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 با کار جهادی بن بست ها می شکند

ما جز با کار جهادی و کار انقالبی نخواهیم توانست این کشور را به 
سامان برسانیم. در همه ی بخشها، کمربسته بودِن مثل یک جهادگر 
بود، بن بست ها  اگر  این  راه می افتد؛  بود، کارها  اگر  این  الزم است ؛ 
باز میشود، شکافته میشود؛ ]یعنی[ کار فراوان، ُپرحجم و باکیفّیت و 
مجاهدانه و انقالبی. انقالبی یعنی چه؟ بعضی خیال میکنند وقتی 
از خطوط اصلی  اّتفاقًا یکی  یعنی بی نظم؛ نخیر،  انقالبی،  میگوییم 
انقالبی گری، نظم است؛ منتها انقالبی، یعنی اینکه خودمان را سرگرم 

کارهای حاشیه ای و تشریفاتی و زرق وبرقی و مانند اینها نکنیم.

 اردوهای جهادی شما را با وظایف تان آشنا می کند

شما  اّواًل  است...  باارزشی  چیزهای  خیلی  جهادی  اردوهای  این 
با  را  شما  میکند،  آشنا  قشرها  با  میکند،  آشنا  کشورتان  اوضاع  با  را 
را  وظایف سنگینی که برعهده ی همه ی ما هست آشنا میکند، شما 
با کم کاری های ما در طول این سالهای بعد از انقالب آشنا میکند در 
مورد عدالت آموزشی و بهره مندی دانش آموزان از سهم مناسب خود 
در همه ی نقاط کشور به ویژه مناطق دوردست و شناسایی و پرورش 
است  شده  صحبت  بارها  محروم  مناطق  در  درخشان  استعدادهای 
عدالت  موضوع  است،  مطرح  مجازی  آموزش  مسئله ی  که  اکنون  و 

آموزشی حساس تر از گذشته است.

 کار جهادی، عامل پیروزی ها

و  کردیم  تکیه  مردم  نیروی  به  کردیم،  تکیه  خدا  به  که  جایی  هر  ما 
حاضر به حرکت جهادی شدیم، پیروز شدیم؛ نگاه کنید شما از اول 
انقالب تا حاال، هر جا ما مردم را آوردیم وسط کار، به نام خدا شروع 
کردیم و حرکتمان حرکت جهادی بود، ما در آنجا پیروز شدیم. در خود 
اصل انقالب این اتفاق افتاد، مردم آمدند، مردم خیابانها را پر کردند، 
قشرهای مختلف مردم آمدند وسط میدان، و حرکت حرکت جهادی 
بود. در دفاع هشت ساله مردم آمدند وسط کار... ما پیروز شدیم؛ در 
همه ی موارد دیگری که مردم آمدند و خدای متعال بر زبان و دل مردم 

حاکم بود و کار کار جهادی بود، ما پیروز شدیم .

حضور در اردو جهادی خدمت به خودتان است

بسیج  و  اردوهای هجرت  در  و معنوی  از خدمت رسانی مادی  مهم تر 
استعدادهای  میکنید؛  خودتان  به  شما  که  است  خدمتی  سازندگی 
شما  وجود  در  که  بالقوه هائی  به  میکنید؛  فعال  را  خودتان  درونی 
آشنا  مردم  زندگی  با  میکنید؛  پیدا  تجربه  میبخشید؛  فعلیت  هست، 
میشوید؛ این حصارهای طبقاتی شکسته میشود؛ واقعیتهای زندگی 
را لمس میکنید؛ در خودتان شعف و بهجت خدمت رسانی را احساس 
که  کسی  میکنید.  زنده  خودتان  وجود  در  را  احساس  این  و  میکنید 
لذت خدمت و کار را بچشد، از کار خسته نمیشود… جوانی که این 

لذت را در وجود خودش کشف کرد، از خدمت خسته نمیشود.

بیانات مقام معظم رهبری درباره فعالیت های جهادی 
هرجا از حرکت جهادی غفلت کردیم، عقب ماندیم

این  شدیم؛  ناکام  و  ماندیم  عقب  کردیم،  غفلت  جهادی  حرکت  و  انقالبیگری  از  هرجا  و  رفتیم  پیش  کردیم  عمل  انقالبی  هرجا  ما 
ماندیم.  عقب  کردیم،  غفلت  و  کردیم  کوتاهی  هرجا  رفتیم؛  پیش  کردیم،  حرکت  جهادی  بودیم،  انقالبی  هرجا  است...  واقعّیتی  یک 
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روستایی   و  شهری  نشین  مستضعف  مناطق 
آموزشی،  اجتماعي،  مشکالت  به  توجه  با 
خود،  فرد  به  منحصر  اقتصادي  فرهنگي، 
معرض  در  بیشتر  مناطق  سایر  به  نسبت 
همچنین  هستند.  اجتماعي  هاي  آسیب 
چالش  و  جامعه  در  کرونا  ویروس  شیوع  با 
رقم  کشور  در  آن  گسترش  تبع  به  که  هایی 
خورده بسیاری از نظام های اجتماعی کشور 
دچار آسیب شده اند. یکی از این نظام های 
اجتماعی، نظام تعلیم و تربیت می باشد. از 
همان ابتدای شیوع ویروس کرونا، مسئولین 
تعطیلی  اما  بودند  چالش  این  رفع  فکر  به 
سپس  و  بود  راهبرد  ترین  ابتدایی  مدارس 
صدا  طریق  از  آموزان  دانش  مجازی  آموزش 
وسیما، فعالیت معلمان و شکل گیری شبکه 
آمادگی  عدم  به  توجه  با  اما  خورد؛  رقم  شاد 
زیرساخت  های الزم در سطح کشور بسیاری 
از دانش آموزان نتوانستند از پوشش تحصیلی 
بیانات  به  توجه  با  گردند.  برخوردار  مناسبی 
مقام معظم رهبری در شهریورماه 1399 نیاز 
فعالیت  جهادی،  اقدام  و  ریزي  برنامه  با  بود 
هاي تربیتي و آموزشي در این مناطق صورت 
زمینه  توانند  می  جهادي  هاي  گروه  پذیرد. 
ساز رشد و ارتقاي تحصیلي دانش آموزان بوده 
و همچنین منجر به کشف و رشد استعدادهای 

نیروي انساني براي تربیت نسلي متناسب با 
همین  در  موجود  مسائل  و  مشکالت  حل 
مناطق شوند، که خود مي تواند زمینه ساز رفع 
آسیب هاي اجتماعي موجود باشد. با عنایت 
دانشجویان  از  رهبری  معظم  مقام  مطالبه  به 
بسیجی مبنی بر کمک به مسئولین و با توجه 
و  پرورش  و  آموزش  دستگاه  های  تالش  به 
سخت بودن این کار، ضرورت بسیج همگانی 
جهت همیاری با آموزش و پرورش در راهبرد 
حل مسائل نظام تعلیم و تربیت و چالش های 
عدالت  توسعه  و  کرونا  ایام  در  آمده  وجود  به 
آموزشی_ تربیتی ، دانشجو معلمان بسیجی 
دانشگاه فرهنگیان چهارمحال و بختیاری در 
با همکاری  قالب جهاد تربیتی در دو مرحله 
دانشگاه فرهنگیان استان و اداره کل آموزش 
و  تعلیم  دستگاه  یاری  به  استان  پرورش  و 
تربیت کشور شتافتند. گزارش این دو مرحله 

بصورت مبسوط در این نشریه آمده است.
این طرح با این اهداف برنامه ریزی شده است
تقویت  و  جهادی  روحیه  و  فرهنگ  ترویج   .1
بین  در  دوستي  نوع  و  مشارکت  حس 

دانشجومعلمان 
جهادي  هاي  فعالیت  رویکرد  تطبیق   .2
دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان با فعالیت 
مهمترین  عنوان  به  آموزشي  و  تربیتي  هاي 

رسالت این قشر  
و  آموزشی  کمبودهای  کاهش  به  کمک   .3
افت تحصیلی ناشی از شیوع ویروس کرونا در 

مناطق مستضعف نشین
شرکت  دانشجومعلمان  توانمندسازي   .4
به  توجه  با  جهادي  هاي  فعالیت  در  کننده 
عیني بودن شرایط و محیط مناطق مستضعف 

نشین، با شرایط و محیط کاري آینده آن ها
5. کمک به اشاعه فعالیت تخصصي در زمینه 
هاي  گروه  بین  در  آموزشي  و  تربیتي  هاي 

جهادي دانشجویی
6. کمک به معلمین و با توجه به فعالیت های 

بسیار زیاد در ایام کرونایی
هاي  برنامه  از  مستضعفین  مندي  بهره   .7
آموزشي و تربیتي گروه هاي جهادي دانشگاه 

فرهنگیان در راستای تحقق عدالت آموزشی
پیش  از  بیش  ارتباط  و  شرایط  تسهیل   .8

دانشجومعلمان با مدارس استان
9. اثرگذاری و هدفمند شدن درس کارورزی 

دانشجومعلمان
گام  در  اسالمی  انقالب  گفتمان  ترویج   .10

دوم
تربیتی  های  تمرین  و  پویایی  گسترش   .11

برای دانشجومعلمان
به قلم پوریا حشمتی

گروه های جهادی پای کار تعلیم و تربیت
بررسی مهم ترین اهداف طرح جهاد تربیتی

عکس از دانشجو معلم جهادگر ،  علی اکبر مالکی

ویژه نامه طرح جهاد تربیتی
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سجاد صدیقی گفت : طرح جهاد تربیتی در دانشگاه فرهنگیان 
چهارمحال و بختیاری باعث شد از گروه جهادی فراتر رویم و به 

شبکه جهادی برسیم.
ــران  ــت جهادگ ــی در نشس ــجاد صدیق ــر س ــریه بصی ــزارش نش ــه گ ب
دانشــگاه فرهنگیــان در چهارمحــال و بختیــاری، اظهــار داشــت: هنگامــی 
ــن  ــط س ــیدیم متوس ــازی رس ــی س ــه غن ــته ای ب ــت هس ــه در صنع ک
ــی  ــه حت ــد ک ــادی کاری می کن ــد، اراده جه ــاله بودن ــا 27 س ــان م جوان

ــی آورد. ــه تســخیر در م ــود ب ــم را درون خ عرصــه عل
وی بــا تاکیــد بــر اســتفاده از عنصــر جهــادی، خاطرنشــان کــرد: عنصــر 
ــک  ــمن را خش ــب دش ــد روی ل ــد لبخن ــای کار می آی ــه پ ــادی ک جه
ــه  ــم همــه ب ــم زدی ــا در انقــاب اســامی رق ــی کــه م ــد، تحوالت می کن
دلیــل فهــم جهــادی اســت، تنهــا عنصــری کــه بدنــه را بــرای کار نــرم 

ــود. ــل می ش ــادی ح ــل جه ــئله ها در فع ــت، مس ــاد اس ــد جه می کن
مســئول بســیج دانشــجویی دانشــگاه فرهنگیــان گفــت: اوضــاع آمــوزش 
و پــرورش اصــا خــوب نیســت، امــا چیــزی کــه می توانــد آن را متحــول 
کنــد فهــم و اراده جهــادی اســت، اگــر فهــم و اراده جهــادی پــای کارآمــد 

آمــوزش و پــرورش هــم متحــول خواهــد شــد.
ــه اســت،  ــان یک طرف ــا اشــاره اینکــه نظــام مــدرن یــک اتوب صدیقــی ب
ــدرن  ــام م ــی از نظ ــردن راه معمول ــا طی ک ــوان ب ــز نمی ت ــت: هرگ گف
جلــو زد، تنهــا میان بــر کار جهــادی اســت، تحریــم نمی توانــد بــر فهــم 
و جهــاد ارادی اثــر کنــد، چــرا کــه فنــون و قاعــده آن بــه دســت خــدا 

اســت.
وی تصریــح کــرد: قصــه کرونــا فرصــت بی بدیــل در تحــول نظــام 
ــا  ــران کرون ــن بح ــدد همی ــد به ع ــود، بای ــد ب ــرورش خواه ــوزش و پ آم
ایــن موقعیــت را فرصــت دیــد، عنصــر جهــادی معــادالت قــدرت را عوض 

می کنــد.
صدیقــی بــا اشــاره بــه طــرح جهــاد تربیتــی افــزود: طــرح جهــاد تربیتــی 
ــروه  ــد از گ ــث ش ــاری باع ــال و بختی ــان چهارمح ــگاه فرهنگی در دانش

جهــادی فراتــر رویــم و بــه شــبکه جهــادی برســیم.
مســئول بســیج دانشــجویی دانشــگاه فرهنگیــان  تصریــح کــرد: ســاختار 
رســمی در وضعیــت عــادی پاســخگو نبــود و نمی توانســت پاســخ 
آمــوزش و تربیــت را دهــد، نهضــت مدرســه ایــران یــک مــوج عظیمــی از 
فضــای تربیتــی در کشــور تولیــد می کنــد کــه محــور آن دانشــجو معلــم 
و یــا نامعلــم جــوان آمــوزش و پــرورش خواهــد بــود، امیــد اســت بتــوان 

ایــن نهضــت را بــه زودی تکثیــر کنیــم.
ــان  ــگاه فرهنگی ــجویان دانش ــد از دانش ــه داد : 30 درص ــی ادام صدیق
اســتان چهارمحــال و بختیــاری در طــرح جهــاد تربیتــی ثبــت نــام کــرده 

ــد کــه جــای تقدیــر و تشــکر دارد. ان
ساختار  در  آموزشی«  »تربیتی،  جهادی  گروه های  تشکیل 

رسمی، شبکه ایمان مدار آموزش را به وجود خواهد آورد
ــه  ــادی داوطلبان ــای جه ــی جریان ه ــرد : گاه ــان ک ــی بی ــجاد صدیق س
ــت  ــه حرک ــد. اینک ــده می کنن ــدون فای ــرادی ب ــه اف ــدل ب ــان ها را ب انس
گروه هــای جهــادی خــارج از ســاختار رســمی و بــه صــورت مــوازی پیش 
ــد درون  ــادی بای ــدم گروه هــای جه ــۀ درســتی نیســت. معتق ــرود، روی ب
ســاختارهای رســمی حاکمیــت شــکل بگیرنــد تــا بتواننــد بــه نوبــۀ خــود 
زایــش جدیــدی در ســاختار حکمرانــی کشــور شــکل بدهنــد. ســاختار 
ایــن گروه هــا نبایــد بــر پایــۀ تعلقــات تئوریــک دولت هــای شــبه مــدرن 

شــکل بگیــرد.
وی افــزود : مطلــوب اســت کــه در نظــام حکمرانــی کشــور یــک شــبکه 
ــرای تحقــق ایــن مهــم 3 مؤلفــۀ بایــد در نظــر  ایمانــی ایجــاد گــردد، ب

گرفتــه شــود؛ 
1. تمــام مراحــل کار ایمانــی درون ســاختار اداری و رســمی کشــور اتفــاق 

بیفتد 
2. فرآیندی برای بهینه سازی فعالیت این جهادگران طراحی شود 

3. جامعه را بر اساس تعلقات ایمانی هدایت کنیم.
جهاد تربیتی تنها بر مسأله آموزشی- تربیتی تکیه نمی کند 

مســئول بســیج دانشــجویی دانشــگاه فرهنگیــان گفــت : طــی دو ســال 
ــوزش و  ــمی آم ــنل رس ــر از پرس ــزار نف ــش از 101 ه ــده)1401( بی آین
پــرورش بازنشســته خواهنــد شــد و آمــوزش و پــرورش در فاصلــۀ 
ــد  ــه خواه ــرو مواج ــود نی ــران کمب ــا بح ــا 1403، ب ــال های 1402 ت س

شــد . 
ــی«  ــات مل ــام »نج ــه ن ــد ب ــیزدهم را بای ــت س ــه دول ــم ک ــاد داری اعتق
نامیــده شــود؛ چــرا کــه در مســائلی ماننــد آمــوزش و پــرورش بــا خطــر 
ویــژۀ وقــوع نوعــی از  فروپاشــی ســاختاری مواجــه هســتیم کــه بخشــی 
از آن برآمــده از معضــات پــروژۀ جهانی ســازی و قســمت دیگــر مبتنــی 
بــر مســئلۀ  آینــده پژوهشــی نظــام آموزشــی کشــور در دوران پســا کرونــا 
اســت، البتــه بــرای جلوگیــری از ایــن فروپاشــی ســاختاری راهکاری هــای 
متعــددی وجــود دارد کــه پــروژۀ »جهــاد تربیتــی« یکــی از آن هــا اســت، 
ایــن پــروژه محــدود بــه مســائل »تربیتی-آموزشــی« نیســت و بخــش از 

ارکان آن بــر اســاس نظــام فطــری انســان ها طراحــی شــده اســت.
نباید  جهادی  کار  در  دانشجویان  و  دانش آموزان  ویژه  ظرفیت 

مغفول بماند
وی تصریح کرد : کنش گری جوانان و نوجوانان نیز به اندازۀ فعالیت های 
معلمان در عرصه آموزش و پرورش مهم است، برای مثال دانش آموزان 
پایه های دهم تا دوازدهم و جریان های دانشجویی ظرفیت های مناسبی 
برای کمک به ساختار رسمی دارند اما ماموریت خاصی توسط ساختار 

رسمی برای آن ها تعریف نشده است.
گروه جهادی که در یک استان با 10 درصد از ظرفیت جمعیتی و 

زیرساختی یک استان وارد فعالیت موازی با ساختار رسمی کشور می شود 
به طور قطع توان رقابت با ساختار رسمی را ندارد بنابراین باید شیوۀ 

صحیحی برای فعالیت گروه های جهادی در قالب ساختار رسمی کشور 
تنظیم و طراحی شود.

از گروه جهادی فراتر رفته ایم و به شبکه جهادی رسیدیم
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آمار مرحله اول طرح جهاد تربیتی در استان چهارمحال و بختیاری
ویژه نامه طرح جهاد تربیتی

نشریه بصیر

BASIR
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آمار مرحله دوم طرح جهاد تربیتی در استان چهارمحال و بختیاری
ویژه نامه طرح جهاد تربیتی

نشریه بصیر

BASIR
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آمار اردو های سیار طرح جهاد تربیتی
ویژه نامه طرح جهاد تربیتی

نشریه بصیر

BASIR
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ویژه نامه طرح جهاد تربیتی

نشریه بصیر

BASIR

12

لو
اج

رح
می

ا ا
رض

علی
 : 

اح
طر


