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ويژگيهاي فرهنگ و مديريت جهادي و آفات آن
بخش اول

دكتر سيدجواد مير

نقش قرآن چون رد اين عالم نشست
چون هب جان رد رفت جان ديگر شود

نقش اهی پاپ و كاهی را شكست
جان چو ديگر شد ،جهان ديگر شود

مقدمه
تالشهای طوالنی ،مبارزات همه جانبه ،مجاهدتهای معامله شده با خدا و خون های ريخته شده به پای نهال انقالب اسالمی
سرانجام در بهمن  5۷به ثمر نشست و شجره طيبه انقالب اسالمی شكوفا شد و جمهوری اسالمی پای بر عرصه حيات نهاد.
پس از ايجاد شورای انقالب ،تشكيل جهادسازندگی (پيام مورخ  ۲۶/3/5۸امام خمينی) همچون شكل گيری كميته ،سپاه و  ....يكی
از اولين تدابير و تمهيدات مديريتی ،اداری و ساختار آفرين بنيانگذار جمهوری اسالمی ايران بود.
اما پيام امام مبنی بر تشكيل جهادسازندگی خطاب به شورای انقالب ،دولت ،سازمان و شخص خاصی نبود ،بلكه خطاب امام به
ملت بود و مؤكداً تمامی اقشار مردم را مخاطب پيام خود قرار دادند« .ملت ما راجع به اين سازندگی مهيا بودن خودشان را اعالم
كنند»  .و در ادامه اين پيام فرمودند « ما دستمان را پيش ملت دراز می كنيم و از ملت می خواهيم كه همه در اين نهضت شركت
كنند و همه دست برادری به هم بدهند و اين سازندگی و جهادسازندگی را شروع كنند)۱(».
با اين پيام بود كه جهادسازندگی برای پر كردن خالءهای نظام اداری و اجرايی كشور در عرصه سازندگی و كمك به توسعه و
عمران و آبادی مناطق عقب مانده (به ويژه روستاها) با جلب مشاركت داوطلبانه افراد عالقه مندی كه ايثارگرانه آماده خدمت به
اهداف انقالب برای جبران عقب ماندگيها بودند در فردای آن روز ( )5۸/3/۲۷تشكيل گرديد .امام در آن پيام به عنوان تبلور اراده
ملت اعالم نمودند« :دانشجوهای عزيز ،متخصصين ،مهندسين ،بازاريان ،كشاورزان و همه قشرهای ملت داوطلب برای اين است
كه ايرانی كه بطور مخروبه به دست ما آمده است را بسازند» .و بر اين اساس بود كه اين حركت همگانی و مردمی و تالش
جمعی را "جهادسازندگی" نام نهادند و فرمودند:
"بايد ما بگوييم يك جهادسازندگی ،موسوم كنيم اين جهاد را به جهادسازندگی كه همه قشرهای ملت ،زن و مرد ،پير و جوان،
دانشگاهی و دانشجو ،مهندسين و متخصصين ،شهری و دهاتی همه با هم بايد تشريك مساعی كنند و اين ايران را كه خراب شده
است بسازند" .
مشاركت جهادی مردم با همين ويژگيها و براساس همين رهنمودها آغاز گرديد و فرهنگ جهادی را در قالب جهادسازندگی
پديدار ساخت .از همان روز نخست شكل گيری جهادسازندگی ،ساختاری ترين ويژگيهای اين فرهنگ جهادی در معرض هجوم
تهديدات برنامه ريزی شده و غير برنامه ريزی شده ای بود كه بعدها به عنوان "آفات فرهنگ جهادی" بر ساختار و عملكرد
جهادسازندگی تأثيرات قابل توجهی بر جای گذاشت.
مقاله حاضر درصدد است در راستای آسيب شناسی فرهنگ و مديريت جهادی با بررسی برخی از مهمترين ويژگيهای فرهنگ
جهادی ،به شناسايی آفات و تهديدات فرهنگ و مديريت جهادی بپردازد .به منظور بررسی دقيق تر مفروضات با  ۲۱0نفر از
افرادی كه از بدو تأسيس جهادسازندگی تا ابتدای سال  ۶۴به آن پيوسته اند (برخی از آنان همچنان در جهاد كشاورزی مشغول
خدمت می باشند و برخی ديگر در مقاطع مختلف بنابه داليل مختلف از جهاد سازندگی جدا شده اند) مصاحبه گرديده است .اين
افراد در سطوح سازمانی مختلفی از كارمند و كارشناس تا مديران ارشد ستادی وصفی بوده اند
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نگاهي به ويژگيهاي فرهنگ و مديريت
جهادي
ايثارگري:
ويژگيهای فرهنگ جهادی را بايد در بنيانها،
اركان و فلسفه وجودی تشكيل
جهادسازندگی و عمدتاً از سرچشمه زالل و
ناب آن يعنی از ميان رهنمودهای امام
خمينی(( )۲ره) كه بنيانگذار آن می باشد
جستجو كرد .فرهنگ جهادی كه مبتنی بر
مشاركت داوطلبانه عامه مردم می باشد را
می توان فرهنگی اسالمی ،دارای ساختار
اعتقادی و ايمانی و مبتنی بر ارزش های
دينی ،اخالقی ،احساس تكليف و وظيفه و
مسئوليت پذيری تا سرحد آمادگی برای ايثار
تعريف نمود .با همين نگاه است كه رفيع پور
در نتيجه گيری تحقيق خود می گويد " جهاد
به عنوان يك نهاد خودجوش از بين مردم
ايثارگر به وجود آمد"(رفيع پور.)۲۱۱ :۱3۷۲ ،
ويژگی ايثارگری در فرهنگ جهادی مرزهای
مالی و مادی را در نورديد و به قله رفيع ايثار
جان و شهادت رسيد .خيل عظيم شهدای
جهاد نه تنها در عرصه دفاع مقدس بلكه در
عرصه محروميت زدايی در اقصی نقاط
كشورمان به خوبی گويای اين واقعيت است.
با تكيه بر ويژگی ايثارگری بود كه در ابتدای
شكل گيری جهاد واژه " حقوق و دستمزد "
تقريباً واژه ای نامأنوس برای جهادگران بود.

مردمي بودن:
اين ويژگی شاكله اصلی پيام مورخ  ۲۶خرداد
 5۸امام در مورد جهادسازندگی می باشد.
مقابله با معضالت عظيم ،عقب ماندگی های
ژرف و ساختارشكنی در نظامهای سنتی
اساساً بدون بهره گيری از توان تمامی آحاد
مردم و برقراری ارتباط دوسويه با ايشان
امكان پذير نيست .از اين روست كه يكی از
دستاوردهای بسيار ارزشمند فرهنگ جهادی
پذيرش و جايگاه مطلوب جهادگران در ميان
مردم است .در تحقيق سنجش گرايش
روستائيان نسبت به جهادسازندگی  %۷/۸۶از
روستائيان نسبت به كاركنان جهادسازندگی
گرايش بسيار مثبت يا مثبت داشته اند و فقط
 %۱/5آنان گرايش و ارزيابی منفی داشته
اند(رفيع پور.)۱۹۷ :۱3۷۲ ،

جالب اينجاست كه گرايش بسيار مثبت و يا
مثبت روستائيان به خود جهادسازندگی صرفاً
( %۷/۶۸رفيع پور )۱۹۷ :۱3۷۲ ،بوده است كه
اين امر گويای نقش بسيار برجسته مردمی
بودن جهادگران است كه توانسته اند با بهره
گيری از عامل و روحيه ايثار خود نقايص و
كمبودهای سازمانی خود را نيز جبران نمايند.
انعطاف پذيري:
پس از انقالب برای پر كردن خالء ها و جبران
عقب ماندگيها ،مسئوليتهای مغفول مانده در
بخشهای گوناگون و سازمانهای مختلف به
مراكزی سپرده شد كه سازماندهی و حركت
آنها بر مبنای فرهنگ جهادی شكل گرفته
بود )3(.تاريخچه تحول اين نهادها نشان می
دهد كه مسئوليتهای مغفول مانده در ساير
بخشها توسط مسئولين باالتر (امام ،رهبری،
دولت و مجلس) به آنها محول و واگذار شده
است .با انعطاف پذيری كه اين نهادها و مراكز
باتوجه به فرهنگ جهادی خود داشته اند
توانسته اند به شكل مطلوبی مسئوليتهای
محوله را به انجام رسانند .اين ويژگی موجب
گرديد كارهای متنوعی به آنها واگذار گردد.
جهادسازندگی كه با حضور در روستاها و
مشاركت در برداشت و دروی محصول
روستائيان و عمران روستايی كار خود را
آغاز نمود(ايروانی ،)۱3۷۷،عالوه بر حضور در
جبهه های جنگ و ايفای نقش بسزا و
سرنوشت ساز در مهندسی و پشتيبانی جنگ
درعرصه های احداث راه روستايی ،برق
رسانی ،آبرسانی ،بهداشت ،بهسازی ،صنايع
كوچك و دستی روستايی امور فرهنگی،
شوراهای اسالمی و  ...به مرور مسئوليتهايی
را پذيرفت .روحيه مبتنی بر فرهنگ و مديريت
جهادی به مرور موجب گرديد كه مسئولين
كشور با اطمينان خاطر از انعطاف پذيری اين
نهاد مسئوليت شيالت ،امور دام ،جنگلها و
مراتع ،فرش دستباف ،سيلوسازی و  ....را به
جهادسازندگی (با اين انتظار كه تحولی جدی
در تمامی اين عرصه ها پديد آيد) واگذار كنند
(ايروانی.)۹3-۲۶۹ :۱3۷۷ ،
دين مداري و واليت محوري:
از آغازين روزهای تشكيل جهادسازندگی
انجام وظيفه و تكليف دينی برای خدمت به
انقالب و جبران عقب ماندگيها يكی از مهمترين
انگيزه های فرهنگ جهادی را تشكيل می داد و
از همين روست كه حضور جهادگران در جبهه
های دفاع مقدس نقش برجسته ای دارد.
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در بسياری از موارد اولين دليل و انگيزه
حضور افراد و اقشار گوناگون در
جهادسازندگی به خاطر داشتن شغل و تأمين
معيشت نبود بلكه احساس وظيفه دينی و
پيروی از دستورات امام (ره) برای پيشبرد
اهداف انقالب بود كه آنها را به جهادسازندگی
كشانده بود و شايد به همين دليل است كه
بسياری از جهادگران پس از گذشت دهه
نخست از عمر جهادسازندگی از اين نهاد جدا
شدند .زيرا از نظر آنها برای اشتغال و تأمين
معيشت جهادسازندگی اولين گزينه و اولويت
نبود .از همين روست كه بسياری از مديران
برجسته ساير دستگاههای اجرايی كشور،
نمايندگان مجلس ،برخی از هنرمندان ،برخی از
فرماندهان سپاه ،بسياری از فعالين موفق
بخش خصوصی در صنعت ،كشاورزی و
تجارت ،بسياری از اساتيد دانشگاه و محققين،
استانداران و سفرا و  ....در سوابق كاری و
شروع فعاليت های اداری و اجرايی خود سابقه
فعاليتی هم در جهادسازندگی دارند.
يكی از اصلی ترين فلسفه های وجودی حضور
جهادگران در جهادسازندگی بود و انجام اين
تكليف دينی و فريضه شرعی نيازمند راهنمايی
خواستن و مشورت با افراد فقيه و متخصيص
اسالمی بود تا در تمامی مراحل ادای اين
تكليف بتوانند بر سالمت و صحت آن مراقبت
نمايند و از انحراف احتمالی آن جلوگيری كنند.
حضور مرحوم شهيد آيت اهلل دكتر بهشتی در
بدو تأسيس جهاد سازندگی در اين نهاد و
نمايندگان ولی فقيه در جهادسازندگی كه بعدها
در كارنامه های مسئوليت خود كه مسئوليت
های رياست مجلس ،وزارت كشور ،عضويت
در مجلس شورای اسالمی ،مسئولين ارشد قوه
قضائيه ،عضويت در مجلس خبرگان رهبری و
 ....را داشته و دارند گويای نوع نگرش متقابل
روحانيت كه مبتنی بر همان انگيزه ادای تكليف
و دغدغه دينی و واليت محوری است می
باشد .اين نوع حضور كه ناشی از عامل دين
مداری و روحيه واليت محوری در فرهنگ
جهادی است موجب گرديد كه روحانيت نيز
بتواند نقش برجسته ای را به عنوان عامل
كمكی توسعه و تقويت ارتباط جهادگران با
عامه مردم و نيز مسئولين برقرار نمايد و يكی
از الزمه های فرهنگ و مديريت جهادی را
شكل دهد .توجه به اين نكته از همان شروع
تشكيل جهاد سازندگی مورد توجه امام (ره)
قرار گرفت و ايشان در پيام خود پس از دعوت
داوطلبين به حضور در جهاد فرمودند" :
روحانيونی كه در همه جا در بالد بحمداهلل
هستند ،در اين امر آنها تشريك مساعی و
نظارت كنند)۴( ".
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اعتماد متقابل و در تمامي سطوح
سازماني
با اين فرض كه يكی از مهمترين انگيزه
های حضور افراد مختلف در تمامی
سطوح سازمان جهادی برای ادای وظيفه
و تكليف است و اين حركت براساس يك
مشاركت عمومی و دارای خاستگاه
مردمی است كه از انعطاف پذيری و
ارزش مداری سطح بااليی برخوردار می
باشد كه مسئوليتهای محوله را با پويايی
و نوآوری تا مرز ايثارگری بر دوش می
گيرد و به انجام می رساند ،اعتماد
گسترده و فزاينده ای در جهات مختلف
(افقی و عمودی) سازمانی و ارتباطی
جهادسازندگی شكل گرفت .اين اعتماد
سرمايه گرانقدر و اليزالی است كه
فرهنگ و مديريت جهادی را زنده نگه
می دارد .هر قدر سطح اعتماد در فرهنگ
و مديريت جهادی كاهش يافته ،اين
فرهنگ و مديريت نيز محتوای خود را از
دست داده و از درون تهی گرديده است.
زيرا اعتمادی كه در فرهنگ و مديريت
جهادی براساس اركان و مفروضات
ساختاری فوق شكل گرفته به مثابه نخ
تسبيح فرهنگ و مديريت جهادی ايفای
نقش می نمايد.

در فرهنگ و مديريت
جهادی كه انجام وظيفه
و تكليف تا مرز
ايثارگری اساس و محور
آن تلقی می شود دليلی
بر عدم اعتماد وجود
ندارد زيرا كه شائبه ای
در اين انگيزه نيست

اعتماد در سطوح عمودی و افقی بين تمامی
همكاران موجب ايجاد فضای مديريتی و كاری
بسيار مطبوع و مطلوبی می شود كه
صميميت ،همدلی و همكاری را در بين اجزاء
سازمانی به اوج می رساند.
در فرهنگ و مديريت جهادی كه انجام وظيفه
و تكليف تا مرز ايثارگری اساس و محور آن
تلقی می شود دليلی بر عدم اعتماد وجود
ندارد .زيرا كه شائبه ای در اين انگيزه نيست.
اين شاه كليدی بود كه سازمانهای جهادی و
بطور مشخص جهادسازندگی در مقاطعی از
حيات خود آن را در اختيار داشته اند .اعتماد
بين تمامی همكاران و كاركنان نسبت به
يكديگر ،اعتماد همكاران در سطوح پايين تر
سازمانی نسبت به همكاران سطوح باالترشان
(از پايين ترين سطوح خدماتی گرفته تا سطح
وزير و نماينده ولی فقيه) و متقابالً اعتماد
مقامات سطوح باالتر نسبت به مديران و
همكاران سطوح پايين تر.
در شكل بيرونی آن اعتماد ارزشمند مردم
نسبت به سازمان جهادی ،اعتماد رهبری
نظام ،مجلس ،رئيس جمهور و دولت به
مديريت و سازمان جهادی موجب گرديد كه
پيوندهای مستحكم و عميقی در تمامی سطوح
ارتباطی ،سازمانی و مديريتی جهادسازندگی
ايجاد گردد.
اين سطح اعتقاد تا جايی توسعه يافت كه
مجلس شورای اسالمی در تصويب قانون
وزارت جهادسازندگی امتيازاتی را برای
جهادسازندگی قائل شد كه برای ساير
دستگاههای دولتی و سازمانها قائل نگرديده
بود .به عنوان مثال "براساس اين قانون
مجلس به جهادسازندگی اختيار داد كه با تأييد
و امضای وزير جهادسازندگی در بودجه خود
دخل و تصرف كند و از بودجه خود بردارد و
ساير مشكالتش را حل كند" (كروبی.)۲۶ :۱3۶۹ ،

منوچهر محمدی معقتد است " يكی از اصول
حاكم در نظام اداری سنتی اصل عدم اعتماد
بوده است .نظام اداری سنتی با اين پيش
فرض تنظيم شده كه هيچكس قابل اعتماد
نيست.
مگر خالف آن ثابت شود .اين اصل و اين نوع
بينش به عنوان يك فرهنگ اداری رشد يافته و
در همه ابعاد و زوايای روابط اداری و
روشهای اجرايی جای گرفته و نهادينه شده
است " (محمدی.)۲5۷ :۱3۶۹ ،
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اعتمادی كه در فرهنگ و
مديريت جهادی براساس
اركان و مفروضات ساختاری
فوق شكل گرفته به مثابه
نخ تسبيح فرهنگ و مديريت
جهادی ايفای نقش می كند

اعتماد در فرهنگ و مديريت جهادی كامالً
بر عكس چنين تفكری است و از اين
روست كه فرهنگ و مديريت جهادی با
فرهنگ و مديريت سنتی اداری كامالً
متفاوت است .البته كم هم نيستند كسانی
كه بعدها براساس فرهنگ و مديريت سنتی
و اداری در موردشان قضاوت شد و در
اين راستا نه تنها از آنها به جهت تالشها و
زحماتشان تقديری نشد بلكه حتی پرونده
های قضايی و مشكالت اجرايی متعددی
نيز برای ايشان ايجاد گرديد .در فرهنگ و
مديريت جهادی (براساس مفروضات
اساسی خودش) كنترل در حداقل الزم
اعمال می گردد .اما در نظام اداری سنتی
يكی از اصول بسيار مهم مديريت ،كنترل
همه جانبه است" .باتوجه به مفروض بودن
عدم اعتماد كنترل های شديدی از ابعاد
مختلف بر نظام اداری و اجرايی حاكم می
شود" (محمدی.)۲5۷ :۱3۶۹ ،
كالنتری در مقاله خود از وجود "حاكميت
رابطه اعتماد متقابل بين مديريت و نيروها"
به عنوان دليلی برای انجام سريع كارها و
كاهش بوروكراسی نام می برد (كالنتری،
.)۸3-۹۹ :۱3۶۹
در همين راستا و برمبنای ترويج اصل بی
اعتمادی در فرهنگ اداری جهادی است كه
حسينعلی عظيمی می گويد " بزرگترين
خطر برای آينده جهادسازندگی قانون آن
و مقررات مالی و اداری و شمول بخشنامه
های دولتی در آن و اشراف مقررات
سازمان اداری و استخدامی كشور و
ديوان محاسبات به اين نهاد خالص است
(عظيمی.)۲۹۲ :۱3۶۹ ،
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احساس خطر سازمانهاي سنتي از حضور سازمان جهادي و
در نتيجه تقابل آنها با سازمان جهادي

آفات و تهديدات فرهنگ و مديريت جهادي
مقابله نظام اداري و سازماني عمومي كشور
با فرهنگ و مديريت جهادي

باتوجه به اينكه وظايف سازمانهای جهادی عمدتاً پر كردن خالءها
و جبران عقب ماندگی در بخشهايی بوده كه از قبل در ساختار
اداری موجود كشور متولی مشخصی برای آن وظايف وجود
داشته است ،از اين رو با شروع فعاليت سازمانهای جهادی،
دستگاه اداری مربوطه كه فعاليتی موازی با فعاليت آن شروع می
گرديد موجوديت ،اعتبار و جايگاه خود را ابتداً در معرض مقايسه
و سپس در معرض خطر می ديد ،و از اين به طور طبيعی شروع
به مخالفت و موضع گيری در مقابل سازمان جهادی می نمود.
مهمترين تأثير حضور سازمان جهادی اين بود كه سازمان سنتی
(برخالف ديگر سازمانها كه فعاليت موازی با وظايف آنها شروع
نگرديده بود) خود را همواره در معرض داوری و مقايسه
ديگران(ابوالحسنی )۱۴۹-۱۶۲۱3۶۹: ،نسبت به عملكرد سازمان
جهادی می ديد .اين موضوع از ديدگاه سازمان سنتی فضا و
شرايط ناعادالنه ای را برای قضاوت ايجاد می نمود زيرا ساز و
كار اجرايی ،نيروی انسانی ،انگيزه و ماهيت اين دو سازمان كامالً
با يكديگر متفاوت و به نفع سازمان جهادی بود.
از اين رو اتخاذ سياست تهاجم ،زير سؤال بردن فعاليتها ،بی
ارزش جلوه دادن كارها ،غير تخصصی تلقی نمودن ابتكارات و ....
وارد نمودن اتهامات متعدد ديگر ،راهبردی بود كه عمدتاً توسط
مسئولين و مديران سازمانهای سنتی بر عليه سازمان جهادی به
كارگرفته می شد )۷(،غالمرضا فروزش وزير وقت جهادسازندگی
در سخنرانی خود می گويد " :مخالفتهای آشكار و پنهانی با ادامه
حركت نهادها و جهادسازندگی وجود دارد و كوششهای فراوان
اما بديع و دقيقی برای تضعيف نهادها می شود " (فروزش:۱3۶۹ ،
.)۲0۹
اين نوع د يدگاه و احساس خطر ساير دستگاههای اجرايی كه
فعاليت سازمان جهادی را به نوعی موازی فعاليت خود می ديدند
موجب گرديد كه همواره تالش گسترده ای در سطح دولت،
سازمان مديريت و برنامه ريزی ،مجلس و رسانه ها و افكار
عمومی بر عليه سازمانهای جهادی (بويژه جهاد سازندگی)
طراحی شده و شكل بگيرد .اين تالش عمدتاً در حول دو محور
شكل گرفت:
اول :اشاعه اين نظريه و ديدگاه كه سازمانهای جهادی به جهت
ضرورتهای فوری و مقطعی تشكيل شده اند و بايد جمع شوند و
منزوی گردند و در درون سازمان های ديگر حل شوند (كروبی،
.)۲۱ :۱3۶۹
دوم :گسترش اين تفكر كه عملكرد سازمانهای جهاد غير
كارشناسی و فاقد مبنای علمی است و اگر اين كار توسط
دستگاههای سنتی انجام پذيرد كارشناسی شده تر و علمی تر
بوده و در نهايت بهتر عمل خواهد شد.

اولين آفتی كه از بدو تأسيس جهادسازندگی فرهنگ و مديريت
جهادی را تهديد می كرد مقابله نظام اداری و سازمانی حاكم بر
كشور با چنين سازمان و فرهنگ نوظهوری بود .ساختار نظام
اداری حاكم از همان ابتدا به مقابله با فرهنگ و مديريت جهادی و
طرد آن پرداخت .موضع گيری های غير همراهی كننده و طرد
كننده بازرگان و بنی صدر (سلمانی لطف آبادی )۱۱۱ :۱3۷۹ ،در
مقابل تشكيل جهاد سازندگی (افشار )۱3۶۱ ،و عدم همكاری نظام
اداری و مالی دولت با جهادسازندگی (سلمانی لطف آبادی:۱3۷۹ ،
 )۱۱۸-۱۲۱عمالً اولين مانع را در برابر اشاعه فرهنگ و مديريت
جهادی ايجاد نمود .نظام اداری و مالی كشور به دليل نظام
ارزشی و ساختار و مقررات پذيرفته شده خود و بر خالف تمامی
شعارهای پر طمطراقی كه مسئولين مختلف در مقاطع گوناگون
در جهت ضرورت حمايت از فرهنگ جهادی داده اند از ابتدای
شكل گيری جهاد تاكنون با سازمان جهادی و فرهنگ و مديريت
حاكم بر آن به عنوان يك عنصر خارجی و غير بومی در نظام
اداری كه حتماً بايد دفع شود به مقابله برخاسته.
درنتيجه نظام اداری نه تنها فرهنگ و مديريت جهادی را تقويت
ننموده بلكه عمالً در جهت تضعيف و دفع سازمان جهادی
كوشيده است .چنين تقابلی موجب گرديده كه سازمان جهادی در
عرصه نظام اداری و سازمانی كشور تنها بماند و همواره
مخالفين و مدعيان متعددی داشته باشد.
هيچ دستگاه و سازمانی به اندازه جهادسازندگی در درون دولت
و اعضای كابينه مخالف و معارض نداشته است )5(.زيرا شأن
وجود جهادسازندگی پر كردن خالء های موجود در نظام اداری
و سازمانی كشور بوده است كه انجام اين وظيفه و رسالت نيز
عمالً جهاد سازندگی را در مقابل يكی از دستگاهها و سازمانهای
سنتی قرار می داده است.
يكی از مهمترين و اصلی ترين ضرورتهای تقويت و تحكيم
فرهنگ و مديريت جهادی از ميان برداشتن مقابله نظام اداری
كشور با سازمان جهادی است (مير و ديگران )۱3۷۸ ،كه
متأسفانه اين مهم بنابه داليل متعدد تاكنون محقق نگرديده است.
 %۶۷افرادی كه در رده مديران ارشد سابقه خدمت در جهاد
سازندگی داشته و اكنون از جهاد كشاورزی خارج شده اند اظهار
نموده اند تقابل نظام اداری عمالً امكان ادامه حركت جهادی
جهادسازندگی را غيرممكن ساخته و ادامه فعاليت در اين
چهارجوب بی فايده می نموده است )۶(.فرهنگ جهادی نبايد
حركت بخشی داشته باشد بلكه بايد برای توفيق واقعی خود (در
تمامی ابعاد) از حركت جمعی برخوردار باشد و اين چيزی است
كه در شعار "همه با هم" در ابعاد فراگير خود متجلی است .اين
مقابله تا بدانجا پيش رفت كه نظام اداری نتوانست ادامه حيات
مستقل جهاد سازندگی را برتابد و در نهايت با مصلحت انديشی
های اداری و سياسی به ادغام و تفكيك وظايف آن رأی داد .نفس
تغيير نام يا ادغام و تفكيك به خودی خود و فی نفسه شايد از
اهميت چندانی برخوردار نباشد.
سال سوم /شماره دهم /بهار 93

36

info@kanoonejahadgaran.ir

