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تاریخچه تشکیل پایگاه

پايگاه مضمار با هدف توليد دانش و گفتمان سازي تشكيالت اسالمي در جامعه ،از طريق
ترويج فرهنگ كار تشكيالتي ،الگوسازي ،نقد و تحليل و همچنين رصد و پايش تشكل
هاي موجود ،در سال  1388هجري شمسي ،در قالبی دانشجویی و تحت نظارت یکی
از اساتید دانشگاه امام صادقعلیه السالم آغاز به كار كرد .تربیت افرادی آشنا با ادبیات
تشکیالت اسالمی به منظور ارائه مباحث علمی و عملیاتی در این حوزه را میتوان از جمله
هدفهای دیگر از تأسیس این مجموعه دانست.
فعالیتهای پایگاه مضمار در قالب جلسات هفتگی آغاز و فرایند اجرایی آن بدین شکل
بود که پس از اتمام هر مبحث ارائه شده در کالس ،اعضای عالقهمند به مباحث تشکیالت
در حوزه مورد عالقه خود ،پژوهشی را تعریف و آغاز به مطالعه مینمودند؛ به عنوان مثال
در زمینه تشکیالت در قرآن و روایت و سیره معصومین علیهمالسالم فعالیتهایی از این
دست آغاز گردید.
پایگاه ،پس از یک سال از فعالیت و برگزاری کالسهای فوق ،اقدام به برگزاری سفرهای
تشکیالتی در استانهای مختلف نمود تا بتواند از نزدیک آموزههای تشکیالتی خود را
مورد مداقه قرار داده و مراکز فعال فرهنگی برخی از استانها را با نگاه رصد تشکیالتی
بررسی نماید .پس از برگزاری این سفرها بخشی از نتایج آنها و کالسهای درسی برگزار
شده با برپایی غرفهای تحت عنوان تشکیالت اسالمی در مقتل شهدای هویزه و همچنین
از طریق راهاندازی سایتی با عنوان  WWW.MEZMAR.IRبه عموم مردم اطالع
رسانی شده و در اختیار عالقهمندان قرار گرفت{.البته به دالیلی موقتا مدتی است که از
وبالگ  www.mezmar.blog.irاستفاده می شود که بعد از رفع اشکال از آدرس اصلی
محتوا های وبالگ در وب سایت بارگذاری می شود}
با شروع سال دوم ،فعالیتهای پایگاه در دو سطح و با جذب نیروهای جدید به همراه
ادامه جلسات سال قبل برای دانشجویان دوره اول ادامه یافت .تعداد نیروهای جدید
حدود  30نفر و تعداد نیروهای قدیمی پایگاه که از سال اول در جلسات شرکت داشتند
 12نفر است .به مرور زمان و با توزیع صوتهای سال گذشته جلسات در بین نیروهای
جدید تعدادی از آنها به جمع نیروهای قدیم اضافه شدند و در نهایت دو سطح در یکدیگر
ادغام شدند.
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الس َباق» اميرمؤمنانعلیهالسالم
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نام مضمار برگرفته از كال ِم «أ َو إ ِ َّن ال َي ْو َم المِضْ َم َ
انتخاب شد؛ فلسفه این انتخاب نیز این است که تمامی فعالیتهایی که باید برای انجام
کار تشکیالتی در کشور انجام شود ،در حقیقت تمرینی است برای مسابقهای اصلی که در
آن باید فتح سنگرهاي كليدي جهان تحقق یابد .إن شاء اهلل!
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اهداف اصلی پایگاه

به طور کلی می توان اهداف اصلی تشکیل فعالیتهای پایگاه را در سه قسمت ذیل جای
داد:
.1شناسایی نیرو های تشکیالتی در سطح کشور
.2ایجاد ارتباط میان نیروهای شناسایی شده و شبکه سازی برای آنها
.3توانمند سازی آنها از طریق محتوا ها و ادبیات کار تشکیالتی با صبغه اسالمی

گزارش اجمالی فعالیت های پایگاه
.1برگزاری جلسات هفتگی
این جلسات از اصلیترین فعالیتهایی است که از ابتدای تشکیل پایگاه به صورت هفتگی
برگزار شده است .در این جلسات استاد عرب اسدی تجارب و آموزه های تشکیالتی خود
را در اختیار اعضای پایگاه قرار داده و آنها را با ادبیات تشکیالت اسالمی آشنا مینمایند.
.2کوهنوردی های شبانه
با توجه به اهمیت و جایگاه واالی کوهنوردی در ایجاد انسجام بین افراد یک تشکیالت و
افزایش صمیمت بین آنها ،به صورت منظم هر دو هفته یک بار و معموال شبهای جمعه
جلسات هفتگی تشکیالت در کوههای شمال تهران برگزار میشود.
عموما این جلسات فرصتی بوده است تا برخی از اعضای پایگاه سؤاالت خود را در زمینه
مباحث مطرح شده در جلسات تشکیالت اسالمی استخراج و مطرح نموده و از زمان
صعود یا بازگشت ،حداکثر استفاده را مینمایند؛ همچنین جلسهای حدودا یک ساعته در
توقفگاهی در باالی کوه برگزار میگردد.
در مورد چرایی کوهنوردی و چرایی کوهنوردی شبانه مباحث مفصلی وجود دارد که باید
قبل از آن گام به گام با ادبیات تشکیالت آشنا شد .شایان ذکر است کوهنوردی و بویژه
کوهنوردی شبانه سرشار از بسیاری از آموزههای تشکیالتی است و آثار تربیتی خاص
خود را نیز دارا میباشد.
.3سفر به استان همدان
اولین سفر رسمی اعضای پایگاه مضمار به مقصد همدان در مرداد ماه سال 1390
انجام شد .هدف این سفر تجربه عینی نکات آموخته شده در جلسات بود .در این سفر
ضمن بازدید از برخی مراکز فعال اثرگذار فرهنگی در این استان مثل موزه دفاع مقدس
همدان ،جلساتی نیز با افرادی چون جناب آقای میراضی از نیروهای حزباللهی پادگان
نیروی زمینی قدس ،آقای توتونچی از اعضای گروه امام صادقعلیه السالم ،حجت االسالم
و المسلمین قصریفر مسؤول طرح صالحین استان همدان در امامزاده عبداهلل و آقای
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بهشتی مسؤول کانون حافظین قرآن در مسجد آقاجانی بیگ برگزار گردید .همچنین
بازدیدهایی دیگر در راستای فعالیتهای پایگاه همچون کوهنوردی به همراه دکتر
سپهری از اساتید دانشگاه امام صادقعلیهالسالم نیز انجام پذیرفت .این سفر که به مدت
دو روز انجام شد دستاوردهای بینشی خوبی را در اختیار اعضا قرار داد.
 .4سفر به استان اصفهان
استان اصفهان از دیرباز از جمله شهرهای مذهبی کشور محسوب میشود که با داشتن
تعداد زیادی مرکز فرهنگی یکی از بهترین فضاها برای مرور آموزههای تشکیالتی به شمار
میآید .به همین منظور دومین سفر پایگاه در شهریور سال  1390در این شهر برگزار
شد .در این سفر نیز از برخی مراکز فعال فرهنگی همچون مجموعه فرهنگی عاشورائیان،
مرکز فرهنگی شهید بهشتی ،سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان و مجموعه
فرهنگی شهید اژهای بازدید شد؛ و با برخی از فعالین فرهنگی شهر نظیر حجت االسالم
و المسلمین نیلی پور مسؤول بنیاد فرهنگی موعود ،دکتر مقتدایی از فارغ التحصیالن
دانشگاه امام صادقعلیهالسالم و جناب آقای دوستانی معاون مدرسه سادات و مسؤول
حکمت سرا (طرح جایگزین مدرسه و دانشگاه) نیز دیدارهایی برگزار گردید.
این سفر نیز با کوله باری از آموزههای تشکیالتی و همچنین تجربه سفر پیشین گروه به
همدان ،بنا به گفته دوستان یکی از بهترین سفرهایی بود که با رویکرد تشکیالتی انجام
شد و ثمرات زیادی داشت.
 .5راه اندازی صندوق پایگاه
یکی از اتفاقات خیری که در سفر به اصفهان رقم خورد راهاندازی صندوقی برای پایگاه
بود .این صندوق با هدف این که دوستان پایگاه نظم تشکیالتی را برای خود ملکه نمایند
و خود را موظف کنند تا در فضای اقتصادی نیز نظم تشکیالتی داشته باشند .بر این
اساس هر عضو هر هفته مبلغ مشخصی را در این صندوق قرار میدهد؛ لیکن هر عضو در
صورت نیاز به استناد آیه «و فی أموالهم حق معلوم للسائل و المحروم « میتواند مبلغ
مورد نیاز خود را بدون در میان گذاشتن با کسی مستقیما از صندوق برداشت نماید .از
دیگر برکات این صندوق تأمین پول الزم برای انجام فعالیتهای پایگاه نظیر چاپ بنر یا
تولید جزوات پایگاه بود.
 .6سفر به استان خراسان رضوی
سفر بعدی اعضای پایگاه در سال دوم شکل گیری آن ،سفر به مشهد مقدس بود که در
دی ماه سال  1390صورت گرفت .در این سفر از مراکزی چون سازمان فرهنگی تفریحی
شهرداری مشهد ،مؤسسه نور و نشاط رضوی ،مسجد صنعتگران ،مدارس بعثت و پارک
موضوعی زیارت بازدید شد .همچنین با بزرگانی چون حجت االسالم و المسلمین صرافان
امام جماعت و رئیس حوزه علمیه مسجد صنعتگران و آقای حسینیزاده مدیر آموزشی
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سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری که از فارغالتحصیالن دانشگاه میباشند دیدار شد.
.7راه اندازی غرفه تشکیالت اسالمی در مزار شهدای هویزه
بنا به پیشنهاد بسیج دانشجویی دانشگاه ،در ایام انتهایی سال  1390و ابتدایی سال
 1391یکی از غرفههای ایجاد شده در مزار شهدای هویزه به پایگاه اختصاص یافت و
با عنوان غرفه تشکیالت اسالمی آموزههایی را در اختیار بازدید کنندگان از غرفه قرار
میداد .یکی از اهداف اصلی این غرفه شناسایی افراد تشکیالتی در سطح کشور بود؛ بر
این اساس افراد عالقهمند در سطوح مختلف تقسیمبندی میشدند و اعضای پایگاه با
برقراری ارتباط دوستانه با آنها زمینهسازی برای برقراری ارتباطی بلند مدت را فراهم
میکردند .به طور کلی در مجموع سه بازه ده روزه که این غرفه دائر بود ،حدود 50
نفر نیروی تشکیالتی شناسایی شد که این افراد میتوانند به پایگاه در راستای اهدافش
کمک کنند.
 .8راه اندازی سایت پایگاه مضمار
از اواخر اسفند ماه  1390به منظور ارائه خروجیهای پایگاه و اهمیت وجود ویترین
برای آن ،رسما سایت  www.mezmar.irشروع به فعالیت کرد{.البته به دالیلی موقتا
مدتی است که از وبالگ  www.mezmar.blog.irاستفاده می شود که بعد از رفع
اشکال از آدرس اصلی محتوا های وبالگ در وب سایت بارگذاری می شود} در این سایت
برخی نظرات و دیدگاه های بزرگانی چون امام موسی صدر و شهید بهشتی پیرامون
تشکیالت اسالمی درج گردیده است .پایگاه درصدد است تا خروجیها و محصوالت
مکتوب و غیرمکتوب خود را پس از ویرایش بر روی سایت قرار دهد.
.9سفر تشکیالتی پایگاه به قم
به منظور بازخورگیری و ارزیابی فعالیتهای پایگاه ،سفری یک روزه با حضور حداکثری
اعضا به شهر مقدس قم انجام شد .در این سفر انتقادات وارد شده به پایگاه و نقاط ابهام
کار توسط برخی از اعضا مطرح و توسط استاد پاسخ داده شدند و در نهایت استاد با
بازخوانی اهداف پایگاه عزم اعضا را جهت ادامه جدی کار جزم نمودند .این سفر بعد از
سفر هویزه در اردیبهشت ماه  1391برگزار گردید.
 .10برگزاری جلسه نقد حکمت سرا
حکمت سرا طرحی برای جایگزینی مدرسه و دانشگاه است که توسط جناب آقای
دوستانی در شهر اصفهان از مهر ماه سال  1391رسما کار خود را شروع کرده و قبل از
آن به مدت حدودا دو سال به صورت آزمایشی فعالیت کرده است .این مجموعه در سفری
که به استان اصفهان صورت گرفت شناسایی شد و در آنجا تفاهمات الزم برای حضور
آقای دوستانی در جلسهای با حضور اساتید دانشگاه امام صادقعلیه السالم به منظور
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معرفی حکمت سرا و ارائه نقدهای مربوط از سوی اساتید صورت گرفت .این جلسه در
تیرماه  1391در دانشگاه با حضور تعدادی از اساتید و دانشجویان ،به مدت چهار ساعت
در قالب یک جلسه کارگاهی برگزار شد.

برنامه های آتی پایگاه

ضمن تأکید هرچه بیشتر بر اهداف اصلی پایگاه به منظور جاری شدن در سطح جامعه
از جمله هدفهای میان مدت اصلی پایگاه ،تأکید بر خروجیهاست و برای رسیدن به
این هدف جلسات هفتگی ارائه بحث به جلسات هفتگی ارائه گزارش کار اعضای پایگاه
در مورد محصوالت تولید شده از کارشان تبدیل گردید .میتوان موارد زیر را به عنوان
برنامههای آتی پایگاه مطرح نمود:

.1به روز کردن سایت پایگاه ،به عنوان خروجی و ویترین اصلی پایگاه
.2آمادهسازی جزوات آموزشی در موضوعات :ضرورت تشکیالت ،اسوههای تشکیالتی و....
.3طراحي محتوای کارگاههای تشکیالت اسالمی یک روزه ،دو روزه و سه روزه به منظور
برگزاری در دانشگاهها و مراکز مختلف
.4آمادهسازی و تألیف کتابهای گوناگون در زمینه تشکیالت اسالمی
.5همکاری با نشریه دانشجویی حیات دانشگاه امام صادقعلیه السالم در قالب سرویس
مستقلی تحت عنوان سرویس تشکیالت اسالمی
.6آمادهسازی سی دی خروجیهای پایگاه نظیر جلسه نقد حکمت سرا ،جلسات هفتگی
پایگاه و...
پس از آمادهسازی محصوالت پایگاه از جمله برنامههای اصلی پایگاه برگزاری عملیاتی
کارگاههای تشکیالت اسالمی در سراسر کشور است .إن شاء اهلل! با توجه به اهمیت این
بحث و خأل آن در جامعه اسالمی ما و تأکید رهبر انقالب بر تغییر سبک زندگی و روی
آوردن به فعالیتهای جمعی بیشتر ،پایگاه بتواند منشأ اقداماتی جدی قرار گیرد. .
به امید ظهور تنها اسوه تشکیالت اسالمی ناب در جامعه جهانی
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ما اعتقادمان این است که بهرتین
راهی و برترین حربهای که میتواند
راهها را باز کند و هدایت الهی را
و هدایت انقالبی را در ذهنها و
جانها بنشاند و به میوه بیاورد،
مثمر بکند؛ یک تشکیالت است.
رهرب معظم انقالب

