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معرفی کتاب
جهاد خودکفایی تبلور یکی از شعارهای اصلی انقالب اسالمی یعنی شعار استقالل است .پیش از انقالب اسالمی کشور در وابستگی کامل به
بیگانگان به سر میبرد و از جمله مهمترین سازمانهای وابسته و با عدم روحیّه خودباوری ،ارتش بود که نه تنها قادر به ساخت تجهیزات مهم
نظامی نبود بلکه حتی تعمیر قطعات آنها نیز از سوی بیگانگان و در خارج از کشور صورت میگرفت .پس از پیروزی انقالب اسالمی و طی
سالهای  ۵۸و  ۵۹و با بیرون رانده شدن مستشاران نظامی بیگانه از کشور و همچنین تاکید بر ایجاد و تقویت روحیه خود باوری ،تعدادی از
جوانان نیروی هوایی با تکیه بر ظرفیتهای درونی خود به فکر راهکاری بودند تا بر کمبودهای فنی و تجهیزاتی نظامی فائق آیند .و پس از
پیشنهاد به حضرت آیت اهلل خامنهای (مدّظلّهالعالی) ،و موافقت معظّمٌٌله ،معاونتی تحت عنوان جهاد خودکفایی در نیروهای سه گانهی ارتش
تأسیس شد.
کتاب پیش رو به منظور آشنایی با این تشکیالت انقالبی و تبیین چیستی ،شکلگیری ،اهداف ،اهمیّتها ،ویژگیها ،پیشرفتهای علمی،
دستاوردهای فرهنگی و فناوریهای به دست آمده از نگاه مقام معظّم رهبری تنظیم شده و در هشت فصلِ "جهاد خودکفایی"" ،استقالل و قطع
وابستگی"" ،تحقیقات و پژوهش ،علم و دانش"" ،نوآوری ،ابتکار و خالقیّت"" ،ساخت و تولید ،تعمیر و نگهداری"" ،شرایط و الزامات راهبری
جهاد خودکفایی"" ،دستاوردها و نتایج" و "تدابیر راهبردی جهاد خود کفایی" در اختیار مخاطبان قرار میگیرد.

در فقه شیعه جهاد یعنی مبارزه با دشمنان اسالم ولی در ادبیات انقالب اسالمی یک معنای عرفی برگرفته از
همین تعریف فقهی استنتاج شده و آن اینکه انسان از همه تعلقات دنیوی رها شود و با ایثار و از
خودگذشتگی برای اعتالی اسالم و تحقق آرمانهای انقالب اسالمی از هیچ کوشش و تالشی دریغ ننماید .به
تعبیر دیگر تالش و مجاهدت مومنانه چندین برابر ظرفیت معمولی برای بر طرف کردن موانع جامعه
اسالمی.
شکل گیری مدیریت جهاد ملهم از پیام بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران حضرت امام خمینی (ره) در شعار
ارزشمند حرکت آغازین ”همه با هم“ ،مدیریتی مشارکتی را در تصمیم و اجرا معنی بخشیده است.
در کتاب حاضر موضوعات مختلف در این خصوص از جمله؛ شناخت نقطه عطف در عمر سازمانی
جهادسازندگی ،الگوی تصمیم گیری جهادسازندگی ،الگوی برنامه ریزی در جهادسازندگی ،الگوی مدیریت
اجرایی در جهادسازندگی و الکوی مدیریت جهادی مورد بررسی قرار گرفته است.

بدون تردید فرهنگ و مدیریت جهادی همان فرهنگ دین و مکتب اسالم است .همان فرهنگ خداباوران و یکتا پرستان
است .همان فرهنگ والیت و امامت و خالصه فرهنگ محمد و علی و فرزندان پاکشان است و باید توجه داشت که در
تحلیلها و بررسیها هرگز نباید فرهنگ و مدیریت جهادی را با فرهنگ ناب محمدی (ص) جدا تصور نمود .بدلیل اینکه
به عقیده همه جهادگران راستین راز و رمز موفقیت این عزیزان در صحنه های مختلف خدمات رسانی و محرومیت
زدائی و نیز مبارزه با دشمنان بعثی و حضور در صفوف رزمندگان اسالم تنها داشتن عوامل معنوی بود و وابستگی
به اعتقادات قلبی قابل توجیه است تأکید مضاعف می نمائیم که بشریت در طول تاریخ از انواع انحرافها و آسیبها در
امان نبوده است و دائماً با آنها دست به گریبان و به شدت از نفوذ آنها رنج می برد.
کتاب مبانی فرهنگ و مدیریت جهادی مشتمل بر  5هصل می باشد که موضوعات مختلف از جمله فلسفه و مبانی
فرهنگ و مدیریت جهادی ،فرهنگ و مدیریت جهادی از دیدگاه امام (ره) ،ویژگی ها و سبک های فرهنگ و مدیریت
جهادی ،نگرش راهبردی به فرهنگ و مدیریت جهادی و شاخص ها و ارزش های فرهنگ و مدیریت جهادی را مورد
بررسی قرار داده است.
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