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عضو شورای مرکزی کانون جهادگران جهادسازندگی:

خواست رهبري ايجاد گفتمان روحيه و
فرهنگ جهادي در سطح كشور است
مهندس افشار در گفتگو با خبرنگار فصلنامه کانون گفت:
روحيه ايثار و فداکاري و از خودگذشتگي از پايه اصلي خلق
حماسه است .استقامت و پايداري بر هدف نيز از اصول
حماسه سازي است و تبعيت از رهبري و پيشقدم بودن
مسؤولين از ديگر شاخصههاي مهم ايجاد حماسه است.
عضو شوراي مرکزي کانون جهادگران افزود :فرهنگ و روحيه
جهادي تمامي اين اصول را در بر ميگيرد و ميتواند نظام
اسالمي را در دستيابي به د وحماسه سياسي و حماسه
اقتصادي موفق و پيروز گرداند.
افشار در پاسخ به اين سوال که اگر نهاد جهاد سازندگي وجود
مي داشت ،چه موضوعاتي را در شرايط فعلي در دستور کار
قرار مي داد ،پاسخ داد :قطعاً ،جهاد سازندگي براساس فلسفه
وجوديش عالوه بر تشويق و هدايت عموم ملت ايران بويژه
روستائيان به خلق حماسه سياسي ،تمام توان خود را در
لبيك به نظر مقام معظم رهبري معطوف به خلق حماسه
اقتصادي به ويژه در حوزه روستايي مي نمود .چرا که در
شرايط اقتصادي امروز پايه ايجاد حماسه اقتصادي ،اقتصاد
مقاومتي است و از اصول و پايههاي مهم اقتصادي مقاومتي،
توجه به توليد داخلي بويژه در بخش کشاورزي و توسعه
روستايي براساس مدل ايراني اسالمي پيشرفت است.
وي با تأکيد بر احياي جهاد سازندگي ،تصریح کرد :کانون
جهادگران بدليل ساختاري نميتوانند جاي خالي جهاد
سازندگي را پر نمايند و تنها راه ،احياء جهاد سازندگي است.
اما اين کانون به همراه ساير کانونهاي مرتبط ،ميتوانند
بسترساز احياء جهاد سازندگي باشند و از مهمترين اقدامات
کنوني که کانون جهادگران در اين راستا مي تواند انجام دهد،
تدوين استراتژي ترويج فرهنگ ،روحيه و مديريت جهادي
است ،که خالء آن کامالً محسوس است و از نبود مشي و
برنامه مشخص براي دست يافتن به اهداف جلوگيري مي کند.
اين عضو شوراي مرکزي کانون جهادگران اذعان داشت :هيچ
جايگزيني جامع تر و فراگيرتر از جهاد سازندگي براي احياء و
ترويج فرهنگ ،روحيه و مديريت جهادي در سطح ملي و بين-
المللي وجود ندارد.
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همچنانکه جهاد سازندگي به فرمان رهبري عزيز و حضور
جوانان پرشور (بويژه دانشجويان) انقالب اسالمي ،بنيان
گذاري گرديد ،براي احياء مجدد آن نياز به فرمان رهبري عزيز
و حضور جوانان پرشور و هدايت پيشكسوتان جهادگر است.
وي ادامه داد :مخصوصاً در  3تا  4سال اخير ،مقام معظم
رهبري بارها بر بكارگيري روحيه و فرهنگ جهادي در حوزه
هاي مختلف و در سطح کشور تاکيد کرده اند ،بنوعي که
بنظر ميرسد خواست رهبري ايجاد گفتمان روحيه و فرهنگ
جهادي در سطح کشور است .الحمدا ...اکنون بسياري از
فعاليت هاي اجرايي (براي انجام خوب آنها) مستند به روحيه
و فرهنگ جهادي ميشود.
افشار خاطر نشان شد :امروزه فراکسيون جهاد سازندگي و
 14نماينده جهادگر مجلس به همراه اکثريت نمايندگان مجلس
شوراي اسالمي ،آماده حمايت از احياء جهاد سازندگي و
ترويج فرهنگ و روحيه جهادي هستند .بنابراين شرايط
مهياست.
وي افزود :امروزه هرگونه کوتاهي در احياء جهاد سازندگي،
نوعي گناه نابخشودني و غيرقابل جبران است (بمانند
کوتاهي در ايام انحالل جهاد سازندگي) و پشيماني در آينده
سودي نخواهد داشت .غفلت نكنيم ،خوابمان نبرد ،به موقع و
به روز عمل کنيم .انشاءا ...نيتمان خالص و براي رضاي
خداست .با روحيه جهادي حرکت کنيم موفق ميشويم.
انشاءا...
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