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جانشين رئيس سازمان بسيج سازندگي کشور اظهار داشت :بسيج سازندگي کشور سه
ماموريت کلي در راستاي منويات مقام معظم رهبري دارد.محمد زهرايي در گفت و گو
با خبرنگار تسنيم با بيان اينکه نخستين ماموريت غنيسازي اوقات فراغت است که
جوانان جهادگر اين را در قالب اردوهاي جهادي آغاز کردند ،افزود :گروههاي جهادي
در قالب  ۲۲قشر تقسيمبندي شده که بعد از اين تقسي م بندي در گام بعدي که امسال
براي نخستين بار رقم خورده است جغرافياي هدف مورد نظر است .وي گفت :انجام
فعاليتها در راستاي رفع مشکالت به ويژه آب و اشتغال است و دومين ماموريت بسيج
سازندگي کمک به دولت در انجام پرو ژههاي محروميتزدايي و پروژههاي زود بازده
و کوچک است .زهرايي با بيان اينکه بسيج سازندگي در انجام فعاليتها و پروژههاي
کوچک و زود بازده هيچ گاه رقابتي با بخش خصوصي ندارد ،افزود :اين ماموريت

فرهنگي

غير انتفاعي بوده و بيشتر در قالب پروژههاي عامالمنفعه است که کار توسط مردم
آغاز و با مشارکت مردم به اتمام ميرسد .وي اظهار داشت :در انجام پروژهها بسيج
سازندگي قصد دارد باري را از روي دوش دولت بردارد و در همه پروژهها ،آب و اشتغال
در اولويت و انجام پروژههايي است که به روستا کمک کند.زهرايي بيان داشت :به جز
محروميت زدايي ،بخشي از برنامهها ،فرهنگي است و اگر جايي نياز است که مردم
به پايدار سازي برسند کمک به مهاجرت معکوس است و توسط گروههاي جهادي
با اعزام به مناطق محروم روحيه اميد منعکس ميشود .وي با بيان اينکه سعي شده
اين بخش فعاليتها از طريق مسجد محور کردن باشد ،اظهار داشت :ماموريت سوم
بسيج سازندگي ،اقتصاد مقاومتي است و در گام نخست تبيين اهميت اقتصاد مقاومتي
و سياست مشارکت مردم در امور است تا مردم پاي کار بيايند.

يادمان »

بزرگمردي که  ۲۳سال عمر خويش را صرف خدمت
به محرومين کرد

حاج عبداهلل والي؛ نماد مديريت جهادي

»
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دکتر طيبي ،رئيس جهاد دانشگاهي در گفت و گو با رسالت:

مأموريت ملي حل مشکالت کشور را مي توانيم به عهده بگيريم
کريم باباخانيان
اشاره:
شانزدهم مرداد ماه مصادف است با سي هشتمين سالروز تاسيس
جهاد دانشگاهي ،نهادي که طي نزديک به چهار دهه ار عمر
آن مي گذرد و خدمات زيادي به جامعه نموده و بسياري از
طرح هاي پزشکي ،عمراني و فرهنگي را به سر منزل مقصود
رسانده است .نهادي که طي چهار دهه فعاليت خود مديريت
چند رئيس را تجربه کرده است .از جمله دکتر علي منتظري،
دکتر رحيمي ،دکتر يادگاري و دکتر حميد رضا طيبي که در
حال حاضر سکاندار آن است .به همين مناسبت گفت و گويي
با دکتر طيبي انجام داده و سؤاالتي را از وي پرسيديم که در
کمال خوشرويي و متانت پاسخ داد .ماحصل اين مصاحبه را
با هم مي خوانيم؛
* آقاي دکتر ،لطف ًا بفرماييد چشم انداز جهاد را در سي و
هشتمين سالروز تاسيسش چگونه ارزيابي مي کنيد؟
 جهاد دانشگاهي از ابتدا راه خود را درست انتخاب کردهاست .اين نهاد در دوره هاي مختلف با تحقق اهداف خود در
سه حوزه توسعه فرهنگي ،آموزشي ،علمي و فناورانه موجبات
پيشرفت کشور را فراهم ساخته است.همچنين اگر چه تمامي
واحدهاي جهاد در زمينه نيازهاي ملي و مزيت هاي استاني
داراي فعاليت هاي شاخصي مي باشند ،اما سرعت رسيدن به
اهداف تعيين شده بسيار کند است .با وجود کند بودن سرعت
در دستيابي به اهداف ،جهاد همواره تالش مي کند به اهداف
تعيين شده دست يابد.
* لطفا توضيح فرماييد به نظر جنابعالي علل کند بودن
جهاد در دستيابي به اهداف تعيين شده در جهت پيشرفت
و توسعه کشور چيست؟
 در پاسخ مي توان به اين مسئله اشاره کرد؛ اگر چه امروزه کشورخواستار پيشرفت دانش بنيان است ،اما زمينه تحقق پيشرفت
دانش بنيان فراهم نمي شود .براي تحقق آن نيازمند به اجماع
نظر نخبگان سياسي در برنامه پيشرفت کشور هستيم که عمدتاً
ديدگاه و نظرات آنان تاثير چشمگيري در عرصه هاي مختلف
دارد .در سايه همين اجماع نظر مي توان مسائل و مشکالت
ملي را مشخص نمود و برنامه ريزي هاي بلندمدت را براي رفع
مشکالت جامعه طرح ريزي کرد .البته نبايد برنامه ريزي هاي
فوق در گردش هاي سياسي تغيير کنند .همچنين براي عملياتي
شدن اين برنامه ها نه تنها از مديران کارآمد و خود باور
که احساس مسئوليت در حمايت از توليدات ملي دارند ،بايد
استفاده شود ،بلکه در جهت دستيابي اين اهداف و برنامه هاي
مورد نظر بايد مراکز و ديگر نهادها از جمله؛ شوراي عالي انقالب
فرهنگي در زمينه سياست گذاري هاي عاليه ،دولت در برنامه
ريزي هاي اجرايي ،مجريان که شامل دانشگاه ها ،بنگاه ها و
مراکز تحقيقاتي مي باشند و از بانک ها به عنوان حاميان مالي و
مجلس با قانون گذاري هاي درست خود ،با يکديگر همکاري و
هماهنگي داشته باشند .ما بر اين باور هستيم که سياست گذاري
عالي توسعه فرهنگي و توسعه علمي و فناورانه به عنوان دو
عامل اصلي و پيشرفت کشور بايد در خارج از بدنه دولت و زير
نظر نخبگان کشور که تقريبا شوراي عالي انقالب فرهنگي اين
چنين بافتي را دارد ،صورت گيرد و ديگر نهادها از جمله دولت
موظف به اجراي اين سياست گذاري باشند .اما به هر دليلي اين
هماهنگي و همکاري وجود ندارد .چرا که توافق در سياست
خارجي و سياست داخلي در بين طرفين وجود ندارد .اگر اين
توافقات در ابعاد سياست خارجي و سياست داخلي وجود داشته
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باشد اجرايي کردن برنامه ها آسان مي شود.
*بهنظرجنابعاليدعوايسياسي،برعملياتيشدنبرنامهها
در جهت توسعه و پيشرفت کشور سايه مي اندازد؟
 بله ،همين طور است .افراد بسياري در جامعه وجود دارند کهمهجور و داراي چهره علمي مي باشند و کارهاي اجرايي نيز
انجام مي دهند .آنها در دعواهاي سياسي شرکت نمي کنند
و تنها هدفشان پيشرفت و توسعه جامعه است .جامعه براي
پيشرفت و توسعه خود نيازمند اين گونه افراد است .بنابر اين
شناسايي اين افراد و محول کردن پست هاي مديريتي به آنها،
از ضروريات تحول و پيشرفت کشور است.
* آقاي دکتر ،رقم بودجه جهاد در سال جاري چه قدر
است؟
 رقم بودجه حدود  257ميليارد تومان است .بودجه در سالجاري افزايش نسبتاً خوبي داشته است .اين افزايش نسبي در
چند واحد خاص بوده است .البته بايد گفت که جهاد براي اجرايي
کردن برنامه هاي خود در جهت توسعه و پيشرفت نياز به بودجه
مناسب دارد .در اين ارتباط مي توان به درخواست و پيگيري
مقام معظم رهبري که حمايت خوبي از پژوهشگاه رويان جهاد
دانشگاهي شد ،اشاره نمود .در حال حاضر ،اين پژوهشگاه يک
سازمان علمي معتبر در سطح جهان است که خروجي هاي بسيار
خوبي دارد .بايد مجددا اين گونه حمايت ها از مجموعه هايي
مانند جهاد دانشگاهي در حوزه هاي ديگر به شرط حل
مشکالت کشور به عمل آيد .به يکي از مشکالت مهم ديگري
که مي توان در اين زمينه اشاره نمود ،اين است که بسياري از
مسئولين اعتقادي به توانمندي ملي در حل مشکالت جامعه
ندارند .بنابر اين ريسک نمي کنند .بر اساس ديدگاه براي اين
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ماب راينباوريمکهسياستگذاريعاليتوسعهفرهنگيوتوسعهعلميوفناورانه
به عنوان دو عامل اصلي و پيشرفت کشور بايد در خارج از بدنه دولت و زير نظر
نخبگان کشور صورت گيرد و ديگر نهادها از جمله دولت موظف به اجراي اين
سياست گذاري باشند .اما به هر دليلي اين هماهنگي و همکاري وجود ندارد
اف رادبسياريدرجامعهوجوددارندکهمهجورودارايچهرهعلميميباشند
وکارهاياجرايينيزانجامميدهند.شناسايياينافرادومحولکردنپستهاي
مديريتي به آنها از ضروريات تحول و پيشرفت کشور است
اگر جهاد ،حل مشکالت مهم کشور را به عنوان ماموريت ملي به عهده
بگيرد و منابع مالي الزم آن تأمين شود ،مي تواند بسياري از فناوري هاي علمي
جامعهراتأمينکند

مسئولين ،توليد علم و فناوري يک نوع پز است ،نه راه حلي
براي حل مشکالت.
* با توجه به رقمي که اشاره فرموديد ،کسري بودجه
داريد؟
 رقم مذکور حد اکثر  20تا  25درصد از منابع مالي جهاد راتامين مي کند .اما  80درصد منابع مالي جهاد از طريق انعقاد
قراردادهاي پژوهشي تامين مي شود .اگر چه آقاي دکتر نوبخت
به ما قول داده بودند که بودجه جهاد را دوبرابر کنند .به باور
ايشان اين حق جهاد مي باشد چون توانمندي هاي بسياري

گفت و گو با حجت االسالم مصطفي محمددوست،
مدير مؤسسه جهادي و فرهنگي «عباد»:

جهادگراني که به منبر
ي کنند
و مسجد اکتفا نم 

اشاره:
«اردوهاي جهادي» واژهاي آشناست که همه ما بارها و بارها مطالب زيادي
در خصوص آن شنيده و گاهي فعاليت اين جهادگران گمنام را که بدون هيچ
چشمداشتي انواع و اقسام سختيها و مشقات را در بدترين اوضاع جوي و
جغرافيايي با جان و دل ميخرند ،نظارهگر هستيم .گروه جهادي «عباد»
از جمله گروههاي جهادي است که با لبيک به سخنان بنيانگذار جمهوري
اسالمي مبني بر کمک به مناطق محروم ،عشق و ايمان را توشه راه کرده و
در کويريترين و محرومترين استانهاي کشور در راستاي خدمترساني به
مردم تالش ميکنند .گروه جهادي «عباد» بعد از گذشت  10سال تا کنون
 6هزار نفر در قالب  67گروه جهادي را به مناطق مختلف کشور اعزام کرده
که بيشترين اعزامها به خراسانجنوبي بوده است .حجت االسالم مصطفي
محمددوست مدير مؤسسه جهادي و فرهنگي «عباد» متولد روستاي
ن جنوبي است که کار جهادي را از سال
آويجان شهرستان درميان خراسا 
 1383در يکي از مناطق محروم چهارمحال و بختياري آغاز و تا کنون در
بيش از  100اردوي جهادي شرکت کرده است .محمددوست زماني که به
خواستگاري ميرود ،بحث اردوهاي جهادي را براي همسرش بيان و خط
و مشي زندگي خود را برايش ترسيم ميکند .ماه عسل زندگي وي مقارن
با ايام تابستان ميشود و وي اين سه ماه را به همراه همسرش در مناطق
محروم چهارمحال و بختياري ميگذراند .وي هماکنون دو دختر  9و دو ساله
دارد؛ در تمام اين سالها همسر و فرزندانش دوشادوش وي با جان و دل
در مناطق محروم حضور داشته و از خدمترساني به مردم دريغ نميکنند.
خبرنگار فارس به گفت و گو با اين جهادگر بسيجي نشسته است؛
* گروه جهادي عباد از کجا و با چه اهدافي شکل گرفت؟
 در سال  1384با تعدادي از دوستان براي فعاليتهاي جهادي به مناطقمختلف کشور از جمله لرستان ،چهارمحال و بختياري و خوزستان ميرفتيم.
بعد از گذشت مدتي با توجه به اينکه چند نفر از افرادي که در اين گروهها
حضور داشتند از طالب خراسانجنوبي بودند و در اين استان نيز مناطق
محرومي وجود داشت ،به اين نتيجه رسيديم که مناطق محروم استان را
شناسايي و کار را در اين مناطق شروع کنيم .از سال  1385با مؤسسات و
گروههاي فرهنگي مختلف همکاري کرديم و در گروههاي جهادي مناطق
مختلف حضور يافتيم و از سال  1387اولين اردوي جهادي در منطقه ُد ُرح
شهرستان سربيشه در خراسانجنوبي با هدف آموزش ،رشد و شکوفايي
منطقه مرزي افغانستان و ايجاد جامعهاي شايسته برگزار شد و هماکنون
ادامه دارد .به دليل استقرار دفتر گروه جهادي عباد در قم و فاصله زياد اين

در جهت توسعه و پيشرفت کشور را داراست ،ولي نتوانستند
بودجه جهاد را به دو برابر افزايش دهند.
* شما در حال حاضر به علت عدم افزايش بودجه به ميزان
دوبرابر ،مأيوس هستيد يا همچنان مسئله افزايش بودجه
را به ميزان دو برابر پيگيري مي کنيد؟
 نااميدي اص ًال در فرهنگ جهادي معنا ندارد .جهاد همچنانپيگير اهداف و اجرايي کردن برنامه هاي خود است .چون
مشکالت جامعه را مي داند .اما اشکال کار در اين است که
بخش ديگر کشور مصمم نيستند که فناوري مورد نياز کشور
تامين شود .انجام و توليد فناوري جديد و عقد قرارداد حدود
سه تا  10سال در کشور طول مي کشد .بعد از آن هم حد
اقل دو برابر زمان مي برد تا پروژه عملياتي شده و از اين
فناوري استفاده شود .اين امر نشان دهنده اين است که در
تمام مراحل دچار اشکاالت جدي هستيم .در حالي که در دنيا
بر اساس استانداردها ،حد اکثر زمان از مرحله تشکيل ايده
تاعملياتي و تجاري شدن آن ،بين دو تا پنج سال است .بعد از
طي اين زمان کوتاه ،اين فناوري توسط مردم و جامعه مورد
استفاده قرار مي گيرد.
* پيشنهاد شما در زمينه رقم بودجه چه قدر بوده
است؟
 پيشنهاد ما براي اجراي برنامه هاي جهاد در طي پنج سال اينبوده است که سالي  250ميليارد تومان به بودجه جهاد دانشگاهي
اضافه شود و بعد از پنج سال به شرط حمايت از کاربرد فناوري هاي
جهاد ،بودجه جهاد دانشگاهي را قطع کنند.
* مبلغ پيشنهادي شما چند درصد از آن  80درصد را
تامين مي کند؟

 حدود  45درصد را تامين مي کند .اين هزينه صرفاً درجهت انجام پژوهش صرف خواهد شد .از طرفي امکان انعقاد
قراردادهاي حرفه اي را نيز داريم .جهاد معتقد است اگر حل
مشکالت مهم کشور را به عنوان ماموريت ملي به عهده گيرد
و منابع مالي الزم تامين شود ،در اين صورت مي تواند بسياري
از فناوري هاي علمي جامعه را تامين کند.
* جنابعالي در سخنان خود اشاره کرديد که جهاد رويکرد
ماموريت محور دارد .مهمترين فراز و فرود جهاد در اين
زمينه چيست؟

مرکز با خراسانجنوبي ،ايام آخر هفته وقتمان آزاد بود و تصميم گرفتيم يک
منطقه ديگري را که نزديکتر باشد پيدا کنيم تا روزهاي پنج شنبه و جمعه
هدر نرود ،بنابر اين در راستاي ورزيده شدن جهادگران ،افزايش مهارت آنها
و استفاده بهينه از اوقات تعطيلي ،از سال  1390منطقه نورآباد لرستان به
حيطه کاري اين گروه جهادي اضافه شد و طالب اين گروه پنج شنبهها و
جمعهها را در اين منطقه مشغول به خدمترساني بودند و مابقي ايام سال و
مناسبتهاي متعدد را در خراسانجنوبي حضور مييافتند و به مردم مناطق
محروم استان خدمترساني ميکردند .با توجه به محروميت مناطق تحت
پوشش و اينکه فعاليت محروميتزدايي و فرهنگي ،زمانبر است تصميم
گرفتيم تا آباداني کامل ،مناطق تحت پوشش را رها نکنيم.
* اين گروه چه نوع فعاليتهايي را در نقاط هدف پيگيري و اجرا
ميکند؟
 گروه جهادي عباد از سال  1387در سه حوزه فرهنگي و تبليغي ،عمرانيو سازندگي و اشتغالزايي (آموزش و بازاريابي) آغاز به فعاليت کرد و هماکنون
نيز در اين حوزهها مشغول به خدماترساني است .در حيطه مسائل فرهنگي،
بحثهاي متداول تبليغي را به صورت متفاوت برگزار ميکنيم و طالب
جهادي با شاخصهاي جهادي به تبليغ دين ميپردازند .سختي و دوري
راه و گاهي سنگاندازيها ،بدي آب و هوا و عدم استقبال ،نيازمند تحمل
است که طالب جهادي اين گروه با جان و دل همه را پذيرفته و مشغول
به فعاليت ميشوند .در تبليغ جهادي به منبر و مسجد بسنده نميکنيم
و در کنار اين مهم تبليغ چهره به چهره ،خانه به خانه و مطالبهگري را
پيگيري ميکنيم .در بحث عمراني سعي کرديم اولويتبنديها را به مردم
واگذار کنيم و مردم خود نيازمنديها را تعيين کنند .پروژههاي عمراني
که پيگيري ميکنيم به دو گونه است؛ يکي در قالب اردوهاي جهادي
است که با هدف ارتقاي منطقه ،بهتر شدن زيرساختها و ساخته شدن
جهادگران اجرا ميشود ،روش دوم نيز اينگونه است که طلبهاي که وارد
روستا ميشود به منبر و مسجد اکتفا نميکند و مسائل و مشکالت روستا
را پيگيري ميکند.
در زمينه اشتغال ،انگيزهسازي و ترويج فرهنگ کار جمعي و تالش را انجام
ميدهيم .مهمترين بخش کاري ما بازاريابي محصوالت توليدي است که
مهمترين بخش در بحث اشتغال است .اگر متصديان بخش اشتغال ،اين
بخش را دريابند و بازار را مهيا کنند ،قطعاً مردم ميتوانند وام را مهيا و
آموزشهاي الزم را فرا گيرند .متأسفانه مسئولين راحتترين کار را انتخاب
ميکنند و به دنبال وام و آموزش ميروند که کار سختي نيست ،چراکه اگر
بخش بازار درست شود اين بخش نيز درست ميشود .در بحث معيشت نيز
تالش ميکنيم محصوالت توليدي روستاييان مورد استفاده قرار گيرد و به
گونهاي نشود که محصوالت لبني و ...از شهر به روستا وارد شود که در اين
زمينه نيز فرهنگسازيهاي الزم را انجام ميدهيم .در گروه جهادي عباد
ستاد خواهران و معاونت دانشآموزي فعال است که فعاليتهاي مربوط
به ستاد خواهران در زمينههاي فرهنگي است و در حيطه توانمندسازي و
آموزش دانشآموزان و بانوان فعاليت ميکنند ،همچنين فعاليت معاونت
دانشآموزي تمرکز بر بحثهاي فرهنگي مدارس است و بيشتر برنامههاي
اين معاونت در مدارس راهنمايي و دبيرستان پيگيري ميشود.
* فعاليت يک روحاني به عنوان جهادگر در مناطق محروم چه پيامي
ي کند؟
را به مردم و جامعه هدف اين گروه منتقل م 
 زماني که يک طلبه وارد روستا ميشود يقيناً مردم وي را نماينده دين،انقالب و نظام ميبينند و هرچقدر اين فرد مفيدتر ،پوياتر و پرتالشتر باشد
و روحيه مردمداري و جهادي را در خود تقويت کرده باشد ،باورهاي مردم
نسبت به دين ،انقالب و نظام ارتقاء مييابد و اين يکي از مؤلفههايي است
که در کار جهادي دنبال ميکنيم ،وقتي که طلبه جهادي در روستا حاضر
ميشود عالوه بر منبر در زمينه پيشرفت و آباداني روستا مثل ساختوساز،
مطالبهگري در خصوص مسائل و مشکالت روستاييان از جمله آب ،برق،
مدرسه و غيره نيز تالش ميکند .يقيناً مردم حرف چنين فردي را بهتر

 جهاد در زمينه فرهنگي ،در اجراي طرح ملي «ايران ،مرزپرگهر» ،برگزاري مسابقه مناظره دانشجويي ،راه اندازي خبرگزاري
بين المللي قرآن (ايکنا) و در زمينه پزشکي در حوزه هاي
رويان ،سرطان سينه و نازايي ،ضمن داشتن محدوديت منابع
مالي ،فرازهايي داشته است .البته در بعضي از حوزه ها مثل
حوزه هاي پژوهشي با کمبود منابع مالي مواجه بوده است.
بيمارستان سلول درماني به علت کمبود بودجه عمال متوقف
شده و نتوانسته است کار خود را شروع کند ،که از فرودهاي جهاد
است .فراز و فرود جهاد بستگي به انعقاد قرارداد در زمينه هاي
مختلفي دارد .در ضمن يکي از عوامل فرود جهاد ،به علت
فساد مالي است .متاسفانه بايد گفت که فساد مالي در کشور
در حال فراگير شدن است.
* به موضوع مهمي اشاره کرديد که مورد توجه مقام
معظم رهبري نيز هست که فرموده اند؛ «يکي از موانع
اساسي پيشرفت اقتصادي کشور ،شيوع فساد مالي و
اقتصادي است ».به نظر شما راهکار مبارزه با فساد اقتصادي
چيست؟ و جهاد در اين زمينه چه نقش آفريني اي
مي تواند داشته باشد؟
 يکي از راه حل هاي مهم ،ايجاد نظارت سيستمي است نهنظارت فردي .به عنوان مثال مي توان به نحوه برگزاري مناقصات
در ايران اشاره کرد .مناقصه در مفاسد اقتصادي به شکل هاي
مختلف از جمله فساد مالي ،نقش بسزايي دارد .همچنين برگزاري
مناقصات در کشور با ايرادات و مشکالت فراواني همراه است و
اکثرا ً مطابق با قوانين و مقرارت کشور و استانداردهاي بين المللي
انجام نمي شود .نه تنها مناقصات شفاف تر نشده بلکه کدرتر هم
شده است .بنابر اين شفاف سازي و نظارت سيستمي در امور
مناقصات باعث کاهش فساد مالي و بازسازي اقتصادي کشور
مي شود .مسئله مهم ديگر اين است که در برخورد با فساد
مالي به ويژه فساد مالي آقا زاده و ژن خوب ،نبايد به هيچ وجه
مالحظه کاري کرد.همچنين جلوگيري از صادرات مواد خام
و ارزشمند کشور در ازاي واردات تجهيزات ساخته شده ديگر
کشورها به ايران که به توليدات ملي آسيب هاي جبران ناپذيري
مي زند ،مانع از رانت خواهي افراد خاص مي شود.
* لطف ًا توضيح دهيد در حال حاضر با توجه به خروج آمريکا
از برجام و صدور تحريم هاي جديد عليه ايران ،مهم ترين

در مسائل ديني ميپذيرند تا کسي که فقط به منبر و مسجد بسنده کند.
بنابراين ،اين جهادگران ،يک جامعه را با همه ابعاد آن ميسازند نه اينکه
به سخنراني بسنده کنند.
* تا چه حد ادعاي دور شدن روحانيت از مردم را قبول داريد و
ي دانيد؟
مهم ترين داليل آن را چه م 
 توقعات مردم و جامعه نسبت به قبل از انقالب اسالمي بيشتر شده وروحانيت از طرفي براي برخي نيازها درگير امور اداري شده و از طرفي
فرآيندهاي آموزشي ،طوالنيتر و وقتگير شده است ،بنابر اين ارتباطي که
مردم توقع دارند کمتر و فاصل ه بيشتر شده است .يکي از علتهاي دور شدن
روحانيت از مردم ،بوروکراسيهاي اداري است که گاهي روحانيت را دچار
کرده و برخي روحانيوني که در کار اداري وارد ميشوند به طور کامل در
آن کار هضم ميشوند و مردم به فراموشي سپرده ميشوند .علت ديگر دور
شدن روحانيت از مردم ،خود سيستم آموزشي حوزه علميه است ،طالب يا
مشغول به تحصيل هستند يا کار اداري يا کار فرهنگي و تبليغي .طالبي که
مشغول به تحصيلند درگير مسائل آموزشي شده اند که با روال قبل از انقالب
متفاوت است و طالبي که مشغول به کار ادارياند به بوروکراسي اداري دچار
شده اند و اگر اين مشکالت حل شود و نسبت به توقعات مردم ،روحانيت در
جامعه حضور يابند ،اتفاقات بهتري در جامعه خواهد افتاد.
* تلخترين و شيرينترين خاطره حضور خود در مناطق محروم
را بيان کنيد؛
 تلخترين خاطرات در جاهايي است که انسان دردها را ميبيند ،اما نميتواندکاري انجام دهد .به روستاهايي وارد ميشويم که باالي 30خانوار هستند،
اما آب براي خوردن ندارند يا آب خوردن آنها به بدترين شکل است و اين
مشکالت است که انسان را رنج ميدهد .در برخي روستاها نيز به خاطر
دوري راه و کمبود امکانات بهداشتي و درماني ،افراد جان خود را از دست
ميدهند .سال گذشته به يکي از روستاهاي سمت نهبندان و سربيشه رفتيم
که سرويس بهداشتي و حمام نداشت .بعد از اتمام کار نزديک ظهر جهت
بررسي وضعيت خانههاي روستا به پشت بام رفتم که در همين حين دو
کودک  7يا  8ساله در نزديکي آن محل به بازي مشغول بودند.گفت و گوي
شيريني بين اين دو کودک رد و بدل شد ،گفت و گويي که خستگي کار
را از تن ما دور کرد و برايمان بسيار شيرين بود ،اين بود که آنها از اينکه
سرويس بهداشتي و حمام داشتند خوشحال بودند .اين نشان داد که نتيجه
کار ما براي آنها مثبت بوده و گرهي از زندگي آنها باز کرده است .با يکي
از رفقا به يکي از روستاها رفتيم و گفته بودند که يکي از رزمندگان هشت
سال دفاع مقدس در اين روستا زندگي ميکند .عزم خود را جزم کرديم
که سري به اين يادگار دوران دفاع مقدس بزنيم .زماني که وارد خانه وي
شديم ،خانهاي ساده و به وسعت کوخ بود نه کاخ .در همين حين رفيقمان
گفت :کجايند مسئولين که بيايند و ببينند؟ در همين هنگام پيرمرد کرباليي
باصفا ،اشک در چشمانش حلقه زد و گفت« :من ناراحت اين هستم که براي
انقالب کاري نکردم ،از اول هم قرار نبود که انقالب براي ما کاري کند و
اين ما بوديم که بايد براي انقالب کار ميکرديم .جواب امام (ره) را چه مي
خواهيم بدهيم؟» آنجا بود که با خود گفتم اگر يک درصد از مديران ما اين
نگاه را ميداشتند اتفاقات خوبي در کشور رقم ميخورد.
* دليل برخي محروميتهاي تأسفبار در نقاط دورافتاده کشور
را در چه ميدانيد؟
 داليل مختلفي دارد؛ يکي اينکه بعد از انقالب آن قدر محروميتها ومشکالت کشور زياد بوده که يک ساله و دوساله حل نميشد .در قبل و
اوايل انقالب اسالمي حجم محروميتها زياد بود .بعد از پيروزي انقالب
اسالمي نيز کشور درگير جنگ تحميلي شد و يک دهه بعد از جنگ درگير
بازسازي خرابيهاي جنگ بودند و فرصتي که کشور آماده اين قضيه باشد و
بر اين قضيه متمرکز شود نبوده است .دومين دليل اين محروميتها مديراني
هستند که متأسفانه خيلي دغدغ ه مند نيستند يا دغدغه آنها براساس
اتاقشان است .اگر اين مديران و مسئولين بين مردم بروند و مشکالت را

چالش ها و فرصت هاي جهاد را در چه مي دانيد؟
 به اعتقاد من ،خودتحريمي را بايد در حالي که تحريم نيستيم،به وجود بياوريم .خودتحريمي به معناي اين است که در حالي
که تحريم نيستيم اجازه واردات به کشور داده نشود و تمرکز
بر توسعه علمي و فناورانه کشور شود .به هر حال به داليل
مختلف ،کشور تحريم شده است .اين تحريم ،ظالمانه نيز هست
و تبعاتي دارد .تحريم ها باعث افزايش هزينه ها ،باعث خريد
تجهيزات و مواد اوليه با قيمت گرانتر شده است و همچنين
ارسال پول به خارج از کشور با هزينه بيشتر انجام مي شود.
عدم مديريت سالم تحريم ها ،موجب سوء استفاده واسطه گرها
مي شود .عالوه بر موارد بيان شده ،از آنجايي که تهيه اقالم
اوليه فناوري هاي مورد نياز ،تحريم هستند ،بنابر اين مانع از
اجرايي شدن پروژه مورد نظر مي شود .بنابر اين کارفرما در
دوره تحريم آمادگي اين تاخير در اجرايي شدن قرارداد را داشته
باشد .مشکالت جهاد در دوره تحريم از اين دست مي باشد.
ما بر اين باور هستيم که با مديريت درست و سالم مي توان
تحريم ها را مديريت کرد و دور زد.
* آقاي دكتر ،اهداف و برنامه هاي شما در جهت ارائه
خدمات جهادي مورد نياز كشور در سال جاري چيست؟
و برنامه سال جاري چه تفاوتي با برنامه جهاد در سال
گذشته دارد؟
 در اينجا الزم مي دانم به اينکه موفقيت هاي جهاد در حوزهعلمي و فناورانه در سال گذشته چگونه بوده و با چه مشکالتي
در توسعه آنها روبه رو بوده است ،بپردازم .جهاد در سال گذشته
در زمينه هاي مختلف از جمله برگزاري مسابقات بين المللي
قرآن دانشجويان مسلمان ،ارتقاي کيفيت همايش بين المللي
خليج فارس ،افتتاح کارخانه بزرگ توليد سلول بنيادين ،توليد
آنتي بادي اختصاصي براي درمان اسهال دام ها ،ايجاد دانش
توليد جنين مرغوب تعيين شده با کيفيت باال براي اصالح نژاد
دام ،توليد داروي جديد براي درمان آريتمي قلب ،راه اندازي
خط توليد مته هاي حفاري ،تجهيزات ساخته شده براي بازيافت
زيست پاالينده پس مانده هاي جامد آلوده به نفت ،توانمند
کردن سکونت هاي غير رسمي و حاشيه نشيني کشور به
لحاظ اشتغالزايي ،آموزشي و بهداشت ،دستاوردهاي خوبي
داشته است.

لمس کنند ،ميفهمند که بايد کار کنند و ميشود با همين هزينههاي پايين
هم کار کرد و گرههاي زيادي را باز کرد .متأسفانه مديران ما در اتاقشان
مينشينند و براساس همان امکانات اتاقشان تصميم ميگيرند ،اما وقتي
ميروند در بين مردم ،ميفهمند ميشود براساس ظرفيتها کارهاي کوچک
زيادي انجام داد که سبب باز شدن گرههاي بزرگ ميشود .نکته ديگر اين
است که مسئولين و مديران به مردم اعتماد کنند که متأسفانه اين اعتماد
وجود ندارد و اين موضوع جزء مسائل بسيار مهم است .يکي از داليلي که
روستاهاي ما آباد نشده اين است که مردم درگير نيستند و مرور زمان باعث
شده که مردم نسبت به پيشرفت و آباداني روستا دغدغهاي نداشته باشند.
زماني که جهاد سازندگي بود مردم را درگير ميکردند و وقتي اين نهاد را
برداشتند اين گونه نبود ،آقايي در تهران طرحي به ذهنش ميرسد و آن را
کشوري ميکند و اينکه براي فالن استان و شهرستان مفيد است يا خير،
مهم نيست .در خود استان و شهرستان نيز مسئولين مينشستند و براي
روستاها تصميم ميگيرند که متأسفانه اين موضوع همچنان ادامه دارد و
مسئولين استان در اتاقهايشان براي روستاييان تصميم ميگيرند .بايد به
مردم اعتماد کنيم و بگذاريم خودشان تصميم بگيرند ،چراکه آنها بومي
هستند و قرار است خودشان در آنجا زندگي کنند .بايد تعيين اولويتهاي
روستاها را به خود روستاييان واگذار کنيم .يکي از روستاهاي سمت ُد ُرح
به همت مسئولين به جاده آسفالته ،مدرسه و برق مجهز شد .زماني که وارد
اين روستا ميشويم چيزي از امکانات امروزي کم ندارد .امسال که با چند
ي گفتند اين امکانات که براي ما
تن از جوانان روستا صحبت ميکرديم ،م 
نان و آب نميشود ،اين گفتهها يعني شما اولويت روستا را در نظر نگرفتيد،
درست است که امکانات الزم است اما اولويتها مهمتر است .تصميمگيري
مسئولين با نگاه از باال به پايين است اما اگر تصميمات از پايين به باال
باشد و مردم روستا با هم مباحثه کنند و به اين نتيجه برسند چه چيزي
در اولويت قرار دارد ،يک معجزه رخ خواهد داد و روستاها آباد خواهد شد.
مهمترين مؤلفهاي که مردم را سرپا نگه ميدارد اميد است و وقتي يک
جامعه نسبت به آينده و آباداني خود تالش ميکند يعني اميدوار است،
اما وقتي اين تالش را از روستاييان بگيرند و يکي ديگر خواست تصميم
بگيرد ،يقيناً اميدي نخواهد بود و ناخودآگاه روستا فرو ميپاشد .االن اين
اميد و تالش نيست و آن را از مردم روستا گرفتند و مردم عزت نفس و
اعتماد به نفس خود را از دست ميدهند و به دنبال شهرنشيني ميروند.
االن روستاهاي ما يک محيط کوچک بيهويت است ،نه روستاست و نه
شهر .نکته ديگر اين است که مردم بايد نوع نگاهشان عوض شود .نگاه به
باال داشتن خوب است اما اگر تمام اين نگاه معطوف به باال و مسئولين
باشد ،مناسب نيست .روستايي ما بايد يک قدم از مسئولين جلوتر باشد
و زماني که مسئولين وارد روستا ميشوند برايشان برنامه تعريف کنند و
منتظر نباشند که مسئولين براي آنها کاري انجام دهند اين فرهنگي
است که بايد نهادينه شود.
* رفتار و واکنش مردم روستا به حضور يک روحاني به عنوان نماد
حاکميت چگونه بوده؟
 خوشبختانه در روستاهايي که حضور داشتيم تاکنون به مشکلي برنخورديمو مردم صميمانه ما را پذيرفته اند .در برخي روستاها که براي اولين بار
حضور يافتيم نگاه آنها کمي متفاوت بود و فکر ميکردند روحانيت
يک مسئول ،آدم شيک و با کالس و متمايز از مردم روستاست و براي
اين چنين فردي چه امکاناتي مهيا کنيم؟ در برخي روستاها مردم به
محض ورود روحانيت اعالم ميکردند که کسي نيست پاي صحبت شما
بنشيند و امکانات آنچناني نداريم که براي شما مهيا کنيم .در همين
روستاها وقتي که روحاني برميگشت پشت سرش گريه ميکردند .شايد
در اول گاليههايي نسبت به وضعيت داشته باشند اما وقتي ميبينند ما
هم از جنس خود آنها هستيم ک م کم ارتباط برقرار ميشود و دردها
و مشکالت خود را مطرح و اعتماد ميکنند که ما براي پيگيري و حل
ي کنيم.
آن تالش م 

مرحوم حاج عبداهلل والي به عنوان مؤسس اردوهاي جهادي،
در عمل به تکليف ،سال ها با بشاگرديها نفس کشيد و با آنان
زندگي کرد و در بيستوسه سال خدمت و تالش خالصانه ،اين
ديار محروم را به آباداني نسبي رساند بهطوريکه مي توان او
را نمادي از مديريت جهادي دانست.
حاج عبداهلل والي يکي از ماندگار ترين چهره ها در ميان مردم
بشاگرد و کشور است که نماد و اسطوره اي واقعي در خدمات رساني
به مردم محروم بشاگرد بوده و تالش هاي بسيار پر ثمري را
انجام داده است.
از پيران و جوانان و حتي کودکان در دور ترين نقطه روستا هاي
بشاگرد گرفته تا کالنشهر هاي کشور ،کسي نيست که حاج عبداهلل
را نشناسد و تمام اين برگرفته از اين است که خدمت کردن اگر
براي خدا باشد ،قطعاً تأثيرگذار و ماندگار خواهد شد.
*  ۲۳سال حضور پر ثمر:
اين بزرگمرد جهادي به عنوان نماينده امام خميني (ره) در سال
 ۱۳۶۱براي خدمت کردن به مردم محروم بشاگرد با هدف فقر زدايي
به اين منطقه فرستاده شد تا بشاگرد امروز را با بشاگرد سال هاي
ورود حاج والي نتوان مقايسه کرد.
حضور بيش از  ۲۳سال حاج والي به همراه برادرانش در بشاگرد
و تالش هاي مستمر او در روستا هاي دور افتاده اي که حتي
راهي براي دسترسي به آن ها وجود نداشت بسيار پر ثمر بود
و بشاگرد را در زمينه هاي عمراني ،زيرساختي ،فرهنگي و
معيشتي متحول کرد.
* راه پدر گروه هاي جهادي ادامه دارد:
راه حاج والي که مؤسس گروه هاي جهادي است پس از گذشت
سال ها پرفروغتر از پيش ادامه دارد و مردم ايران با تأسي از اين
بزرگمرد ،گاه و بي گاه به روستا هاي بشاگرد سر مي زنند و با
انجام فعاليت هاي عمراني ،آموزشي ،فرهنگي و درماني گرهي
از کار مردم را باز مي کنند.
بدون شک آثار اخالص و برکات استقامت و کارهاي خالصانه
و بيهياهو در کل بناي جمهوري اسالمي اثر ميگذارد و آن
را مستحکم ميکند.
* ياد حاج عبداهلل در قلب بشاگرد زنده است:
حاج والي از جمله خدمتگزاراني بود که صادقانه و خالصانه در
گمنامي ،کارهاي بزرگي انجام داد و تنها نام او در قلب ها مانده
و تاريخ به حيثيتشان وفادار مانده است.
اين بزرگمرد جهادي را مي توان يکي از اسوههاي درخشان عمل
و اقدام جهادي دانست که در لبيکگويي به پيام حضرت امام
(رضوان اهلل تعالي عليه) که فرموده بودند به داد بشاگرد برسيد!
به منطق ه دورافتاده و محروم بشاگرد هجرت کرد.
* والي؛ نمونه بارز يک مدير جهادي:
هجرتي که سرآغاز بندگي عبوديت آن را مي دانست و به دستور
موال و مقتدايش آن را فرض و واجب دانسته و با عشق در اين مسير
خدمت رساني کرده و با غيرت در اين راه استقامت نمود.
حاج عبداهلل والي در عمل به تکليف ،سال ها با بشاگرديها نفس
کشيد و با آنان زندگي کرد .وي در  23سال خدمت و تالش
مخلصانه ،اين ديار محروم را به آباداني نسبي رساند بهطوريکه
حقيقتاً ميتوان او را نمادي از «مديريت جهادي» دانست.
* تواضع ،اصلي ترين مشخصه حاج عبداهلل:
مقام معظم رهبري در وصف آقاي والي فرمودند« :حاج عبداهلل

والي يکي از شخصيت هايي است که قطعاً در تاريخ انقالب و
کشور اسمش خواهد ماند».
از خصوصيات حاج عبداهلل مي توان به خاکي بودن و تواضع او
که زبانزد همه بود ،اشاره کرد که هميشه در بين مردم حضور
داشت؛ کاري که در سال هاي اخير از هيچ مسئولي در سطح
اين شهرستان ديده نمي شود.
* الگوي مناسبي براي مسئولين:
نياز است مسئولين بشاگرد با تأسي به راه حاج عبداهلل ،تالش هاي
خود را بيش از پيش کرده ،چرا که حل کردن مشکالت اين
مردم جز با تفکر جهادي حاصل نمي شود.
همان گونه که اين مرد جهادي کشور گفت« :بشاگرد را بايد
بشاگردي بسازد» ،امروز شاهديم که والي هاي بسياري در
بشاگرد حضور دارند که با دست به دست دادن آن ها با حفظ
وحدت به دور از سياست زدگي و افکار حزبي ميتوان بشاگرد
را بيش از پيش آباد کرد.
بدون شک بهبود مشکالت بشاگرد نياز به تعامل و مشارکت جمعي
دارد که با شکلگيري شورايي که بتواند اجماعي را بين احزاب
سياسي بشاگردي برقرار کند ،مي توان بسياري از مسائل فعلي
اين شهرستان را مرتفع نمود و بشاگردي در خور بشاگردي هاي
قهرمان خواهيم داشت.
* ادامه دهندگان راه برادر:
والي قلب هاي بشاگرد سرانجام در  ۸ارديبهشت  ۱۳۸۴در سن ۵۶
سالگي در اثر سکته ،جان به جان آفرين تسليم کرد و از آن پس
اين مأموريت مهم به برادرانش محمود و امير والي که سال هاي
بسيار پا به پاي حاج عبداهلل در اين منطقه خدمت رساني
مي کردند ،محول شد.
در آذر ماه سال گذشته مديريت اداره کل کميته امداد شهرستان
بشاگرد به حجت االسالم و المسلمين محسن مؤمني ديگر
چهره برجسته فرهنگي و خدمت رسان بشاگرد محول شد و
برادران والي در سنگري ديگر در حال انجام خدمات جهادي
براي مردم بشاگرد هستند.
* والي با مردم بشاگرد زندگي کرد:
حاج عبداهلل والي را مي توان يکي از اسطوره هاي بزرگ زندگي
جهادي دانست ،والي در پاسخ به فرمان امام لبيک گفته و
جبهه هايي را که با آنها انس گرفته بود ،رها کرد و به منطقه
دور افتاده و محروم بشاگرد سفر کرد .حاج والي موهايش را در
بشاگرد سفيد کرد و قد کشيدن کودکان بشاگردي را بيشتر از
بچه هاي خودش حس کرد و با مردم اين منطقه نفس کشيد
و زندگي کرد.

