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9 خاطرات تشکیالتی

مقدمۀ مسئول سازمان 
بسیج دانش آموزی استان فارس

منابع انسانی هر سازمان که به حق از آن با عنوان سرمایۀ انسانی 
یاد می شود، ارزشــمندترین بخش هر سازمان است؛ به طوری که 
تالش اکثر ســازمان ها برای این است تا از طریق به کارگیری 
سرمایۀ انســانی، بیشترین بهره وری را عاید سازمان خود نمایند. 
حجم انبوه مقاالت و کتابها و رشــته های مختلف دانشگاهی در 

موضوع مدیریت منابع انسانی مؤید این مطلب است.
اما مسئله ای که درزمینۀ منابع انسانی دست به گریبان سازمانهای 
فرهنگی مذهبی و در یک کالم، حزب اللهی شــده، این است که 
با رفتن هر نیروی باتجربه از سازمان، عماًل آن فرد همۀ تجربیات 
چندســاله اش را با خود می برد و سازمان با نفرات جدید، گویی 
از صفر شــروع به کار می کند و این کار هزینه های بسیاری را 
به مجموعه تحمیل می کند. راهگشای حل این مسئله چیزی جز 
انتقال تجربیات ازطریق »تجربه نگاری و ثبت خاطرات« نیست. 
راهکاری که امیرالمؤمنین علی)ع( قرنها پیش، از آن یاد کرده  و 
آن را رمز و کلید موفقیت عنوان کرده اند1  و ما تنبلی خودمان را 
معمواًل به بهانه هایی همچون ترس از ریا و خودنمایی و ستایش 
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از خود و از این جنس بهانه های توهمی، توجیه می کنیم و تجربه 
نگاری را نادیده می گیریم. 

با همین هدف، بســیج دانش آموزی استان فارس بر آن شد تا با 
ثبت تجربیات دانش آموزان فرماندۀ واحد و مسئول در بخش های 
مختلف شــورای واحد و انتقال آن به مسئوالن جدید، راه را برای 
فرماندهان جدید بسیج دانش آموزی هموارتر نماید و ایجاد سامانۀ 

ثبت تجربیات در سایت تولید محتوای سازمان به آدرس:
 www.tmfars.ir تالشی در همین زمینه است.

کتاب خاطرات تشکیالتی که حاصل زحمات و تالشهای دوستان 
و همکاران در بسیج دانش آموزی استان فارس است، اولین گام 
باهدف ثبت و انتقال تجربیات به فرماندهان جدید بســیج دانش 
آموزی اســت. به امید آنکه دانش آمــوزان عزیز فرماندۀ واحد 
و اعضای شــورای واحد مقاومت بتوانند از آن اســتفاده کنند و 
در پایان ســال، با ثبت تجربیات خود در صفحات پایانی کتاب 
و ارســال به سازمان بســیج دانش آموزی به استمرار و قوام این 

حرکت کمک نمایند.
آیندۀ روشن ایرانی اسالمی در گرو همت و تالش منظم و سازمان 

یافتۀ شماست.
توفیق شما آینده ساز ایران اسالمی را در سایۀ توجهات حضرت 
ولّی عصر)عج( و با پیروی از منویات مقام معظم رهبری حضرت 
آیت اهلل خامنه ای)مّدظله العالی( از خداوند متعال مسئلت مینمایم.

محمدجعفر دوستدار
مسئول سازمان بسیج دانش آموزی استان فارس

_______________________________

1. ایشان در یکی از جمالت قصار خود می فرمایند: »َو مَِن التَّْوفِیِق ِحْفُظ التَّْجِربَِۀ« رمز 

و کلید موفقیت و کسب توفیق حفظ تجربه است )نهج البالغه، حکمت 211(.
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پیشگفتار

باسمه تعالی
»در این دنیای سازمانی، اگر ما باز بخواهیم تک َروی کنیم، به نظر 
من، نهایت ســادگی است. ما امروز اگر عمل دسته جمعی نداشته 
باشیم کالهمان پس معرکه است، که هست! برای اینکه همه چیز 

منظم و تشکیالتی و سازمانی است.« 1
این جملۀ پرمغز و زیبا از امام موسی صدرحفظه اهلل روشنگر اهمیت 
رفتار تشکیالتی در همه جا باالخص در نهادهای فرهنگی، ازجمله 

مجموعۀ بسیج است.
امروزه ضرورت عملکر د سازمانی و منظم مجموعه های فرهنگی 
بر کسی پوشیده نیست و این مهم فقط و فقط با یادگیری اصول، 

فنون و مهارت های کار گروهی و تشکیالتی حاصل می شود.
بحمداهلل چند ســال متوالی است که با دوستان در مجموعۀ بسیج 
دانش آمــوزی به دو نکتۀ مهم پی برده ایم و تمامی تالش  خود را 

معطوف به آن کرده ایم.
نخست اینکه مجری کار فرهنگی در هر مدرسه، خود دانش آموزان 
هســتند و به تعبیر مقام معظم رهبری این قله ها به دست این ها فتح 



1212

می شود؛ دوم اینکه این حرکت عظیم دانش آموزی در مدارس جز 
با کار تشکیالتی و منظم ثمربخش نخواهد بود.

به همین منظور و برای آموزش کار گروهی و ســازمان یافته به 
دانش آموزان و اســتفاده از مهارت های تشکیالتی در مدرسه، از 
قالب های بســیار خوب برای ارائه اســتفاده از نمونه هایی است 
که خود دانش آمــوزان و به تعبیر دقیق تر فرماندهان واحد تجربه 

کرده اند.
کتاب پیش رو مجموعه ای از خاطرات تشــکیالتی این جانب و 
عده ای از دانش آموزان عزیز اســتان فارس است که در سال های 
جاری به عنوان فرماندۀ واحد مشــغول به خدمت و جهاد فرهنگی 

در مدارس بوده اند.
در تهیۀ این مجموعۀ ارزشمند تمامی تالشم بر این بود که ضمن 
ایجاد انســجام و وحدت رویه در نگارش خاطرات، به محتوای 

کالم راویان آسیبی نرسد.
در مراحل مختلف تدوین کتاب، خواندن خاطرات تشــکیالتی 
دانش آموزان و استفاده از مهارت های تشکیالتی آن ها برایم بسیار 
شیرین و جذاب بود و در برخی مواقع واقعًا به وجد می آمدم و حّظ 

و بهرۀ کافی از آن ها می بردم.
با اغتنام فرصت، از زحمات تمامی عزیزانی که به این نگاشــته 
کمک کردند، تقدیر و تشــکر فراوان می کنم و بر خود فرض 
می دانم که از دانش آموزان عزیزی که قلم زدند و خاطراتشان را 
به رشــتۀ تحریر درآوردند، صمیمانه سپاسگزاری کنم. باشد که 

به عنوان فعل حسنه ای مقبول ایزد منان قرار گیرد.
علیرضا ربانی منش
تیرماه 1۳۹۴

_______________________________

1. امام موسی صدر، )سخنرانی در حوزۀ علمیۀ  قم، ۷ مهر1۳۴۴(
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زنگ تفریح یا زنگ فرصت!

زنگ تفریح دوم بود. داشــتم با مصطفی در حیاط مدرســه قدم 
از شیرین کاری های داداش کوچکش می گفت  می زدم. مصطفی 
و می خندیدیم. یک دفعه متوجه شدم یک نفر از گوشۀ حیاط داره 
صدام می زنه. رو برگردوندم دیدم حســن آقا اســت؛ از بچه های 
کالس ســوم ریاضی. از دور اشاره کرد و گفت: »وقتی کالس 

آخر تموم شد، صبر کن کارت دارم.« من هم گفتم: »باشه.«
زنگ که خورد، هرقدر منتظر حســن موندم، نیومد. کم کم داشتم 
می رفتم که دیدم دوان دوان اومد جلو در مدرســه. همان طور که 
نفس نفس می زد، از اینکه کالس آخرشــون یه کم طول کشیده، 

عذرخواهی کرد و گفت تازه تعطیل شده.
گفتم: »حســن آقا بفرمایید، در خدمتــم.« گفت: »علی جان من 
امسال زحمت رو کم می کنم و از این مدرسه می رم. تو می دونی 
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و بسیج مدرسه.«
با تعجب بهش نگاه کردم و گفتــم: »خب! یعنی چه کار کنم؟ 

منظورت رو نمی فهمم.«
گفت: »یعنی چی نداره. من صحبت کردم سال دیگه فرماندۀ واحد 
تو باشی.« گفتم: »حســن جون ول کن. بابا من همین طوری اش 
هم از پس درســام برنمیام، چه برسه به اینکه بخوام توی مدرسه 

مسئولیت بسیج رو هم قبول کنم. حتمًا پدرم درمیاد.«
با آرامش جوابم رو داد و گفت: »میشه! زشته بچه بسیجی ای مثل 
تو این حرف رو بزنه. ما باید بتونیم بین درســمون و بسیج تعادل 
برقــرار کنیم. اگه از خیلی از کارای بیخودمون بزنیم، کلی وقت 
زیاد میاریم که می تونیم برای بسیج خرجش کنیم. این طوری هم 

خدا راضیه، هم اینکه بعدها کلی به دردمون می خوره.«
آخر سر هم دســت گذاشت رو شــونه ام و با لبخند این جملۀ 

به یادموندنی رو گفت: »ما کردیم و شد.«
تأثیر حرف اون روز حســن جلو در مدرسه شاید از تأثیر حرف 
مسئول بســیج دانش آموزی شهرستانمون هم بیشتر بود. تا جایی 
که همین اآلنم که دارم این نوشته رو می نویسم، صحنۀ اون روز 

جلوم حاضره.
قصه این بود که حسن کارشو خوب بلد بود و برای دعوت من به 

مسئولیت، خوب راهی رو پیش گرفت.
صحبت دونفره ای که باهم داشتیم خیلی روی من تأثیر گذاشت.

نکتۀ خوب دیگه ای که بعدها به کار خودم هم اومد، این بود که 
حسن می خواست قبل از شروع سال تحصیلی جدید مسئول واحد 
مقاومت سال آینده رو شناسایی کنه تا اونم کم کم برای این کار 

آماده بشه.
اون موقع این چیزا رو درســت متوجه نمی شدم؛ ولی اآلن خوب 

می فهمم چقدر زیبا برای این کار برنامه ریزی کرده بود.
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پاتوقی به نام اتاق بسیج

روز سوم یا چهارم مهرماه بود که با خودم گفتم وقتشه همین اول 
کار جا پامون رو توی مدرســه محکم کنیم و به ثباتی برسیم. به 
ذهنم رسید اولین کار مثبت اینه که برم پیش مدیر مدرسه. همین 
کار رو هم کردم. وارد اتاقش شــدم و سالم کردم. اون بندۀ خدا 
هم جواب داد و خیلی تحویل گرفت. بعد من گفتم: »خواســتم 
بابت پارسال که زحمات بسیج روی دوش شما بود و لطفی که به 
ما می کردید و توی برنامه ها انصافًا کم نمی گذاشتید تشکر کنم.«
گفت: »خواهش می کنم. مدرسه و بسیج و مراسم رو الحمدهلل خود 
دانش آموزا می چرخونن؛ ما فقط نظارت می کنیم. درواقع، باید از 

شما تشکر کرد.«
معاون پرورشــی صحبت مدیر رو قطع کرد و گفت: »الحمدهلل 
ایشون با اینکه سال گذشــته این همه برنامه ازطرف بسیج انجام 
دادن، برا خودشون هم برنامه ریزی خوبی کردن و توی درسشون 

کم نذاشتن.«
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زیاد خوشم نمیاد کسی ازم تعریف و تمجید کنه. آدمی هم نیستم 
که با این چیزا بال در بیارم؛ اما خداییش راســت می گفت. ریا 
نشــه، ولی بعضی موقع ها از خیلی بازی های الکی و ولگردی های 
بیخودی می زدم و از وقتم برای خدمت به بسیج استفاده می کردم.

من که دیدم تنور داغ شد، با خودم گفتم بذار بچسبونم.
به آقای مدیر گفتم: »اگه خدا کمک کنه و شــما هم بزرگواری 
کنید، امســال هم برنامه هامون رو مثل پارســال و حتی قوی تر 
اجرا می کنیم. یکی از نکات خوبی که از پارســال به جا مونده اینه 
که بچه های شــورا بعد از هر برنامه ای اون رو ارزیابی کردن و 
نکات قوت و ضعفش رو مشــخص کردن که تقدیمتون می کنم. 
باوجوداین ارزیابی، ان شــاءاهلل امسال ضعف های برنامه هامون رو 
برطرف می کنیم تا کیفیتشــون بهتر بشه. فقط یه خواهش ازتون 
دارم؛ پارسال از مشکالت اساسی ما، این بود که یه پاتوق یا بهتر 
بگم یه اتاق برای تشکیل جلسه هامون نداشتیم. اگه لطف کنید یه 

جایی برای ما درنظر بگیرید، ممنون میشم.«
ایشــون گفت: »اتاق خاصی که نمی خواد؛ توی کالس خودتون 
بعد از ســاعات درسی جلســات رو بگیرید. من با مستخدم هم 

درباره  ش صحبت می کنم.«
گفتم: »عذر می خوام؛ ولی صورت جلساتمون و پرونده ها و نامه ها 

رو کجا نگهداری کنیم؟«
گفت: »خب اون یه بحث دیگه است. به اینش فکر نکرده بودم.«
معاون آموزش که مشــغول کار خودش بود ولی حرفامون رو 
می شنید، به مدیر گفت: »اگه بتونیم وسایل انبار باال رو بیاریم تو 

زیرپله ای و به اینجا منتقل کنیم، انبار باال جای خوبیه براشون.«
جاتون خالی، جیگرمون خون شد تا اونجا رو روبه راه کردیم که 
بتونیم ازش استفاده کنیم. خیلی زحمت داشت اما واقعًا به کارآیی 

زیادش می ارزید.
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یک نفر، محور یک جمع

همیشه آرزو داشــتم مثل امین قدرت جذب زیادی داشته باشم. 
زنگ تفریح که می شــد، همه دورش جمع می شــدن و اون هم 
شروع می کرد به اجرای برنامۀ ُجنگ برای بچه ها. اولش پنج نفر 
بودن؛ اما بعداز اجرای لطیفۀ اول و بلندشــدن صدای خندۀ بچه ها 
توجه بقیه هم جلب می شــد و رفته رفته جمعیتشون زیاد می شد. 
همیشه دوســت داشتم جمعیت به اوجش که رسید، من بیام و یه 
حدیث یا یه ســخن از بزرگان و این جور چیزا برای بچه ها بخونم 

تا این دورهم نشینی مفید باشه و منم احساس تأثیرگزاری کنم.
به زور پنج نفر رو دور خودم جمع کردم تا مثل امین یه گوشــۀ 
دیگه از حیاط مدرسه معرکه بگیرم و بساط لطیفه گویی پهن کنم. 
یادش به خیر، یه بعدازظهر کامل وقت گذاشتم و از اینترنت چند 
تا لطیفۀ خوب و اســالمی پیدا کردم و حفظشون کردم که فردا 

زنگ تفریح تعریف کنم.
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چشمتون روز بد نبینه، آقا به قدری لطیفه گفتن ما بد بود که همون 
پنج نفر هم فرار رو بر قرار ترجیح دادن و دررفتن. خوبه آدم این 
مهارت ها رو داشته باشــه. خدایی خیلی به کار میاد؛ ولی ناگفته 
نماند که بعضی ها ساخته شــدن برا بعضی کارها. من اگر بهترین 
لطیفه رو هم بخوام تعریف کنم، این قدر بد اجرا می کنم که انگار 
دارم روضه می خونم؛ ولی این امیِن قصۀ ما تکون می خورد، همه 

می خندیدن.
شــب بود. بهش زنگ زدم و کلی باهم حرف زدیم. اون موقع ها 
موبایل به این فراوونی تو دست همه نبود؛ با تلفن ثابت صحبت 
می کردیم. بعضی وقت ها چونه مون که گرم می شــد، می دیدیم 
نیم ســاعته داریم با تلفن حرف می زنیم. اونجــا بود که بابام داد 
می زد: »بس کــن دیگه پدر من! قبضش رو باید خودت بدیا! ما 

هم هر جای صحبتمون بودیم، قطعش می کردیم.«
من پیشنهادی به امین دادم. گفتم: »فالنی، زنگ نزدم بهت بگم بیا 
تو مجموعۀ بسیج به ما کمک کن؛ چون می دونستم قبول نمی کنه، 
یعنی خودش می گفت تیریپــم به این چیزا نمی خوره. گفتم اگه 
میشه زنگ تفریح وقتی داری لطیفه برا بچه ها میگی، یه صفحه از 
کتابی که بهت میدم بخون.« تا اینو گفتم، زد زیر خنده و گفت: 
»من کتابای درســی ام رو هم به زور نگاه می کنم، حاال می خوای 
کتابخون بچه ها بشم؟« اصرار از من و انکار از اون. خالصه زیر 

بار نرفت که نرفت؛ گفت این چیزا رو از من نخواه.
دوبــاره روز از نو روزی از نو. زنگ تفریح که می شــد همون 
آش بود و همون کاسه. مدتی که از ماجرای تجمع بچه ها گوشۀ 
حیاط مدرسه گذشت، مسئولین مدرسه به این قضیه حساس شدن. 
می دیدم که آقای مدیر از پشت پنجرۀ اتاق دفتر، اوضاع و احوال 
گوشــۀ حیاط رو رصد می کرد. این جور که یادم میاد، یکی دو 
روز بعد بود که وسط اجرای ُجنگ امین، یه مهمون ویژه برامون 
اومد. حاال دیگه آقای مدیر هم به جمع ما اضافه شــده بود و با 
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یه ســؤال جدی امین و جمع رو غافلگیر کرد. پرسید: »هر روز 
اینجا چیکار می کنین که صدای قهقهه تون میره باال؟ شدی دلقک 
بچه ها؟« امین زود جواب داد: »نه آقا! ما قراره اینجا کتاب معرفی 
کنیم و برای بچه ها یه کم کتاب بخونیم.« همۀ بچه ها نگاهشــون 
رو به زمین دوخته بــودن و زیر لب می خندیدن. فک کنم خود 
مدیر هم فهمید که امیــن داره چاخان می کنه. بعد از رفتن مدیر 
امین تو جمع بچه ها بــه من گفت: »فالنی، جون امین هرروز یه 
کتاب خوب با خودت برا کم و زیادی بیار تا ما اینجا ســکۀ یه 

پول نشیم.« گفتم: »باشه، قبول.«
دیگه هر روز کارش این بود؛ تا مدیر رو از دور می دید کتابو از 
من می گرفت و به حساب خودش درباره اش توضیح می داد. اتفاقًا 
یکی از عوامل خندۀ بیشــتر بچه ها همین معرفی کتاب امین بود. 
من برا شــروع به همینم راضی بودم. همین که یه جمع ده پونزده 
نفری از دوستام کتابی مثل خاک های نرم کوشک رو می دیدن و 
با نویسنده و عنوان کتاب آشنا می شدن، برای من خیلی ارزشمند 
بود. ولی جاتــون خالی، نبودید ببینید همین جلســۀ ده دقیقه ای 
لطیفه گویی ما رفته رفته با اصرار بیشــتر من تبدیل شده بود به یه 

حلقۀ صالحین ده دقیقه ای مفید با عنوان معرفی کتاب.
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اولین سخرنانی من!

بعد از هماهنگی با مدیر مدرســه مون قرار شد فردا صبح برم سر 
صف صبحگاه و به عنوان فرماندۀ واحد، برای شرکت بچه ها توی 

اردوی رزمی-فرهنگی و تشریح برنامۀ این اردو صحبت کنم.
عصر اون روز خیلی با خودم کلنجار رفتم که چیکار کنم و چی 
بگم که یهو به ذهنم رســید یه کتاب اصول سخنوری توی کتابام 
دارم؛ بد نیست یه نگاهی بهش بندازم ببینم چیزی دستگیرم میشه 

یا نه.
مطالب مفیدی توش نوشــته بود: موقع سخنرانی به جمعیت نگاه 
کنید؛ شمرده شمرده و با آرامش سخن بگویید؛ از حرکات دست 

استفاده کنید و کلی چیزای دیگه.
ولی هرچی تمرین کردم، دیدم نمیشه. خیلی ُتُپق می زدم. گوشی 
رو برداشــتم که زنگ بزنم به مدیر مدرسه و بگم من نمی تونم، 
بی زحمت خودتون صحبت کنید؛ ولی با خودم گفتم حیفه علی! 
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دیگه شــاید از این موقعیتا برات پیش نیاد. هرجوری هســت، 
خودت فردا صحبت کن. همۀ این سخنرانای خوب که مادرزادی 
سخنران نبودن. اونا هم حتمًا براشون این مسائل پیش اومده بوده 

و ازش عبور کردن.
بسم اهلل گفتم و شروع کردم همۀ حرفامو نوشتم روی کاغذ؛ بدون 
جاانداختن حتی یک کلمه. تقریبًا دو صفحۀ پشــت ورو شد. با 
خودم قرار گذاشتم همۀ این نوشته رو فردا از رو بخونم و حرفامو 
به بچه ها بزنم. یادش   بخیر، اون شــب تا صبح خواب سخنرانی و 

تریبون و این چیزا رو می دیدم.
فردا صبح وقتی مدیر اسمم رو اعالم کرد، اضطراب عجیبی داشتم؛ 
دل تو دلم نبود و دست و پام می لرزید و تپش قلبم زیاد شده بود. 
آخه تا حاال سیصد جفت چشــم هم زمان بهم نگاه نکرده بودن. 
گفتم: »توکلُت علی اهلل، هر چه بادا باد.« یه نفس عمیق کشیدم 
و رفتم پشــت تریبون. به محض استقرار من پشت تریبون پچ پچ 

بچه ها شروع شد و زیرلبی می خندیدن.
نوشته ها رو از جیبم بیرون آوردم. صدام رو صاف کردم و شروع 
کردم به خوندن. جالبه که تا آخر خوندنم هم اضطراب داشــتم؛ 
طوری که دو تا دســتم خیس عرق شده بود و حتی برگه ها هم نم 

کشیده بود.
همین سخنرانی پراضطراب فضا رو برام عادی کرد و موتورم رو 
قلتک افتاد؛ تا جایی که یادمه ســال سوم که بودم، چند باری که 
مدیرمون نیومده بود، همۀ صبحگاه رو خودم چرخوندم و مدیریت 

کردم.
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بسیج عامل تقویت یا تضعیف علمی 
مدرسه!

جّو بدی علیه بسیج حاکم شــده بود. هرکس از راه می رسید، با 
خودش می گفت اینکه )مجموعۀ بسیج( داره کتک می خوره، بذار 
ما هم چند تا لگد بهش بزنیم تا ســهیم باشیم. جالبه که بدگفتن 
از بســیج مصداق باکالسی و روشــنفکری براشون شده بود؛ از 
دانش آموزا بگیر تا بعضی از دبیرا. یه حربه برای خودشون داشتن، 
اونم اینکه بسیج به سطح علمی دانش آموزان کار نداره. به بچه ها 
می گفتن اونی که به دردتون می خوره، فقط درسه. خداییش هیچ 
کدومش رو قبول نداشتم؛ نه بی توجهی بسیج به درس رو، نه اینکه 
اونی که فقط به کار بچه ها میاد، همین درس هاست. البته درس رو 

مهم می دونستم، اما در کنار بقیۀ چیزا. 
همین جا این نکته رو یادآور بشــم؛ بخشــی اش هم به من و تو 
برمی گرده ها. ماها اگه ُدرست درس نخونیم، می گذارن پای بسیج 
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و اینو می کنن پیرهن عثمان.
ما تو کالس و مدرســه مون درس نخون زیاد داشتیم که عضو این 
سازمان و اون مجموعه و فالن تشکیالت باشن؛ اما بعضی ها دیواری 
کوتاه تر از دیوار بسیج پیدا نکرده بودن. البته، حاال وقتی رو این 
موضوع عمیق میشم، می بینم یه نکتۀ جالب توی همین بدگویی ها 
علیه بسیج وجود داشت؛ اونم این بود که حتی مخالفان بسیج هم 
از بسیجی ها توقع داشــتن درس خون باشن؛ خالف مجموعه های 
دیگه. این خودش خیلی عالیه. پرچم بی توجهی بسیجی ها به درس، 
که بعضی ها علمش کرده بودن، تهدیدی بود که می شــد اون رو 
به یه فرصت تبدیل کرد. دقیقًا همون کاری که من ســال سوم 

انجام دادم.
ماجرا از جایی شــروع می شد که توی این جّو سنگین علیه بسیج 
که ترســیم کردم، سر کالس حســابان بودم و استاد بعد از حل 
تمرین نشســت روی صندلی و به بچه ها گفت: »حتمًا عصرا که 
میرید خونه، از ساعت های استراحتتون و بقیۀ کاراتون کم کنید و 
به درساتون برسید تا تلنبار نشن و شب امتحان شیون نکنید.« بعد 
بدون هیچ مقدمه ای به من و چند تا از رفقای شورا که ته کالس 
بودیم، اشاره کرد و با حالت تمسخر ادامه داد: »البته، شماها که 
باید عصرا برید میدون تیر و ایســت و بازرسی و اینا، قطعًا وقت 
نمی کنید. می دونم. شما همون امنیت شهر رو برا ما تأمین کنید، 
خوبه.« قهقه ی بچه ها رفت آسمون و همۀ نگاها برگشت عقب. 
خیلی با خودم کلنجار رفتم که جوابشو بدم؛ ولی دیدم جواب دادن 
من گرهی رو باز نمی کنه و ایشون از حرفای خودش برنمی گرده. 
از طرفی هم دیدم نمیشه دست رو دست گذاشت تا چهرۀ بسیج و 
بســیجی این قدر تو مدرسۀ ما و از جانب بعضی ها لکه دار بشه. تو 
این حال و هوا یه مصرع از یه بیت خیلی به کمکم اومد: به عمل 

کار برآید به سخندانی نیست.
گفتــم بعد از زنگ آخــر بدون فوت وقت میرم حوزۀ بســیج 
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دانش آموزی و پیشــنهاد برگزاری کالس های تقویتی درسی رو 
بهشون میدم و پیگیر ماجرا می شم تا به نتیجه برسم. با این کار هم 
یه جواب محکم به بدگوها و مخالف های این شــجرۀ طیبه دادم، 

هم یه کار خیر برا خودم پیش خدا ثبت کردم.
با پیگیری هــای جدی و زیاد، باالخره موفــق به برگزاری این 
کالس ها شــدیم. با این کار نه تنها فضای مدرسۀ ما بلکه فضای 
بقیۀ مدارس هم نســبت به بسیج تلطیف شد. آخه از همۀ مدارس 
تو کالسا شرکت می کردن و برا ثبت نام سرودست می شکوندن.
از همۀ اینا مهم تر این بــود که دبیر ریاضی کالس های تقویتی، 
دبیر کالس خودمون بود. دو سال دیگه هم شاگردش بودم؛ ولی 
بعد از اون قضیه دیگه یاد ندارم علیه بســیج صحبت کرده باشه. 

به عقیدۀ من ذهنیتش نسبت به بسیج تا حدودی عوض شده بود.
بعضــی موقع ها پایه گذاری کاری خیر، خیلی اجر و ثواب داره و 
به قول حاج آقای مسجد محلّه مون ثوابش رو همیشه و حتی بعداز 
مرگ برای آدم می نویســن. از بعد اون ســال، دیگه این برنامۀ 
کالس های تقویتی شد برنامۀ هرسالۀ بسیج دانش آموزی شهر ما.
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امیِن دانش آموز

»برای خرید نشریۀ امیِن دانش آموز به اتاق بسیج مراجعه کنید.«
ایــن رو دادم یکی از بچه ها تایپ کرد و زد توی تابلو بســیج 
مدرسه. شاید به جرئت بتونم بگم »امیِن دانش آموز« بهترین نشریۀ 
شهرستان بود. بااینکه متعلق به مجموعۀ بسیج دانش آموزی بود و 
تو نگاه اول همه فکر می کردن مصرف داخلی داره، قصه این جور 
نبود. به قدری پیش همه، جا باز کرده بود و مســئوالن به آن امید 
داشتن که دو هفته یه بار روی میز بیشتر مسئوالن شهرستان بود و 
انصافًا هم می خوندن. انتخاب مطالب، مصاحبه های جذاب، جدول 
و طراحی مناســب فقط بخشی از ویژگی های »امیِن دانش آموز« 

بود.
یکی از مشتری های پروپاقرص این نشــریه بچه های مدرسۀ ما 
بودن. یادمه اون زمان بیشــترین اشتراکش تو مدرسۀ ما بود. دو 
هفته یه بار یه سرباز از بســیج دانش آموزی می اومد و دو سه تا 
بسته نشــریه به مدیر تحویل می داد. ایشون هم می داد به ما. این 
نکته رو هم تو پرانتز بگم، از حق نگذریم مدیر مدرسه مون دست 

راستی برا ما بود؛ خیلی خیلی تو مجموعه به ما کمک می کرد.
یه روز که مدیر منو صدا کرد تا بیام و نشریه ها رو ببرم، همین طور 
که از پله های ســالن باال می رفتم، به ذهنم رسید اگه ما هم بتونیم 
کنار نشریۀ امین یه نشریه، هرچند ماه یک بار چاپ کنیم، خیلی 
عالیه. اینا رو توی ذهن خودم مرور می کردم و بخش های مختلف 
نشــریه هم داشــت جلوم رژه می رفت؛ مصاحبه، اخبار مدرسه، 
دانش آموزان برتر، الگوهــای زندگی و... . باور نمی کنید، توی 
همین فاصله که داشتم می رفتم سمت اتاق بسیج، یه نشریه طراحی 

کردم و گذاشتمش گوشۀ ذهنم برا روز مبادا.
مســئله رو با بچه های شورا در میون گذاشتم تا با کمک هم کار 
رو جلو ببریم. چون واقعًا کار نشــریه ســنگینه و البته خیلی هم 
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تأثیرگذار. توی اون جلســه به بچه ها گفتم این نشریه می تونه تو 
مدرســه، بهترین بلندگوی بسیج باشه و پل ارتباطی ما با بچه ها و 
معلم ها و مســئوالن مدرسه. همه قبول کردن و با ختم یه صلوات 
تقســیم وظایف کردیم. قرار شد تا سه هفتۀ دیگه محتوای نشریه 

رو آماده کنیم و بدیم برا طراحی و چاپ.
بعضی از بچه های شــورا که دست به قلم نبودن، به لطف این نشریه 
قلم روانی پیدا کردن و برا خودشــون یه نیمچه نویســنده شدن. 
البته ناگفته نمونه، دو ســه تا از بچه ها از خبرنگارای حوزۀ بسیج 
دانش آموزی شهرمون بودن که تو نشریۀ »امیِن دانش آموز« هم 

فعالیت داشتن؛ پس خیالمون تخت بود و دلگرم بودیم.
ولی خب بعضی دیگه از بچه های شورا وسط کار بریدن و گفتن 
ما این کاره نیستیم و همون کارای اجرایی رو بکنیم برامون بهتره. 
البته، بهشــون حق هم می دادم؛ باالخره کار سخت بود و عالقه و 
پیگیری زیاد می طلبید. من هم متوجه شــدم که باید از چند تا از 

بچه های بیرون شورا کمک بگیرم و اتفاقًا جواب هم داد.
یادمه اولین شــماره رو که چاپ کردیم، اصاًل اســتقبال خوبی 
ازش نشــد و بچه ها حسابی حرصشون دراومده بود. بین چه کنیم 
چه نکنیم مونده بودیم که یه فکر بِکر به ذهنم رســید. سر صف 
صبحگاه و تو یه جلسۀ رسمی از نشریۀ خودمون رونمایی کردیم. 
یه کم کار، نمایشــی شد؛ ولی خیلی تأثیرگذار بود. مدیر مدرسه 
هم همت کرد و هدایایی برا بچه های نشــریه و هیئِت تحریریه 

درنظر گرفت و حسابی ازشون تقدیر کردیم.
کار خدا رو ببینید؛ همین قصۀ رونمایی جرقه ای شــد برا استقبال 

بچه ها از نشریۀ داخلی خودشون.
کار به جایی رسیده بود که بعضی موقعا می دیدم البه الی اون همه 

برگه و جزوه و کتاب دبیرا، نشریۀ مدرسه هم به چشم می خوره.
اون سال یکی از مالک های تحسین واحد ما، وجود همین نشریه 

بود.
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زشته برا امام حسین)ع( کاری نکنیم!

ســاعت هفت صبح سر صف صبحگاه وایســاده بودیم. ردیف 
آخر صبحگاه مال بچه هــای کالس دوم ریاضی بود. من یه کم 
دیر رســیده بودم به صبحگاه. هنوز نفسم درست سرجاش نیومده 
بود که امین درِ گوشم گفت: »علی، خجالت نمی کشی؟« گفتم: 
»چرا؟« گفت: »بابا محّرم شــده، یه جلسه عزاداری، مداحی یه 
چیزی. نمی خوای یه برنامه برگزار کنیم؟ زشته برا امام حسین)ع( 

کاری نکنیم.«
یواشــکی بهش گفتم: »بعد از صبحــگاه باهم درباره اش حرف 
می زنیم.« صبحگاه که تموم شد، صداش زدم: »امین، با محسن و 
حمید و محمد بیاید اینجا.« یه گوشــۀ دنج حیاط مدرسه ایستادیم 
برای صحبت. گفتــم: »بچه ها، ماه محرم شــده و باید یادی از 
امام حسین)ع( تو مدرسه بشه. امین پیشنهاد میده یه مراسم برگزار 
کنیم؛ ولی خداییش من دســت تنهام و تنهایی نمیشه کاری رو 
جلو برد.« خدا خیرشــون بده؛ یاد دوستای قدیمم بخیر، همه شون 
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باهم گفتن: »مگه می خوای چیکار کنی بابا؟ سخت نگیر، کمک 
می کنیم تا یه جلسۀ خوب بشه. اصاًل امام حسین)ع( خودش همه چی 

رو درست می کنه.«
محســن گفت: »بیاید زیارت عاشــورا برگزار کنیم با سینه زنی 
و صبحونۀ مشــتی.« همه مون قبول کردیم. قرار شد من با مدیر 

هماهنگ کنم و کارا رو تقسیم کنیم.
زنگ آخر خورد. صدای همهمۀ بچه ها از کالسا میومد. همین طور 
که همه با عجله داشتن از سالن مدرسه میومدن بیرون، محسن منو 

دید و گفت: »چه خبر؟ چه کردی؟ شیری یا روباه؟«
هنوز جواب محسن رو نداده بودم که دیدم امین و حمید و محمد 
هم ما رو دیدن و اومدن. گفتم راســتش با مدیر حرفاشو زدم. از 
برنامه استقبال کرد و گفت برنامۀ خوبیه؛ اما چون هزینۀ مالی اش 

رو نداریم باشه برا یه موقع دیگه.
همین جور داشتم توضیح می دادم که امین رشتۀ سخن رو پاره کرد 
و گفت: »بابا، اینکه کاری نداره. امام حســین)ع( خودش خرج 
جلســه ش رو میده.« دلم قرص شد. دمشون گرم، خیلی بچه های 
بااعتقادی بودن. بعضی موقعا که یادشون میفتم خیلی براشون دعا 

می کنم. دوست خوب، نعمت خوبیه.
امین گفت: »غمت نباشه علی، خودم پولشو از بچه ها جمع می کنم، 

اصاًل این جوری قشنگ تر هم هست. بذار همه سهیم باشن.«
محمد گفت: »خب کارای صبحونه هم با من.«

محسن هم گفت: »سیستم صوت و دکور هم با من.« بهش گفتم: 
»تو مگه سیستم صوتم بلدی کار کنی؟« گفت: »چی میگی بابا، 
من سیســتم صوت جلسات مداحای کشــوری رو بستم، اینا که 

چیزی نیست.« صدای قهقهه مون تو سالن پیچید.
حمید گفت: »من چون درســام عقبه و نمی تونم بیرون از مدرسه 
وقت بذارم، کارای داخل جلسه مثل توزیع کتاب دعا و انتظامات 

رو انجام میدم.«
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قند تو دلم آب شــد. گفتم: »مداحی اش هــم با من. البته به پای 
مداحای کشوری که محسن صوتشونو بسته نمی رسم؛ ولی بدک 
هم نمی خونم. خدایی محکم سینه بزنید و جواب بدید.« با یه خندۀ 

دسته جمعی دیگه از هم خداحافظی کردیم و جدا شدیم.
صبح روز مراسم قرار شد به جای صبحگاه، برنامۀ عزاداری برگزار 
بشه. بچه ها ســفارش آش ســبزی برا صبحونه داده بودن؛ ولی 
یادشــون نبود یه دیگ بزرگ آش تو ماشــیِن سواری مستخدم 

مدرسه جا نمیشه.
دنبال محمد می گشــتم بهش بگم که یهو دیدم با یه نیسان آبی 
اومد تو مدرســه. گفتم: »این کجا بوده؟« گفت: »تو مغازۀ بابام. 

می خوام برم آش بیارم.«
صدای خندۀ بچه های مدرسه با دیدن این صحنه تو حیاط بلند شد. 

نیسان قصۀ ما توجه  همه رو به خودش جلب کرد.
مراســم رو با قرائت قرآن یکی از دانش آموزها شروع کردیم. 
چون وقتمون کم بود، من بدون هیچ مقدمه ای رفتم باال و شروع 
کردم به خوندن زیارت عاشــورا. وسط های خوندنم صوت جلسه 
دچار مشکل شد. دائم پارازیت می انداخت و قطع و وصل می شد. 
تو دلم گفتم: »ای وای که جلسه از دستمون در رفت.« آخه تا چند 
دقیقه قبلش همه داشــتن همراهی می کردن و زیارت می خوندن؛ 
ولی دیگه حواســا پرت شــده بود. با خودم گفتم: »این محسنم 
با صوت بستنش خیر ســرش. کاش هی نمی گفت بلدم! بلدم!« 
تو همین فکرا بودم که دیدم خودش اومد باالی ِســن. با اشارۀ 
دست گفتم: »محسن، چی شد؟« گفت: »اآلن درستش می کنم.« 
محســن از قبل یه صوت شارژی سیار رو آماده کرده بود. سریع 

راه اندازی اش کرد و جلسه رو با اون ادامه دادیم.
یادش بخیر، هنوز مزۀ آش صبحونۀ باصفایی که مهمون ســفرۀ 
آقا بودیم زیر زبونمه. دورهم نشینی صمیمانه ای بود بین بچه های 

مدرسه. هیچ وقت از ذهنم پاک نمیشه.
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فرصت دیدار

با همون حالت خاص همیشــگی وارد کالس شد و به همه سالم 
کرد. ما هم جواب دادیم. رو صندلی که نشســت، پرسید: »شما 

دیدار نمی روید؟«
همه باتعجب به هم نگاه کردیم. رســول یواشــکی در گوش من 
گفت: »دیدارِ کــی رو میگه؟« منم با صــدای آرومی گفتم: 

»نمی دونم. صبر کن حتمًا اآلن خودش میگه.«
علی از وسط کالس گفت: »اجازه! دیدارِ کی منظورتونه؟« استاد 

گفت: »بمونه برا بعد درس.«
کل مدت کالس ذهن همه مشــغول معمای استاد بود و هر لحظه  
منتظر بودیم پنج دقیقۀ آخر کالس برسه و استاد ماجرا رو برامون 

بگه. باالخره انتظار به سر رسید.
گفت: »یه نامه بــرا من اومده و از من به عنوان فرهنگی و برادر 
شهید، هفتۀ آینده همین ســاعت برای دیدار رهبری توی شیراز 
دعوت کردن. خواستم بهتون بگم هفتۀ آینده این ساعت کالس 

تعطیله.«
نمی دونم، شــاید طرح سؤال استاد و ایجاد این جرقه در ما باعث 
انفجار بعدش شد. بی اختیار و بدون هیچ هماهنگی قبلی با کسی، 
بعداز کالس قلم و کاغذ برداشــتم و شروع کردم به اسم نوشتن. 
پیش خودم گفتم اسم نویســی اش که ضرر نــداره. باألخره یه 
کاری اش می کنیم. اول اســم خودمو نوشتم و بعد با صدای بلند 
داد زدم: »هفتۀ دیگه آقا میاد شیراز؛ هر کی می خواد بیاد دیدار، 

اسمشو بنویسه. هزینه اش رو روزای آینده اعالم می کنیم.«
چند نفری از بچه ها اسم نوشتن و رفتیم خونه.

صبح روز بعد زنگ تفریح اول که شد، دیدم خیلی از بچه های اول 
و دوم و سوم اومدن پیشم و گفتن: »ما هم می خوایم بیایم دیدار. 
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اسم ما رو هم بنویس.«
گفتم: »وااّل ببخشــین، نمیشه. ما فوقش بتونیم دوتا مینی بوس برا 
خودمون جور کنیم که فقط ســومی ها جا میشن.« گفتن: »خب 
بیشتر پول میدیم.« گفتم: »بابا، بحث هزینه اش نیست. مدیریتش 
ازطرف حوزۀ بسیج دانش آموزی سخته.« گفتن: »از هر مدرسه ای 

فقط سی نفر.«
روز بعد که اومدم بسیج، هزینه ها رو تحویل مسئول مربوط توی 
حوزه بدم، دیدم چندتا از بچه های اول و دوم اونجان. بعداز سالم و 
احوالپرسی پرسیدم: »اینجا چیکار می کنین؟« گفتن: »اومدیم برا 
ثبت نام. شــما که زورت اومد ما رو ببری. گفتیم شاید خودشون 
قبول کنن.« خالصه اون قــدر با حاج وحید کلنجار رفتن تا قبول 

کرد دو تا اتوبوس به مدرسۀ ما اختصاص بده.
تو این شور و اشتیاق و هیاهو، من از یه نکتۀ مهم غافل شده بودم؛ 
اونم هماهنگی با مدیر مدرســه بود. تا به ذهنم رسید، تو دلم لرزه 
افتاد که خدایا، اگه موافقت نکنه. اون وقت همۀ رشته هامون پنبه  
میشه. شب، یه ساعتی تو فکرش بودم تا صبح شد و رفتم مدرسه. 
اول وقت، آروم وارد اتاق مدیر شدم و بعد از سالم و احوالپرسی، 
همه چی رو صادقانه بهش گفتم. اصاًل انتظار نداشــتم ولی مدیر 

قبول نکرد.
گفت: »نه. حرفشــم نزنید. ایام امتحانــات میان ترمه و کالس ها 

خیلی عقبن. یه ساعت هم برا ما یه ساعته، چه برسه به یه روز.«
حاال از یه طــرف قاطعیت مدیر و از یه طرف قول من به بچه ها 
بدجور فکرمو به هم ریخت. به کســی چیزی نگفتم و رفتم ســر 
کالس. خدایی خیلی دلم شکســت. البته مقصر خودم بودم؛ ولی 
خب اگه از اولش هم به مدیر گفته بودم، بازم مخالفت می کرد و 

به دیدار یار نمی رسیدیم.
بد آشــوبی توی دلم بود. هیچی از کالس شــیمی رو نفهمیدم. 
یک دفعه به ذهنم رسید که امشب، شب جمعه است. پنج شنبه ها ما 
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شیفت عصر کالس داشتیم. با خودم گفتم: حل شد. بعداز مدرسه 
میرم گلزار شهدا. یه زیارت عاشورا قطعۀ آخر باال سر شهید گمنام 

کار رو حل میکنه.
یادمه زیارت عاشورای خیلی ساده ای بدون اشک و گریه  خوندم؛ اما 
اثر بزرگی رو ازش دیدم. همون شــب، شاید به فاصلۀ چند ساعت 
بعد، رو صفحۀ گوشی ام اســم مدیرمون رو دیدم. تماس گرفته بود 
بپرســه چند نفر مایل اند بیان. گفتم: »بستگی به کرم شما داره. اگه 
دست ما رو باز بذارید که ما نود درصد بچه ها رو می بریم.« اون بندۀ 
خدا نمی دونست که ما ثبت نام رو شروع کردیم. منم اون روز چیزی 
بهش نگفته بودم؛ با خودم گفتم شاید ناراحت بشه. یادمه پشت تلفن 
به من گفت: »خیلی خوب، شما ثبت نام رو شروع کنید ببینید چند 
نفر اســتقبال می کنن.« بااحترام گفتم باشــه چشم و الحمدهلل قضیه 
فیصله پیدا کرد. ظاهــراً حاج وحید با مدیرای مدارس تماس گرفته 

بود و برنامه رو بهشون گفته بود.
روز جمعه ساعت هشت یا نه شب بود که با دو تا اتوبوس حرکت 
کردیم. شب رو تو مســجدی که حوزۀ بسیج دانش آموزی از قبل 
هماهنگ کرده بود، استراحت کردیم و صبح، بعد از نماز و صبحونه، 

راهی مراسم شدیم.
شور و اشتیاق بچه های مدرسه مون باورنکردنی بود. اولش بهشون 
بَدگمان بودم. فکر می کردم برا اینکه درس و مدرسه تعطیل بشه، 
با ما اومدن. این وسط فقط خودم رو مخلص و مرید آقا می دونستم؛ 
امــا هوا که هنوز گرگ ومیش بود و بچه ها رو دیدم که این جور 
قدم برمیدارن، با خودم گفتم می تونستن تو مسجد بخوابن و ظهر 

هم حرکت کنیم بیایم؛ ولی مردونه اومدن.
اشــک بعضی از رفقام لحظۀ ورود آقا روی ســن برا همیشه تو 

خاطرم ثبت شد.
خیل اون جمعیت عظیم همه باهم می گفتن:»دســته گلِ محمدی، به 
شهر ما خوش آمدی؛ این همه لشکر آمده، به عشق رهبر آمده و... .«
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تجربۀ برگزاری یک اردو

امتحانات ترم اول تموم شــده بود و همۀ بچه ها خســتۀ امتحان 
بودن؛ طوری که کسلی از چهره هاشون می بارید. ما هم مث بچه ها 
همین جور بودیم و دوست داشــتیم تنوعی به برنامه هامون بدیم. 
یکی از بچه های شــورا اومد پیشم و گفت: »نظرت چیه به مدیر 
پیشنهاد یه مســافرت بدیم؟« گفتم: »نه بابا، قبول نمی کنه. فقط 
خودمون رو کوچیک می کنیم. همین طوری اش هم داد دبیرا بلنده 
که درسا عقبه، اگه چند روز هم تعطیل بشه که دیگه نورِعلی نوره.« 
گفت: »خب جای خیلی دوری نمیریم. اطراف شهرستان یه جای 
نزدیک رو انتخاب می کنیم. یه روزه میریم و بر می گردیم. فک 
نکنم دبیرا هم اون قدر سفت وسخت باشن که حتی یه روزم اجازه 
ندن.« دیدم پیشنهاد خوبیه. با چند تا از بچه های بسیج رفتیم پیش 
مدیر و پیشــنهاد رو از طرف بسیج مدرسه مطرح کردیم. آقای 
مدیر اولش این پا و اون پا کرد؛ اما با توضیحات زیاد این رفیق ما 
کم کم دلش نرم شد و گفت: »اجازه بدید با کادر مدرسه و دبیرا 
صحبت کنم ببینم قبول می کنن یا نه.« حســن یه قدم جلو رفت 
و به آقای مدیر گفت: »اجازه! دبیرا نفهمن پیشــنهاد ما بوده که 
دمار از روزگارمــون در میارن.« آقای مدیر خندۀ بلندی کرد و 
دست زد به شونۀ حسن و گفت: »نه، خیالت تخت.« برو کالس 

که زنگ رو زدن.
یکی دو روز که گذشــت، آقای مدیــر منو صدا کرد و گفت: 
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»من صحبت های اولیه اش رو با دبیرا و مسئوالن مدرسه کردم و 
اونا هم راضی شدن. باید بشینیند جلسه بگیرید و ریزریز کارا رو 
مشخص کنید؛ چون اردوبردن کار سختیه و من هم که مدیر شما 
هستم و سن و سالی ازم گذشته، دلهره دارم.« با گفتن یه »چشم 

آقا«ی جانانه از آقای مدیر جدا شدم.
به بچه های شورای بسیج خبر دادم که فردا جلسه است و می خوایم 
برا اردوی یه روزۀ مدرســه برنامه ریزی و تقسیم مسئولیت کنیم. 
قرارمون بعداز کالس آخر، اتاق بســیج بود. به جز یکی از بچه ها 
همه اومده بودن. قبل از اینکه جلسه رسمی بشه، یه کم باهم گفتیم 
و خندیدیم. روح اهلل چند تا لطیفه تعریف کرد که با هر کدومش 

صدای قهقهۀ بچه ها تو اتاق و سالن می پیچید.
بســم اهلل گفتم و یه حدیث خوندم. دقیقًا یــادم نمیاد چه حدیثی 
بود؛ ولی یادمه یه سررســید داشــتم که باالی هر صفحه  ش یه 
حدیث نوشــته بود. منم اون رو انتخــاب می کردم و می خوندم. 
دربارۀ خستگی بچه ها بعد از امتحانات ترم اول حرف زدم و گفتم 
هماهنگی اولیه  ش با مدیر شده که اگه خدا کمک کنه و عمری 

باقی باشه یه روزه بچه ها رو ببریم اردو.
جلسه نزدیک به یک ساعت طول کشید. نمازمون رو تو مدرسه 
خوندیم؛ ولی از گرســنگی داشــتیم دل پیچه می گرفتیم که بقیۀ 

جلسه رو گذاشتیم برا فردا.
من یه لیست آماده کرده بودم. سعی کردم چیزی رو از قلم نندازم. 
از انتخاب محل اردو و شیوۀ ثبت نام و جمع آوری هزینه ها گرفته 
تا هماهنگی با ســرویس و تغذیه و رضایت نامه و ارزیابی بچه ها 

و مسئوالن از اردو.
الحمــدهلل همه رو با دقت بحث کردیــم. آقاروح اهلل هم زحمت 
می کشــید موبه مو صورت جلســه می کرد تا بعد یادمون نره کی 
قراره چه کاری انجام بده. مســئولیت ها که مشخص شد، رفتیم 
دنبال کارای اجرایی اش. تقریبًا یه هفته  درگیر کارای قبل از اردو 



3636

بودیم. نهایتًا تصمیم بر این شــد که به حول و قوۀ الهی دوشنبه 
راه بیفتیم.

دوشنبه صبح ســاعت هفت جلو در مدرسه شــلوغ شده بود و 
رهگذرها به ما نگاه می کردن. حال و هوای بچه ها و شوروشوقشون 

و کفشای ورزشی کتونی، داد می زد که داریم می ریم تفریح.
هفت شد هفت ونیم و هفت ونیم شد هشت؛ اما هنوز ماشین نیومده 
بود. وای که چقدر از آدم بدقــول بدم میومد و هنوزم بدم میاد. 
دیگه کم کم داشــتم جوش مــی آوردم. رفتم پیش آقای مدیر و 
بهش گفتم: »آقا! ماشین نیومدا.« با لبخند گفت: »شور نزن. اگه 

تا یه ربع دیگه نیومد، می رویم دنبالش.«
پنج دقیقه بعد ماشــین اومد و همه سوار شدن. از شهر که خارج 
شدیم صدای شعرخوندن بچه ها و دست زدنشون راننده رو حسابی 

کالفه کرده بود.
البته گاهی مواقع تو شعراشون راننده رو مورد تفقد قرار می دادن. 

همه چی هم می خوندن از آقای راننده بگیر تا... بگذریم.
محل تفریح، پنجاه شــصت کیلومتر از شــهر فاصله داشت که با 
وضعیت ماشــین این بنده خــدا و به لطف ســرباالیی ها، نهایتًا 

یک ساعته رسیدیم.
شــادی و نشــاط تو چهرۀ بچه ها موج می زد. فک نمی کردم یه 
اردوی یه روزۀ ساده، که تازه هفتاد درصد هزینه ا ش رو هم خود 
بچه ها داده بودن، این قدر تأثیرگذار باشه. بچه ها وقتی مدیر و ناظم 
و معلما رو تو جمع خودشــون و تو بازی فوتبال می دیدن، واقعًا 

ذوق می کردن.
البته به عنوان تجربۀ اول، اشتباهاتی هم داشتیم. بزرگ ترینش این 
بود که دســت یکی از بچه ها تو بازی فوتبال دچار آسیب شد و 
ما قبل از اردو از بیمه کردن بچه ها غافل شده بودیم. ناگفته نماند 
توپ و تشرش رو هم خوردیم؛ ولی بااین حال بازم شیرین بود و 

خیلی صفا کردیم.
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بازرسان استانی در واحد مقاومت

روز دوشنبه مسئول حوزۀ بسیج دانش آموزی با من تماس گرفت 
و گفت: »این هفته قراره از اســتان براتون مهمون بیاد.« گفتم: 
»چی؟ مهمون؟ قضیه چیه؟« گفت: »بازرسای استان دارن میان 
برا خدا قوت و تشــکر از بچه های واحد شما.« تازه متوجه شدم 
چه خبره. گفتم: »تشریف بیارن. قدمشون بر چشم. خب حاال ما 
باید چیکار کنیم؟« گفت: »مجموعه ای از فعالیت های مدرسه رو 

آماده کنید برا ارائۀ گزارش.«
خدایی استرس زا بود. اصاًل با روند کار بازرسی و گزارش دهی و 
نامه نگاری و این جور چیزا آشنا نبودم. حسابی دستپاچه شده بودم. 

نمی دونستم باید از کجا شروع کنم.
اولین چیزی که به ذهنم رسید، این بود که بچه های شورا رو جمع 
کنم و با اونا مشورت کنم ببینیم چه خاکی باید به سرمون بریزیم.
متأســفانه اونا هم مثل خودم بودن و اطالع چندانی نداشــتن. با 
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مسئول حوزه تماس گرفتیم و ازش کمک خواستیم که راه و چاه 
رو نشــونمون بده. قرار یه جلسه رو تو حوزۀ بسیج دانش آموزی 
باهاش گذاشتیم. اونجا که رفتیم دیدیم بنده خدا از قبل کلی نمونه 
گزارش برامون آماده کرده تا ببینیم و الگوبرداری کنیم. مسئول 
حوزه بعد از بیان چندتا نکتۀ کلی، که خیلی هم مفید و تأثیرگذار 
بود، یه پیشــنهاد خیلی ســاده و خوب به ما داد. قرار شد یکی 
از بچه های شورا شیوۀ گزارش نویســی رو از اینترنت پیدا کنه. 
تعجبم چرا به عقل خودمون نرســید. اتفاقًا وقت گذاشت و موفق 
هم شد. تو دومین جلسۀ شــورا برای همین مسئلۀ بازرسی، ازش 
پرسیدیم: »خب فهمیدی باید چه کنیم؟« گفت: »باتوجه به وقت 
و امکانات کمی که داریم، بهترین کار ارائۀ گزارش تصویریه که 
هم قشنگ و شکیله، هم تأثیرگذار. فقط باید از برنامه هایی که تا 

اآلن اجرا کردیم، چند تا عکس خوب داشته باشیم.«
تازه اول بدبختی مون بود؛ چون آرشــیو خوبــی از برنامه هامون 
نداشــتیم. درواقع، باید بگم هیچی تو چنته نداشــتیم؛ نه عکسی، 
نه فیلمی، نه مستندی، نه گزارشی. دوباره نشستیم و عقالمون رو 
ریختیم رو هم. قرار بر یه کار نادرست گذاشتیم. بازم رفتیم سراغ 
اینترنت برا دانلود عکس. خداییش اصل برنامه هامون راست بود؛ 
فقط عکســاش مال خودمون نبود. این قدر هم ناشیانه عکسا رو 
انتخاب کردیم که حواسمون نبود یکی دو تا از عکسا اصاًل مال 
یه شهر دیگه ست و اســم شهر رو عکسا اومده؛ ولی دیگه چاپ 
شده بود و نمی شد کاریش کرد. وقت اصالحش رو هم نداشتیم.

باالخره روز موعود رســید و ماشــینای پالک سبز سپاه اومدن 
تو حیاط مدرســه مون پارک کردن. مسئول سازمان با یه هیئت 
بلندپایه  وارد سالن مدرسه شدن. مدیرمون به گرمی ازشون استقبال 
کرد و بعد از تشریفات خاصی که همه جا رسمه، دست بازرس ها 
رو گذاشت تو دست ما. با دست به طرف راه پله ها اشاره کردم برا 
بازدید از اتاق بسیج و ارائۀ گزارش. همه اومدن تو اتاق. جا تنگ 
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شده بود. گفت: الحمدهلل اتاق خوبی دارید. آقای مدیر گفتن: اینجا 
انباری بوده. خودشون زحمت کشیدن و به این روز درش آوردن. 
شورا رو با صدای لرزون بهشون معرفی کردم و گزارش تصویری 
فعالیت های ســاالنه مون رو دادم به مسئول سازمان. صفحات رو 
تورق می کرد و سریع رد می شد. به صفحۀ شانزده که رسید، مکث 
کرد. گزارش اردوی راهیان نور بود. عنوانش اسم مدرسه و شهر 
ما خورده بود؛ ولی عکسش مال بچه های اصفهان بود. چهارستون 
بدنم می لرزید؛ چون کارمون اشــتباه بود و هیچ توجیهی براش 
نداشتم. خدا رو شکر خطر از بیخ گوشمون گذشت. ایشون متوجه 
متن صفحه شده بودن و به عکس زیاد نگاه نکردن. خالصه روز 
سختی بود که بر ما گذشت، ولی گذشت. کلی هم ازمون تقدیر 
و تشــکر کردن. ما هم پشت دستمون رو داغ کردیم که از سال 
دیگه این کار رو نکنیم؛ چون به استرسش نمی ارزید. یادمه بعداز 
جلسۀ بازرسا اون قدر رفتم و اومدم حوزه تا باالخره یه دوربین برا 

بسیج تهیه کردم که دیگه گرفتار نشیم.
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فصل 
دوم

تجربه های نو
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مسئول وبالگ بسیج مدرسه

طی یک اطالعیۀ عمومی، با چندتا از بچه های مدرســه ازطرف 
حوزۀ بسیج شهرستان، با امام جمعه دیدار داشتیم. فردای اون روز 
یکی از بچه های مدرســه اومد پیشــم و گفت: »ممکنه عکسای 
دیدار شب گذشته را داشته باشــم؟ می خوام بذارم تو وبالگم.« 
گفتم: »باشه، مشکلی نیست.« یک دفعه یاد حرفش افتادم و گفتم: 
»گفتی وبالگ داری؟« گفت: »آره.« گفتم: »وبالگ نویسی ات 
چطوره؟« گفت: »هی، بدک نیست. چطور مگه؟« گفتم: »اگه 
موافق باشی، خوشحال می شیم تو کار وبالگ نویسی بسیج بهمون 
کمک کنی.« یه کم فکر کرد و گفت: »باشه. چطوریه؟« براش 
که توضیح دادم، قبول کــرد و اتفاقًا یکی از وبالگ نویس های 
موفق بسیج ما شــد. تازه توی چند تا جشنوارۀ وبالگ نویسی و 

موج وبالگی هم درخشید.
گاهــی موقع ها ظرفیت های خیلی خوبی نزدیک ما هســتن که 
ازشون بی خبریم. فقط کافیه یه جرقه بزنیم و تأثیرش رو ببینیم. 
سجاد حکیمی - فرمانده واحد مقاومت سعدی آباده
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تابلو بسیج

چنــد وقتی بود که تابلو بســیج رو راه انداخته بودم. تقریبًا همۀ 
مطالبش رو هم از ســایت مرکز تولید محتــوا1 می گرفتم؛ مثل 
»لقمۀ خواندنی، نشریۀ صراط و...«. ولی کار سردی بود و به دلم 
نمی چســبید. هرچند محتوای تابلو ازنظر ما خوب بود؛ اما بچه ها 
اون جوری که بایدوشاید ازش استقبال نمی کردن. فکری به ذهنم 
رسید. تصمیم گرفتم از مطالب تابلو، که انصافًا هم عالی و خوندنی 
بود، مســابقه برپا کنم تا جذابیت کار زیاد بشه. با اعالم مسابقه 
ازطرف بســیج مدرسه، سرزدن بچه ها به تابلو چشمگیر شده بود. 
دانش آمــوزا مطالب رو بادقت می خوندن. بــا خودم گفتم ببین 
تابلو مدرسه که خیلی ها به سادگی ازش می گذرن، چقدر می تونه 
تأثیرگذار باشــه. از اون به بعد تابلوی بسیج مدرسه، برای ما مثل 

سخنگوی بسیج شده بود. 
بدون نام 

______________________________

tmfars.ir 1. آدرس اینترنتی
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دکرت پوست و نگاهش به بسیج

تابســتون پارسال به لطف پشــه هایی که تو دورۀ یاوران والیت 
ازمون پذیرایی می کردن، راهی دکتر پوست شدم.

وقتی برای ویزیت رفتم پیش دکتر، دستم توی گچ بود. پرسید: 
»دســتت چی شده؟« گفتم: »تو باشگاه کاراته این جوری شده.« 
دکتر یه خرده شــوخ طبع بود و سن زیادی داشت. به قصد شوخی 
صندلی اش رو کشــید عقب و گفت: »یــه وقت کتکم نزنی!« 
بعد پرســید: »صورتت چی شــده؟« گفتم: »پشه زده!« گفت: 
»کجا؟« گفتم: »دورۀ بســیج!« گفــت: »کجا؟!« منم کامل از 
بســیج دانش آموزی و دوره ای که رفته بودم و کارای مجموعۀ 
بسیج براش توضیح دادم. فهمیدم تو فکر فرو رفته. باتعجب نگاش 

کردم و پرسیدم: »چیزی شده؟«
گفت: »نه. دخترای چادری، اونم ازنوع بســیجی، عفت و حیای 
خاصی دارن که آدم حســاب دیگه ای روشون باز می کنه. انگار 
هر لحظه قراره شکوفا بشــن. رفتاراشون جوریه که اگه خطری 
کسی رو تهدید کنه، با حضور بسیجی ها احساس امنیت و آرامش 

میکنه. قدر خودتونو بدونین.«
از حرف های دکتر و نگاهش به مجموعۀ بسیج خیلی خوشم اومد. 

از اینکه یه بسیجی هستم احساس غرور کردم.
این حرفش باعث شد تو کارام جدی تر و محکم تر بشم. خوشحال 
شدم از اینکه بسیج و بسیجی تو افکار مردم این جوری جا افتاده. 
فاطمه ایران دوست - فرمانده واحد مقاومت شهدای میانشهر شیبکوه
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کار، نشد نداره

حاصــل مذاکرات من با 1+۳، یعنی مدیر و معاون پرورشــی و 
معاون آموزشی به عالوۀ خدمتگزار مدرسه، در اولین روز رفتنم به 
مدرســه بعد از دورۀ یاوران والیت، نصب بهترین تابلو روبروی   
در ورودی ســالن و آماده کردن یه اتاق برا بسیج توی زیرزمین 
بود. با جانشین واحد رفتیم مدرســه. کناره های تابلو جدید، که 
حاال با اســم بسیج رنگ وبوی دیگه ای پیدا کرده بود، چوبی بود. 
می خواســتیم با سنجاق پالکی رو گوشه ش آویزون کنیم. سمانه 
چند بار امتحان کرد؛ ولی هر بار ســنجاق خم شد. گفت: »نمیشه 
بابا، بی خیالش شو.« چکش رو از دستش گرفتم و با خنده گفتم: 

»کار، نشد نداره. آروم و بادقت سنجاق رو زدم به چوب.«
اون روز گذشت. برای برگزاری جشن میالد حضرت زهرا)س( 
مشغول تزئینات بودیم. چکش به دست اومدم نمازخونه تا تزئینات 
جشــن رو تموم کنیم. می خواستم یه میخ به دیوار بکوبم. دومین 
میخ که کج شــد، گفتم: »بابا! نمیشــه! این میخا تو دیوار فرو 
نمی ره.« یه دفعه دســتی چکش رو از تو دستام گرفت و با لحن 

آشنایی  گفت: »کار نشد نداره، مگه نه؟«
گاهی در مواقع سختی عقاید خوبمون رو فراموش می کنیم و اگر 
اون رو به دیگران یاد نداده باشــیم، کسی نیست خوبیامون رو 

بهمون یادآوری کنه. 
فاطمه ایران دوست - فرمانده واحد مقاومت شهدای میانشهر شیبکوه
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تعامل به جای موازی کاری

از چیــزای مهمی که خیلی به فعالیت های واحدمون کمک کرد، 
همکاری بین شــورای دانش آموزی و شورای بسیج بود. من، هم 
به عنوان فرماندۀ واحد و هم به عنوان رئیس شورای دانش آموزی، 
تو مدرسه مون فعالیت می کردم. اول سال تصمیم گرفتم جلسه ای 
ترتیب بدم و این دو تا مجموعــه رو باهم هماهنگ  کنم. دو تا 
شــورا رو جمع کردم و یه جلسۀ مشترک گرفتیم. گفتم: »ببینید 
رفقا! خیلی از مراسم شورا و بسیج هم پوشانی داره. برای  بهترشدن 
کیفیت برنامه ها، خوبه که موازی کاری نکنیم و همه مون باهم یه 

برنامۀ سنگین رنگین برگزار کنیم.«
گفتم: »مثاًل دربارۀ جشن بیست ودو بهمن، هر دو شورا برنامه های 
خاص خودشــون رو دارن. هم شــورای بســیج و هم شورای 
دانش آموزی به تنهایی توان برگزاری برنامه ها و اداره کردن مراسم 
رو دارن. ولی اگه هر دو شــورا باهم همکاری کنن، قطعًا نتیجۀ 
بهتری خواهد داشت و برنامه های با کیفیت تری ارائه خواهد شد.«
به لطف خدا، نتیجۀ کار بســیار عالی بود و اعضای هر دو شورا از 
پیشنهادم استقبال کردن. برای مسئوالن مدرسه و بچه ها هم خیلی 
جالب بود که این دو مجموعه دوشادوش هم دارن فعالیت می کنن 
و اســم براشون مهم نیست؛ فقط هدفشون اینه که کار جلو بره و 
گامی بردارن. این فضا اون قدر تأثیرگذار بود که چند وقت بعد، 
اعضای شــورای دانش آموزی خودشون درخواست دادن و عضو 

بسیج شدن. 
فاطمه توفیق زاده - فرمانده واحد مقاومت فرزانگان فسا 
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وسیلۀ جذب به بسیج

من به شــخصه معتقدم یه شــروع خوب برای هرکس، باألخص 
فرماندۀ بســیج، می تونه اون قدر به آدم انرژی بده که ادامۀ خوبی 

در پی داشته باشه.
با مشورت بچه های حلقه و مدیر مدرسه، تصمیم گرفتیم کالس های 
هنری تابســتون رو توی نمازخونۀ مدرسه برگزار کنیم. درواقع، 
ما تابستون حلقمون رو تشکیل می دادیم؛ اما این بار متفاوت تر و 

جذاب تر بود.
قرار شــد هریک از اعضای حلقه که هنری داره، بریزه رو دایره 
و به بقیه هم آموزش بده. این جوری هم توی هزینه های هنگفت 
کالس های تابســتونۀ بســیج صرفه جویی می شد، هم ما تو جمع 
صمیمانه و دوســتانه مون هر دو هفته، یک کار هنری جدید یاد 

می گرفتیم.



4848

کار رو خودم شروع کردم؛ آموزش کیف پول چرم.
این کار باعث جذب افراد دیگه و تمایلشــون به شــرکت توی 
حلقه مون شــد. بعداز یکی دو هفته، استقبال افرادی که جزو حلقه 
نبودن، من رو به شــگفتی وا داشت. انتظار بچه ها برای اومدن من 
و شــروع کار، حس خیلی خوبی بهم می داد و روزبه روز انگیزه م 

بیشتر می شد.
بااین حــال، کالس هنری ظاهر قضیه بــود. ما کارای هنری رو 
به عنوان وســیله ای برای جذب بچه ها به مجموعۀ بسیج برگزار 
کرده بودیم و درحین انجام دادن کارها، دربارۀ مســائل مختلف 
بحث می کردیم. بعضی موقع ها طرح هامون رو برا ســال تحصیلی 

جدید ارائه می دادیم و برنامه ریزی می کردیم.
جالب این جاســت که افرادی که ازطریق کالس های هنری با 
اهداف و مجموعۀ بســیج دانش آموزی آشنا شدن، همون کسانی 
بودن که در طول سال تحصیلی بیشترین همکاری رو با ما کردن. 
همونایی که همیشه وقتشــون رو تنظیم می کردن تا جلسات و 

گردهمایی های بسیج رو از دست ندن.
همونایی که بسیج براشون به دغدغه تبدیل شد و خیلی های دیگه 

رو عضو این مجموعه کردن.
بعداز شروع سال تحصیلی هم به اصرار خود بچه ها هزینۀ کالس های 

تابستونه رو به دانش آموزای بی بضاعت اهدا کردیم. 
مریم احمدی نژاد - فرمانده واحد مقاومت پروین اعتصامی فراشبند 
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متلک های شیرین

شیرین ترین خاطره ای که از دوران فرمانده واحدی دارم، مربوط به 
اوایل مهرماه اســت. روزی که از تریبون مدرســه و سر صف 
صبحگاه اعالم شــد من فرماندۀ واحد مدرســه ام، فضای خوبی 
توی مدرســه حاکم نبود. وقتی می اومدم تو حیاط، بچه ها ما رو 
می گرفتن به رگبار متلک و تیکه پرونی. منم که پوستم کلفت تر 
از این حرف ها بود، جوابشون رو با یه لبخند می دادم. البته گاهی 
وقتا هم نامردی نمی کردم و یه چیزی می پروندم. خدایی ترکش 
متلکاشــون رو دلم می موند، ولی واقعًا نمی دونم چرا برام شیرین 

بود. 
فاطمه علی پور - فرمانده واحد مقاومت عترت نی ریز
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بسیجی و اُفت تحصیلی؟ هرگز!

تازه امتحانات خردادماه تموم شده بود. معدلم بد نبود، ولی چنگی 
هم به دل نمی زد. تو این حال و هوا بودم که یکی از دوســتام تو 
بسیج دانش آموزی بهم پیشــنهادِ عضویت شورای بسیج رو داد. 
مونــده بودم چیکار کنم. ازطرفی خونواده ام می گفتن کم شــدن 
معدلت به خاطر فعالیت تو بسیجه، ازطرف دیگه هم ترسم از این 
بود که به خاطر تنبلی خودم، معدل ســال بعدم کمتر بشه و اسم 
بسیج خراب شه. آخه بین بچه ها و خونواده ها شایع بود که فعالیت 

تو بسیج به درس بچه ها ضرر می زنه. 
دیدم واقعًا داره درحقِّ بسیج اجحاف میشه. آخه یه فرماندۀ بسیج 
داشتیم که تو جلسات شورا یا گروهان، تکیه کالمش این شده بود 
که اول درس، دوم درس، ســوم درس، چهارم بسیج. اصاًل یادمه 
همون سال موقع امتحانا که شــد، گفت: هرکدوم از این بچه ها 
که امتحان دارن، اگه اومدن تو بســیج ردشون کنین برن خونه به 
امتحانشون برسن. خالصه درس بچه ها براش خیلی اهمیت داشت.
تصمیمم رو گرفتم. بــا بابام صحبت کردم و بهش قول دادم که 
مسئولیتم تو بسیج به درسم لطمه نزنه. توی طول سال هم عزمم رو 
جزم کردم و تنبلی رو کنار گذاشــتم. با توکل به خدا هم درسم 
رو خوندم، هم به مســئولیتم تو بسیج رسیدم. با یاری خدا نه تنها 
معدلم نسبت به سال قبل کمتر نشد، یه نمره هم بیشتر شد و جزو 
معدل های برتر شــدم. به خونواده و دوســتام ثابت کردم چیزی 
که باعث افت تحصیلی میشــه، برنامه های بسیج نیست، تنبلی و 
بی برنامگی بعضی از اعضای بسیج هست. ازنظر من بسیجی ها باید 

کسانی مثل شهید چمران  رو الگوی خودشون قرار بدن. 
احسان گنجی آزاد - عضو شورای واحد مقاومت امام خمینی)ره( استهبان 
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اردوی بارانی

مدرســۀ ما تو منطقه ای قرار داره کــه به کوه نزدیکه. یه روز با 
بچه ها تصمیم گرفتیم بریم کــوه. وقتی مدیرمون اومد، موضوع 
رو باهاش در میون گذاشــتیم. تو برخورد اول مخالفت کرد؛ اما 
به خاطر گل روی یکی از معلم ها که با ما رابطۀ خوبی داشــت، 
حاضر شــد ما رو ببره کوه. چشمتون روز بد نبینه، معلوم نبود به 
کوه رســیده بودیم یا نه. بارون شدیدی شروع به باریدن کرد و 
ما هم سایه بونی پیدا نکردیم. با اجازه تون شدیم سیبِل حرفای ریز 
و درشــت مدیرمون. ما هم یه گوشمون رو در و یکی رو دروازه 
کردیم تا بحثی پیش نیــاد. ناگفته نمونه که زیر ِجل ِجل بارون، 
خیلی هم بهمون خوش می گذشــت. مدیر ما یه تکیه کالم داره، 
میگه: »می ُکشمت«. البته همیشه با خنده و مزاح مخلوطه. خالصه 
اون روز بنده صد بار کشــته شدم و زنده شــدم. اما بعد از این 
خوش گذرونی ها، به این نتیجه رسیدم که قبل از بیرون بردن بچه ها 
و تفریح و گشــت وگذار، اول با دقت فراوان گزارش هواشناسی 

رو ببینم، دوم با چشمان باز به آسمون خیره بشم.  
فاطمه رضایی - فرمانده واحد مقاومت فرهیختگان 
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کاری نکنیم که توش مبونیم!

ایام رنگ و بوی اول انقالب و پیروزی جمهوری اسالمی رو داشت. 
با بچه ها تصمیم گرفتیم 22 بهمن  جشــنی برای سالگرد پیروزی 
انقالب اســالمی برگزار کنیم و ضمن اون، از دانش آموزای برتر 
درسی هم تقدیر و تشکر بشه. آخر سر هم یه پذیرایی مفصل از 

بچه ها بکنیم تا دلی از عزا در بیارن.
موضوع جشن رو با مسئوالی بســیج دانش آموزی شهرستان در 
میون گذاشــتیم و رسمًا ازشون دعوت کردیم اون روز به مدرسه 
بیان و تو مراسم شرکت کنن. بچه ها به صورت خستگی ناپذیری 
تالش کردن جشــن خوبی برگزار بشه. اما وقتی موضوع دعوت 
از مسئوالن بسیج رو با مدیر مدرسه مطرح کردیم، به خاطر اینکه 
با ایشــون هماهنگ نکردیم عصبانی و ناراحت شــد و مخالفت 
کرد. من پاک گیج و متحیر مونده بودم که چیکار کنم. ازطرفی 
مسئوالن بسیج رو دعوت کرده بودیم، ازطرفی هم مخالفت مدیر 
مانع ما شــده بود. هرچی به مدیر اصــرار کردیم، قبول نکرد. با 

کمال شرمندگی دعوتمون رو از مسئوالن بسیج پس گرفتیم.
جشن برگزار شد؛ اما خب اونچه ما می خواستیم نشد. به این نتیجه 
رســیدم که اواًل هیچ وقت قبل از هماهنگی با مدیر مدرسه کاری 
نکنیم که توش بمونیم و گیر کنیم. ثانیًا برا انجام همچین کارایی 

از یه واسطه که حرفش گیراتره، استفاده کنیم. 
فاطمه رضایی - فرمانده واحد مقاومت فرهیختگان 
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رقابت سازنده

رقابت، بیشتر وقت ها سازنده است؛ به شرطی که با رفاقت همراه 
باشه و یهویی وسط کار تبدیل به چشم وهم چشمی و سنگ انداختن 
جلو پای دیگری نشه. رقابت، بچه ها رو قلقلک میده خالقیتشون 
رو پرورش بدن. اصاًل ارتباط ها رو هم باهم بیشتر مي کنه. همۀ اینا 
تو کار گروهی ما و شــورای دانش آموزی وجود داشت. یکی از 
میدون هایی که عرصۀ رقابت ما بود، تابلوهامون بود. اولش ایدۀ 
یکی از دوســتان فرماندۀ واحد بود که این جرقه به ذهنم خورد. 
بعد از صالح و مشــورت و پرس وجو، تصمیم گرفتم و درستش 

کردم. اون هم با کم هزینه ترین وسایل!
یه آلبوم زیبا که مزیّن به عکس ها و خاطرات شیرین شهدا بود. 
اصاًل تابلو بســیج رنگ وبوي تازه ای پیدا کرد و از این لحاظ هم 
در صدر بقیۀ تابلوهای مدرسه قرار گرفت. دیگه تابلو بسیج فقط 
یک تابلو نبود، بلکه با اضافه شــدن یه کتاب به محتویات اون، 
تابلوی ما به یه کتابخونۀ کوچولو تبدیل شده بود. بحمداهلل آلبوم 
ما بازاریابي اش عالی بود و بچه ها رو جذب کرد. سرنوشت کتاب 
تو تابلو هم این طوری شــد که آخر ســر، یکی از بچه های اهل 
مطالعه از تابلو برش داشــت و چند روزی ازش استفاده کرد و 

دوباره برگردوند به تابلو. 
فاطمه شریعتی پور - فرمانده واحد مقاومت الزهرا)س( آباده طشک 
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هر عیب که هست از مسلامنی ماست!

همۀ حواسم پِی درس و جزوه نوشتن بود که صدای درزدن کسی 
رشتۀ تمرکزم رو به هم زد. سرم رو که بلند کردم قامت بلند معاون 
مدرسه مون رو تو درگاه دیدم. با همون اُبهت خاص خودش وارد 
کالس شــد و رو به خانم معلم کرد و گفت: »عذر مي خوام که 
مزاحم درس دادنتون شــدم؛ از بسیج تماس گرفتن. با فاطمه کار 

دارن. اگه اجازه بدید...«.
خانم معلم وسط حرفشــون پرید و سریع گفت: »نه، نه، اشکالی 
نداره؛ فقط لطف کنن زود بیان.« من که مي دونســتم خانم معلم 
امروز رو به خاطر گل روی معاون اجازه دادن، بی معطلی از کالس 

پریدم بیرون و سریع خودمو رسوندم به تلفن. 
ـ الو؟ 

ـ سالم! 
ـ بفرمایید.

ـ ای بابا، بازم جلسه؟ آخه روز دوشنبه هم شد وقت مناسب؟
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بعد کلی جدل سر این موضوع، باالخره هم مسئول گرامی پشت 
تلفن پیروز شــدن و من هم مجبور به قبول کردنش شــدم. بازم 
جای شکرش باقی بود که دوشــنبه ریاضی نداشتم؛ وگرنه خانم 
معلم پوستمو غِلفتی می َکند. زود خودمو رسوندم به کالس. خانم 
ریاضی از زیر عینِک مخوفش نگاه ترســناکی بهم انداخت که 
چهارســتون بدنم رو لرزوند. هر لحظه منتظر بودم یه چیزی بگه. 
یه    دفعه بنده رو به رگبار نصیحت بســت و گفت: »بابا، بسیج رو 
ول کــن. این کارا آخر و عاقبت نــداره دختر. این قدر خودتو 
درگیر کارای بسیج نکن. بچسب به درس هات. به اجبار یه کاری 

رو انجام نده. گفته باشم، من نمرۀ الکی به کسی نمي دم.«
حاال نوبت مــن بود که با کمال احتــرام، از عقایدم دفاع کنم. 
با خونســردی گفتم: »فرمایش شما متین، اما خانم، مگه این طور 
نیســت که هر کس مسئول سرنوشت خودشه و هر راهی رو که 
بخواد انتخاب مي کنه؟ من هم از این قاعده مســتثنی نیستم. کار 
بسیج رو با عشــق و عالقه انجام میدم و اجباری در کار نیست. 
اگه شما تا اآلن از من کاهلی دیدید، عیب رو از خودم بدونید نه 
از بسیج. اســالم به ذات خود ندارد عیبی/ هر عیب که هست از 

مسلمانی ماست.«
خانم معلم با اینکه هنوزم قرص و محکم رو حرف خودش وایساده 

بود، اما دیگه چیزی نگفت. 
فاطمه شریعتی پور - فرمانده واحد مقاومت الزهرا)س( آباده طشک 
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دور خودتون رو شلوغ کنین!

آبان ماه بود. تو جلسۀ رؤسای شورای همفکری شهرستان ها بودیم. 
مسئول جلسه نکات خوبی رو متذکر می شد.

اگه درست یادم باشه، گفت یکی از فرمانده واحدها برا تابلو بسیج 
مدرسه شون چندتا مسئول انتخاب کرده؛ یه نفر مسئول لقمه های 
خواندنی، یه نفر برای نشــریۀ صراط و یکی برای پوستر، معرفی 

کتاب و... 
با خودم گفتم چــه کار بی فایده ای. با این کار فقط دور خودش 
رو شــلوغ کرده. ما ده تا شــورای واحدیم و ده تامون مسئول 

شبکه سازی، چقدر سرمون شلوغه وای به حال این بندۀ خدا.
با اینکه همیشه برا برنامه هامون تقسیم وظایف می کردیم و خیلی 
تأکید داشتیم که حتمًا با همکاری بچه های کالس کار انجام بشه؛ 

اما هر بار به بیشتر از دو نفر نیاز نبود.
خالصه اینا گذشــت. اواخر سال یکی از بچه ها که به برنامه های 
بســیج عالقه داشت و تو همۀ برنامه ها شرکت می کرد، اومد بهم 

گفت: »من دیگه بسیجی نیستم؟«
گفتــم: »به فرمودۀ مقام معظم رهبری، اواًل همۀ مردم ایران بالقّوه 
بسیجی ان. ثانیًا مگه پروندۀ بسیج نداری؟ خب پس بسیجی هستی 

دیگه.«
گفت: »آخه به من هیچ کاری تو بسیج ندادی، گفتم شاید دیگه 

از شماها نیستم.«
دقیقًا اینجا بود که یاد اون خاطره افتادم و فهمیدم بله، گاهی وقتا 
دور خودمون رو شــلوغ کردن الزمه. چون اگه به هرکسی )که 
خودش عالقه نشون داده باشــه( یه مسئولیتی بدیم، اون شخص 

می فهمه که دیده میشه و تالشش برا بسیج مفیده. 
 زینب حکیمی - فرمانده واحد مقاومت فرزانگان آباده 
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همه جا تابلوی بسیجه

یه روز یکی از والدین که اومده بود مدرســه، از من پرســید: 
»چرا تابلو بســیج شــما اینقدر خالیه؟« گفتــم: »اینکه فقط 
تابلوی ما نیســت.« گفت: »وقتی به شما امکانات میدن، باید به 
بهترین شکل ازش اســتفاده کنین.« گفتم: »خب بچه های بسیج 
هــم همین کار رو می کنن.« گفت: »پس کــو؟ چرا این تابلو 
خالیــه؟« با احترام گفتم: »اگه یه نگاهــی به دیوارا و روی درا 
بندازید، می بینید همــه جا برا ما تابلو بســیجه. در و دیوارا پر 
شــده از لقمه های خواندنی و نشــریه و عکس.« انگار از حرفم 
خوشــش اومده بود. گفت: »شــما انگار هوای بســیجی ها رو 
زیاد داری!« گفتم: »من مسئول بســیج دانش آموزی مدرسه م«. 
سینا برزگر - فرمانده واحد مقاومت شاهد سید احمد خمینی شیراز 
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تقدیر و تشکر
در پایان این اثر بر خود الزم می دانیم از تمام کسانی که قلم 
به دست گرفتند و تجربه های خود را به سازمان بسیج دانش 

آموزی استان فارس ارسال کردند و به هر دلیلی در این کتاب 
به زیور طبع آراسته نگردید سپاسگزاری نموده و به رسم 

امانتداری نام آنها را در این صفحه از کتاب ذکر نماییم. با 
عنایت خداوند متعال، مابقی خاطرات در مجلد بعدی به چاپ 

خواهد رسید.
برادران:

مصطفی رنجبر - واحد مقاومت رازی شیراز
محمد مبین تاج - واحد مقاومت شهید دستغیب شیراز
حمیدرضا کوهپیما - واحد مقاومت مالصدرا شیراز
حسین نوروزی - واحد مقاومت 1۷ شهریور داراب
علیرضا گذشتگان - واحد مقاومت شهید نصیری الر

خواهران:
فاطمه طراوت - واحد مقاومت فاطمیه زرقان
زهرا علی نژاد - واحد مقاومت فاطمیه زرقان

حوریه نوروزی - واحد مقاومت شهید مصطفی الهی زرین دشت
زهرا ظهرابی - واحد مقاومت شهید مطهری زرین دشت

فاطمه پرتابی - واحد مقاومت حجاب زرین دشت
مائده حیدرقلی زاده - واحد مقاومت زینبیه نی ریز

فاطمه واحد پور - واحد مقاومت فرزانگان الر
یگانه میخوش - واحد مقاومت صدرا استهبان
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فرمانده و اعضای شورای واحد مقاومت

خواهشمند است تجربیات خود را به منظور انتشار در مجلد 
بعدی در این بخش نوشته و به یکی از این دو صورت برای ما 

ارسال نمایید: الف( ارسال پستی به نشانی شیراز، بلوار پاسداران، 
پاسداران 55، ساختمان بسیج اقشار، سازمان بسیج دانش آموزی 
استان فارس. ب( ارسال از طریق مراجعه به سایت مرکز تولید 
محتوا به نشانی www.tmfars.ir، بخش ارسال مطلب، ارسال 

تجربه های تشکیالتی.
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