـدیم. 

گـر  ا گفـت:  جهـادی  مجامـع  تشـکیل  فوایـد  بـا  رابطـه  در  وی 

بخواهیـم بـرای تحقـق عدالـت و پیشـرفت قـدم برداریـم اولیـن 

اولویـت آن همگانـی کـردن ایـن فرهنـگ درون جامعـه اسـت کـه 

البتـه ایـن فرهنـگ جزئـی از دیـن ماسـت سـیره پیامبـر و امامـان 

ماسـت فرهنـگ دسـتگیری، خدمـت و مهربانـی از توصیه هـای 

دینی ماست. 

حرکت هـای  سـازی  گفتمـان  عدالـت  تحقـق  الزمـه  افـزود:  وی 

جهـادی اسـت و ایـن بـا رشـد جمعـی و فـردی اعضـای جامعـه 

محقـق می شـود بـا اینکـه بتوانیم بینـش افراد را در هـر موقعیتی 

، کاسـب و غیره برای خدمت رسـانی  کـه هسـتنداز قبیـل خانه دار

در جامعـه تغییر دهیم. 

بـه گفتـه این جهادگر یکی از وظایف مهم مجمع جهادی تهران 

بـرای عامـه هسـت  گفتمـان سـازی حرکت هـای جهـادی  بـزرگ 

تشکیل کارگروه های تخصصی 
برای ارتباط با وزارتخانه ها

پیامبر گرامی  اسالم: هر کس که در بر طرف کردن نیاز مسلمانی به خاطر خدا کوشش کند، خداوند بزرگ برای او هزار هزار حسنه می نویسد.
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کـه ازدیگـر وظایـف آن هـم می تـوان بـه همـوار کـردن مسـیر بـرای 

گروه های جهادی جهت خدمت رسـانی اشـاره کرد. 

ایـزدی دربـاره نحـوه انتخـاب اعضـا گفـت: مـا در تهـران بزرگ 23 

کـدام  ناحیـه داریـم، اقشـار قرارگاه هـا شـورای ادواری مجمـع هـر 

از نواحی شـورای خاص خود را دارند مسـئول شـوراهای نواحی 

کننـد بـه سـازندگی بـه عـاوه  تهـران می تواننـد نماینـده معرفـی 

شـوراهای نواحـی حـق رای هم دارنـد. وی ادامـه داد داوطلبان 

از طریق رای گیری انتخاب می شوند اعضای آن 7 نفر اصلی دو 

نفـر علـی البـدل هسـتند شـورای ادوار از اعضـای ادوار یـک یا دو 

نفـر بـه مجمع می فرسـتند در نتیجه 11 نفر تصمیم گیرنده وجود 

دارد. اما مجمع عمومی که 40 نفر هستند با حضور تمام نواحی 

و اقشـار برگزار می شود. 

ایزدی هم چنین درباره نحوه ارتباط گروه های جهادی با مجمع 

گفـت: ارتبـاط از راه رابـط نواحـی هسـت هـر رابـط چهـار ناحیـه را 

تحـت کنتـرل دارد هر گروه جهادی در هر ناحیه مسـئله مد نظر 

کرده  که در اختیار دارد یادداشت  کاربرگ هایی  خود را از طریق 

و از راه شـورای جهادی به سـمع و نظر مجمع می رسـاند. 

گفتـه نمانـد کـه در سـومین مجمـع نقـش مجمـع درحـل  البتـه نا

بـوده و قصـد داریـم نقـش  کمرنـگ  گروه هـای جهـادی  مسـاله 

مجامع را در حل مسائل شان و برطرف کردن موانع خدمتگزاری 

گروه هـای  کـردن  کار  از جزیـره ای  کنیـم و دیگـر  ایشـان بیشـتر 

کنیم.  جهادی خودداری 

سیاسـت  بـه  جهـادی  ومجمـع  وه هـا  گر ود  ور بـاره  در وی 

گفت:گروه های جهادی برای خدمت ایجاد شده اند و خودشان 

گـر فعالیتـی هـم  اصـواًل عاقـه بـه فعالیت هـای سیاسـی ندارنـد ا

می کنیم برای حل مسائل ایجاد شده است و همینطور مطالبات 

مـا صرفـًا بـرای حـل مشـکل هسـت از بطـن مـردم اسـت نـه بـرای 

کثر مطالبات با ارائه راهکار صورت می گیرد نکته ای  سیاسـت و ا

کـه در اینجـا الزم اسـت مـد نظـر قـرار گیرد آن اسـت کـه گروه های 

کشـور دارنـد در موضوعـات  جهـادی نقـش تصمیـم سـازی در 

ایـن  بشـوند  تصمیماتـی  ایجـاد  بـه  منجـر  می تواننـد  مختلـف 

همـکاری  بـا  کـه  باشـد  اسـتانی  درون  می توانـد  تصمیم سـازی 

مسئول استان انجام می شود یا مسائل مملکتی باشد از طریق 

رسـانه ها و بیانیه ها محقق می شود. 

گروه های جهادی با فعالیت های خیرخواهانه شان مشخص شد 

سـبد رای نظـام هسـتند نماینـده نظـام هسـتند و با خدماتشـان 

می توانند منجر به افزایش مشارکت مردم در رای گیری ها بشود. 

ایـزدی دربـاره پیـام 9بنـدی حضـرت آقا گفـت: یکـی از مهمترین 

بندهـای فرمایش حضرت آقا اشـاره دارد به انعـکاس هنرمندانه 

کـه ایـن موضـوع بـه بحـث اخیـر حضـرت  فعالیت هـای جهـادی 

آقـا دربـاره جهاد تبیین بسـیار نزدیک اسـت برخـی جهادگران به 

خاطر اخاص شان دوست نداشتند فعالیت های جهادی خود 

را انعـکاس دهنـد ایـن باعـث می شـود که دشـمن دسـتاوردهای 

انقاب را طور دیگری تبیین کند لذا امر مهمی است که بتوانیم 

فعالیت هـای جهادی را انعکاس دهیم. 

گـروه جهـادی مردمـی تریـن تشـکل انقـاب اسـامی   وی افـزود: 

امام صادق )ع(: مسلمانان موظفند در راه رسیدگی و کمک به نیازمندان کوشا و نسبت به یکدیگر عطوف و مهربان باشند و از پرداخت 
کمک های مالی به همدیگر مضایقه نکنند و به هنگام گرفتاری، یار و یاور هم باشند.
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که از بطن انقاب بیرون آمده لذا باید دسـتاوردهای آنها  اسـت 

کنار مناطق محروم به سمع و نظر مردم برسانیم.  گوشه و  را در 

رئیس مجمع جهادگران تهران بزرگ ادامه داد: همچنین درباره 

کید  کمی و کیفی سـازی گروه هـای جهادی که حضـرت آقا بر آن تا

گرفته است ازجمله آن می توان به این  داشتند اقداماتی انجام 

موارد اشـاره کرد برگزاری نشسـت های تشـکیاتی شـورای نواحی 

برای کیفی سازی با استفاده از دستگاه های پشتیبان و تشکیل 

کارگروه هـای تخصصی با عنوان به رسـم جهاد. 

کارگروه هـای تخصصـی  گفـت:  کارگروه هـای تخصصـی  وی دربـاره 

گروه هـای جهـادی بـه  کـردن  یکـی از وظایـف مهـم شـان مرتبـط 

گـر قـرار اسـت  نهادهـای مرتبـط و پشـتیبان هسـت بـرای مثـال ا

ایـن  مربوطـه  کارگـروه  باشـیم  نیـرو همـکاری داشـته  وزارت  بـا 

بـا  کارگروه هـای تخصصـی  ایجـاد می کنـد همـه  را  هماهنگی هـا 

نهادهای تحت پوشـش آن در ارتباط هسـتند. 

کمـی نیـز در صورتـی می توانیـم  از لحـاظ رشـد  وی ادامـه داد: 

کـه حمایـت دسـتگاه های  گروه هـای جهـادی را افزایـش بدهیـم 

کـه مجموعه هـا و  قـادر و پشـتیبان را داشـته باشـیم بدیـن معنا

نهادهـا و وزارتخانه هـا با کمک مجمع جهادی اسـتان مشـکات 

را حـل و ظرفیت هـا را اضافه کنند . 

ایـزدی دربـاره تربیـت مدیران تـراز و انقابی گفت رشـد فردی در 

تشـکیات می توانـد سـبب تربیـت چنیـن مدیرانـی شـود. چـرا که 

کسـی روح و  گـر  کـف میـدان جهـاد حضـور داشـته انـدو ا آنهـا در 

کنـد می توانـد مدیـر تـراز  جسـمش در ایـن فعالیت هـا رشـد پیـدا 

انقابی موفق بشـود. 

وی دربـاره مدیریـت بحـران در زمـان وقـوع حـوادث غیـر مترقبـه 

گفت :تهران بزرگ قرار گاه پهنه ای داریم همه گروه های جهادی 

گروهی به صورت  ذیل یک قرارگاه هسـتند به عنوان مثال اخیرًا 

کرمـان رفتنـد بـرای 62 پـروژه آبرسـانی و حـدود 100  قرارگاهـی بـه 

پروژه احداث مسکن. 

گفـت: رسـیدن  رئیـس مجمـع جهـادی تهـران بـزرگ در خاتمـه 

بـه آرمـان ترویـج فرهنـگ جهـادی در جامعـه نیاز به خودسـازی 

جمعـی و فـردی بـرای جوانـان دارد. وی افـزود: اولویـت جوانـان 

در خود سازی فردی، تحصیل، تهذیب و ورزش است و مصداق 

خودسـازی فـردی حرکتهـای جهـادی اسـت. از ایـن رو اسـت که 

حضـرت آقـا می فرماینـد جوانـان باید در عرصـه خدمت به مردم 

بدرخشند. 

کـه حرکـت جهـادی و روحیـه جهـادی  وی ادامـه داد: آنجایـی 

هسـت انسـان حـل می شـود در ایمـان و در آرمـان، در خدمـت 

و مهربانـی بـه دیگـران و خـودش را فرامـوش می کنـد، اینجاسـت 

کـه می گوییـم مـا نیـاز بـه خدمـت کردن به ولـی نعمتـان داریم نه 

آنهـا نیـاز بـه خدمت گرفتن ازما، ما زندگـی نمی کنیم برای زندگی 

می کنیـم برای زنده کردن دل ها؛

 تـا توانی به جهـان خدمت محتاجان کن

 بـه دمی یا درمـی یا قدمی یا قلمی

به یقین کسانی که ایمان آورده، و کارهای شایسته انجام داده اند، به زودی خداوند رحمان محّبتی برای آنان )دردل ها( قرارمی دهد.
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