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قشر خاکستری



آن قدیم هـا در روزهای دبیرسـتان، در گعده های رفاقتـی که به منظور خواندن 
سـیر مطالعاتی شهید مطهری )ره( برگزار می کردیم، کتاب »جاذبه و دافعه علی 
)ع(« اسـتاد، حال و هوای دیگری داشـت. از طرفی ادبیات سـاده ای داشـت و 
بـرای مـا که جوجه دانش آموزان بلندپروازی بیش نبودیم، کاماًل قابل فهم بود. 
از سـوی دیگر ویژگی مهمی را از موالامیرالمومنین )ع( مورد بحث قرار می داد 
کـه برای مـا نوجوانانی که در آن روزها در کشـمکش انتخاب رفیق های باب و 
نابـاب بودیـم کامـاًل کاربردی بود. اینکه به سـراغ چه جنـس رفقایی برویم که 

اهل باشـند، و کدام تیپ دوسـتان نااهل را دفع کنیم. 
بعداً که کمی بزرگ تر شـدیم و فضای تشـکیالت دانشـجویی را به دست گرفتیم؛ 
از جاذبـه و دافعـه علـی )ع( معنایی تازه برداشـت کردیم که بسـیار متفـاوت از آن 
چیـزی بـود کـه در جوجه سـالی می انگاشـتیم. پیـش می آمد که افرادی را حسـب 
تصـور خود از جذب و دفـع، وارد مجموعه می کردیم که بعدها به خودمان فحش و 
لعنت می فرسـتادیم. و نیز پیش می آمد به دلیل سـوء رفتارها یا حتی سوء تفاهم ها؛ 
افرادی از مجموعه طرد می شـدند که عدم حضورشـان تشکیالت را با سر به زمین 
می کوفت. مواقعی هم بود که افراد دسـت و پاگیری در مجموعه پرسـه می زدند و 
کارخرابی می کردند که واقعًا نمی دانستیم باید آن ها را با اردنگی از مجموعه بیرون 
بیندازیم یا باید همچنان حفظ و تحملشـان کنیم. و همه این ها یک تفاوت اساسـی 
با داسـتان جذب و دفع دوران دبیرسـتان مان داشـت. آن ایام اگر در جذب و دفع و 
تمیز رفیق از نارفیق اشتباه می کردیم، فقط به سرنوشت خودمان مربوط بود؛ اما در 
کار تشـکیالتی جاذبه و دافعه غلط شـما در مجموعه بر سرنوشـت افرادی که شـما 
برای جذب و دفعشـان در مرحله اول تصمیم می گیرید در مرحله اول مؤثر اسـت و 

در مرحله دوم بر سرنوشت تشکیالتی که تصمیم پیرامون آن اخذ می شود.   
درک معنای جذب و دفع در محیط اجتماعی وقتی با یک تشـکیالت سـازمان 
یافتـه رو بـه رو هسـتیم؛ تعیین مرزهای اعمال تولـی و تبری، برخالف تصور از 
ما اصاًل کار سـاده ای نیسـت. آن هم در دانشـگاهی که جمیع عجایب و غرایب 

در آن قابل مشـاهده است. 
در دانشـگاه نبایـد تعجـب کنـی از این که جوانـی را ببینی که مـدل مویش را 
هرچنـد مـاه یکبـار مثـل وینـدوز کامپیوتر عـوض می کنـد و از خامه ای 2014 
تـا دیزل 2015، ِکرمی نیسـت که روی سـرش نریخته باشـد! بـا آن زنجیر دور 
گردن و سـیگار گوشـه لب و یقه باز پیرهن که تا نافش را نشـان می دهد. تا رژ 
لـب و تاتـو و هزار کوفت و زهرمار دیگر که روی بدنش پیاده کرده اسـت. دلت 

می خواهـد ایـن مرد زن نما را از دانشـگاه پرتش کنی بیـرون؛ اما همین که روز 
تشـییع شـهدا در دانشگاه که می شود؛ ناگهان درکمال تعجب و در عین ناباوری 
یـک جوان مو فشـن را زیر تابوت می بینی که اشـک هـای حاصل از های های 

گریه، آرایش های عجق و وجق صورتش را می شـوید.
اینجاست که باید در تعریفت از جذب و دفع تردید کنی و یک بار دیگر »جاذبه 
و دافعه علی )ع(« مطهری را دسـت بگیری و پشـت میز درس استاد تلمذ کنی: 
»تشـیع مذهب عشـق و شـیفتگی اسـت. تـوالی آن حضرت، مکتب عشـق و 
محبـت اسـت. عنصر محبت در تشـیع دخالـت تام دارد. تاریخ تشـیع با نام یک 
سلسـله از شـیفتگان و شـیدایان سـر از پا نشـناخته توام اسـت. علی )ع( همان 
کسـی اسـت کـه در عین ایـن که بـر گنه کارانی حـدا الهی را جـاری می کرد و 
آن هـا را تازیانـه می زد و دسـت آن هـا را می برید. بـاز از او رو برنمی تافتند و از 
محبتشـان چیزی کاسـته نمی شـد. علی مقیاس و میزانی اسـت برای سـنجش 

فطرت ها و سرشت ها.«
این هـا را که می شـنوی دلـت نرم می شـود. می خواهی توبه کنـی از عداوت و 
احسـاس بغضی که به خلق اهلل روا داشـته ی. آن هم کسـانی که تو آنان را به 
واسـطه ظاهرشـان بدکیش می انگاشتی اما محب علی )ع( بوده اند؛ و همین یک 

قلم برای بهشـتی شدنشان کافی بوده است.
همین که می خواهی آرام بگیری، اسـتاد تو را به چالشـی دیگر دعوت می کند و 
این بار از دافعه هولناک علی )ع( می گوید تا تصورت را از اسـالم ناز و رحمانی 

سازش کار دور کند:
»علی )ع( مردی دشـمن سـاز و ناراضی سـاز بود. این یکی از افتخارات بزرگ 
اوسـت. دشـمنانش مخصوصًا در زمان خودش اگر از دوسـتانش بیشتر نبوده اند، 
کمتر هم نبوده و نیسـتند. اگر شـخصیت علی، امروز تحریف نشـود و همچنان 
که بوده ارائه داده شود، بسیاری از مدعیان دوستی اش در ردیف دشمنانش قرار 
خواهند کرد.« اینجاسـت که کوهی از تناقض و ابهام روی سـرت آوار می شود.

آری بایـد پـای درس اسـتاد شـهید بنشـینیم و تعمـق کنیـم در ایـن عبارت ها 
کـه برگرفتـه از سـیره موال هسـتند. بایـد تأمل کنیـم و همه داشـته های دینی 
ذهنمـان را روی میـز بریزیـم تـا بلکـه مرز جاذبـه و دافعه علوی را به درسـتی 
دریابیم. شـاید-فقط شـاید- آن گاه بتوانیم ادعا کنیم تشکیالتی درخور ستایش 

امیرالمؤمنیـن)ع( و در رکاب فرزنـدش امام عصر )عج( داریم.  

تشکیالت  علوی
جاذبه و دافعه علوی می خواهد

سرمقاله

محمدحسن صادق پور



ماهنامه 57 از این شماره به بعد درنظر دارد به منظور انعکاس فعالیت های 
دفاتر بسیج دانشجویی دانشگاه های سراسر کشور بخشی را با عنوان گزارش 
در مجله کار کند. در این شماره مطالبی را درباره دفاتر بسیج دانشگاه شیراز 

و دانشگاه سیستان و بلوچستان خواهید خواند.  
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 مختصری درباره دانشـگاه شیراز و سابقه بسیج دانشجویی و سیر 
فعالیـت ها و رویکردها در چند سـال اخیر و جو حاکم بر تشـکل های آن 

توضیح دهید.
ُ ُثمَّ اْسَتَقاُموا َفاَل َخْوٌف َعلَْیِهْم َواَل ُهْم َیْحَزنُوَن«. در ابتدا الزم  َِّذیَن َقالُوا َربَُّنا اهللَّ »إِنَّ ال
مـی دانـم که به نوبه خودم خداقوت عرض کنم خدمت دسـت انـدرکاران ماهنامه 57 
چـرا که در طول سـال های اخیر همواره جای یک رسـانه مکتـوب تحلیلی تبیینی که 
محصول خالقیت اعضا فعلی و سـابق بسـیج دانشـجویی در سراسـر دانشگاه ها باشد، 
خالی بود و امیدوارم روند رو به رشـد این نشـریه با بهره گیری از ظرفیت های بالقوه 
دفاتر بسـیج دانشـجویی در سرتاسر دانشگاههای کشـور ادامه یابد و متشکرم از اینکه 

بنده را قابل دانستید. 
دانشـگاه شـیراز با پیشـینه بیش از نیم قرن، یکي از بزرگترین و مهمترین دانشـگاه هاي 
کشور است که قطب پژوهشي کشور نیز به شمار مي آید. بیش از 600عضو هیأت علمي 

و بیش از 19000 دانشجو دارد. در این دانشگاه 80 رشته کارشناسي، 183 رشته کارشناسي 
ارشـد، 102 رشـته دکتراي تخصصي  و یک رشـته دکترای حرفه ای ارائه مي شود. بسیج 
دانشجویی دانشگاه شیراز نیز اندکی پس از فرمان حضرت امام مبنی بر شکل گیری بسیج 
دانشجو و طلبه در دانشگاه شیراز به لطف خدا راه اندازی شد و الحمدهلل در طول سال های 
گذشته همواره بر فضای دانشگاه، شهر و کشور تاثیرگذار بوده و إن شاءاهلل این تاثیرگذاری 
ادامه خواهد داشت. حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز متشکل از هشت پایگاه مهندسی، 
علوم انسانی، حقوق و علوم سیاسی، روانشناسی و علوم تربیتی، دامپزشکی، کشاورزی، هنر 
و شهرسازی و علوم پایه می باشد که چهار پایگاه در پردیس مرکزی دانشگاه واقع شده و 

چهار پایگاه هم در نقاط مختلف شهر شیراز قرار دارد.
 رویکرد فعالیتهای فرهنگی، سیاسـی و اجتماعی بسـیج دانشـجویی دانشگاه شیراز را 
مـی تـوان بـه دو قسـمت اجرایـی و مطالعاتی پژوهشـی تقسـیم نمود که در سـه بعد 
دانشگاهی، استانی و کشوری تعریف می شود. جو حاکم بر دانشگاه و به تبع آن تشکل 

 نباید گفت افراد 
یا ضدانقالبند یا بسیجی!

مسئول بسیج دانشگاه شیراز از قوت و ضعف های تشکل متبوع خود می گوید

در نقاط مختلف این مرز و بوم تشـکل های بسـیج دانشجویی با دغدغه همیشـگی و انقالبی شان در حال فعالیت اند. علیرغم واژه 
پرآوازه »بسیج« شاید کمتر کسی تا به حال از نزدیک سراغ آنها رفته باشد و حرف هایشان را شنیده باشد. برای تحقق بخشیدن به 
این مهم، به سراغ مسئول فعلی بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز رفتیم و سرصحبت را با او باز کردیم و از فعالیت های تشکل بسیج 
در این دانشگاه پرسیدیم. عباس توانا که دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اقتصاد دانشگاه شیراز است و خودش را از بهمن ماه 1393 به 

صورت رسمی خادم بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز می داند، به سواالت ما پاسخ می دهد.

1
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های دانشـجویی دانشـگاه متاثر از فضای اسـتان فارس و شـهر شـیراز است؛ استان 
فارس چه قبل از انقالب و چه پس از انقالب شکوهمند اسالمی همواره نقش تعیین 
کننده و انکار ناپذیری در تاریخ جمهوری اسـالمی داشـته که منشـا این ویژگی ها 
و تحـوالت منحصـر به فرد فرهنگی، سیاسـی و اجتماعی اسـتان را بدون اغراق می 
توان دانشگاه دانست چرا که مشاهیر و شخصیت های برجسته ای در دانشگاه شیراز 
تربیـت یافتـه انـد که به عنصر تاثیرگـذاری در عرصه های مختلف مبدل گشـته اند 
لذا رویکرد تشـکل های دانشـجویی دانشگاه خاصه بسـیج دانشجویی، می بایست با 
محوریت تربیت نیروی هم تراز انقالب اسـالمی شـکل گیرد. نکته دیگر درخصوص 
دانشـگاه شـیراز حضور فعال 6 تشکل دانشجویی با سـالیق مختلف در این دانشگاه 
است که تاییدکننده پویایی دانشجویان دانشگاه شیراز در عرصه های گوناگون است 

و البته در آینده نزدیک شاهد فعالیت تشکل های یکبار مصرف خواهیم بود.
 

 محور فعالیت های بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز حول چه موضوعات 
و چه چیزهایی است؟ بیشتر چه نوع فعالیت هایی مدنظر بوده است؟ 

بسـیج دانشـجویی دانشگاه شیراز سعی کرده هم در حوزه فکری و هم در حوزه اجرایی 
در جهت تربیت نیروی هم تراز انقالب اسالمی و نقش آفرینی موثر در چالش های نظام 
فعال باشد، بدون تردید نمی توان بحث مطالعاتی و فکری دانشجویان بسیجی را از بحث 
اجرایی تفکیک نمود، چون قاعده کار این است که »مطالعاتی مفید به فایده است که چهره 
عملی به خود ببیند« یعنی مطالعاتی که نتواند حرکت انقالب اسـالمی را تسـریع بخشد 
بیهوده است؛ چه بسا اندیشمندانی تربیت شدند که علمشان به درد جامعه شان نخورد و چه 
بسیار افرادی بودند و هستند که اسالم را کاربردی نمی دانستند. گام اول مبارزه حضرت 
امام نیز مبارزه با همین تفکری بود که اسالم را منحصر در تحجر، عبادت و گوشه نشینی 
می دانست؛ لذا بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز نیز تالش کرده تا مطالعاتی را که صورت 
می گیرد، هدفمند و با هدف تربیت توام با نقش آفرینی دنبال کند. فضای خاص شهری 
که در ابتدا مختصرا عرض کردم ایجاب می کند فعالیت های بسیج دانشجویی حول اشاعه 
آرمان های اصیل انقالب با بهره گیری از بیانات حضرت امام و رهبر انقالب انجام گردد تا 
مانع از تاثیر جریان های فعال ضد انقالب و تحریف کنندگان اصول امام شود که متاسفانه 
عالوه بر سـطح شـهر در دانشگاه نیز نفوذ کرده اند؛ فلذا مهم ترین رسالت امروز تشکل 
های دانشجویی عالوه بر مبارزه با تهدیدات فرهنگی دشمنان خارجی، مقابله با دنباله های 

داخلیشان است که آرزوی توخالی کردن درخت انقالب اسالمی را در سر می پرورانند.

 گزارشی از فعالیت های بسیج دانشگاه شیراز و مختصری از آمار 

اعضا در چند دوره اخیر بیان کنید؟ 
گزارش کاری بسیج دانشجویی در سطح دانشگاه در سال 
های اخیر بخش های متنوعی را دربردارد؛ از برگزاری برنامه 
هـای تاالری فرهنگی، سیاسـی، اقتصـادی، برپایی هیات 
هفتگـی، اردوهـای تفریحـی و زیارتی، اجـرای حلقه های 
مطالعاتی و صالحین، انتشار هفته نامه و نشریات پایگاه ها، 
برگزاری مسـابقات کتابخوانی، طرح مشـاوره علمی رفیق 
شـفیق، دعوت از سخنرانان کشـوری و نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی به مقتضای زمان، کرسی های آزاداندیشی، 
برنامه های ورزشی، اکران و نقد فیلم های سینمایی، ساخت 
فیلم کوتاه، گرامیداشت مناسبت های مختلف، مطالبه گری 
در حـوزه عدالت شـهری و مطالبه گری هـای گوناگون در 
قالـب هـای مختلف نظیر نامـه، تجمـع و... در موضوعات 
اسـتانی و کشـوری و... که هر پایگاه مسـتقاًل با نظارت و 
هدایت حوزه مرکزی برای نیروهای فعال و عادی با عنایت 

به رشته و سال ورودی برنامه ریزی و انجام می دهد. بدلیل ازدیاد این برنامه ها و مفصل 
بودن شان به همین مقدار توضیح مختصر بسنده می کنم.

 رابطه بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز با سایر تشکل های استان 
و دانشـگاه چه گونه اسـت؟ به نظر شـما چگونه می توان این رابطه را 

تقویت کرد؟
این را بدون اغراق عرض می کنم که تشکل های دانشجویی انقالبی همه دانشگاه 
های شـیراز به فضل خدا یکپارچه عمل می کنند. خوب طبیعی اسـت که دانشگاه با 
دانشـگاه متفاوت است و هر تشـکل انقالبی نقاط قوت، نقاط ضعف و درگیری های 
خاص خودش دارد اما همه دغدغه پیشرفت ایران اسالمی را دارند و یکسری مسائل 
شـهری و کشـوری که دغدغه همه دلسوزان به نظام اسـت مشترک می باشد. مثال 
توسـعه عدالت شـهری در مسـاله کارتن خواب ها که به نتایج خوبی رسـید یا تجمع 
هـا و اعتـراض هایی که نسـبت به حضور اصحاب فتنه در شـیراز انجـام گرفت و یا 
همین تحصن اخیر دانشجویان دانشگاه های جنوب کشور در موضوع هسته ای که 
در دانشگاه شیراز صورت گرفت، اینها نمونه هایی است که همه تشکل های انقالبی 
کـه دغدغـه اصـول انقالب را دارند یکپارچـه حضور فعالی را بـه نمایش می گذارند. 
تقویـت ایـن رابطـه نیز با ادامه جلسـات هم اندیشـی و تعریف پروژه های مشـترک 
میسـر می گردد قطعا دانشـجویان انقالبی همه دانشـگاه ها و با سـالیق مختلف در 
پی پیشـرفت روزافزون ایران اسـالمی هسـتند که این مولفه بسـیار مهمی در جهت 
تقویت ارتباط تشـکل های انقالبی محسـوب می شـود و باید از این فرصت به نحو 

احسن استفاده نمود.

 فکـر می کنیـد چه نقاط ضعفی دامنگیر عملکرد بسـیج دانشـجویی 
دانشگاه شیراز بوده و هست و برای برطرف کردن آنها چه پیشنهاداتی دارید؟

قطعا هر مجموعه ای نقاط ضعفی دارد که بسـیج دانشـجویی دانشـگاه شیراز نیز از آن 
مسـتثنی نیسـت؛ البته عملکرد بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز با عنایت به ظرفیتی که 
دانشجویان دانشگاه دارند در همه حوزه ها با آرمانش و آنچه که باید باشد فاصله دارد اما 
آنچه که بیش از همه مشهود است را خدمتتان عرض می کنم. یکی از این نقاط ضعف 
عدم تولید محتوای مطلوب است، متاسفانه علیرغم ظرفیت عظیمی که دانشجویان این 
دانشـگاه دارند نتوانسـته ایم محتوای مطلوب انقالب را تولید کنیم و إن شـاءاهلل بدنبال 
ایجاد مرکز مطالعات فکری هسـتیم که با اسـتفاده از تجارب دانشجویان مقاطع ارشد و 
دکترا بتواند محتوای مناسب دانشگاه در حوزه های مختلف را در گام اول پیش برد و در 
گام های بعدی به فراخور شـهر و سـپس کشور بپردازد. یکی از نقطه ضعف های جدی 
ما عدم توجه مناسـب به مقوله هنـر در عرضه فعالیت هایمان 
اسـت، چیزی که مورد پسـند جوان امروز اسـت را تنها با هنر 
اصیل می توان به منحصه نمایش گذاشت که یقیناً تاثیرگذاری 
محتـوای مـورد نظر با به کارگیری هنر بـه مراتب افزایش می 
یابد و متاسفانه مغفول مانده و برطرف کردنش نیز تنها در گرو 
توجه همه بخش های بسیج دانشجویی دانشگاه با هنر و کاربرد 
هنر است. نقطه ضعف مشهود دیگر عدم التزام عملی به اجرای 
سیاستهای اقتصاد مقاومتی است با وجود آنکه چند همایش و 
نشست اقتصاد مقاومتی توسط بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز 
برگزار گردیده اما این تازه کف کار اسـت و آنگونه که شایسـته 
اقتصاد مقاومتی است عمل نکرده ایم که بخش اقتصادی پایگاه 
علوم انسانی با تعریف این پروژه بعنوان اولویت فعالیتهایش در 
سال جاری امیدوار است تا گامی در راستای اجرای این سیاست 
ها بردارد البته تشکیل کارویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در 

     قطعا نمی توان گفـت افــراد 
               یـا ضـد انقالبنـد یـا بسـیجی! 
و همیـن تفکـر صفر و صـدی مذموم، از 
صدر اسالم وجود داشته و همواره چوب 
الی چرخ گسترش اسالم گذاشته است. 
بایـد قبـول کنیـم کـه در نظام اسـالمی 
هرکـس یـک ظرفیتـی دارد؛ حـال آنکـه 
ممکن است اندازه شعاعش با مرکز دایره 
 نظام کم یا زیاد باشد اما در نظام اسالمی 
می گنجد. نباید که بخاطر با ما نبودنش 
وی را طـرد و نفـی کنیم. متاسـفانه این 
نـگاه صفر و صدی یکی از آسـیب های 

جریان دانشجویی بوده و هست
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این راستا در نظر است. عدم توجه کافی به ظرفیت نخبگانی دانشجویان بسیجی دانشگاه 
نیز یکی دیگر از نقاط ضعف است که با همان مرکز مطالعاتی که عرض شد و ایجاد رابطه 
با بنیاد نخبگان بدنبال اصالح این موضوع نیز هستیم. در این مجال نمی توان خیلی مباحث 
را کامل توضیح داد و گرنه نقاط ضعف زیاد است و شاید یک روز زمان ببرد بخواهیم همه 

را بگوییم!

 به نظر شما میزان استقبال دانشجویان از بسیج دانشجویی به چه 
میزان بوده اسـت؟ به طور کلی فکر می کنید با گذشـت بازه های زمانی 
استقبال دانشجویان از بسیج بیشتر شده یا کمتر؟ فکر می کنید چرا طیفی 
از دانشجویان دیدگاه خوبی نسبت به بسیج ندارند و از آن استقبال نمی 
کننـد؟ آیا می تـوان گفت همه افراد این طیف افـراد ضد انقالبند یا واقعا 

ناکارآمدی بسیج در بعضی جاها باعث این امر شده است؟
میزان اسـتقبال دانشـجویان از بسـیج دانشجویی به نسبت سایر تشـکل ها تفاوت قابل 
توجهی دارد و از این منظر قابل مقایسه با دیگر تشکل ها نیست اما دو نکته حائز اهمیت 
است یکی آنکه میزان استقبال اولیه چقدر است دوم میزان جذب این افراد چقدر است که 
افزایش میزان مخاطب معلول عملکرد مناسب در جذب و به کارگیری افراد است. اگر بسیج 
دانشـجویی بتواند برای هر دانشـجویی که روز اول به بسیج مراجعه می کند برنامه داشته 
باشد یقینا میزان استقبال از بسیج دانشجویی افزایش پیدا می کند. متاسفانه ما نتوانسته ایم 
نسبت به پتانسیل هر شخص برایش برنامه بریزیم و برنامه هایمان به جمعیت حداکثری 
دانشگاه اختصاص نیافته و این می شود که رهبر انقالب در دیدار اخیرشان با دانشجویان 
به درسـتی به این نکته اشـاره کنند که تشـکل ها یک اقلیت دانشـجویی اند. اگر کاهش 
استقبال دانشجویان نسبت به یک مجموعه را داشته باشیم قطعا به خاطر عملکرد ضعیف 
آن مجموعه در سنوات گذشته اش بوده. اما اگر در کارهایمان اخالص داشته باشیم یقینا 
استقبال هم داریم. قطعا نمی توان گفت افراد یا ضد انقالبند یا بسیجی! و همین تفکر صفر 
و صدی مذموم، از صدر اسـالم وجود داشـته و همواره چوب الی چرخ گسـترش اسـالم 
گذاشـته اسـت. باید قبول کنیم که در نظام اسالمی هرکس یک ظرفیتی دارد؛ حال آنکه 
ممکن اسـت اندازه شـعاعش با مرکز دایره نظام کم یا زیاد باشـد اما در نظام اسالمی می 
گنجد. نباید که بخاطر با ما نبودنش وی را طرد و نفی کنیم. متاسفانه این نگاه صفر و صدی 

یکی از آسیب های جریان دانشجویی بوده و هست.

 رابطه مسئولین دانشگاه، شهر و استان با تشکل های بسیج چگونه است؟
خدا را شـکر همه چیز خوب اسـت! مگر می خواهید اخراج شوم؟!)خنده( ولی از شوخی 
بگذریم نکته ای که مهم اسـت این اسـت که مسـئولین دانشـگاهی، شهری، استانی و 
کشـوری باید بسـیج و جریان دانشـجویی انقالبی را بازوان دلسـوز خودشان بدانند. بی 
شـک دانشـجو مستقل است، به هیچ جایی وصل نیست و اگر مطالبه یا انتقادی دارد از 
روی دلسوزی و در جهت تامین مصالح نظام است. دردآور است که شاهد ظهور و بروز 
تفکری در تمامی سـطوح مدیریتی هسـتیم که سعی دارد منتقدینش را با برچسب زدن 
های نامربوط از خود براند؛ لذا اظهارات بی پایه و اسـاس برخی از حضرات مسـئول در 
مواجهه با جریان دانشجویی انقالبی کاری عبث است و اطمینان داشته باشند دانشجوی 
بسیجی -همان معنی مدنظر حضرت آقا- از آرمان و اصولش ذره ای کوتاه نخواهد آمد.

 در پایان اگر صحبتی هست که فکر می کنید الزم است به عنوان 
سخن پایانی گفته شود، بفرمایید. 

دو نکته را می خواهم بگویم؛ نکته اول مربوط به دیدار اخیر حضرت آقا با دانشجویان 
اسـت کـه دیـداری خاص و منحصر بـه فرد بود و بـه واقع می تـوان از آن به عنوان 
مانیفسـت جریـان دانشـجویی انقالبی یـاد کرد که خوانـدن و مداقه این فرمایشـات 
برای دانشـجوی بسـیجی واجب اسـت. بخش قابل توجهی از بیانـات امام خامنه ای 
در ایـن جلسـه به بحث جذب اختصاص یافت که ایـن بخاطر عملکرد ضعیف جنبش 
دانشجویی در این عرصه است؛ لذا بازخوانی این بیانات خصوصا در بحث جذب، کمک 

شایانی را به بسیج دانشجویی خواهد کرد.
نکتـه دوم اینکـه باید حواسـمان باشـد که جریان مطرود ملت ایران در سـال 88 
و تحریـف کننـدگان تفکـر امـام بـار دیگر به دنبـال بازیابی آبروی از دسـت رفته 
شـان هسـتند و نفوذ در دانشـگاه را از مدت ها قبل آغاز کرده اند و با روش های 
غیـر اسـالمی نظیـر کنسـرت های نامشـروع و اردوهـای مختلـط آنچنانی در پی 
همراه کردن بدنه دانشـجویی با خودشـان هستند. بنابراین تشکل های دانشجویی 
انقالبـی می بایسـت بیش از گذشـته هوشـیار باشـند. قطعا جوانان ایـن مرزو بوم 
نخواهند گذاشـت خاطرات تلخ فتنه 88 تکرار گردد و داشـجویان دانشـگاه شـیراز 
نیـز اجـازه نخواهنـد داد بـار دیگر فرش های خانه خدا در دانشـگاه شـیراز و دفتر 

بسـیج دانشـجویی در این دانشگاه به آتش کشیده شود. ■
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به جای فعالیت در بسیج
سرگرم بسیج بازی نشویم

ندای وحدت؛ شعار دانشجویان بسیجی شیعه و سنی سیستان

وقتی با مصطفی نادری مسـئول بسـیج دانشجویی دانشگاه سیسـتان و بلوچسـتان تماس می گیرم تا با او پیرامون وضعیت بسیج 
دانشجویی و دانشگاهشان گفت و گو کنم، می گوید: »هر خبری در فضای دانشجویی می شود و محصولی تولید می شود،  یک ماه 
بعد آن خبر به ما می رسد«. نادری دانشجوی سال آخر رشته مهندسی برق و عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجوی کشور و 
نماینده اسـتان سیسـتان و بلوچستان در این شوراست. او که در طول تحصیل موفق به گذراندن دروس حوزه علوم اسالمی دانشگاهیان 
نیز شده، درحال حاضر به عنوان عضو شورای دبیران هسته های تربیتی حوزه در کشور نیز فعالیت دارد. از ایشان خواسته ایم تا پیرامون 
فعالیت های بسیج دانشجویی سیستان و بلوچستان و همچنین رسیدگی به مسائل مردم و عدالتخواهی و مطالبه گری از مسئولین و از سوی 

دیگر تعامل وحدت بخش با اهل سنت به سواالت ما پاسخ دهد.

2
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 در ابتـدا لطفاً پیرامون عملکرد و فعالیت های بسـیج دانشـجویی 
دانشگاه سیستان و بلوچستان مختصراً توضیح بفرمائید.

قبل از شـروع بحث باید یادی کنم از شـهید حامد رجایی، فرمانده بصیر و مسئول اسبق 
بسـیج دانشـگاهمان، خادم الشهدایی که به شهیدان پیوست و تا همیشه فرمانده قلوب ما 
شـد. بسـیج دانشجویی در دانشگاه سیستان و بلوچسـتان به نوعی پراهمیت ترین تشکل 
دانشجویی در زیباترین و یکی از وسیع ترین دانشگاه های کشور می باشد. دانشگاه سیستان و 
بلوچستان از نظر قومیت، مذهب، سلیقه های مختلف فکری، فرهنگی و سیاسی دارای تنوع 
باالیی است و همین امر سبب اهمیت جایگاه بسیج در این دانشگاه شده است. به طورکلی 
تمام اقشار دانشجو که نظام مقدس جمهوری اسالمی را پذیرفته باشند با بسیج دانشجویی 
به نوعی ارتباط دارند و ما در دانشـگاه برایشـان برنامه داریم؛ این امری طبیعی اسـت که 
عالوه بر عقیده بسیجی خود ممکن است در کانون های مختلف و انجمن های علمی و 
فرهنگی نیز فعالیت داشته باشند. ما در بسیج دانشجویی دانشگاه، با دو رویکرد برنامه محور 
و تربیـت محـور برنامه ریزی می کنیم به طوری کـه در رویکرد اول برنامه های ابالغی و 
برنامه های مصوب شـورای مرکزی و پایگاه ها مدنظر اسـت. در رویکرد تربیت محور نیز 
توجه ویژه به نظام صالحین و اجرای هرچه بهتر آن در دانشگاه به عنوان الگویی برای سایر 
اقشار در دستور کار قرار دارد. همچنین 5 پایگاه بسیج در دانشکده های مختلف دانشگاه نیز 

وجود دارد که عالوه بر مواردی که عرض شد برای هر پایگاه 
یک مأموریت خاص نیز تعریف شده است که اعضا به صورت 
تخصصـی و بلنـد مدت روی آن تمرکز دارنـد. در حال حاضر 
عالوه بر مأموریت های بصیرتی، خوابگاهی و علمی مشخص 
شـده برای پایگاه های بسیج در دانشگاه، کانون های مختلف 
تخصصی هم به شـکل مجزا حضور دارند. به عنوان مثال در 
عرصه علمی کانون علمی پژوهشـی بسیج دانشجویی عالوه 
بـر مطالبـه گری علمی و برگزاری کرسـی های آزاداندیشـی 
آینده علم و فناوری و حمایت از طرح ها و ایده های مبتکرانه 
دانشـجویان در مقاطع مختلف تحصیلی، برنامه ای با عنوان 
مراقب علمی دارند به گونه ای که دانشجویان مشغول فعالیت 
در بسیج که در مقاطع باالتر هستند به دانشجویان همان رشته 
در مقطع پایین تر مشاوره علمی و درسی می دهند. همچنین 

برگزاری مسـابقه ملی فناوری نانو در اسـتان توسـط بسیج این دانشگاه نیز اتفاق جدیدی 
بود کهان شاءاهلل در سال های آینده هم ادامه خواهد یافت. همچنین وارسی نقشه جامع 
علمی کشـور و مطالبات رهبر انقالب در موضوع علم و مطالبه گری تخصصی به عهده 
این کانون است. کانون بررسی و تحلیل بسیج دانشجویی عالوه بر دبیری شورای تبیین 
مواضع دانشـگاه، برنامه هایی همچون برگزاری جلسـات سخنرانی، مناظره، کرسی های 
آزاد اندیشـی و تریبون آزاد و... را در راسـتای بصیرت افزایی قشـر دانشجو انجام می دهد؛ 
اهمیت کار این کانون هم به خاطر سـابقه سـیاه سیاسـی بازی ها در دانشـگاه ما و سـوء 
اسـتفاده هایی اسـت که رسانه های دشـمن در طول سالیان از اتفاقات این دانشگاه انجام 
داده اند. کانون فرهنگی بسیج دانشجویی در دانشگاه در واقع هماهنگ کننده ما با معاونت 
فرهنگی دانشگاه است و یک تقویم سالیانه جهت اجرای برنامه های مناسبتی مختلف در 
دانشگاه دارد. کانونی با عنوان مطالعات زنان و خانواده هم که مخصوص خواهران است با 
اجرای جلسات خوابگاهی و نشست های علمی سعی در جا انداختن سبک زندگی اصیل 
اسالمی-ایرانی به عنوان الگوی موفق دارد. هر ماه ماهنامه ای با عنوان سراج که کار بچه 
های بسیج است منتشر می شود که یکی از با سابقه ترین نشریات دانشجویی به حساب 
می آید. حلقه های صالحین در عرصه تربیت و آموزش با نگاهی متفاوت و مناسب با فضای 
دانشـگاه برنامه ریزی شـده اسـت و از ظرفیت تمامی دانشـجویان انقالبی خوش فکر در 
دانشگاه استفاده می شود. پای ثابت فصل تابستان هم اردوهای 
جهادی و محرومیت زدایی اسـت و نزدیک ایام نوروز پر رفت 
و آمد ترین روزهای بسیج دانشجویی رقم می خورد و مشتاقان 
زیارت شـهدا خود را برای شـرکت در سـفر معنوی راهیان نور 
آماده می سـازند. این هـا خالصه ای از فعالیـت های بعضی از 
کانون های بسـیج دانشگاه بود که عرض شد اما در کنار تمام 
ایـن فعالیت ها حساسـیت ویـژه ای به بحث جـذب حداکثری 
داریم اما بایسـتی پذیرفت انتظارات از بسـیج در دانشـگاه هم 
انتظارات حداکثری است و در آن عناصری برای پاسخگویی به 
این نیازهای حداکثری باید تربیت شوند. انتظارات مقام معظم 
رهبری در دیدار امسالشان در ماه مبارک رمضان از تشکل های 
اصیل در مقایسه با برخی تشکل های مثل ظرف یکبارمصرف 
هم گواهی بر این مدعاست و وظیفه ما را سنگین تر می کند. 

    بـرخــی مسئــولین استان نه 
            تنهـا بـه هیچ وجه ظرفیت انتقاد 
ندارنـد بلکـه گاهـی اوقات دسـت پیش 
را هـم مـی گیرنـد. بنابرایـن صبـوری و 
پیگیری دانشجوی بسـیجی در اینجا 
خیلـی بـه کار مـی آیـد. برخـی آقایـان 
مسـئول منتظر بهانه جویی هسـتند تا 
مظلوم نمایی کنند امـا گروه انتقادپذیر 
 معمـوالً قیافـه حـق بـه جانب بـه خود 
می گیـــرند و منتـــظر راهــکــارهای 

پیشنهادی می مانند



شماره 9/ مرداد 94 

13

پایان بخش این سؤال می خواهم عرض کنم متاسفانه اگر هوشیار نباشیم حتی در بسیج 
دانشجویی هم خطا به کرات ممکن است و شیطان هر لحظه در کمین! لحظه ای غفلت از 
خودسازی و دینداری بچه های بسیجی را در چاه روزمرگی می اندازد و به تعبیری امیدوارم 

شاهد روزی نباشیم که بجای فعالیت در بسیج، سرگرم »بسیج بازی« شویم.

 آیا بهتر نیسـت بسیج دانشـجویی در کنار فعالیت در دانشگاه به 
مسائل مردم و مطالبه گری از مسئولین استانی هم توجه داشته باشد؟

تـا اینجـا در توضیحاتی که ارائه شـد جامعه هدف خود دانشـگاه و دانشـجویان بود که 
اولین مأموریت و هدف اصلی بسیج دانشجویی تربیت نیروی هم طراز انقالب اسالمی و 
کادرسازی است اما راهبرد دیگر بسیج دانشجویی، حضور مؤثر در چالش های پیش روی 
نظام اسالمی است که برای تحقق این هدف بایستی از مرز دانشگاه عبور کرد و استانی، 
کشوری و حتی منطقه ای و جهانی اندیشید. پاسداری از اصول تغییر ناپذیر نه شرقی و نه 
غربی که در فرمان تاریخی امام راحل در تأسیس بسیج دانشجو و طلبه آمده نیز گواهی 
بر این مدعاست که مرزبندی بسیج دانشجویی یک مرزبندی محدود نیست و تمدن نوین 

اسالمی را مقابل خود می بیند.
به طور کلی اکثر اوقات خوراک اولیه مطالبه گری دانشجویی، مسئولین محترم اجرایی 
هسـتند اما نکته اینجاسـت که بی مقدمه نمی شـود دم از مطالبه گری زد. بگذارید نگاه 
حکیمانـه مقـام معظم رهبری را در این مورد بررسـی کنیم؛ ایشـان بین مطالبه کردن با 
دشـمنی تفاوت قائل هسـتند در حالی که متاسفانه در بسـیاری از تشکل ها و جمع های 
دانشجویی نیتی غیر از رضای خدا در مطالبات ماست. حب و بغض های سیاسی گاهی 
باعث فاصله گرفتن ما از مسیر اصلی مان می شود چرا که رهبری به همان اندازه که تاکید 
دارند دانشجو باید مطالبه کند، به همان اندازه هم از معارضه با مسئوالن تحت نام مطالبه 
گری منع فرموده اند. واضح اسـت که اگر هوشـیار نباشـیم دری بزرگ از مطالبه گری به 
رویمان باز می شـود و آن هم سـوء اسـتفاده عده ای بدخواه و سودجوست. به عقیده بنده 
هر اندازه که مطالعه و شناخت دانشجو از موضوع مورد مطالبه دقیق تر باشد، سودمندی 
و اثربخشـی آن بـه مراتب باالتر خواهد بود. بنابراین مردمی بـودن و با مردم بودن برای 
بسیج دانشجویی یک اصل به حساب می آید تا توانایی احصاء مشکالت و مطالبه حق به 

درستی فراهم گردد.

 به نظر شما تأثیر گذاری مطالبه گری بسیج دانشجویی در سطح 
گفتمان های کلی و کشوری بیشتر است یا در سطح استانی و مطالبه از 

مسئولین استان؟ تاکنون بسیج چقدر به این مهم مبادرت کرده است؟
خوب به نظر من پاسخ این سؤال شما نسبی است. به نظر من گفتمان سازی مأموریت 
اصلی جوان مؤمن انقالبی )به تعبیر مقام معظم رهبری( در همه عرصه هاست؛ حال این 
اقدام بایسـتی در الیه اول برای دانشـگاه و دوستان دانشجوی فرد و در الیه بعدی برای 
مسئولین دانشگاه، استان و کشور صورت پذیرد. بنابراین در مورد گفتمان سازی محدوده و 

مرز مشخصی نیست و دانشجوی بسیجی بایستی بتواند در 
همه حال تاثیرگذار باشد اما در برخی موارد حضور به موقع 
و در صحنه بسـیج دانشـجویی در معادالت مختلف استان 
و کشـور الزم و ضروری اسـت که در چنین مواردی قطره 
های حضور دانشجویان بسیجی تبدیل به موج خواهد شد. 
به طور کلی برای مجموعه ما، چالش های استانی درطول 
چالـش های نظام تعریف می شـود و ما تـالش داریم یک 
نسبت منطقی در نحوه مطالبه گری در استان و کشور برقرار 
نماییـم. مطالبه درموضوعات مختلف امنیت، رسـانه ملی و 
استانی، حقوقی )فساد(، زیست محیطی، فرهنگی اجتماعی 
و نظام آموزشـی و امثالهم در شـکل های مختلف جلسه با 
مسـئولین، نامه، بیانیه و ... انجام پذیرفته که بعد از این هم 
جـای کار دارد. آنچـه شـرایط الزم برای مطالبـه حق را در 
استان آسان می سـازد، همراهی و پیگیری مسئولین بسیج 

دانشـجویی اسـت اما در مورد مسـئولین استان و چه بسا کشـور، شدت و ضعف نجومی 
کاماًل محسوس است. برخی مسئولین استان نه تنها به هیچ وجه ظرفیت انتقاد ندارند بلکه 
گاهی اوقات دست پیش را هم می گیرند. بنابراین صبوری و پیگیری دانشجوی بسیجی در 
اینجا خیلی به کار می آید. برخی آقایان مسئول منتظر بهانه جویی هستند تا مظلوم نمایی 
کنند اما گروه انتقادپذیر معمواًل قیافه حق به جانب به خود می گیرند و منتظر راهکارهای 
پیشنهادی می مانند که در این موارد اگر پشتوانه قوی فکری جهت ارائه راهکار نباشد عماًل 

کاِر ناقص و بی نتیجه ای خواهد بود.

 بسیج دانشـجویی سیستان و بلوچسـتان پیرامون بحث وحدت 
شیعه و سنی چه عملکردی داشته است؟

در این خصوص، انتظاری که از بسیج دانشجویی می رود تبیین دیدگاه مقام معظم رهبری 
در مورد وحدت اسـت؛ به شـکل کامل و بدون تفسـیر به رأی. یک مقدمه الزم اسـت و 
آن هم دشمن شناسی مقوله وحدت است. متاسفانه دشمنان وحدت مسلمین، مستمر و 
هدفمند برنامه ریزی دارند اما در جبهه خودی کار اصولی کمتر دیده می شود. به هرحال 
ما در بسیج دانشجویی ابتدا از خودمان شروع کرده ای؛ ما در دانشگاه هم بسیجیان شیعه 
داریم و هم از بسیجیان اهل سنت وجود دارند. دانشجوی بسیجی شیعه و سنی در کنار 
هم در یک سـنگر مشـترک ابتدا دغدغه فهم کامل این موضوع بر اسـاس منویات مقام 
معظـم رهبـری و معادالت جهان اسـالم را دارنـد و در مرحله بعدی شـروع به تبیین در 
فضای عمومی دانشگاه و جامعه می نمایند. همچنین بسیج دانشجویی در زمینه روشنگری 
و آشـکار کردن چهره دشـمنان وحدت و اسـالم ناب در اسـتان به خوبی وارد شده است. 
حضور رهبر فرزانه انقالب در دوران تبعید به ایرانشهر یکی از نمونه های بارز تأثیر وحدت 
بر ذاللت دشمن را رقم زد. آنجا که ایشان فلسفه شکل گیری هفته وحدت را که نتیجه 
نشست های صمیمی ایشان با علمای اهل سنت شهرهای مختلف استان بوده را بازگو 
می کنند. افراطی گری هم به عنوان سد بزرگ پیش روی وحدت، همواره مورد تاکید بوده 
است؛ چه شیعه و چه سنی افراطی فرقی نمی کند به هرحال قطعه ای از پازل دشمن در 

این فضا کامل می شود و مصداق بارز این افراط ها توهین به مقدسات است.

 با توجه به مشـکالت بسیار زیاد منطقه سیسـتان و بلوچستان و 
وضعیت زندگی و معیشـتی نامناسب، بسیج دانشجویی چقدر سردمدار 

عدالتخواهی و مطالبه گری در استان بوده است؟
همان طور که در بخش قبلی توضیح دادم، در عرصه های مختلف بسـتر مطالبه گری 
استانی فراهم است اما آنچه در این استان سیستان پررنگ تر از بقیه جلوه می کند، فقر و 
محرومیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که در این زمینه به طور مداوم مسئولین 
بخش های مختلف اسـتان زیر ذره بین بسـیج دانشـجویی قرار دارند و هر جا نیاز باشـد 
مطالبات مردم به طور جدی پیگیری می شود که متاسفانه برخی مواقع ممکن است خالف 
میل عده ای از مسـئولین نیز عمل شـود و آقایانی در اسـتان و کشور خوششان نیاید. در 
زمینه مطالبه گری همچنین ارتباط خوبی با سـایر اقشار بسیج 
وجود دارد و به عقیده من از سـوی بسـیج دانشجویی می توان 
آنها را نیز به سمت مطالبه گری تخصصی سوق داد و برای این 
موضوع نیازمند برنامه ریزی بلند مدت و دقیق هسـتیم. بسیج 
دانشجویی درحال حاضر به شکل هنرمندانه ای در حال نشان 
دادن ممکن ها و قابل انجام ها در کشور است و می تواند ماکتی 
از خودباوری و الگوی مدیریت جهادی برای مسئولین باشد، ان 
شاءاهلل. کالم آخر اینکه برای پیشرفت اهداف بسیج دانشجویی 
بایسـتی خودسـازی را وظیفه خود بدانیم و تشـکیالتی بودن و 
والیت پذیری را همیشه مقابل خود داشته باشیم و یادمان باشد 
تا جنگ تمام عیار حق و باطل را باور نداشته باشیم و تا از نقش 
خود به عنوان عنصر بی همتا در اتاق فرماندهی مقابله ملت ها با 
نظام سلطه )یعنی ایران( طبق فرموده ولی امرمان غافل باشیم، 

راه به جایی نخواهیم برد. ■

     آنچه در این استان سیستان 
             پررنگ تر از بقیه جلوه می کند، 
فقر و محرومیت اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی اسـت که در این زمینه به طور 
مداوم مسـئولین بخش هـای مختلف 
اسـتان زیر ذره بین بسـیج دانشجویی 
قـرار دارند و هر جا نیاز باشـد مطالبات 
مردم بـه طور جدی پیگیری می شـود 
که متاسـفانه برخی مواقع ممکن است 
خـالف میـل عـده ای از مسـئولین نیز 

عمل شود



چایت را شیرین کن!
اصـال اخـالق تشـکیالتی یعنی چه؟ حاال اصال حـدس بزنید این عکس اسـتکان چای با 
دوحبه قند را این وسط برای چه گذاشته ایم؟! البد فکر می کنید اخالق تشکیالتی یعنی 
اینکه دورهم بنشینیم و چای بخوریم و گل بگوییم و گل بشنویم! البته از چای داغ، آن 
هم دورهمی و درجمع دوسـتان که نمی توان به همین سـادگی ها گذشـت. اما خب آدم 
عاقل که ده بیست صفحه مجله آن هم با این رنگ های جورواجور را سیاه نمی کند که 

آخرش بیاید در مزایای چای نوشیدن سخن سرایی کند.
اگر منتظر مانده اید تا درباره فلسـفه این اسـتکان چای و ایضا آن دوحبه قند پهلویش 

در همین متن توضیحاتی بدهیم، باید گفت که به نتیجه ای نمی رسید!
بهتـر اسـت با انگشـتان مبارک پرونده را از اول تـا آخر ورق بزنید و بادقـت بخوانید. اگر 
بعد از مطالعه، هنوز درباره فلسـفه بودن این اسـتکان چای خوشـرنگ در اینجا سوالی 

داشتید، در خدمتیم!
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تشکیالت 

م معظم رهبریمعبود نشود...
ه مقا

ی در نگا
بایسته های اخالق تشکیالت
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تشکیالت 

معبود نشود...

 بعد تشکیالتی امام صادق )ع(
امـام صـادق )ع( مـرد مبـارزه بـود، مرد علـم و دانـش بود و 
مـرد تشـکیالت بـود. مرد ]مبـارزه و[ علم و دانـش بودنش را 
همه شـنیده اید... اما آن بعد سـوم را که اصاًل نشـنیده اید، مرد 
تشـکیالت بـودن امام صـادق )ع( اسـت که یک تشـکیالت 
عظیمی از مؤمنان خود از طرفداران جریان حکومت علوی در 
سراسـر عالم اسالم از اقصای خراسـان و ماوراءالنهر تا شمال 
آفریقـا بـه وجود آورده بود. تشـکیالت یعنی چـه؟ یعنی اینکه 
وقتـی امام صـادق )ع( اراده می کند آن چه را که او می خواهد 
بداننـد، نماینـدگان او در سراسـر آفـاق عالـم اسـالم به مردم 
می گویند تا بدانند.           )59/6/14(

 لغزش تشکیالت
تقوای جمعی این است که جمع ها مراقب خودشان باشند. جمع به 
حیث جمع، مراقب خودشان باشند. بی مراقبتی جمع ها نسبت به 
مجموعه ی خودشان، موجب می شود که حّتی آدم هایی هم که در 
بین آن جمع ها تقوای فردی دارند، با حرکت عمومِی آن جمع ها 
بغلتند و به جایی بروند که نمی خواهند. در طول این سـی سـال، 
ما از این ناحیه ضربه خورده ایم. یکی از جاهایی که ضعف نشان 
داده ایم، همین بوده.                 )90/3/8(

  
 گم نکردن هدف اصلی تشکیالت

تشـکیالت می تواند معبد باشـد، ولی مبـادا تبدیل به معبود 
گـردد؛ اصـول و ارزش های عقیدتی و معنوی خودتان را در 
قالب تشـکیالت، حفظ و بـر صمیمیت و همدلی بین اعضا 
تأکید کنید.                           )92/1/23(

 
 ضرورت وجود تشکیالت

مـا اعتقادمان این اسـت کـه بهترین راه و برتریـن حربه ای که 
می توانـد راه ها را بـاز کند و هدایت الهی را و هدایت انقالبی را 
در ذهن هـا و جان ها بنشـاند و به میوه بیـاورد، مثمر بکند؛ یک 
تشکیالت است. ما عقیده داریم که اگر چنانچه کسانی بخواهند 
برای انقالب کار کنند و این ها متشکل نباشند، متجمع نباشند، 
نخواهنـد توانسـت از لحـاظ کمیـت آن کاری را بکنند که یک 
گروه متشـکل انجام خواهند داد. تشکیالت یکی از فرایض هر 

گروه مردمی است که هدفی را دنبال می کنند. تشکیالت یعنی 
نظم، یعنی تقسـیم وظایف، یعنی ارتباط و اتصال، و زنجیره ای 
کار کردن؛ این معنای تشکیالت است.              )60/11/27(

 خصوصیات کار و افراد تشکیالتی
یـک کار تشـکیالتی خصوصیتـش ایـن اسـت که فـرد باید 
خـودش را در جمع حل کند، گم کند؛ که این گم کردن عین 
باز یافتن به نحو درسـت اسـت. چیزی کم نمی شـود از آدم، 
چیزها  به او اضافه می شود. من مثال می زنم به آن لیوان آبی 
که داخل آن یک حبه قند را شما می اندازید. این یک حبه قند 
یک چیز مشـخصی است، به قدر خودش شیرینی دارد. وقتی 
در لیوان آب انداختی، تمام است، یعنی یک دانه از این ذرات 
ریزی که زیر دندان می آمد و صدا می کرد و خودش را نشـان 
مـی داد که هان! منـم؛ یک دانه از اینها باقـی نمی ماند، تمام 
حل می شود در آب. در آنجایی که قبل از آن یا بعد از آن، ده 
حبه قند دیگر هم حل شـده. اما به نظر شـما از این حبه قند 
یک ذره اش از بین رفت؟ هیچ چیز از آن از بین نرفته اسـت. 
این قند یک ذره کم نشـد، بلکه یک خورده به آن زیاد شـد.  
تشـکیالت باید این جور باشـد. شـکل کامل یک تشـکیالت 
درسـت، ایـن جوری اسـت که فـرد در جمع، حل بشـود. این 
شکل درست تشکیالت است.           )59/3/2(

  معنای اخالق تشکیالتی
یک تشـکیالت واحد، اولین و واضح ترین معنایش این اسـت 
کـه افرادی که در این تشـکیالت کار می کننـد به دنبال یک 
جهـت واحدی، به دنبال گمشـده ی واحدی می گردند، آن هم 
بـا همـکاری و همراهـی و همگامـی با یکدیگـر. پس اخالق 
تشـکیالتی یعنـی اخـالق اسـالمی؛ اخالق تشـکیالتی یعنی 
اخالق اسالمی منظم، یعنی چگونگی برخورد دو برادر، دو هم 

فکر، دو هم آهنگ، دو هم جهت.
اگر ما مجموعه مقررات و تکالیفی را که در اسالم هست، این ها را 
مانند اندام ها و اجزای یک ماشین در نظر بگیریم که دارد با یک 
نظم خاصی حرکت می کند، اخالق چه موضعی دارد این جا؟ در 
یک دید خیلی سـطحی، عرفی قابل فهم، اخالق عبارت است از 
آن وسـیله ای که موجب می شـود این حرکت و هم آهنگی میان 
این اجزا بدون اصطکاک، بدون سـائیدگی، بدون زیان و خسارت 

انجام بگیرد، این اخالق است.                             )59/3/2(

 آسیب های اخالق تشکیالتی
دو کار را اخالق اسالمی کاًل به ما تعلیم می دهد، یکی این که 
با خلق ها و خصلت ها و خوی های بد در خودمان دائما مبارزه 
کنیـم و آنها را خنثی کنیـم. دوم این که اخالق نیک و فضائل 
را در خودمان به وجود بیاوریم و رشـد بدهیم؛ هر دو کار باید 

به موازات انجام بگیرد. مثاًل یکی از اخالق های مذموم و پلید، 
ُعجب اسـت. ُعجـب یعنی چـه؟ یعنی خود شـگفتی. یعنی از 
خودمان راضی باشیم. عیبش این است که تا خیلی از خودمان 
متشـکر شـدیم، متوقعیم همه از ما متشـکر باشند. در رابطه با 
اخالق تشـکیالتی، اصل همین است؛ بایستی جوری باشد که 
انسـان منّیـت های خـودش را، آن خودمحوری هـا را در قبال 
جمـع کنـار بگذارد. خودمحوری ها در چنـد خصلت بد خالصه 
می شود: یکی همین ُعجبی بود که گفتیم. همین خودشگفتی. 
ایـن یکـی از آن بدترین خصلت هاسـت. این را عـالج کنید با 
مقایسـه خودتان با کسـانی که بهتر و بیشـتر و مؤثرتر از شما 
کار می کنند. عالج کنید با بزرگ کردن عیوب کارتان در ذهن 
خودتـان و باالخـره بـه هر کیفیتـی، این حالـت را در خودتان 

بشکنید، یکی این است.
یکی دیگر ِکبر است، یعنی خود را بزرگ دیدن. اگر تکبر چیز 
خوبـی بود، بایـد اجازه تکبر به پیامبران و بـه اولیای خدا داده 
می شد، درحالی که این کار نشده. خدا تکبر و خودبزرگ بینی را 
در چشـم پیامبران زشت کرده. تواضع یعنی خود را فرونهادن، 
خود را در طبقات نازل قرار دادن و این ها هم عماًل همین کار 
را کردند.                        )59/3/2(

 ضرورت نظم 
بعضی ها حزب اللهی گری را با ُشل و ِول بودن و بی نظمی 
و بـی ترتیبی اشـتباه می گیرنـد. حزب اللهی گـری که این 
نیسـت. رئیـس حزب اللهـی هـای همـه ی تاریـخ یعنـی 
نظـم  و  بتقـوی اهلل  امیرالمؤمنیـن  می فرماید:»اوصیکـم 
امرکم«. باید منظم باشید.                          )90/6/17(

 ضرورت نظارت بر تشکیالت
مجموعه ی تشکیالتی، حیاتش به این است که از باال مرتّب زیر نظر 
باشد. یعنی یک نفر، دائم به آن تشکیالت نگاه کند.    )73/4/22(

 پیگیری کارها
در درون تشـکیالت خود به مدیرانی که زیردست شما هستند، 
نشـاط و امیـد بدهید و آنهـا را وادار کنید کار را زیاد کنند. البته 
یک مقدار هم با پیگیری، کارها درست می شود.        )81/6/4(

  لزوم برنامه ریزی برای تشکیالت
اگر تشکیالتی به وجود آمد، اما هدف روشنی نداشت، یا هدف 
داشت و لیکن برنامه ریزی برای رفتن به سمت آن هدف انجام 
نگرفت و تشـکیالت بی کار ماند، به خودی خود، تشـکیالت از 
هم خواهد پاشید و اگر هم بماند، صورت بی جانی خواهد بود. 
خاصیت تشکل انسانی این است.             )68/9/7(



بایسته های اخالق تشکیالتی در بیان  شهید بهشتی)ره(

پاسدار ارزش ها باشید
 نه منافع خود

 معنای تشکل
مسئله تشکل صرفًا یک اسم نیست، یک مسمی است. 
تشـکل دارای مراحـل، مراتـب و درجاتـی اسـت و هر 
مرحلـه و درجـه اش لوازمـی دارد مردم در پرتـو اعتقاد 
به اصل اسـالم و تقدم آن بـر هر مکتب دیگر و اعتقاد 
به رهبری امام متشـکل شدند، این تشکل یک واقعیت 
بود که در سـایه آن بخش عظیمی از جامعه ما شـکل 
و سـامان گرفـت. یـک روزی بود که اگـر می گفتند به 
خیابان ها بریزید هزار نفر به خیابان ها می ریختند یعنی 
هـزار نفـر به این ارزش ها مؤمن بودند و فقط این تعداد 
متشـکل بودنـد  و یـک روزی بود که بیـش از 10، 12 
میلیون نفر در سراسـر ایران با آن ندا بیرون می ریختند 

یعنی 10، 12 میلیون نفر در ایران متشکل بودند.
تشـکل یعنـی مجموعـه ای از افـراد کـه بـر اسـاس 
آرمان، ایمان و نقطه نظرهای مشـترک گرد هم بیایند 
تـا جماعت شـوند که »یداهلل مـع الجماعه« تـا بتوانند 
زمینـه را برای رشـد اخالق کار دسـته جمعـی و برای 

رشـد اسـتعدادها و شـناخت کادرها و تربیت آنها و تهیه 
برنامه هـا و قبول مسـئولیت اجـرای برنامه هـا هموارتر 
کنند. تشـکل وسـیله ای اسـت برای بهتـر انجام دادن 
مسئولیت ها و وسیله ای برای خودسازی است. آدم های 
منفـرد غالبًا با خصلت تکروی بار می آیند و از مجموعه 
تکروها به زحمت می شـود یک مجموعه فعال سـاخت. 
رشـد اخالق دسـته جمعی خودش یکـی از ارزش های 
تشکیالت است. ایمان و باور مشترک از عوامل معنوی 
الزم برای ایجاد تشـکیالت هسـتند. عوامل مادی هم 
انسان ها هستند. همه چیز دیگر را انسان ها می سازند. 

بهترین مبارزه با گروه های شرقی و غربی این است که 
ما خودمان متشکل بشویم. آنها از خالء استفاده می کنند 
میدان را با عمل صالح ومتشـکل از دسـت آنها بگیرید، 
االن آنهـا بـدون اسـتفاده از رادیوتلویزیـون شـایعات و 
دروغ هایشان را می آیند در سطح جامعه پخش می کنند. 
امـا بـه کمک چه چیزی؟ تشـکل. سـتاد مرکزی دروغ 
بافـی تصمیـم می گیرد کـه یک دروغ در ایران منتشـر 
بشـود، فردا عصر توی روسـتاهای دورافتاده، این دروغ 

رسـیده اسـت. ولی شـما انسـان های غیرمتشـکل 
مـی آئیـد و می گوئید آقا چکار کنیـم؟ خوب، برادرها و 
خواهرها راه روشن است؛ متشکل باشید تا بتوانید نقشه 

های دشمن را نقش برآب کنید.
 ضرورت داشتن تشکیالت

ضرورت اصل تشـکل، اصل اجتناب ناپذیر اسـت. مگر 
اهلل اللهـی که در آن وصیت موال فرموده یکی اش نظم 
امرکم نیسـت؟ خدای را خدای را در نظم امرتان. آیا در 
این که تشـکل یک نوع نظم است کسی تردید دارد؟...

نکنـد تشـکل، بـی نظمی اسـت؟ اگر قبـول کردیم که 
تشـکل نظم است کسانی که ضدتشـکلند و می کوشند 
تشـکل را ضد ارزش کنند یا آدم هایی هستند که تحت 
تأثیر یک سلسـله القائات قرار گرفته انـد یا آگاهانه این 
کار را می کنند.... عده ای می خواهند شما هفت تا باشید 
تنها، هفت میلیون باشد تنها تا چند همراه بیایند هر چه 
دارید بگیرند و ببرند. برادرها و خواهرها به امر تشـکل 
و سـازماندهی اهمیـت بدهیـد و بنـا را بر ایـن بگذارید 
که در تشـکل ها انحصار طلبی ها، و خودپسـندی ها راه 

شـهید بهشتی یکی از کسانی بود که از همان 
ابتـدای انقالب به تشـکیالت و کار تشـکیالتی 
اهمیـت ویـژه ای مـی داد. با تأسـیس حزب 
جمهوری اسـالمی، راهی باز شده بود تا ضرورت کار 
تشکیالتی به صورت رسـمی مورد توجه قرار گیرد. 
سـخنرانی های شـهید بهشتی درباره تشـکیالت، در 
آن زمان در راسـتای توضیح و تبیین چرایی تأسـیس 
حزب جمهوری اسـالمی توسط ایشان صورت گرفته 
اسـت. آنچه که در زیر می آید خالصه ای از تفکرات 
این شـهید مظلوم درباره اخالق تشکیالتی است که 
از سـخنرانی های مختلف ایشـان در حزب جمهوری 

اسالمی انتخاب شده است.
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پیدا نکند. در تشـکل هایتان مواظب نفس الشـیطان که مزاحم بهره مندی از نفس 
الرحمـان اسـت، مواظـب این نفاثات فی العقـد و تفاثات فی االنفـس و االرواح و القلوب 
باشـید. مواظـب باشـید کـه ناگهان حملـه نکند و اگر ایـن رخنه نکرد دیگر بقیه مسـائل 
حل اسـت که این هم خودآگاهی می خواهد، در داخل تشـکیالت هم همین طور اسـت 
اگـر تشـکیالت واقعًا بنابرایـن انتخاب اصلح، بنابـر میدان دادن به افراد برای شـکوفایی 
استعدادها باشد، تشکیالت زمینه رشد است. تشکیالت یک خطر دارد و آنکه یک انسان 

قالبی بسازد...
»ال یلدغ المؤمن من جحر واحد مّرتین« انسان مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود، 
چندبار می خواهیم سرنوشتمان را دچار گزند و آسیب کنیم؟ ما باید نیروهایمان را متشکل 
کنیم، ما بایدسـازماندهی داشـته باشیم، با سازماندهی است که می شود بهتر رهبری کرد. 
ما در کل جامعه یک مقام رهبری داریم که همان والیت فقیه است که در قانون اساسی 
نیزآمده اسـت، ولی وقتی رهبری والیت فقیه تصمیم می گیرد آیا با بی سـازمانی می شود 
آن تصمیم ها را اجرا کرد؟ یا با سازماندهی و تشکل؟ خوب، جواب روشن است که وقتی 
می خواهیـم همـان نقطه نظرهـای رهبری و خطـوط کلی که رهبری ترسـیم می کند یا 
تصمیمـات جزئی حسـاس فوری را که در یک مواقع حسـاس می گیـرد یا اعالم می کند، 
اجرا کنیم باید با حوادث مقابله کرد و برای این کار به متشـکل بودن سـخت نیازمندیم؛ 

منتها تشکل دو جور است.

  انواع تشکل
برادرها و خواهرها روی این نکته خیلی توجه کنید. تشـکل دو جور اسـت: یکی ضدخدا 
و ضد اسـالم و یکی خدایی و اسـالمی اسـت ما اینجا باید چشـم وگوشـمان را باز کنیم. 
تشـکل ضدخدایی و ضداسـالمی آن تشـکلی اسـت که عده ای دور هم جمع بشـوند و 
بگوینـد آقـا آدم خوب کجا پیدا می شـود؟ البته در داخل ما! بیرون چطور؟ خبری نیسـت! 
آقا اندیشـه خوب کجا پیدا می شـود؟ اگر بخواهی سراغش را بگیری بیا همینجا! دور و بر 
ماها، آن طرف تر چطور؟ نه بیرون ما دیگر خبری نیست! آقا برنامه ریزی خوب کجا پیدا 
می شود؟ فقط بین ما! آن طرف تر چطور؟ نه آن طرف ها کسی عرضه ندارد! آقا اخالص 
در نیت کجا پیدا می شود و البته در جمع ما در بیرون جمع شما چطور؟ آنها همه اهریمنی 
و شـیطانی فکر می کنند. این طرز تفکر خود شـیطانی و اهریمنی اسـت. می خواهد مال 
یـک فرد باشـد و به این ترتیب یک تشـکل انحصار طلب و انحصـار اندیش از جانب هر 
فرد و هر گروه و هر جمع باشـد شـیطانی از آن در می آید. طاغوت معنایش همین اسـت. 
طاغـوت می گوید»مـن« غیر از من هیچ! آن وقت در برابر حـق و در برابر خلق کارش به 
طغیان کشـیده می شـود ابلیس همین را می گفت. خدا به ابلیس گفت: به آدم سجده کن، 
ابلیس گفت: »خلقتنی من نار و خلقته من طین« من ازآتشم و او از خاک، آتش که برتر 
از خاک اسـت! اگر یک حزب یا یک سـازمان هم بگوید فقط »من« این راهش به دوزخ 
است، این راهش به زندگی شیطانی است. هر چقدر تشکل در این زمینه قویتر باشد باطل 
قویتر شـده اسـت. تشکل حق کدام است؟ تشکل الهی کدام است؟ تشکل الهی آن است 
کـه نیروهـای مؤمن به خـدا، نیروهای مؤمن به ارزش های عالیه الهی و انسـانی بگویند: 
متشکل می شویم تا در حد توانمان از این ارزش ها دفاع کنیم و صاحبان این ارزش ها در 
نظر ما محترم و معتبرند هرکجا که باشـند خواه داخل تشـکیالت ما باشـند خواه خارج از 
تشـکیالت ما، این تشـکیالت الهی می شود. آن اولی تشکیالت شیطانی می شود و حزب 
الشـیطان. واین حزب اهلل می شـود. هر فرد مسـلمان باید اینطور فکر کند. پس هر جمع 

مسلمان نیز باید این طور فکر کند.
مـا بـرای اینکـه بتوانیـم کارهـای بزرگی را انجام دهیم، بی شـک باید متشـکل باشـیم. 
رابطه هـای ایمانـی و اعتقادی و عملی دیمی سـازمان نیافته، برای رسـیدن به بخشـی 

از اهداف و تحقق بخشـیدن به قسـمتی از مراحل یک انقالب می تواند کافی باشـد 
ولی برای رسـیدن به بخشـی دیگر از اهداف، و تحقق بخشـیدن به آن قسـمت دیگر از 
آرمانهای یک انقالب کافی نیست. ما در پرتو اعتقاد به اسالم و اعتقاد به وظایف اسالمی 
در صدد جهاد برآمدیم. ما می دانسـتیم که اسـالم زن و مرد مسـلمانی را می خواهد که نه 
فقط مراقب مسـلمان بودن و مسـلمان ماندن خویش هستند، بلکه مراقب مسلمان بودن 

و مسلمان ماندن و مسلمان تر شدن محیط اجتماعی هم هستند.

 تشکل حق 
مادر ضرورت تشـکل حق تردید نداریم، اما تشـکل حق کدام است؟ تشکل حق، تشکلی 
است که انحصار طلب نیست. یعنی نمی گوید که هر کس توی این تشکیالت هست آدم 
خوبی اسـت و هر کس توی این تشـکیالت نیسـت آدم خوبی نیست. این تفکر، شیطانی 
اسـت و نه رحمانی و نه یزدانی. تشـکل خوب و سـالم تشکلی است که یک نظام ارزشی 
را روشن و صریح مطرح می کند. می گوید ما پاسدار این نظام ارزشی هستیم هرکس این 
ارزش ها را ندارد مورد انتقاد ماست، خواه عضو تشکیالت ما باشد خواه نباشد. یکی از این 
ارزش ها تشـکل اسـت؛ یعنی افرادی که از جهات دیگر خوبند اما منفردند و عادت به کار 
دسـته جمعی ندارند، نسـبت به افرادی که منفرد نیسـتند و کار دسـته جمعی می کند یک 

امتیاز کمتر دارند اما فقط یک امتیاز، نه همه امتیازها.

 اخالص در کار تشکیالتی
یادم می آید حدود 25 سـال قبل در قم چند تا از برادرهای ما دور هم جمع شـدند و یک 
کار خوب را شروع کردند. چندتای دیگر از برادرها آمدند و گفتند فالنی می خواهیم مشابه 
آن کارها را شروع کنیم. گفتم آیا آنها نیرویشان کافی است؟ گفتند: نه گفتم چرا نمی روید 
بـا آنهـا کار کنید؟ شـروع کردند به عیب جویی کردن از آنها بـه این جمله ای که عرض 
می کنم خوب دقت کنید. خوب که عیب هایشـان را شـمردند و من نوشـتم، گفتم تعدادی 
از این عیب ها را باید تالش کنید تا برطرف شـود اما بقیه اینها عیب نیسـت اگر پوسـتش 
را بکنید، معنایش این است که همین کار را اگر شما می کردید کار خیلی خوبی بود ولی 

همین کار را چون آنها می کنند کار کم ارزشی است.
اگر انسـان دید کار معینی را اگر آن آقا بکند کار بی ارزشـی اسـت ولی اگر بنده بکنم 
کار خیلی مهمی اسـت، معلوم اسـت که این فرد بجای حق پرسـت بودن، خودپرست 
اسـت؛ لذا همان موقع ما یک اصل پیدا کردیم، گفتیم اصل در انسـان خداپرسـت این 
اسـت کـه ترازویش سـنگ و ترازویش بـرای وزن کردن خـودش و اعمال خودش و 
دیگران و اعمال آنها یکی باشد. با همان ترازویی که خوبی های دیگران را می سنجد 
خوبی های خودش را بسـنجد. با همان ترازو که عیب های دیگران را می سـنجد عیب 
هـای خـودش را بسـنجد اگر  تـرازو و مترش فرق کرد این شـخص متـری دارد که 
وقتـی آن طـرف می رود یـک میلیمتر را 50 میلیمتر نشـان می دهـد، وقتی این ظرف 
می آیـد یـک میلیمتر را یک میکرومتر نشـان می دهد،  آیا این ترازو درسـت اسـت یا 
خراب اسـت؟ این ترازو خراب اسـت، در حقیقت صاحب ترازو خراب اسـت. ما چه در 
کار فـردی و چـه در کار تشـکیالتی ایـن را به عنـوان یک اصل عالی اخـالق و معیار 
می شناسـیم و رویش تکیه داریم و تشـکل را با این شـرط الهی و خدایی می دانیم. 
هر حزبی، تشـکیالتی، سـازمانی اگر این شـرط را داشـته باشـد اصول و نظام ارزشی 
آن اسـالمی باشـد از دید ما حزب اهلل اسـت و اگراین شرط را نداشـته باشد به همان 
اندازه که ندارد حزب الشـیطان اسـت. اسـمش هر چه می خواهد باشـد، رهبرانش هر 
کـه می خواهنـد باشـند، اعضایش هر که می خواهند باشـند واین را هم عرض می کنم 

که ما بر طبق تجربه می دانیم انسـان ها مطلق نیسـتند، مطلق هم نمی شـوند. حتی 
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انتظـار مطلق شـدن را از انسـان ها نباید داشـت. ما می گوییـم هر فرد، حزب و 
جمع که در این خط حرکت بکند حزب اهلل اسـت.

 تشکیالت قالبی
از خطرهای تشکیالت این است که انسان قالبی بسازد در حالیکه انسان نباید قالبی باشد 
بنابراین یک مسـئله مهم در تشـکل این اسـت که در عین بودن رهبری و مدیریت و در 
عین اینکه یک نظام تشکیالتی باشد، انسان هم قالبی از آب در نیاید و اگر انسان قالبی 
شد این خطرناک است. پس در تشکل در عین حفظ پیوند و ایجاد نظم آهنین، انسان ها 
باید بتوانند که آزاد بیندیشند، انتقاد کنند و تصمیم بگیرند، بله، اجرای تصمیم اولی االمر 
همینطـور کـه در کل جامعه منافاتی با آزادی ندارد، در تشـکیالت هـم منافاتی با آزادی 
ندارد، به شـرط اینکه هیچ فرد و گروهی خودشـان را به عنوان مدیران و رهبران در داخل 
تشـکیالت تحمیـل نکنند. اگر شـما در داخل تشـکیالتتان خصلـت ضدتحمیلی را حفظ 
کردید و رشـد دادید آن وقت تشـکیالت، تشکیالت رحمانی اسـت واال شیطانی می شود 
چه فرق می کند، تشـکیالت عین جامعه اسـت. همین طور که در جامعه اسـتبداد در هر 
شـکلی خودشـان را بر مردم تحمیل کنند اما آیا اطاعت دلخواه متعهدانه از امام اسـتبداد 
است؟ خیر استبداد نیست اینقدر بعضی ها می آیند ظریف قاطی می کنند  و التزام مردم را 
به اطاعت مؤمنانه از امام و امامت به استبداد تعبیر می کنند، این استبداد نیست این همان 
مدیریت مطلوب اسـت. مشـابه این باید در داخل هر تشـکیالتی باشد... به محض اینکه 
انسـان می آیـد خودش را ولـو با درصدی ضعیف بر یک جریان یـا یک مجموعه تحمیل 
کند آن وقت از مسـیر خدایی منحرف می شـود. درعین ضرورت انضباط در تشـکیالت و 
ضرورت مدیریت و رهبری و ضرورت اطاعت، یا برای انتخاب کردن و تصمیم گرفتن بر 

اساس خودآگاهی و آگاهی باید میدان همیشه باز بماند.
 

 شروط ایجاد یک تشکل
1. باید پاسدار ارزش ها باشد نه پاسدار منافع خود. نگهبان ارزش ها باشد نه نگهبان خود. 
هروقت این تشـکل بجای آنکه نگهبان ارزش ها باشـد و تالشـگر در راه ارزش ها باشـد. 
بجای آنکه خداپرست و حق پرست وحق خواه کمال دوست و کمال خواه باشد، خودخواه 
شد. آن یک )طاغوت( می شود. و چه بهتر که چنین طاغوتی برسر راه امت نباشد. برهمه 
ماست که دائمًا مراقبت کنیم این تشکل ما، خودخواه نشود. همیشه خودخواه بماند و این 
با خودسازی مداوم یک یک ما و با مراقبت مداوم یک یک ما، بر مجموعه ما و بر وجود 

سیال تشکیالتی ماست.
2. تشـکل باید سـازنده ما، آسان کننده خودسـازی برای ما و کمکی به سیرالی اهلل برای 
شرکت کنندگان در این تشکل باشد. هر وقت یکی از ما یا جمع ما به تشکلمان مشغول 
و سـرگرم شـدیم چندین تشـکلی )لهو( می شـود و باید از او پرهیز کنیم. زیرا ما را از یاد 
خدا دور می کند. اگر همه اش به فکر تشـکیالتمان باشـیم. اگر تشکیالت برایمان آن قدر 
محبوب شـد که جانشـین خدا و حق شـد این حالت )لهو( پیدا می کند که »یلقی عن ذکر 

اهلل« است و آدم را از یاد خدا غافل می کند.
چه وقت ما می فهمیم که تشکیالت برای ما لهو و سرگرمی نشده و لعب و بازی روزانه نشده؟ 
وقتی که ببینیم در این تشکیالت داریم ساخته می شویم یا این کار تشکیالتی ما حالت عبادت 
دارد. بنابراین شـرط اول این اسـت که ما تشـکیالت پرست نشـویم )طاغوت( و خودخواهی 
تشـکیالت پیدا نکنیم، شـرط دوم اینکه ما ممکن است تشکیالت پرست نباشیم اما سرگرم 
تشکیالت باشیم )لهو( یا سرگرم هم نشویم ولی از خودسازی بازبمانیم. شرط سوم اینکه این 
تشکیالت بدرد مردم بخورد نه اینکه یک باری باشد بر دوش این جامعه )لغو( این تشکیالت 
االن مقداری هزینه می برد، مقداری نیروی انسانی می برد. روی این تشکیالت سرمایه گذاری 

می شود. اگر این تشکیالت به درد این مردم نخورد لغو می شود. و ما هم اگر اهل ایمانیم 
باید از لغو گریزان باشم. »عن اللغو معرضون«. این تشکیالت نباید »بت« و نباید »لغو« باشد و 
نباید »لهو« باشد. باید بدرد مردم بخورد، باید کمک کند به جمهوری اسالمی. باید روز به روز، 
هر چه بهتر و الهی تر و نورانی تر و سازنده تر و سرافرازتر و پویاتر و سخت کوشا و پیشتاز ادامه 
بدهیم. بنابراین در داخل این تشکیالت باید برنامه ریزی های گوناگون به وجود بیاید، نه فقط 
در خودتشکیالت که برای کل جامعه بلکه برای کل انقالب اسالمی. این سه شرطی است که 

ما برای هر تشکیالتی شرط اصلی می دانیم.

  مراقبت از تشکیالت در برابر آفت ها
مکـرر دیـده ام که خصلت هـای بیرونی بعضی از ما در جهت مخالـف این ویژگی ها بکار 
مـی افتـد و آهنگ تخریبی پیـدا می کند. افت ایـن ویژگیها: خودخواهی های شـخصی، 
خود محوری ها، سـوءظن ها، بدگمانی های بیجا، نسـبت به یکدیگرعمل کنیم. این گوهر 
گرانبهای کم یاب را به دست می آوریم. و نسبت به هر حرکت، نسبیت به هر کار است و 
گاهی می شود برادرها یا خواهرها فکر می کنند منشاء و مایه این سوء ظن ها بدگمانی ها، 
در درون کار تشـکیالتی اسـت. ولی گاهی اینطور نیسـت، افراد با خصلت های منفی ای 
کـه دارند وقتی یک تشـکیالت می شـوند در حقیقت با خودشـان ایـن میکروب ها را وارد 
تشکیالت می کنند. به همین جهت هم هست که یکی از واجبات تشکیالت این است که 

دائمًا مراقب باشد تا میکروب ها از بیرون وارد پیکره و عمق تشکیالت نشوند. 
افـراد را بایـد اول قرنطینـه کنید و بعد وارد تشـکیالت بشـوند و البته ایـن قرنطینه تا حدودی 
ممکـن اسـت امـا اگر بخواهنـد افراد را در یک کار تشـکیالتی خیلی در قرنطینـه معطل کنند 
تقریبًا عملی نیست و دشوار است. این است که یک قرنطینه مستمر می خواهد. یعنی دائمًا باید 
مراقبت کرد که اگر ویروسی، میکروبی یا یک فردی داخل تشکیالت می آید، همان اول عالج 
شـود قبل از آنکه خصلت بد او به جای دیگر سـرایت کند. ولی این واقعیت  هسـت که گاهی 
می بینیم یک مرتبه در یک گوشـه تشـکیالت یک نوع دید پیدا می شـود. وقتی دنبال می کنیم 
می بینیم که به یک آقا یا خانمی منتهی می شـود که او با یک سـوءظن و بدگمانی و خودرائی 
وارد این جو پاک تشـکیالتی شـده و اتفاقًا اینجور است که هر قدر جو تشکیالت پاک تر باشد 
آسـیب پذیرتر اسـت و یک مرتبه این آسـیب توسعه پیدا می کند. هر یک از ما وظیفه داریم که 
آن ضعف های شـخصی خود را سـخت مراقبت کنیم. یک نفر تا بیرون یک تشـکیالت هست 
ضعف شـخصی اش ضعف شخصی است. وقتی وارد تشکیالت می شود، ضعف شخصی همراه 
یک نوع امکان سرایت و سوار بر یک مرکب تیزپا و تندرو است. در تشکیالت ضعف ها ممکن 
است خطرناک تر و شدیدتر باشد و به همین دلیل مراقبت از این ضعف های شخصی افراد الزم 
اسـت. سـوءظن ها، بدگمانی ها، بد تفسیر کردن ها، اینها همه از چنین ضعف هایی هستند و باید 
خیلی مراقبت کنیم. برای اینکه این ضعف ها تا ضعف شخصی است یک گناه است ولی وقتی 
در یـک جمـع بود گناه مضاعف اسـت و هـم عقاب آن دنیایش مضاعف اسـت. چرا که نتیجه 
زحمات فراوان افسـانه ای تالشـگر در راه خدا با یک همچنین ضعف هایی به هدر می رود و 

خبط و ضایع می شود و تالش های انسان را در آن دنیا هم به هدر می دهد.

 تشکل بر پایه امامت و امت
برای اینکه حرکت مردم در یک سـطح وسـیع به ثمر برسـد، امامت و رهبری الزم است. 
در اینجا مردم متشـکل می شـوند و این یک مرحله از تشکل است که در محور رهبری و 
امامت متشکل و یکپارچه می شوند و این مرحله از تشکل یعنی اتحاد همه سویی نیروها 
و جنب وجوش هـا و تالش هـا در پرتـو رهبـری واحد و امامـت واحد مّتبع مـورد اعتقاد از 
ضروریات پیروزی اسـت و بدون او انسـان نمی تواند پیروز شود. این یک مرحله از تشکل 

است، همین مرحله از تشکل که جامعه ما را به پیروزی رساند.
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حاج حسین یکتا در گفت وگو با 57 از الزامات اخالق تشکیالتی می گوید:

به دنبال
 آرمان باشیم 

نه آرم!

کلمـه تشـکیالت ناخودآگاه انسـان را 
به یاد دم و دسـتگاه پیچیده می اندازد! 
امـا نام حاج حسـین یکتا تداعـی کننده 
کلماتـی ماننـد صفا، صمیمیـت، جهـاد و ایثار 
است. نوای گرم فرمانده سابق قرارگاه خاتم 
االوصیـا و روایتگری هـای پرشـور او هرسـاله 
گرمـی بخـش قلـب جمع هـای راهیـان نور و 
مناطق جنوب اسـت و کلماتش قلب هایشـان 
را صفا می بخشـد. در این زمانه ای که به تعبیر 
سید شهیدان اهل قلم، زمان ما را با خود برده 
است، دمی نشستن با حاج حسین انسان را به 
حـال و هـوای صمیمـی دوران جبهه های جنگ 
می برد و آن معنویت گمشده را دوباره به یاد 
انسـان می اندازد. خاکی و بی ریا، دستی بر سر 
ما می کشد و پدرانه به سؤاالت ما درباره حال 

و هوای معنوی تشکیالت پاسخ می دهد.
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 فکر می کنید چقدر چیزی به اسـم تشکیالت 
مهم است و اصالت دارد؟ اصالً قرار است تشکیالت 

چه کاری برای ما انجام دهد؟
چـون هـدف خلقت »ما خلقت الجن و االنس اال لیعبدون« 
اسـت، موضـوع تشـکیالت ما بایـد عبودیـت باشـد؛ یعنی 
آن چیـزی را کـه خـدا از ما می خواهـد تحقق ببخشـد. ما 
اصـاًل تشـکیالت را برای آن درسـت می کنیم. تشـکیالت 
بـرای ما به خـودی خـود موضوعیت نـدارد. موضوعیت ما 
رسـیدن بـه آن نقطـه آرمانـی، الهـی و خدایی اسـت. من 
اعتقـاد دارم روح حاکـم بر هر مجموعه اخالق تشـکیالتی 
آن مجموعه را رقم می زند. مثاًل شـاید دیده باشـید که در 
بعضـی جاهـا فضا عطـر و بوی شـهدا می دهـد؛ در بعضی 
جاهـا فضـا امـام عصـری اسـت؛ فضـای ادب و اخـالق و 
احتـرام بزرگ تر و کوچک تری و رعایت شـئونات و رعایت 
حـدود الهـی در بعضـی جاهـا به خوبی احسـاس می شـود؛ 
پـس در هرمجموعـه روح حاکـم بر آن مجموعه اسـت که 
اخالق تشـکیالتی آن مجموعه را نشان می دهد. اینجاست 
کـه وقتی روح حاکم بر تشـکیالت ایثار بـود، همان چیزی 
کـه حضرت آقا می گویند که هرکسـی در تشـکیالت مانند 
قند توی چای باشـد، محقق می شـود؛ چای شـیرین شـده 
و بـه خاطـر قنـد هم شـیرین و خوردنی شـده، بـه طوری 
کـه مطابـق با طبع و مزاج شـرب کننده اسـت و همه اینها 
بـه خاطر همان قندی اسـت که پیدا نیسـت. اگـر بخواهیم 
فقـط بـه همین مثـال حضرت آقا نـگاه کنیم، بـه نظر من 
اخالق تشـکیالتی یعنی مؤثرترین و بی نام و نشـان ترین؛ 
تأثیرگذارتریـن و کـم تبلیغات ترین؛ به دنبـال آرمان بودن 
و بـدون آرم بـودن؛ یعنـی انسـان در یک تشـکیالت مثل 
گریـس الی چـرخ دنده هـا شـود که چـرخ دنده هـا را نرم 
می کنـد تـا بچرخنـد و باهم درگیـر شـوند و در نهایت هم 
گریـس بخـار می شـود و اثـری از آن باقـی نمی ماند. ولی 
باعـث گردش نـرم این دو چرخ دنده تـوی همدیگر همان 
گریـس بوده اسـت. اخـالق تشـکیالتی یعنی کمـک کنیم 
بـه روان تـر شـدن، اثرگذارتر شـدن، پر برکت تر شـدن و 
تأثیرگذارتـر شـدن مجموعـه مـان توأم بـا اینکـه اثری از 
مـا نباشـد. به یـک روایت اخـالق تشـکیالتی یعنی همان 
اشـخاصی کـه گاهی در یک تشـکیالت حکـم آن رهبری 
و شـخصیت کاریزماتیک را دارند و سیسـتم اجرایی را نرم 
تـر می کننـد. اگـر بخواهیم در یـک کالم بگوییـم اطاعت 
پذیـری، اطاعت کردن و در نهایـت روح عبودیت حاکم بر 

تشـکیالت، همان اخالق تشکیالتی است.

 نسـبت تشـکیالتی که در زمـان جبهه وجود 
داشـت با تشـکیالتی که مـا امروز در اختیـار داریم 
چیسـت؟ چرا در آن زمان معموالً کسی که از بیرون 
وارد فضای جبهه می شد تحت تأثیر قرار می گرفت؟ 
چه کنیم تا در دانشگاه هایمان هم چنین حالتی باشد 
تـا افراد فضای معنـوی را به طـور ملموس تر حس 

کنند؟
یـک وقتی هسـت که یک میـدان مبارزه و میـدان جهادی 
وجـود دارد و همیـن میـدان کاری می کنـد تـا افـراد در آن 
تشـکیالت تربیـت میدانی بشـوند. روح حاکم بـر این میدان 
مرگ و شـهادت اسـت و هرلحظه انسـان خود را در فضای 
انقطـاع از دنیـا می بیند؛ طـوری که انگار بند ناف انسـان از 
دنیا قیچی شده و زمان عند ربهم یرزقون است. مسلم است 
که این فضا یک طوری آدم را می سازد. من اعتقاد دارم که 
اگـر در آن زمـان در میدان جنگ، جهـاد اصغر بود و بچه ها 
از جهـاد اصغـر بـه جهـاد اکبر می رسـیدند، امروز مـا در هر 
صحنـه ای از زندگی اگر مجاهدانه زندگی کنیم و اهل جهاد 
باشـیم و عملمـان عمـل جهـادی و قیـام برای خدا باشـد و 
حالت انقطاعی داشـته باشد، حتمًا در آن مجموعه هم همان 
فضا حاکم خواهد شد. تازه اگر همه اینها را خوب نگاه کنیم 
می بینیم که هر آنچه که در جبهه به دست آوردیم، در عرصه 
جهـاد اصغر بـود. حال درنظر بگیرید که بسـیج دانشـجویی 
دانشـگاه ها زیـر این فشـار کاری بـا این »قلّـه عددنا« و در 
بعضـی جاهـا »کثره عدونا« چقـدر کارش مهم تر و بزرگ تر 
اسـت. اگر باورمان بشـود کـه داریم کار جهـادی و انقالبی 
انقطاعـی می کنیم و در این جهاد اکبر و کبری پیروز شـویم 
 خودمان را آماده تر می کنیم و چیزهای بیشتر و بزرگ تری را 
به دسـت می آوریـم. یعنی اگـر فرض کنیم رزمنـدگان ما در 
آن میـدان جهـاد اصغر ده درجـه گریه می کردنـد، امروز در 
ایـن عرصه جهاد اکبر باید سـی درجه گریـه کنیم. اگر آنجا 
اشـک و آه و تضرعـی وجـود داشـت، اینجا باید اشـک و آه 
و اسـتغاثه سـنگین تری وجود داشـته باشـد. پـس یک علت 
اینکه ما پیشـرفتی نمی کنیم، این اسـت کـه گاهی خودمان 
در میـدان جهـاد و عمـل آخرالزمانـی و یـک پیـچ تاریخی 
احسـاس نمی کنیـم. مطمئـن باشـید اگر این به وجـود بیاید 
دوبـاره همان اتفاقی کـه در جبهه های جنگ می افتاد، اینجا 
هـم خواهـد افتاد؛ یعنی هم محیط بچه ها را حسـب جهادی 
خواهد سـاخت و هم بچه ها با روحیه ای که دارند، همدیگر 

را با همدیگر می سازند.

 برای بهتر شدن تشکیالتمان چه کنیم؟ چگونه 
اخالق تشکیالتمان را از وضع موجود بهتر کنیم؟

ببینید از همان موقعی که ما آمدیم و معاونت عقیدتی سیاسی، معاونت 
تربیتـی، معاونـت آموزش و امثـال اینها را جدا کردیـم در یک زمان 
مشـخص و در یک کالس مشـخص و یک تشـکیالت مشـخص 
تعریف کردیم و بعد از آن را دیگر کاری نداشـتیم، خودبه خود کاری 
کردیـم که اخالق از تشـکیالت یک مقوله جدایی باشـد. وقتی که 
»یزکیهم« قبل از »یعلمهم« قرار نگرفت و تزکیه محور نبود، تعلیم 
اولویت پیدا می کند و حتی به جایی می رسـیم که گاهی اصاًل فقط 
تعلیم هست و تزکیه ای وجود ندارد. حتی گاهی تعلیماتمان هم ناقص 
می شـود. طبیعی اسـت که در چنین وضعیتی ما باید بگردیم دنبال 
اینکه یک معاونتی به نام معاونت اخالق تشـکیالتی درسـت کنیم! 
چون اصل ریل گذاری را خراب انجام داده ایم و اصل برداشـتمان از 
موضوع اشـتباه بوده است. به همین خاطر است که شما امروز دارید 
راجع به اخالق تشـکیالتی تحقیق می کنید و راجع به اینکه چگونه 
می توان آن را محقق کرد، بحث می کنید. االن تازه شـما آمده اید و 
می پرسید اخالق تشکیالتی یعنی چه و چکار باید بکنیم! وقتی همه 
چیز محورش اخالق و انسانیت و ادب و عبودیت شد، دیگر آن موقع 
همان کاری را که قند توی چای می کند، صورت می گیرد. وقتی قند 
در چای باشـد و حل شـود، چای را که می خوریم شیرین است و این 
شیرینی را درک می کنیم. دیگر آن موقع معنایی ندارد که از شیرینی 
چای سـؤال کنیم و بگوییم شـیرینی چای چیست و چگونه چای را 
شیرین کنیم. ولی االن وضعیت طوری است که چای ما تلخ شده و 
قندش را نداریم و دنبال قند می گردیم. اخالق تشـکیالتی گفتنی و 
شنیدنی و نوشتنی نیست؛ خوردنی است. باید گوشت و پوستت با آن 
رشـد کرده باشـد تا عملی شود. نمی شود توی عالم دیگری باشیم و 
محرم و نامحرمی را رعایت نکنیم و دختر و پسر را کنار هم در کالس 
بنشانیم بعد از اخالق تشکیالتی هم صحبت کنیم. اردوهای مختلط، 
تماس محرم و نامحرم از طریق سایت و وبالگ و این مسائل همه 
باید مورد توجه باشند. نمی شود دل هایمان یک جای دیگری باشد و 
در این وضعیت هم بخواهیم برای نشـریه 57 مقاله و دکلمه درباره 

اخالق تشکیالتی بنویسیم!

 جنبـه اصالح گـر تشـکل چگونه باید باشـد؟ 

   اخــــــالق تشـــکیــالتی یـعنی  
              مؤثرتریـن و بـی نـام و نشـان تریـن؛ 
تأثیرگذارتریـن و کـم تبلیغات تریـن؛ به دنبال 
آرمـان بودن و بدون آرم بودن؛ یعنی انسـان در 
یک تشـکیالت مثل گریس الی چـرخ دنده ها 
شود که چرخ دنده ها را نرم می کند تا بچرخند 
و باهم درگیر شوند و در نهایت هم گریس بخار 
می شود و اثری از آن باقی نمی ماند. ولی باعث 
گـردش نـرم این دو چـرخ دنده تـوی همدیگر 
همـان گریـس بوده اسـت. اخالق تشـکیالتی 
یعنـی کمک کنیم بـه روان تر شـدن، اثرگذارتر 
شـدن، پـر برکت تر شـدن و تأثیرگذارتر شـدن 

مجموعه مان توأم با اینکه اثری از ما نباشد
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چگونه روی افراد تأثیر بگذاریم و نظر آنها را نسبت 
به برخی مسائل عوض کنیم؟ تأثیرپذیری دیگران از 

تشکل از چه طریقی باید باشد؟
اعتقاد من این اسـت که »کونوا دعاه الناس به غیر السـنتکم«. آیا 
می شـود افرادی، خودشان هنوز جنس تربیتشـان ایراد داشته باشد 
و در پایه های حرکت و اعتقاد و نگاه و رفتارشـان کمبود و کسـری 
داشته باشند، بعد بیایند و بخواهند هم خودشان را رشد دهند و هم 
دیگرانی را که در تشکیالت با آنها هستند و هم آنهایی که در بیرون 
هسـتند و عنوان مخاطب دارند؟! چه بسـا بعضی از مخاطبان یک 
تشـکل لیسانسشـان را هم گرفته اند و فوق لیسانس تازه با تشکل 
آشـنا شـده اند؛ یعنی تمام دوران دبیرسـتان و دانشگاه و لیسانس و 
مراحلی را که شخصیت و افکار و اعتقاداتش در آن شکل گرفته را 
طی کرده و حاال بعد از شکل گرفتن پیش ما آمده است و چه بسا 
اصاًل همان آدم روی تشکل هم تأثیر بگذارد! این یعنی جهاد اکبر 
در جهاد اکبر در جهاد اکبر! در چنین حالتی شما باید توی اینها باشی 
و جزو اینها باشی و برای اینها، ولی از جنس اینها نباشی که بتوانی 
روی همه شان تأثیر بگذاری. یعنی سطح اتصال با خدا باید باال باشد. 
اینجاست که کار سخت تر هم می شود. تازه عالوه بر اینکه تشکل 
شما یک سری مخاطبان خود را دارد، باید قشر عام و توده مخاطبان 
کـف دانشـگاه را هم درنظر بگیـرد و روی آنها هم تأثیـر بگذارد؛ با 
همین آدمی که از بیرون آمده و شکل گرفته و ما می خواهیم رویش 
تأثیر بگذاریم! پس اول شد تأثیر روی خودمان؛ دوم تأثیر روی نقطه 
پیرامونی نزدیک خودمان و آنهایی که از بیرون آمده اند و قرار است 
کادر شوند، یعنی اینها را هم باید به نگاه خودمان نزدیک کنیم؛ سوم 
اینکـه دوتای اول می خواهد باهمـکاری هم روی کل جامعه هدف 
دانشگاه تأثیر بگذارد و تازه بعد از همه اینها قشر عام دانشگاه را نیز 
بایـد درنظـر بگیرد؛ اصاًل معلوم اسـت داریم چـکار می کنیم؟! با 
این نگاه ما هنوز اخالق تشـکیالتی را جزئی از تشـکیالت داریم 
می بینیم یا تحت یک معاونتی به نام معاونت تشکیالت و یا حتی 

پرونده ای که با آن بتوانیم صفحات ماهنامه 57 را پر کنیم!

 به هرحال در فضای دانشـگاه عده ای از افراد 
هستند که شاید بهره زیادی از خودسازی نداشته اند 
و چه بسـا اشـکاالتی هم در اعتقاداتشـان داشـته 
باشـند، بـا ایـن حـال خواسـتار ورود به تشـکل و 
تأثیرگـذاری روی دیگران هم باشـند. تکلیف ما در 

برابر این افراد چیست؟ می شود آنها را طرد کرد؟

آیـا می شـود شـما یـک مأموریتـی به ایـن مهمـی و با ایـن حوزه 
تأثیرگذاری و با چنین ظرافت و دقتی داشته باشید و بعد هرکسی از 
راه رسـید از او اسـتفاده کنید؟ می شود چنین مأموریت مهمی داشته 
باشـید و برای آن آموزش نداشـته باشـید؟ می شـود که ما بخواهیم 
اخالق تشـکیالتی را با نگاه خاصه خودمان از اسـالم رعایت کنیم 
و برایش گزینش نداشـته باشـیم؟ می شود این روح را حاکم نکنیم؟ 
این طور افراد موضوع ما نیستند. من می گویم که شما نیازی نیست 
برای این افراد امر به معروف کنید؛ ما باید »عمل به معروف« کنیم. 
نیازی نیسـت برویم نهی از منکر کنیم؛ برویم »ترک منکر« کنیم. 
االن مشکل ما با خودمان است. ما همیشه دیگران را فقط مخاطب 
قـرار می دهیـم. هیچ موقـع خودمان را مخاطب قـرار نمی دهیم. ما 
االن عملمان جهادی نیسـت چون با خودمان هنوز مشـکل داریم؛ 
عمل خودسازی و »یزکیهم« انجام نمی دهیم. عملی را که مطابق 
بـا یک اخالق تشـکیالتی اسـالمی باشـد، انجام نمی دهیـم. اینها 
همه گره اش دسـت خودمان است. اصاًل مشکلی با بچه های دیگر 
نداریم. ما تکلیف خودمان را با خودمان، تشکیالتمان، ساختارمان و 
مأموریتمان نمی دانیم. هنوز تکلیفمان را با روش های انقالبمان و با 
فرآیندها و نیروی انسانی و نیاز روزمان نمی دانیم. هنوز نسبتمان را با 
دغدغه های حضرت آقا و دغدغه های اجتماع تنظیم نکرده ایم. حتی 
تکلیفمـان را با مخاطبمان و نیازهایش نمی دانیم. اصاًل ما هیچ چیز 

نمی دانیم! ما باید از این قطاری که دارد ما را به سمت شمال می برد 
و ما فکر می کنیم که داریم به جنوب می رویم، پیاده شویم. این قطار 
همان وضع موجود روحی و روانی و نفسی و ایمانی ماست. باید سوار 
قطاری شویم که سمت جنوب و شهدا می رود؛ سمت قبله و کربال 
هت وجهی للذی  می رود؛ باید قطاری را سـوار شویم که سمت »وجَّ
فطر السماوات و االرض« دارد می رود. تازه چون مقداری را هم عقب 
افتاده ایم، حتماً باید سریع السیرش را پیدا کنیم. به همین دلیل من 
معتقدم مملکت نیاز اقتصادی دارد، جوان ها جهاد می خواهند و جمع 

ما خون می خواهد تا اخالق تشکیالتی واقعی محقق شود.

 مسـئله دیگـری که در تشـکل مهـم به نظر 
می رسـد بحث برنامه ریزی است. تا چه حد ما باید 
خود را دخیل در کارها بدانیم و این برنامه ریزی را تا 
کجـا انجام دهیم؟ آیا می توانیم از صفر تا صد کار را 
خودمان مشخص کنیم و انتظار نتیجه داشته باشیم؟
مـن معتقـدم بچـه بسـیجی و بچه هیئتـی و بچه حـزب اللهی 
برنامه هایـش را در حـرم امـام رضـا )ع( می نویسـد، در حرم امام 
حسین )ع( تصویب می کند، در حرم امیرالمؤمنینع( به او تفویض 
می شـود و در جمکـران از عملکـردش گـزارش می دهـد و ناظر 
کارهایش را آقا امام زمان )عج( می داند. بیشتر از این سواد ندارم!

 گاهی با وجود جهادی کار کردن، به هرحال برخی 
افراد و برخی مسئولین تشکل ها از کار زیاد و نتیجه کم 
خسته و دلسرد می شوند. چطور می شود این خستگی را 

از بین برد و با اراده مصمم تری کار را دنبال کرد؟
خداونـد بـه پیغمبر )ص( فرمود که »فاسـتقم کما امـرت و من تاب 
معـک«؛ یعنی ای پیامبر اسـتقامت کن و همـه آنهایی که همراه تو 
هستند. پیغمبر گفت که »فاستقم« را فهمیدم ولی »من تاب معک« 
پیرم کرد. آن موقع است که انسان باید خودش، خودش را باال بکشد، 
در عین اینکه دست دیگران را باید بگیرد و آنها را هم همراه خودش 
باال بکشد. همان دیگران هم باید دست بقیه را بگیرند و آنها را با خود 
همراه کنند. اینجاست که ید انسان یداهلل می شود، عین او عین اهلل و 
لسان او لسان اهلل؛ اینها محقق نمی شود مگر اینکه قلب انسان حرم 
اهلل شود. مشکل این نیست که ما َمحرم نیستیم، مشکل این است که 
ما ُمحرم نیستیم. تا فاخلع نعلیک نشوی، تا ُمحرم نشوی و تا َمحرم 
نشـوی توی حرم راه داده نمی شوی. وقتی توی حرم راه داده شوی، 

می شوی »سلمان منا اهل البیت«. ما هنوز جزو »ِمّنا« نشده ایم. ■

      از همــــان مــوقعی که ما آمــدیم     
            و معاونـت عقیدتـی سیاسـی، معاونـت 
تربیتـی، معاونت آمـوزش و امثال اینهـا را جدا 
کردیـم در یـک زمان مشـخص و در یک کالس 
مشـخص و یک تشـکیالت مشـخص تعریف 
کردیـم و بعـد از آن را دیگـر کاری نداشـتیم، 
خودبه خود کاری کردیم که اخالق از تشکیالت 
یـک مقوله جدایی باشـد. وقتی کـه »یزکیهم« 
قبـل از »یعلمهـم« قرار نگرفـت و تزکیه محور 
نبـود، تعلیـم اولویـت پیـدا می کنـد و حتی به 
جایـی می رسـیم که گاهـی اصالً فقـط تعلیم 
هسـت و تزکیـه ای وجـود ندارد. حتـی گاهی 
تعلیماتمان هم ناقص می شـود. طبیعی است 
کـه در چنیـن وضعیتی مـا باید بگردیـم دنبال 
اینکـه یـک معاونتـی بـه نـام معاونـت اخـالق 

تشکیالتی درست کنیم!
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دم گرم حاج آقای جاودان برای آنها که هرهفته چهارشـنبه شـب ها پای منبرش می نشـینند و به 
کلمات نافذش گوش می دهند، امری پوشـیده نیست. آیت اهلل محمدعلی جاودان، مدتی است که 
از ناحیه اعصاب کمر و پا دچار مشکالت جدی هستند، اما بازهم با وجود مشکالت فراوان، با بزرگواری 
پدرانه فرزندانشـان را به محضر خود پذیرفتند. شـاگرد درس اخالق مرحوم آیت اهلل حق شـناس، ما را 

راهنمایی می کند تا تشکل خود را چندگام بیشتر به سمت خدایی شدن پیش ببریم. 

برای بصیرت هرچقدر 
بکوشیم می ارزد

گفت و گو ی 57 با آیت اهلل محمدعلی جاودان 
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 اولویت های کاری تشکل ها به نظر شما چیست؟
ببینید هر تشـکلی یک اساسـنامه دارد که باید به آن عمل کند. 
عـرض مـی کنـم اولویت اول همان اسـت که در قسـمت اول 
گفتـه شد.شـما خودت برای خودت می کوشـی تـا هر لحظه و 
هر روز به بصیرت بیشتری برسی و برای دوستانت هم بکوشی 
تـا آن هـا نیـز به بصیـرت باالتری برسـند. همـه چیزهایی که 
شـما می خواهید انجام دهیـد و در عرصه جنگ نرم به آن نیاز 
دارید )همان که رهبری از آن به افسـری در جنگ نرم یاد می 
کند( به بصیرت محتاج اسـت؛ نه فقط به فن. با دو تا سـه سال 
تالش در زمینه فنی می توان به تخصص رسید اما بصیرت به 
زمان بیشـتری نیاز دارد و باید از روز اول ورود به دانشـگاه آغاز 
شـود. در دوران دبیرسـتان بچه ها وارد مسـائل اجتماعی نشده 
انـد. دغدغه هـای اجتماعی زمانـی رخ می دهد کـه افراد وارد 

دانشگاه شوند.
ببینید یک مسـاله خیلی اساسـی وجود دارد که ما همه با هم 
یـک قـرار داریـم و آن این کـه همه قـرار داریم کـه در نماز 
جماعت شرکت کنیم. این یکی از پایه هاست. همه از یکدیگر 
پـرس و جـو مـی کنیم، دیروز تـو نیامدی، چـرا نیامدی؟ نماز 
جماعت اولین پایه اسـت. برای همه چیز که بعدا می خواهیم 
بسـازیم باید روی نماز جماعت سـاخته شـود. شما باید عالوه 
بر مسـائل درسی خود روی مسـئله بصیرت کار کنید. بصیرت 
برای کل زندگی شـما الزم اسـت. بصیرت است که مشخص 
می کند فردا شـما به صف سـربازان عمرسـعد می پیوندید  یا 
بـه صف سـربازان امـام حسـین )ع(؛ بصیرت را ما بـرای این 
مـی خواهیـم و بایـد از روز اول بـرای آن بکوشـیم که هرچه 

بکوشیم می ارزد.

 نگاه ما به تشکل های دانشجویی و افرادی که 
در آن حضور دارند، چگونه باید باشد؟ 

کسـانی که در مجموعه های دانشـجویی شـرکت می کنند، 
بعضـی هـا کامال بی رنگند و سـویی ندارنـد. بعضی ها هیچ 
علقه ای ندارند؛ بنابراین باید سعی کنیم که آن ها را به یک 
علقه برسـانیم. اما اگر علقه داشـته باشـند برای پایدار ماندن 
بایـد سـعی کننـد معرفت و فهم بیشـتری از دین پیـدا کنند. 
اگر از دین فهم نداشـته باشـند، ممکن است با یک حادثه به 
سـرعت همه چیز را از دسـت بدهند. اما اگر در فهم بکوشند 
و حتی اندکی معرفت را کسـب کنند، )همان که اسـم آن را 
بصیرت گذاشـته اند( به بصیرت می رسند و آن گاه است که 

چیزی را به جای دینشان جایگزین نمی کنند.
 حـاج آقا چه کار کنیم که بـه این بصیرتی که 

فرمودید، برسیم؟ 
اولین راهش این اسـت که انسـان یک معلم پیدا کند، یک معلم 
خبیـر. برای مثـال حاج آقا مجتبـی تهرانـی)ره( را درنظر بگیرید؛ 
ایشـان یک معلم بود، یک مجتهد بـود، یک مرجع بود، همه چیز 
بود. اما چیزی که برای ما مهم اسـت، این اسـت که ایشـان یک 
معلم خبیر بود. برای آن چه که ما به دنبالش هسـتیم مرجع تقلید 
بـه کار نمـی آیـد؛ البته مرجع جایـگاه خاص خـود را دارد اما یک 
معلم خبیر مثل حاج آقا مجتبی اسـت که می تواند به ما بصیرت 
بدهد؛ همه ایشـان را قبول دارند. اگر چنین معلمی نصیب انسـان 
شـود )البته مثال باالیی زدم( حتـی با درجات پایین تر، کمک کار 
فهم و بصیرت انسـان می شـود و می تواند انسـان را به استقامت 
برساند. همین استقامت است که انسان را به سر انجام سعادت دنیا 
و آخرت می رسـاند. کار معلم این اسـت که افرادی را که چندان 
رنگی ندارند را به رنگ می رساند؛ آن هایی را که چندان علقه ای 
ندارند به علقه می رسـاند. بنابراین بچه هایی که مذهبی هسـتند 
عـالوه بـر این که برای خود کار می کنند، بکوشـند برای بصیرت 
و فهم بیشتر دین، با دوستان خود همکار کنند. بچه های پاکی را 
که تازه از شهرستان آمده اند و هنوز آلودگی های تهران به آن ها 
نرسـیده است، به جریان خوب برسـانند تا به سرانجام برسند. این 
بچه های پاک به سـرعت آلوده می شـوند و این جریان خوب را 
بچه های مذهبی باید با برنامه ریزی و کشـیدن نقشـه راه، همان 
طور که برای باال بردن بصیرت خود چاره می کنند، آن ها را نیز به 
بصیرت بیشتر برسانند. یعنی به دست آوردن یک معلم برای همه. 
اگر بتوانیم این معلم را برای همه بدسـت آوریم و همه بچه ها را 
قانع کنیم که از عالم خبیر استفاده کنند می توانند همه شان پایدار 
و مسـتقیم بمانند و اسـتقامتی که عرض کردیم نصیب همه شود. 
ان شاءاهلل که با خیرش ریزش کمتری داشته باشیم. چون مجموعا 
طول یک دوره ای که بچه ها باهم هستند در حدود 4سال است.

 منظور شـما مراجعه به کتاب های آیت اهلل آقا 
مجتبی تهرانی اسـت یا رجوع به عالم خبیری که در 

قید حیات است؟
کتاب های ایشان خوب است، اما منظور عالم زنده است تا بتواند 

حل مشکل جدید کند. 

 خیلی از دوستان با این گونه افراد آشنا نیستند 
و خـود آن عالـم هـا هم معمـوال دنبال نام و نشـان 

نیستند. چگونه عالم خبیر در قیدحیات پیدا کنیم؟
وفتی شما با دوستانتان عضو یک تشکل شده اید باید بگردید و 

از افراد دلسوز و مجرب سوال کنید.

 بعضی صفات رذیله هسـتند کـه در وجودمان 
ریشـه دوانده اند. چگونه باید این ریشه را خشکاند 

تا نفس از گزند آسیب ها در امان بماند؟ 
شـما و من هرکدام اگر بخواهیم یک عیبی از عیب های اخالقی 
مان برطرف شـود، باید پیگیر باشـیم. اگر می خواهیم یک صفت 
خـوب اخالقی تحصیل کنیم باید پیگیر باشـیم. بدون پی گرفتن 
نمی شـود. ببینید یک گناهی باشـد و من امروز تصمیم بگیرم و 

آن را کنار بگذارم. می شود. یک کار خوبی هست و امروز تصمیم 
می گیرم و انجام می دهم. می شود. انجام عمل به تصمیم لحظه 
ممکن است. اما اگر مثال من بخیل هستم و می خواهم این بخلم 
معالجـه شـود، با تصمیم نمی شـود. باید کار کنم. هـزار بار. حاال 
بستگی به عمق آن صفت بد دارد. باید هزار بار و ده هزار بار مقابله 
کنـم و بـا آن صفت بد بجنگـم. چرا؟ چون سـاختمان صفت بد، 
سـاختمان مجرد است. امر مادی مانند یک سنگ است که آن را 
کنار می گذارم. اما اگر دلم یک چیزی را نمی خواهد آنگونه نمی 
شود آن را کنار گذاشت. باید رویش کار شود؛ کار شود. آن قدر کار 
شود که دل عوض شود. دل یک مرتبه عوض نمی شود. ممکن 
اسـت به صورت اسـتثنایی یک آدمی باشـد. اما آنها خیلی استثنا 
هستند. ماها باید پیگیر باشیم. اگر من بخواهم صفت شجاعت که 
صفت بسـیار ارزشمندی است در من پیدا شود، من باید کار کنم. 
هزار بار کار شجاعانه کنم تا آن ترسی که در عمق جان من است 
بریزد. با یک مرتبه نمی شود. صفت روحانی احتیاج به تکرار دارد.

 به نظر حضرتعالی میزان ارتباط با عالم چقدر 
باید باشد؟

اگر دوسـتان مشـغول کار و فعالیت هسـتند همین که هفته ای 
یک بار به حضور معلم برسـند و کارهایشـان را عرضه کنند و از 

ایشان کسب نظر کرده و مشورت کنند، کفایت می کند.

 بـه عنـوان نکته پایانـی چه توصیـه هایی به 
دانشجویان دارید؟

آنچه که شـما االن می کنید و تحصیل می کنید، و حاال فرض 
کنیـد کـه خیلی خوب هـم تحصیل کنید، چون ایـن جزء اولین 
وظیفـه هاسـت و من به دوسـتان طلبه هم مـی گویم که اولین 
وظیفه واجب یک طلبه این است که خوب درس بخواند و اولین 
وظیفه واجب دانشجو هم این است که درسش را خوب بخواند. 
شـما چون دانشجو هستید نماز نمی خوانید؛ بلکه چون مسلمان 
هسـتید نماز می خوانید. پس نمازتان به دانشـجویی تان ربطی 
ندارد. از حیثی که دانشجو هستید باید خوب درس بخوانید. خب 
آدم بایـد خـوب درس بخواند و بعد بکوشـد تا آنجا که می تواند 
درجات باالتری کسب کند و همه اینها را در راه خدمت به مردم 
بگذارد. آنجاسـت که آدم می تواند به بی نهایت دسـت پیدا کند 
و آنچه را که بدسـت آورده مرز نداشـته باشـد. شما هرچه برای 

مردم خدمت کنی، از زندگی ات کم نمی شود.■
* از خداوند متعال برای ایشان شفای عاجل و کامل را 

مسئلت داریم. 

    بچه های پاکی را که تازه از 
انـد و هنـوز           شهرسـتان آمـده 

 آلودگـی هـای تهـران بـه آن هـا نرسـیده 
اسـت، بـه جریـان خـوب برسـانند تـا بـه 
سـرانجام برسـند. این بچه هـای پاک به 
سرعت آلوده می شوند و این جریان خوب 
را بچه های مذهبی باید با برنامه ریزی و 
کشیدن نقشه راه، همان طور که برای باال 
بردن بصیرت خود چاره می کنند، آن ها را 

نیز به بصیرت بیشتر برسانند

   یک مسـئله خیــلی اســاسی    
           وجـود دارد کـه مـا همـه با هم یک 
قرار داریم و آن این که همه قرار داریم که 
در نماز جماعت شـرکت کنیم. این یکی از 
پایـه هاسـت. همه از یکدیگـر پرس و جو 
می کنیم، دیروز تو نیامدی، چرا نیامدی؟ 
نماز جماعت اولین پایه اسـت. برای همه 
چیـز که بعـدا مـی خواهیم بسـازیم باید 

روی نماز جماعت ساخته شود



گفت و گو با حجت االسالم محمدجواد نظافت پیرامون مبانی اخالق تشکیالتی

شیطان بسیجی ها را 
بیشتر  وسوسه می کند

تشکیالت بر خالف تصور برخی یک روش نیست. بلکه یک سیستم هماهنگ است که بدون وجود آن بسیاری 
از کارها را در سطح کالن نمی توان انجام داد. مسلما درک درست از این واژه و ماهیت آن و آگاهی از میزان 
کارکردهایی که این سیسـتم می تواند داشـته باشـد، به افزایش میزان کارایی و بهـره وری و افزایش حوزه 
تاثیرگذاری کمک شـایانی خواهد نمود. حجت االسـالم محمدجواد نظافت یکی از افراد صاحب نظر در حوزه اخالق 
تشکیالتی است. در حوزه نظری از او کتاب »اخالق تشکیالتی« به چاپ رسیده است و در حوزه عمل نیز چه در دوران 
مسئولیت خود در معاونت آموزش حوزه علمیه استان خراسان رضوی و چه بعد از آن تالش زیادی در تربیت طالب 

جوان و نیروهای انقالب انجام داده است. در ادامه گفت و گوی صمیمانه ماهنامه 57 با ایشان را خواهید خواند.
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 تفاوت »کار فرهنگی گروهی« با »کار فرهنگی تشـکیالتی« 
چیسـت؟ واژه تشکیالت چه اقتضائاتی دارد؟ آیا کار گروهی با کار 

تشکیالتی یک معنا دارند؟
قرآن می فرماید: »قل انما اعظکم به واحده ان تقوموا هلل مثنی و فرادی«. 
کلمـه »مثنـی« قبـل از »فـرادی« آمده اسـت و ایـن یعنـی خداوند وقتی 
می خواهد ما را دعوت به قیام کند، اول توصیه به کار جمعی می کند و بعد 
می گوید که اگر کسـی همراهتان نشـد و تنها بودید، بازهم ناامید نشـوید. 
ولـی هیـچ کـس حق نـدارد تنهایی ادامه دهد. کسـانی که تنهایی شـروع 
می کننـد بایـد در ادامه افـرادی را دور خود جمع کننـد. در دعای ابوحمزه 
آمده اسـت: »انالقلیل الذی کّثرته«.   یعنی من آن کم شـماری هسـتم که 
تو مرا پرشـمار گردانیدی. و این درواقع لطف پروردگار اسـت که کسـانی 
کـه شـروع بـه کار برای خدا کننـد، تنهـا نخواهند مانـد. در روایات مؤمن 
به »آلٌِف بمالوف« توصیف شـده اسـت یعنی کسـی که هم با دیگران اُلف 
می گیرد و هم از دیگران اُلف می پذیرد. کارها گاهی فردی اسـت و گاهی 

جمعـی. اگر کار جمعی بـود، عده ای مؤمن باید 
بـا برنامـه و نظم در کنار هم قرار گیرند و برای 
هدفـی فعالیـت کننـد؛ به ایـن کار تشـکیالتی 
می گوینـد. در کار تشـکیالتی مشـخص اسـت 
کـه هرکـس چه مسـئولیتی دارد. ممکن اسـت 
کار گروهـی باشـد امـا تشـکیالتی نباشـد. کار 
تشـکیالتی معنایـی پیچیده تـر از کار گروهـی 
دارد. در کار گروهی ممکن است عده ای باهم 
کار کنند اما برنامه ریزی خاصی نداشـته باشند. 
همچنیـن کار گروهـی معمـواًل بـرای زمانـی 
اسـت کـه تعداد کم اسـت. وقتـی جمعیت زیاد 
شـود، طبعـًا هماهنگی و نظم بیـن این جمعیت 
زیـاد موضوعیـت پیـدا می کنـد و کارهـا باید با 
یـک هماهنگـی کلـی و در یک سیسـتم به نام 

تشـکیالت صـورت گیـرد. پـس کار تشـکیالتی پیچیده تـر از کار گروهی 
اسـت و هزینه هایش نیز بیشـتر اسـت و البته به همان میزان که هزینه ها 
باالتر اسـت، اگر تشـکیالت چابک باشد دسـتاوردها و تأثیرگذاری اش نیز 

بود. خواهد  بیشتر 

 ابتدایی ترین و اصلی ترین مؤلفه هایی که افراد برای ورود به 
کار تشکیالتی باید داشته باشند، چه چیزهایی است؟

اولین شرط ورود به یک تشکیالت این است که فرد با »هدف تشکیالت« 
آشـنا باشـد و از مانیفسـت آن آگاهی داشته باشد و آن را قبول داشته باشد 
تا بتواند در آن مفید باشـد. اگر این آشـنایی و آگاهی وجود نداشـته باشـد 
ورود یـک فـرد هـم برای خـودش باعث خسـران خواهد بـود و هم برای 
تشـکیالت ضرر دارد. معمواًل این گونه افراد وقتی وارد می شـوند آدم هایی 
نیسـتند کـه همراهـی کننـد و کسـالت را به سـایرین نیز منتقـل می کنند. 
چـه بسـا حتی چنیـن افرادی نفوذی هم باشـند. البته این بسـتگی دارد به 
اینکـه افراد قبلی یک تشـکل، اسـکلت آن را چگونه سـاخته باشـند و چه 
سـنت هایی را بـر آن حاکـم کرده باشـند. به هرحال گاهی کسـی که وارد 
یک تشـکیالت می شـود بعد از مدتی از حضورش بازهم نمی تواند اصول و 

مبانی آن را قبول داشـته باشـد و گاهی هم پیش می آید که آن فرد موضع 
مخالـف بـا موضع کلی تشـکیالت می گیـرد؛ در چنیـن وضعیتی بودن آن 
فرد مایه ضرر خواهد شـد. تشـکل باید به افرادی که سـاز مخالف می زنند 
و دودسـتگی ایجاد می کنند حساسـیت نشـان دهد. چون ایجاد دودسـتگی 
و مخالفت علنی باعث دلسـردی دیگران و کسـالت آنها خواهد شـد. البته 
معنـای این حرف تعامل نداشـتن نیسـت. تعامل و گفتگـو در بعضی کارها 
امری پسـندیده اسـت اما این تعامل باید تا جایی باشد که عاملی در جهت 

تخریب تشـکیالت محسوب نشود.

 گفتید که ممکن است تشکیالت با ورود یک فرد دچار آسیب 
شـود، حال چه کنیم تا این آسیب پذیری تا حدی کاهش یابد که 
همان فرد وقتی وارد تشکل می شود، بتواند با آن همراه شود و خود 

را انطباق دهد؟
افـراد قبلـی بایـد راه و مسـیر تشـکیالت را مشـخص کنند تا بـرای افراد 
بعـدی کـه می آیند، مشـکلی پیش نیایـد. نکته مهمی 
که باید به آن دقت کرد این اسـت که رشد تشکیالت 
یک رشـد بادکنکی و کاریکاتوری نباشـد. بلکه رشدی 
مطلـوب اسـت کـه یک رشـد طبیعی و متوازن باشـد. 
نیازی نیسـت از همان ابتدا بخواهیم اعضای تشکل را 
باال ببریم و به یک باره مثاًل 100 یا 200 نفر را جذب 
کنیم. بلکه بهتر اسـت افراد یکی یکی جذب شـوند و 
کـم کم همـان افراد هم دیگرانی را پـای کار خواهند 
آورد. بـرای مثـال شـما نـگاه کنیـد که خـدای متعال 
طـوری تدبیر کرده که وقتی دونفر ازدواج می کنند، به 
یک بـاره ده بچه بـه دنیا نمی آورند بلکـه یکی یکی و 
آرام و بـه تدریـج این کار انجام می شـود. اصل تدریج 
اصـل مهمـی اسـت کـه در تربیـت باید بـه آن توجه 
ویـژه داشـت. همیـن اصل تدریـج باعث می شـود که کم 
کـم کـه تعداد فرزندان زیاد شـد و حتی گاهی به حدود 15 نفر هم رسـید، 
باز هم فرزندان توسـط خانواده قابل مدیریت باشـند. یعنی این طور نیست که 
سرپرست نتواند مدیریت کند. حال سیستم رشد این خانواده را درنظر بگیرید. 
فرزندی که به دنیا می آید در ابتدا توسـط خانواده تربیت می شـود و کم کم که 
در محیطی بزرگ می شود که خانواده از قبل محیط آن و اصولش را مشخص 
کرده انـد. همین بچه در همیـن محیط تحت تأثیر قرار می گیرد و خودش هم 
بزرگ می شود و ازدواج می کند و بچه دار می شود. بچه های او هم که نوه های 
همان خانواده اصلی هستند، باز در همان محیط رشد می کنند؛ یعنی محیطی 
که از قبل اصولش مشـخص شـده است. به ندرت پیش می آید که افرادی که 
در یک خانواده رشد می کنند بخواهند نظم آن خانواده و فضایی را که از قبل 
بر آن حاکم بوده، به هم بزنند. پس در یک تشکیالت هم وقتی اصل تدریج 
درنظر گرفته شود و گذشتگان یک تشکیالت نظام هایی را بر آن حاکم کنند، 
رفته رفته این نظام ها جاافتاده و به روند پیشرفت تشکیالت کمک خواهند کرد 

و روند آن را تسریع خواهند بخشید.

 نسبت بسیج دانشجویی با دیگر تشکل های دانشگاه خصوصاً 
تشـکل های ناهمسو چگونه باید باشـد که ضمن عملکرد درست، 

  اولـیــن شــرط ورود به یــک 
          تشـکیالت ایـن اسـت کـه فـرد 
بـا »هـدف تشـکیالت« آشـنا باشـد و 
از مانیفسـت آن آگاهی داشـته باشـد 
و آن را قبـول داشـته باشـد تـا بتوانـد 
در آن مفیـد باشـد. اگر این آشـنایی و 
آگاهی وجود نداشـته باشـد ورود یک 
فـرد هم بـرای خودش باعث خسـران 
خواهد بود و هم برای تشـکیالت ضرر 
 دارد. معمـوال اینگونه افراد وقتی وارد 
کـه  نیسـتند  هایـی  آدم  شـوند  مـی 
همراهی کنند و کسـالت را به سایرین 

نیز منتقل می کنند
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اخالق تشکیالتی نیز رعایت شود؟
بسـیجی بایـد مؤمنانـه زندگـی کند و بـا دیگران 
بـا سـینه ای فـراخ و بـا شـرح صـدر رفتـار کنـد. 
بسـیجی ها بایـد مخالفـان خود را تحمـل کنند و 
با آنها ارتباط داشـته باشـند. نباید خودشـان را در 
انـزوا قـرار دهنـد. ممکن اسـت گاهی عـده ای با 
قضاوت نادرسـت و یا به واسطه تبلیغات نادرست 
چیزهایی را به بسـیج نسـبت دهند. این بسیجیان 
هسـتند کـه باید با شـرح صـدر و آرامش بـا آنها 
ارتبـاط برقـرار کننـد و بـه آنهـا نشـان دهند که 
بسـیج واقعی چیسـت و چـه شـاخصه هایی دارد. 
حتـی در زمـان امـام صـادق )ع( نیـز بعضـی از 
شـاگردان ایشـان نظراتی متفاوت با خود ایشـان 
داشتند؛ امام صادق )ع( چون اهل گفتگو بودند با 
آنهـا بحث می کردند و نظرات آنها را می شـنیدند. 
حضـرت ابراهیم )ع( هم وقتی خواسـت قوم خود 
را هدایت کند در ابتدا از موضع مخالف وارد نشد. 
بلکـه به طـور منطقی وارد شـد و این طور وانمود 
کـرد کـه سـتاره و ماه را بـرای پرسـتش انتخاب 
کرده اسـت. بعد به طور منطقـی برای اینکه قوم 
را نیـز بـا خود همـراه کند بـرای رد تک تک آنها 
دلیـل آورد و سـپس خورشـید را انتخـاب و بعـد 
از غـروب خورشـید، آن را هـم رد کـرد و فرمـود 
اینها همه نابود شـدنی هستند، پس من نمی توانم 
آنهـا را معبـود خود قرار دهم. تمـام این کارها را 
کـرد بـرای اینکـه مخالفان را هم بـا خود همدل 
کنـد تـا زمینـه پذیـرش و اثرگـذاری حرفـش در 
آنهـا به وجود بیاید. ببینیـد چقدر مرحله طی کرد 
تـا حـرف حقی را بـه آنهـا زد و در نهایـت گفت 
کـه »انی وجهـت وجهی للذی فطر السـماوات و 
االرض«. بـرای اینکه پذیرش حـرف حق، زمینه 

می خواهـد و به یک بـاره نمی توانیم حرف حقی را 
بـه دیگران بقبوالنیم. شـما فرض کنیـد بخواهید 
بـه یک بچه غذا بدهید. آیا از همان اول غذاهای 
سـنگین بـه او می دهیـد؟ طبعـًا بچـه تا دوسـال 
فقـط شـیر می خورد و بعـد از آن غذاهـای آبکی 
و بـه تدریج که رشـد می کند غذاهای سـنگین تر 
بـه او می دهنـد. حـق هـم همیـن طور اسـت. ما 
در تشـکیالتمان بایـد این نکات را مدنظر داشـته 
باشـیم. افرادی که وارد دانشـگاه می شوند ممکن 
اسـت حـال و هوایشـان با مـا متفاوت باشـد و با 
خیلـی از ارزش هـا بیگانه باشـند. بایـد در ابتدا با 
آنهـا از چیزهایی صحبت کرد کـه آنها می فهمند. 
قرار نیسـت از همـان اول همه چیـز را بگوییم و 
همـه چیزهایـی را کـه می خواهیـم او بپذیرد، به 
طـور صریح بیان کنیم. آنها را در ابتدا باید پنهان 
کـرد و نگفتنش بهتر اسـت. کم کم کـه روابط بر 
مبنای اشـتراکات جلو رفـت و مقداری همدلی به 
وجـود آمـد، می تـوان از مسـائل دیگـر هم حرف 
زد و اختالفـات را منطقـی حـل کرد. شـما ببینید 
مقـام معظـم رهبری به محله مسـیحی نشـین ها  
می رونـد و با آنها دیدار می کنند. ما در کشـورمان 
نماینـده مسـیحی، یهـودی و اهـل سـنت هم در 
مجلـس داریـم. وقتـی رهبـری در انتخابـات از 
همه قشـرها دعـوت می کننـد، می گویند که حتی 
اگـر کسـی طرز فکـر متفـاوت و مبانـی متفاوتی 
دارد امـا به خاطر منافع ملی کشـور شـرکت کند؛ 
ایشـان از مخالفـان خـود دعوت می کنـد. در این 
نکات باید تأمل کنیم. بسـیاری از جوان ها بسـیج 
را بـه درسـتی نمی شناسـند. نبایـد بسـیج بـرای 
یک جریان سیاسـی خاص مصادره شـود. بسـیج 
حرف هـای شـنیدنی و جـذاب زیـادی دارد کـه 
بایـد خـود زمینه گوش کردنش را بـرای دیگران 
و بـرای افـراد جامعـه فراهـم کند. اعضـای ثابت 
بسـیج بایـد آرمان هـای آن را ترسـیم کننـد و در 
تعامـل بـا دیگـران کار را جلو ببرنـد. البته معنای 
همدلی ایجاد کردن این نیسـت که از آرمان ها و 
ارزش هـای خود عـدول کند؛ بلکـه در عین حفظ 
آرمان ها و مرزبندی ها سـعی کند با مخالفان خود 

مدارا کند و بـا آنها ارتباط برقرار کند.  

 اگر ممکن است مصداقی تر درباره این 
ارتباط و نحوه شکل گیری آن توضیح دهید.

ببینید، مثاًل چه اشـکال دارد اگر انجمن اسـالمی 
برنامه خوبی برگزار می کند، بسـیج در آن شرکت 
کنـد و از آن تجلیـل کنـد؟ چـه اشـکال دارد اگر 
مثـاًل عضوی از انجمن اسـالمی مقامی می آورد 

یـا افتخاری کسـب می کند، بسـیج بـه او تبریک 
بگویـد؟ یـا مثـاًل خـدای نکـرده اگـر کسـی از 
انجمـن اسـالمی فوت کند، بسـیج در مراسـم او 
شـرکت کند؟ اینها بد اسـت؟ یک سـری مفاهیم 
و ارزش هـا هسـتند که بین همه مشـترک اسـت. 
امـام حسـین )ع( و امیرالمؤمنین)ع( را همه قبول 
دارنـد. می توان برنامه هایـی پیرامون این بزرگان 
گذاشـت و همـه در آن شـرکت کننـد. می تـوان 
اطعامـی برگـزار کـرد و از انجمـن اسـالمی هـم 
دعوت شـود تا در آن شـرکت کنند. شـما مطمئن 
باشـید مقام معظم رهبری هم اگر ببیند که شـما 
داریـد ایـن فاصله هـا و ایـن دوری قلب هـا را از 
بیـن می بریـد، از شـما خشـنود خواهد شـد. البته 
مرزبندی ها هم در جای خود محفوظ اسـت. مثاًل 
عده ای دانشـجویان هسـتند که از بـی عدالتی و 
ظلم ناراحتند. چه اشـکالی دارد که بسـیج در این 
زمینه ها پیشـتاز باشد و مطالبات رهبری و انقالب 

را زنده کند؟
افـرادی کـه تـازه وارد دانشـگاه می شـوند و ترم 
اولـی هسـتند، افـرادی غریب انـد. بسـیج باید به 
سـمت این افراد برود و ساکشـان را از دستشـان 
بگیـرد و کمکشـان کنـد. بچـه هـای بسـیج باید 
بـرای یکـی دوهفتـه اتاق های 4 نفـره خود را ده 
نفره کنند تا این فرد وضعیتش مشـخص شـود و 
احسـاس سـرگردانی و غربـت نکند. افـرادی که 
احسـاس غریبـی می کنند زودتر بـا دیگران انس 
می گیرنـد و ایـن بچـه هـای بسـیج هسـتند کـه 
بایـد بـا آنها رفیق شـوند و به آنها نزدیک شـوند. 
اصـاًل هم نیازی نیسـت بـه آنهـا بخواهند چیزی 
را بقبوالننـد. نیـازی نیسـت از همـان اول از آنها 
بخواهیـم که به نفع رهبر انقالب شـعار بدهند! با 
هـر طرز فکـری که هسـتند باید به آنهـا نزدیک 
شـد و با اخالق خـوب و رفتار خوب آنها را جذب 
انقـالب کرد. قدم به قـدم و آرام آرام باید تأثیرگذار 
بود. قدیمی های تشـکل بایـد حتمًا تجربیات خود 

    افراد قبلی باید راه و مسیر 
         تشـکیالت را مشـخص کننـد تـا 
برای افراد بعدی که می آیند، مشـکلی 
پیـش نیایـد. نکته مهمی کـه باید به آن 
دقت کرد این اسـت که رشـد تشکیالت 
کاریکاتـوری  و  بادکنکـی  رشـد  یـک 
نباشـد. بلکه رشـدی مطلوب اسـت که 
یک رشد طبیعی و متوازن باشد. نیازی 
نیسـت از همان ابتدا بخواهیم اعضای 
تشـکل را بـاال ببریـم و بـه یکبـاره مثال 
100 یـا 200 نفـر را جـذب کنیم. بلکه 
بهتر اسـت افراد یکی یکی جذب شوند 
و کم کم همان افراد هم دیگرانی را پای 

کار خواهند آورد

    چه اشکال دارد اگــر انجمــن 
          اسـالمی برنامـه خوبـی برگـزار 
مـی کنـد، بسـیج در آن شـرکت کند و از 
آن تجلیـل کنـد؟ چـه اشـکال دارد اگـر 
 مثال عضوی از انجمن اسـالمی مقامی
 مـی آورد یـا افتخاری کسـب مـی کند، 
بسـیج بـه او تبریـک بگویـد؟ یـا مثـال 
انجمـن  از  کسـی  اگـر  نکـرده  خـدای 
اسـالمی فوت کند، بسـیج در مراسم او 

شرکت کند؟ اینها بد است؟ 
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را در اختیـار جدیدترهـا قـرار دهنـد و در اواخـر 
مسـئولیت خـود کم کم از مسـئولیت کناره گرفته 
و میـدان را بـرای جدیدترهـا باز کنند؛ نـه اینکه 
تـا لحظه آخر در مسـئولیت خود بمانند که بعد از 
رفتنشـان خلل بـه وجود بیاید. ایـن کناره گیری 
تدریجـی باعـث می شـود کـه نیروهـای جدیـد 
آرام آرام فضـا دستشـان بیایـد و اگر به مشـکلی 
برخوردنـد از حضـور قدیمی ترها اسـتفاده کنند تا 
به تدریج مسـلط به کارها شـوند. در زمینه جهاد 
علمـی هـم می تـوان به بچـه های دیگـر کمک 
کـرد. بـه هرحال بخشـی از ارزش هـای انقالب 
بحـث علـم و جهـاد علمی اسـت. می توان درس 
هـای سـخت را بـرای دانشـجویان بـا برگزاری 
کالس هایـی سـاده تر و قابل فهم تـر کرد. اینها 
همـه کارهایی اسـت که بسـیج می تواند با انجام 
آن نیروهـای بسـیاری را به معنـای واقعی کلمه، 

جذب و شـیفته خود کند.
 

بحث هـای  آسـیب های  از  یکـی   
تشکیالتی در دانشگاه ها مسـئله ارتباط با 
جنـس مخالف اسـت که به نظر می رسـد 
گاهـی این مسـئله و عدم آگاهی از شـیوه 
مواجهه با آن، آسیب های جدی را به وجود 

می آورد. نظر شما در این زمینه چیست؟
بایـد توجه داشـت کـه هرچه ارتباط کمتر باشـد؛ 
بهتر است. این نوع ارتباط ها باید در حد ضرورت 
باشـد. هیـچ کـدام از مـا نباید خـود را مصون از 
وسوسـه های شـیطان بدانیم. اتفاقًا وسوسـه های 
شـیطان بـرای بسـیجی ها بیشـتر از افـراد عادی 
اسـت. چـون با ضربـه زدن بـه بسـیجی ها، یک 
تشـکل را خـراب می کنـد و علـم آن تشـکل را 
پاییـن خواهـد آورد. همان طور که وسوسـه های 
شـیطان برای ما طلبه ها بیشتر از بسیجی هاست. 
نیازی نیسـت که جلسـات هم اندیشـی و جلسات 
راهبـردی حتمـًا بـا حضـور خانم هـا و آقایان در 
کنـار هـم برگزار شـود. بلکـه خانم هـا می توانند 
بـرای خـود برگزار کنند و آقایـان هم برای خود، 
و سـپس نتایـج این دو جلسـه توسـط یک رابط 
بـه هم دیگر انتقال داده شـود. نیازی نیسـت که 
مثـاًل خانم هـا بـه دنبال جذب پسـرهایی باشـند 
کـه بسـیجی نیسـتند و بخواهنـد آنهـا را تغییـر 
دهند! همین مسـئله برای آقایان هم وجود دارد. 
ایـن نـکات دوطرفـه اسـت. در کار تشـکیالتی 
دانشـجویی جاهایـی که نیاز بـه ارتباط خانم ها و 
آقایان هسـت، بهتر است استفاده از افراد متأهل 

در اولویـت باشـد. برخـی از خانم هـای بسـیجی 
ازدواج کرده اند و آقایان هم همین طور، بنابراین 
می تـوان در ارتباط خانم هـا و آقایان از این افراد 
اسـتفاده کرد کـه آسـیب هایش هم کمتر باشـد. 
البتـه یـک جاهایی هـم ارتباط خانم هـا و آقایان 
ضـرورت اسـت کـه در آنجـا اگر شـرایط رعایت 
شـود عیبـی نـدارد. مثـاًل خانم ها بـا لحن خاص 
و لطیـف زنانـه صحبت نکنند و آقایـان هم نگاه 
مسـتقیم به صورت خانم ها نداشـته باشند. این را 
بدانیـم کـه هرکس در ابتـدا باید بـه فکر خود و 
آخرت خود باشـد و بعد به فکر بسـیج و مسـائل 
تشـکل ها. از بزرگ ترها هم بسیار می توان کمک 
گرفـت و در مسـائل مختلف نظـرات آنها را جویا 

شـد و از تجربیات آنها استفاده کرد.

  برخی به این روابط به چشم پاک نگاه 
می کننـد و در واقـع آن را زمینـه ای بـرای 
شناخت طرف مقابل برای ازدواج می دانند. 
این مسئله اشـکالی دارد که برخی افراد در 

تشکیالت به دنبال همسر می گردند؟!
بهتـر  نـدارد.  اشـکالی  یافتـه  نظـام  همسـریابی 
اسـت در چنیـن مـواردی از نماینـده ولـی فقیـه 
در دانشـگاه کمـک بگیریم و مسـئله را با او هم 
درمیـان بگذاریـم. اگـر بـه طـور کلی کسـی در 
جریان این مسـئله باشد و ناظر به این روند باشد 
چـه اشـکالی دارد؟ اما اگر پنهـان کاری کردیم و 
مسـئله ای را فقـط بـرای خودمان نگه داشـتیم، 
احتمـال ورود شـیطان در آن خیلـی زیاد اسـت. 
بهتر است مسائل را همیشه شفاف جلو ببریم. به 
هرحال صحبت هایی که رد و بدل می شـود خیلی 
تأثیرگذار اسـت و باید مواظب تک تک کلماتمان 
باشـیم. بایـد نهایت احتیاط را در یـک رابطه که 
دو جنس مخالف در دوسر آن قرار دارند، رعایت 
کـرد. این روابط برخالف تصور برخی، به شـدت 
حسـاس و آسیب پذیر هستند. چه بهتر که از قبل 

مراقـب باشـیم و کاری صورت نپذیـرد که بعدها 
برای طرفین پشـیمانی به بار آورد.

 به عنوان نکته پایانی، چه توصیه هایی 
در  دانشـجویی  بسـیج  مسـئولین  بـه 

دانشگاه ها دارید؟
توصیـه مـن بـه بسـیج ایـن اسـت کـه اواًل روی 
خودشـان کار کننـد و خودشـان را فراموش نکنند. 
سعی کنند با افکار و رفتار و موقعیت هایشان جذب 
ایجاد کنند. اول خودشـان انسـجام داشـته باشند و 
بعـد بـه مخالفان خودشـان نزدیک شـوند و با آنها 
رفاقـت به وجود آورند و حرف هایشـان را بشـنوند. 
امیرالمؤمنیـن)ع( می فرمایند کـه ناتوان ترین مردم 
کسـانی هستند که در دوسـت یابی ناتوان باشند و 
عاجزتر از آنها کسـانی هسـتند که همان دوستانی 
را کـه داشـته اند نیـز از دسـت بدهند. مـا اول باید 
خودمـان را نگهداریم و بعد کاری نکنیم که خدای 
ناکـرده دافعـه ای ایجاد شـود. یکـی از روش های 
مطلوب در جذب و تأثیرگذاری، طرح سـؤال است. 
نیازی نیسـت ما از همان ابتدا حقیقتی را مسـتقیم 
و صریـح برای دیگـران بازگو کنیـم. بلکه با طرح 
سـؤال هایی پیرامـون موضوع خود به خـود افراد را 
وادار می کنیـم تـا فکـر کنند و به نتیجـه معقول و 
منطقی برسـند. باید به دیگـران فرصت داد تا فکر 
کنند. حضرت یوسـف وقتـی در زندان بود و خواب 
آن دو نفـر را تعبیر می کرد خـدای یگانه را با طرح 
یـک سـؤال به آنها شناسـاند و فرمود آیـا خداهای 
پراکنده شـما الیق پرستش هسـتند یا خدای واحد 
قهار؟ سـؤال به انسـان قدرت فکـر می دهد. قرآن 
َن الُْمْشـِرِکیَن اْسـَتَجاَرَک  می فرمایـد: »َوإِْن أََحـٌد ِمّ
َفَأِجْرُه َحَتّی َیْسـَمَع َکاَلَم اهلّل ُثَمّ أَبْلِْغُه َمْأَمَنُه« یعنی 
ای پیامبر! اگر در میانه میدان جنگ بودی و کسی 
از مشـرکین خواسـت از تـو چیـزی بشـنود و از تو 
سـؤالی داشـت، اجازه بده بپرسد و بعد از آن هم به 
او امان بده تا به مأمن و پناهگاهش برگردد و روی 
حرف های تو فکر کند. در احادیث داریم که حلم و 
عجله نکردن از هم جدا نمی شـوند و هردوی اینها 
نتیجـه همت بلندند. آدم تربیت کردن همت بلندی 

می خواهد. ■

    در کار تشکیالتی دانشجویی 
            جاهایـی کـه نیـاز بـه ارتبـاط

 خانـم هـا و آقایان هسـت، بهتر اسـت 
اسـتفاده از افـراد متاهـل در اولویـت 
باشـد. برخـی از خانـم هـای بسـیجی 
ازدواج کـرده انـد و آقایـان هـم همیـن 
طور، بنابراین می توان در ارتباط خانم 
ها و آقایان از این افراد استفاده کرد که 

آسیب هایش هم کمتر باشد
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مدیریت توحیدی  
در تشــکیالت

هدف فقط »انجام کار« نیست؛ 
»رشد افراد« هم در اسالم مهم است

 آگاهـی از تجـارب گذشـتگان امری بسـیار مهـم و ارزشـمند و راهگشاسـت؛ در 
دوره های مختلف بسـیج دانشـجویی افرادی آمده انـد و رفته اند و اتفاقات زیادی 
افتاده است که جای تأمل و تدبر دارد. قطعًا در این مسیر تجربه های مفیدی وجود 
دارد کـه باید ثبت شـود و در اختیـار آیندگان قرار گیرد. در همین راسـتا ماهنامه 57 به 
سـراغ یکی از مسئوالن سابق بسیج دانشجویی دانشـگاه تبریز رفته است تا با ثبت بخشی 
از این تجربه ها راهگشـای تشـکل های بسـیج دانشـجویی فعلی باشـد. علیرضا مظاهری، 
تحصیل کرده مهندسـی عمـران که حاال ادامه راه خود را در حـوزه علمیه دنبال می کند، از 

نگاه خود و تجربیاتی که در زمان مسئولیتش به دست آورده برایمان می گوید.
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 نگاه شـما به مقوله اخالق تشـکیالتی 
چگونه است و مهم ترین مباحثی که باید در 

این زمینه رعایت شوند را چه می دانید؟
اول از همه الزم اسـت نکته ای را بگویم و آن اینکه 
حرف هایی را که من اینجا می زنم و پاسخ هایی را که 
در جواب سؤال هایتان خواهم داد، چیزهایی است که 
از طریـق تجربـه به آنها رسـیده ایم نه صرفـًا با کتاب 
خواندن و اطالعات جمع آوری کردن. به همین دلیل 
شـاید ارزش کاربردی شـان خیلی بیشتر از یک سری 
مسـائل نظـری صرف باشـد. در بعضی مسـائل حتی 
شـاید اگـر به کتاب ها رجوع کنیـد راه های دیگری را 
به شما پیشنهاد دهند، ولی به هرحال روشن است که 
ارزش تجربه بسـیار باالتر اسـت، حتی اگر نتیجه اش 
متفاوت با راه هایی باشد که کتاب ها پیشنهاد می دهند.
بحـث اخـالق تشـکیالتی موضوعـی اسـت کـه حتـی 
بـرای غربی هـا هـم اهمیـت دارد؛ چه برسـد بـه ما که 
مسـلمانیم و پیامبرمـان بـرای مـکارم اخـالق مبعـوث 
شـده اسـت. پـس قبل از هرچیـز الزم اسـت بدانیم که 
جایگاه اخالق در کجای تشکیالت قرار دارد. آن چیزی 
کـه ما در بسـیج های دانشـجویی تحت عنـوان اخالق 
تشـکیالتی با آن مواجهیـم، مفهومی کاماًل دینی ندارد. 
بیانات و نوشـته هایی هم که در این باب در بسـیج های 
دانشجویی وجود دارند، آن اصالت الزم را ندارند. چیزی 
که معمواًل مشـاهده می شـود، این اسـت کـه اخالق را 
گاهی می خواهیم در تشـکیالت پیاده کنیم، بدون اینکه 
بـه جایـگاه واقعـی آن واقف باشـیم. در کتاب »انسـان 
250 سـاله« حضرت آقا، به پیامبر به عنوان کسـی نگاه 
شـده کـه مبادی اخالق را مـورد توجه قرار داده اسـت. 
یعنـی اخالقی که بعد وارد بعد علمی، سیاسـی، عقلی و 
زمینه های دیگر می شـود. یعنی هسـته مرکزی اخالق 
اسـت و بعد مسـائل دیگر حول آن شـکل می گیرد. در 
حقیقـت این نگاه می گوید که اخالق قبل از تشـکیالت 
قرار دارد و وسیله ای برای ایجاد تشکیالت است. نه اینکه 
ما اول تشـکیالتی را به وجود آوریم و آن را پیاده سـازی 
کنیـم، بعد بیاییم فکر کنیم اخـالق را چگونه در آن وارد 
کنیم! یکی از تفاوت های مهم اخالق تشکیالتی اسالمی 
و غربی همین اسـت. اخالق در تشـکیالت غربی، جزیی 
از تشـکیالت اسـت در حالی که در نگاه اسـالمی، اعتبار 
تشکیالت است. این اخالق است که تشکیالت اسالمی 
را شکل می دهد و نسبت آن را با مسائل مشخص می کند.

 
 منظور شـما از اخالق تشکیالتی غربی 
چیسـت؟ لطفاً بیشـتر در این بـاره توضیح 

دهید.
ببینیـد، بـرای تشـکیالت غربی اگـر بخواهیـم مثال 

بزنیـم، می تـوان به یک گل مصنوعی اشـاره کرد. در 
یـک گل مصنوعی یک سـری قطعه ها و یک سـری 
تکه هـا با چسـب کنار هم چسـبانده شـده اند و بدون 
اینکه هیچ ارتباطی با هم داشـته باشـند، وظیفه شـان 
را انجام می دهند. اما در تشـکیالت اسالمی عالوه بر 
اینکـه اعضا در کنار هم بودنشـان باید مجموعه را به 
وجود آورد، باید با هم ارتباط هم داشـته باشـند و آن 
ارتباط مثل یک سایه بر باالی تشکیالت افکنده شده 
اسـت که هویت تشـکیالت بـا آن معنا پیـدا می کند. 
به همین خاطر اسـت کـه وقتی غربی هـا می خواهند 
مسـائل انقـالب و دفاع مقـدس را تحلیـل کنند، کم 
می آورنـد. چـون در تحلیل غربی واژه بسـیجی با آن 
مفاهیم خاص خودش، جایگاهی ندارد. ما مدلی برای 
سـاختار بسـیج در دانشـگاهمان در نظـر گرفتیـم که 

اساس آن مدیریت توحیدی است.
   

 مدیریـت توحیدی یعنی چـه؟ به نظر 
می رسـد برخـی حرف هـا مقداری شـعاری 
باشـند. برخی می گویند چنین مفاهیمی فقط 
جنبه تئوریـک دارند و به صـورت کاربردی 
نمی توان آنهـا را وارد تشـکیالت کرد. نظر 

شما در این باره چیست؟
شـما فکر کنید برای مثال، در یک سیسـتم بازرس 
قـرار می دهنـد. در یـک سیسـتم غربـی بـرای آن 
ازای  بـازرس وظایفـی را درنظـر می گیرنـد و بـه 
کارهای خوبش تشـویق و کارهـای بدش هم تنبیه 
و بـرای اضافـه کاری و حـق مأموریت هـم مزایایی 
درنظـر می گیرند. این سیسـتم، یک سیسـتم غربی 
اسـت. اما در سیسـتم مدیریتی اسـالمی نگاه خیلی 
فراتر از این مسـائل اسـت. اول اینکه در نگاه قرآن 
و اسـالم، مسـئله ای به نام رشـد وجـود دارد. یعنی 

هـدف فقـط انجـام گرفتـن کار نیسـت. ایـن یـک 
نـگاه کامـاًل مکانیکـی اسـت که ما یک سـری کار 
تعریف کنیم که باید انجام شـوند و بعد یک سـری 
آدم هـم در نظـر بگیریـم بـرای اینکـه آن کارها را 
انجـام دهند. اگر مسـئله فقط همیـن بود، اصاًل چه 
نیازی به انسـان ها بود، می شـد چند تا ربات ساخت 
و کارهـا را بـرای آنهـا برنامـه ریزی کرد تـا انجام 
دهنـد. امـا در اسـالم این گونه سـطحی به مسـائل 
نـگاه نمی شـود. اسـالم می گویـد عـالوه بـر اینکه 
کارهـا بایـد انجـام شـود و جلو بـرود، به رشـد هم 
بایـد توجه شـود. حتـی االن بعضـی از غربی ها هم 
تـازه به نقش انسـان و رشـدی کـه در کار برای او 
پیـدا می شـود در تئوری های اخیرشـان رسـیده اند. 
جالب اسـت که اسـالم حتی رشـد را فقط چیزی به 
عنـوان نتیجـه کار نمی بینـد، بلکه آن را یک فرآیند 
می دانـد کـه در درجـه اول خـود انجام دهنـده کار 
را تحـت تأثیـر قـرار می دهد و بعـد از آن در نتیجه 
کار بایـد نمود داشـته باشـد. البته اشـتباه برداشـت 
نشـود، قرآن این تشکیالت ظاهری و ساختار علمی 
تشـکیالت را نفـی نمی کنـد. امـا این را بـه تنهایی 
کافـی نمی دانـد. البتـه بعضـی می گویند کـه این ها 
یـک سـری مفاهیم ذهنی اسـت. بعضـی می گویند 
کـه مفاهیمـی ماننـد عرفـان و رشـد و برکـت یک 
سـری مفاهیـم ذهنی اسـت که نمی تـوان روی آن 
بحـث عقلـی انجام داد. خیلی وقت هـا اگر بخواهیم 
درباره این مسـائل حرف بزنیم می گویند فالنی اُمُّل 
اسـت! اصاًل اجـازه نمی دهند که مـا روی چگونگی 
انتقـال این مفاهیـم به عرصه عمـل صحبت کنیم. 
می گوینـد اینهـا چـون ذهنـی اسـت، انتقالـش بـه 
عرصه کاربردی غیرممکن و نشـدنی است. چون به 
ایـن نکته باور نداریم، دنبالـش را نمی گیریم. قرآن 
بـه همیـن خاطر مـا را هشـدار می دهـد و می گوید 
موسـی را نـگاه کـن، ابراهیـم را نـگاه کـن؛ قرآن 
می فرمایـد آنهایـی را کـه در همیـن عالـم دنبالش 
رفتنـد، نـگاه کـن، ببیـن بـرای آنهـا شـد یا نشـد؟ 
اینهـا بحث های بسـیار دقیق معارف قرآنی اسـت. 
تـا وقتی کـه ما این الفـاظ و این عقایـد را عوامانه 
معنـا می کنیـم، از آنها دور هسـتیم و طبیعی اسـت 
کـه بـاور نداشـته باشـیم اثرگذارند. بگذاریـد مثالی 
بزنم. ما نسـبت به آهن یک سـری اطالعات داریم 
و می دانیـم کـه فلـز آهن خواصـی مانند رسـانایی، 
ماننـد خم شـدن، چکش خـواری و غیـره دارد و به 
تمـام ایـن خاصیت ها باهم، اشـراف داریم. اشـراف 
یعنـی مجموعـه اطالعات مـا در کنارهـم درکی از 
کل مجموعـه بـه مـا می دهد. حـاال درنظـر بگیرید 

    در کتاب »انسان 250 ساله« 
           حضـرت آقـا، بـه پیامبـر به عنوان 
کسی نگاه شده که مبادی اخالق را مورد 
توجـه قرار داده اسـت. یعنی اخالقی که 
بعـد وارد بعـد علمـی، سیاسـی، عقلـی 
یعنـی  می شـود.  دیگـر  هـای  زمینـه   و 
بعـد  و  اسـت  اخـالق  مرکـزی،  هسـته 
مسـائل دیگـر حـول آن شـکل می گیـرد. 
در حقیقـت این نگاه می گویـد که اخالق 
قبـل از تشـکیالت قرار دارد و وسـیله ای 
برای ایجاد تشـکیالت است. نه اینکه ما 
اول تشـکیالتی را به وجـود آوریم و آن را 
پیاده سـازی کنیـم، بعد بیاییـم فکر کنیم 

اخالق را چگونه در آن وارد کنیم! 
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که وقتی به ما می گویند این میز، آهنی اسـت در 
یک آن ما آن درک را زنده می کنیم و مورد توجه 
قرار می دهیم. با اسـتفاده از آن درک، دیگر نیازی 
نیسـت کـه ما دوبـاره اطالعاتی را کـه از آهن در 
ذهنمان داشـته ایم، مـرور کنیم و تک تک از ذهن 
بگذرانیـم. بلکه بـه یک باره آگاه می شـویم. چون 
قبـاًل یک بـار این فرآینـد از ذهن گذرانده شـدن، 
انجام شـده اسـت. در تشـکیالت هم همین گونه 
اسـت. کسـی که می خواهد وارد تشکیالت شود و 
فعالیـت کنـد، بایـد قبـل از آن، فرآینـدی را برای 
خـود یکبـار گذرانـده باشـد و یک سـری مفاهیم، 
عهدهـا، پیوندهـای فطری و اصول شـخصی خود 
را درک کـرده باشـد. در واقـع فـردی کـه به این 
درک هـا رسـیده باشـد، مـادام کـه در تشـکیالت 
کار انجـام می دهد، این درک هـا را در پیش روی 
خـود دارد. اما وقتی خودمان و افراد تشـکیالتمان 
درکی از مسـائل و عهدهای درونی و الهی نداشته 
باشـند، مدام به فراموشی دچار می شوند؛ به همین 
خاطر اسـت که گاهی می خواهیم یک تشـکیالتی 
را کـه روح مـرده دارد بـا یـک سـری برنامه های 
صرفـًا معنوی ظاهـری زنده کنیـم و گاهی نتیجه 
هـم نمی گیریم. البته آن برنامه ها هم خوب اسـت 
و اثر خود را دارد، اما از مسائل بنیادی نباید غافل 
شـد و بایـد به آن درک و رسـیدن بـه آن اهمیت 
داد. اگـر آن مقدمه باشـد، این ظـرف پاک خواهد 
بـود و آن وقت اسـت که هرچیـز پاکی درون این 

ظرف بریزیم، شـکل خواهد گرفت.
 

 شـما از لزوم ایجاد این درک صحبت 

کردیـد. برای به وجـود آمدن این درک چه 

کارهایی باید انجام داد؟
ایـن درک فقـط از ارتبـاط بـا علمای ربانـی حاصل 
می شـود. چون یک درک ساده نیست؛ درک باالیی 
از نظام تشـکیالت اسـالمی است. وقتی حضرت آقا 
از تشـکیل حکومت اسـالمی در زمـان پیامبر )ص( 
به دسـت ایشـان، تحلیل ارائه می دهند، پشـت این 
تحلیـل یـک تفکر ناب اسـالمی-حوزوی قرار دارد. 
پـس تأکیـد می کنم که به وجود آمدن این درک جز 
از طریـق ارتباط با علمای ربانـی امکان ندارد و این 
ارتباط هم ارتباط مجموعه باید باشـد نه فقط ارتباط 
فردی که مسـئول اسـت. عالم ربانی صرفًا کسـانی 
نیسـتند که لباس پوشـیده باشـند و یا طلبه باشـند. 
عالم ربانی به معنای واقعی کسی است که هرکسی 
طالب رشـد باشـد، او را به مطلوبش می رسـاند. اگر 
عالمی چنین چیزی را تحقق نبخشید، او عالم ربانی 
نیسـت. در کالم حضرت آقا ویژگی های عالم ربانی 

آمده است.
شـما ببینیـد یـک بچـه 13 سـاله که هیـچ مبانی 
تئوریکـی را نگذرانـده اسـت، فقط و فقط چون در 
جبهه که یک تشـکیالت اسـالمی است واردشده، 
رشـد می کند و در سیسـتم والیت فقیـه و با مبانی 
توحیـدی بـه نقطه ای می رسـد که شـاید خیلی ها 
نرسـیده باشـند. بـه همیـن خاطر اسـت کـه امام 
خمینـی می گویـد برویـد ایـن وصیت نامـه هـای 
شـهدا را بخوانید. این مدیریت توحیدی اسـت که 
تشـکیالت را به گونه ای شـکل داده که هرکسـی 
وارد آن شـود و بخواهـد کـه رشـد کنـد، درها به 

رویش باز باشد.
 

  باالخـره گاهی آفت ها و آسـیب هایی 
هم در مسائل تشکلی به وجود می آید. مثاًل 
بحث تکبر، غرور یا روابط محرم و نامحرم 
که هنوز برای برخی حل نشـده باقی مانده 
است و گاهی مشکالتی را به وجود می آورد؟

اگر همان درک و همان ظرف پاکی که گفتیم وجود 
داشته باشد، باقی مسائل هم در آن حل خواهد شد. 
دیگـر مسـائلی مانند نگاه به نامحـرم و ارتباط دختر 
و پسـر و این مسـائلی کـه گفتید، خود بـه خود حل 
خواهد شـد. چـون اینهـا نتیجه آن هسـتند و وقتی 
بنیادها درست شـد، نتیجه ها هم درست خواهد شد. 
منتهـی اگر آن مقدمه نباشـد، مجبوریم بیاییم برای 
تک تـک مسـائل وقـت بگذاریـم و با صـرف انرژی 
بیشـتر نتیجه کمتری خواهیم گرفت. در صورتی که 
اگر سرچشـمه پاک شد، آبی که از آن روان می شود 

هم پاک خواهد بود.

  به نظر شما مهم ترین نکته ای که به 
طور کلی باید در کار تشکیالتی و خصوصاً 

بسیج مدنظر قرار داد چیست؟
در تشـکیالت اسـالمی به چند کلمه باید دقت ویژه 
شـود؛ ایثـار، انجام وظیفـه و جهاد. اگـر این کلمات 
موردتوجـه قرارگیرنـد و عملی شـوند، خودبه خود در 
تشـکیالت معنویـت خاصـی بـه وجود خواهـد آمد. 
اگـر ما ایثار را در نظر داشـتیم، دیگـر برایمان فرقی 
نمی کنـد کـه پشـت یـک میز نشسـته باشـیم یا در 
شـهرها و روسـتاها و دورافتاده ترین مناطق؛ در همه 
حـال به خدمـت خواهیـم پرداخت. اثـرات این نگاه 
است که معنویت و نشاط می آفریند و همین معنویت 

و نشاط هم به رشد تعامل بین افراد می انجامد.
 

 فکر می کنید چه موانع و آسـیب هایی 
بـر سـر راه فعالیـت تشـکیالتی بسـیج 
دانشـجویی قرار دارد که بـه صورت ویژه 

باید به آنها توجه شود؟
بـه نظـر من سـه چیز اسـت کـه می تواند مانع باشـد؛ 
اول جریان هـای سیاسـی ای کـه می خواهند از بسـیج 
دانشـجویی اسـتفاده کنند که حضرت آقا در بیاناتشان 
از این امر با عنوان سیاسـت زدگی و قدرت مداری یاد 
می کنند. دوم اینکه به هرحال نباید فراموش کرد که ما 
دانشـجو هستیم و دانشـجو هم عمومًا معلوم است که 
در چه سطحی قرار دارد. این دانشجو با این سطح باید 
از یک منبع ناب اسـالم را بگیرد و توی تشـکیالتش 
بریـزد. چیزی که مشـاهده می شـود این اسـت که ما 
هنـوز به عنوان تشـکل های دانشـجویی نتوانسـته ایم 
ارتباط مسـتمری با عالم ربانی داشـته باشیم. حضرت 
آقا در بیاناتشان به این مسئله اشاره کرده اند و آنجا هم 
که از شـیخ میرزا جوادآقا ملکـی تبریزی یاد می کنند، 
ناظـر به همین موضوع اسـت. این حلقه مفقوده عامل 

دومی است که می تواند گاهی مانع باشد و باید به 

   در تشکــیالت اسـالمــی به 
          چنـد کلمـه باید دقت ویژه شـود؛ 
ایثـار، انجـام وظیفـه و جهـاد. اگـر این 
کلمـات مـورد توجه قرارگیرنـد و عملی 
تشـکیالت  در  خـود  بـه  خـود  شـوند، 
معنویـت خاصی به وجـود خواهد آمد. 
اگـر مـا ایثـار را درنظـر داشـتیم، دیگـر 
برایمـان فرقـی نمـی کند که پشـت یک 
میـز نشسـته باشـیم یـا در شـهرها و 
روسـتاها و دورافتـاده تریـن مناطق؛ در 

همه حال به خدمت خواهیم پرداخت
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آن توجه داشـته باشـیم. عامل سـوم هم که گاهی کار را مشـکل می کند فضای 
جوانـی اسـت. به هرحـال اقتضای فضای جوانـی عجول بودن اسـت و اینکه آدم 
گاهی دلش می خواهد کارهای پرسـروصدا انجام دهد، به همین فضا بر می گردد. 
این تالش برای اجرای کارهای پرسـروصدا گاهی باعث می شـود تا تشکل ها، به 
برنامه ریزی بلندمدت و عقالنی توجهی نداشـته باشـند و فقط کوتاه مدت و زمان 
حال را ببینند. تشـکل ها باید برای برنامه بلندمدت حداقل سـه سـال بعد خود را 

درنظر داشته باشند و برای آن برنامه ریزی کنند.
 

 شـما در دوران مسـئولیت خـود چـه رویکـردی بـه بحث 
تشکیالت داشتید و آن را چطور ارزیابی می کنید؟

ما در دانشـگاه بر اساس همان نگاه مدیریت توحیدی برنامه ای تنظیم کردیم 
و آن مدل همین االن هم دارد پیاده می شود و نتایج خوبی را در این چندسال 
از زمان شـروع دیده ایم. االن بسـیج دانشجویی دانشـگاه ما بسیار پویا است و 
واقعًا کارهای پیشرفته ای را انجام داده است. یک اشکالی که متأسفانه گاهی 
مشـاهده می شـود این اسـت که ما می خواهیم خودمان از صفـر تا صد برنامه 
ریزی هـا را انجـام دهیـم. در حالـی که اصاًل چه کسـی گفته که مـا باید همه 
چیز را خودمان تشـخیص دهیم؟ ما به عنوان بسـیج دانشجویی صاحب داریم 
و صاحبمـان هـم حضرت آقاسـت. موال اوسـت و او هم راهکارهـا و اصول را 
مشـخص کرده اسـت و این ما هسـتیم که باید آنها را در برنامه ریزی ها لحاظ 
کنیـم. حضرت آقـا در همه زمینه ها صحبت دارند و کمتر موضوعی اسـت که 
ایشان اصول را بیان نکرده باشند. در فضای سیاسی که الحمدهلل صحبت های 
ایشـان بـه روز اسـت. در 
فضای علمی هم به اندازه 
نبایدهـا  بایدهـا و  کافـی 
و  گفته انـد  را  نـکات  و 
مجموعه خوبی از صحبت 
های ایشـان در این زمینه 
برای اسـتفاده وجود دارد. 
خـود مـا تـا حـاال پیـش 
نیامـده کـه بـه موضوعی 
برخـورد کنیم که حضرت 
آقـا در آن زمینـه نظـری 
در  حتـی  باشـند.  نـداده 
مسـائل سیاسی هم خیلی 
چیزهـا مشـخص اسـت. 
مثـاًل ایـن مذاکراتـی که 
االن وجود دارد، در سـال 
های 70 هم بحثش بود و 

حضرت آقا اصول را در آنجا به صورت کامل بیان کرده اند و االن که همان 
مسـئله تکرار شـده، اصول همان اسـت. ما در بسیج دانشگاهمان 
اصول حضرت آقا را مدنظر قرار دادیم و کارهایمان را بر اسـاس 
آنهـا اولویت بنـدی کردیم. حتی چارت تشـکیالتی مان را هم بر 
اساسی همان تدوین کردیم. این چند سالی که بر اساس صحبت 
هـای حضـرت آقا برنامه ریزی کردیم و اصول ایشـان را مدنظر 
قـرار دادیـم، واقعًا جـواب گرفتیم. اگر مصداقـی بخواهم بگویم، 

یک نمونه بارزش این اسـت که االن در بسـیاری از دانشـگاه ها مشکل کمبود 
نیرو در تشـکل های بسیجشـان وجـود دارد. یعنی نیروی کافـی برای انجام 
کارها نیسـت و بسـیاری از کارها زمین می ماند. اما در دانشـگاه ما الحمدهلل 

یکی از نتایج مدلی که ما بر اساس مدیریت توحیدی طراحی کردیم، 
وجود مازاد نیروی پای کار اسـت. این خودش یکی از مصادیق 

عملـی شـدن مفهـوم برکـت در تشـکیالت اسـت. االن در 
دانشـگاه تبریز ماهانه حدود 20 کرسی آزاداندیشی برگزار 

می شـود که این نیروی زیـادی را می خواهد. ولی ما در 
ایـن زمینـه هیچ کمبـودی نداریم. بسـیج دانشـجویی 
دانشـگاه تبریـز ماهانـه حـدود 30 برنامـه در سـطح 
دانشـگاه برگزار می کند. ما در بحث حلقه صالحین که 
البته تفاوت هایی با حلقه صالحین مرسـوم دارد، حداقل 

1000 مخاطب بالفعل و پای کار داریم.
 

 نسـبت بین اخالق فـردی و اخالق جمعی را 
چگونه می دانید؟

به نظر من اگر کسی اخالق فردی اش را ساخته باشد، اخالق جمعی اش 
هـم خود به خود سـاخته خواهد شـد. اخالق فـردی در واقـع در اخالق جمعی 
بـروز پیـدا می کند. اگر کسـی در اخـالق جمعی کم آورد، معلوم می شـود که در 
اخالق فردی اش همت الزم را نداشـته اسـت. دسـتورات اسالم در بطن خود دو 

جنبه فردی و اجتماعی را باهم دارد. برای مثال شـرکت در نماز جماعت هم یک 
مسـئله فـردی اسـت و هم یک مسـئله اجتماعی. یا مثاًل حضـرت آقا در صحبت 
های اخالقی شـان به بعد فردی و اجتماعی زکات پرداخته اند که اینها همه نشـان 

از جامعیت دستورات اسالم دارد.
 

 به عنوان صحبت پایانی اگر نکته ای هست، بفرمایید.
در بحـث اخـالق تشـکیالتی اولیـن نکتـه ای که باید مـورد توجه قـرار گیرد، 
اخـالق فـردی اسـت کـه در صحبت هـای حضرت امـام خمینی )ره( و سـیره 
ایشـان بـه طـور کامل مباحثش وجـود دارد. بایـد زمینه ای به وجـود بیاید که 
اسـاتید اخـالق بـه دانشـگاه ها بیاینـد و در بعـد تربیـت فردی هـم ورود پیدا 
کننـد. تبعیـت محـض از والیت هم اصلی ترین و اساسـی ترین نکته ای اسـت 
کـه بسـیج دانشـجویی بایـد آن را مدنظـر قـرار دهد. کسـانی هم کـه از بدنه 
انقـالب منحرف شـدند همان کسـانی بودنـد که از این اصول فاصلـه گرفتند. 
حتـی اگـر مجموعه ای نتوانسـت به عالم ربانی دسـت پیدا کنـد، همان بیانات 
ایشـان برایش کافی اسـت. چون ایشـان یک عالم ربانی به تمام معنا هسـتند 
که به عنوان پدری دلسـوز سـایه ایشان باالی سر تشکیالت ما قرار دارد. این 
را بـه جـد می گویم که باید پیگیـر مطالبات حضرت آقـا در زمینه های مختلف 
زندگی مـان باشـیم. در زمان امام خمینـی )ره( مبارزه در آن میدان 
انقالب و جنگ، منتهی به پیروزی یا شـهادت می شـد. 
االن هـم مـا بایـد در زمینـه مطالبـات حضرت آقا 
آن چنـان جهاد کنیم که در نهایـت به پیروزی یا 

شـهادت ختم بشود انشاهلل. ■

    این چند سالی کــه بر اساس 
           صحبت های حضرت آقا برنامه 
ریـزی کردیم و اصول ایشـان را مدنظر 
قـرار دادیـم، واقعـا جـواب گرفتیـم. اگر 
مصداقـی بخواهـم بگویـم، یـک نمونه 
بـارزش این اسـت کـه االن در بسـیاری 
از دانشـگاه هـا مشـکل کمبـود نیرو در 
تشـکل هـای بسیجشـان وجـود دارد. 
یعنـی نیـروی کافـی برای انجـام کارها 
نیسـت و بسـیاری از کارهـا زمیـن مـی 
ماند. اما در دانشـگاه مـا الحمدهلل یکی 
از نتایـج مدلی که ما بر اسـاس مدیریت 
توحیـدی طراحـی کردیم، وجـود مازاد 
نیروی پای کار اسـت. این خودش یکی 
از مصادیـق عملی شـدن مفهـوم برکت 

در تشکیالت است





جمع بندی و نقشه راه پرونده

چایت را شیرین کن!



مسـئله جـذب در تشـکل یکـی از پایه ای ترین مسـائلی اسـت کـه نیرو محرکـه حرکت چرخ های یک تشـکل 
 به حسـاب می آید. تشـکیالتی که مدتی نتواند در فرآیند جذب خود درسـت عمل کند، الجرم به روغن سـوزی 
مـی افتـد و حتـی ممکـن اسـت تا مـرز اضمحالل هـم پیش بـرود. اما ایـن مقوله چه سـهمی از تفکـر راهبردی 
مسـئولین تشـکل ها را به خـود اختصاص می دهد؟ به منظور صورت گیری طبیعـی و منظم فرایند جذب، باید 
تشکلی جذاب داشت و برای این که تشکلی جذاب باشد؛ ابتدا باید مخاطبین خود را بشناسد و دسته بندی کند.    
عبارت »قشـر خاکسـتری« برای فعالین فرهنگی تشکل های دانشـجویی عبارت آشنایی است. زیاد درباره این 
که چگونه و با چه شـیوه هایی باید قشـر خاکسـتری را جذب تشـکیالت کنیم به گوشـمان خورده است. اما این 
قشر خاکستری چیست و چه ویژگی هایی دارد؟ اصال چرا ما باید به دنبال جذب این قشر باشیم؟ تفاوت قشر 

خاکستری با سایر دسته های دانشجویان چیست و چه گونه باید به دنبال جذب این طیف بود؟
ایـن پرونـده مـی خواهـد دربـاره حیاتـی تریـن مسـائل »فرایند جذب« سـخن بگوید و از دسـته بنـدی ها و 
مفاهیـم نظـری تشـکیالت بـه حوزه کارکـرد و عملیاتی سـازی این مفاهیم پـل بزند. محتوایـات این پرونده 
شـامل مواردی اسـت که یک مسـئول تشکیالت حتما باید از آن ها آگاهی داشـته باشد تا تشکیالت اسالمی 

به تشـکیالت باری به هر جهت تبدیل نشـود.  



قشر خاکستری



کنید بتوانید جذب  باید 
یکـی از الزامـاِت اثرگـذاری ایـن اسـت کـه بتوانیـد بدنـه ی 
دانشـجویی را جذب کنید. تشـکلّها یک اقلّّیت دانشجویی اند. 
مجمـوع شـما تشـکلّها را کـه جمع کننـد، در بین ِخیـل انبوه 
دانشـجوها اکثرّیـت نیسـتید. بایـد بتوانیـد جاذبـه در خودتان 
ایجـاد کنید که دانشـجو را جذب کند. جاذبـه چگونه به وجود 
می آیـد؟ تصّور من این اسـت که راه هـای زیادی وجود دارد؛ 
شـماها جوانیـد، ابتکاراتتـان بیـش از ما اسـت -ما هـم البّته 
دوره ی جوانـی همین طـور بـرای هر مسـئله ای ده جور روش 
و راه کار بـه ذهنمـان می آمـد، اّمـا حاالهـا ذهـن شـما بهتر 
کار مـی کنـد- ابتکارهایـی را پیـدا کنید برای جـّذاب کردِن 

دانشجویی. مجموعه های 

جذابیت از راه غلط
 البّتـه جّذابّیـت از راه اردوی مختلـط، صددرصـد غلط و خطا 
اسـت. بعضی هـا این جـوری جّذابّیـت میخواهند ایجـاد کنند. 
یـک مجموعـه ی دانشـجویی، حاال یـا به عنـوان ُپرطمطراِق 
مجموعـه ی صنفـی و علمی و تخّصصی، یـا حّتی زیر عنوان 
اسـالمی، دختـر و پسـر را با هم بردارنـد ببرند کـوه، بردارند 
ببرند سـفر، بردارند ببرند اروپا؛ اردوهای خارج از کشور! اینها 
قطعـًا خیانـت به محیط دانشـجویی اسـت و خیانت به نسـل 
آینده ی کشـور اسـت؛ بدون تردید. راه جّذابّیت اینها نیسـت. 
همچنان کـه گفتنـد، بنـده هـم تأکید کـردم، راه جّذاب کردن 
مجموعه هـای شـما ایـن نیسـت کـه کنسـرت موسـیقی راه 
بیندازیـد. گفتم که یک روزی -سـالها پیش البّته- تشـّکلهای 
دانشـجویی یک چنیـن کاری را کردند. برای ما سـؤال ایجاد 
شـد که ایـن مجموعه ی دانشـجویی چرا ایـن کار را میکند؟ 
خیلـی بـرای من تعّجب آور بـود. ]وقتی که[ پرسـیدیم، گفتند 
میخواهیـم دانشـجوها را جـذب کنیـم. خـب چوبـش را بعداً 

خوردیم.
 اگـر قـرار اسـت که ما جوان را به فسـق و فجـور و عیش و 
عشـرت و موسـیقی حرام و از این قبیل چیزها بکشانیم، خب 
چـرا اسـممان را بگذاریـم اسـالمی؟ ایـن که دیگر اسـالمی 
نیسـت؛ ایـن غیـر اسـالمی اسـت، ایـن ضّداسـالمی اسـت. 
بنابرایـن جاذبه ای که بنده میگویم تشـّکل اسـالمی باید پیدا 
کنـد، از این قبیل جاذبه ها نیسـت، اینها ضّد مصلحت اسـت، 
ضـّد حـق اسـت؛ اینهـا خیانت بـه محیط دانشـجویی اسـت؛ 

جاذبه از راه های درست.

سخن »نو« آر
 یکـی از انـواع ایجـاد جاذبه این اسـت که حرف نو پیـدا کنید: 
»سـخن نو آر که نو را حالوتیسـت دگر«؛ حرفهای نو. حرفهای 
نو به معنای حرفهای من درآوردی نیست، خیلی از حقایق هست 
که با مطالعه ی در قرآن، با مطالعه ی در نهج البالغه و در روایات، 
انسـان به آنها برخورد میکند. بنده که مثاًل شـصت هفتاد سـال 
در ایـن رشـته ها بودم و کار کردم، گاهـی اوقات تلویزیون را باز 
میکنـم، یکی از این آقایان مثاًل دارند صحبت میکنند، یک دفعه 
یک نکته ای میگویند که میبینم این نکته برای من تازه اسـت؛ 
مـن ایـن را تا حاال نفهمیـده بودم، اسـتفاده نکرده بـودم، حاال 
اسـتفاده کردم...خیلی حرفهای تازه وجود دارد؛ بگردند حرفهای 
تـازه را پیـدا کننـد؛ منتها آدمهایی باشـند که اهلّیـت این کار را 
داشـته باشـند؛ بتوانند. حرف نو ]هم[ فقط حرف نو دینی نیست، 
حرف نو سیاسی هم هست، حرف نو اجتماعی هم هست، حرف 
نـو در زمینـه ی مسـائل بین الملل هم هسـت. شـما وقتی که در 
تشـّکل خودتان حرف نو، سـخن نو مطـرح کردید، جوان جذب 

میشود؛ جاذبه دارد دیگر؛ حرف نو جاذبه دارد.

تئاتر و شیوه های هنری
 یکـی دیگر از روشـها اسـتفاده از بخشـی از شـیوه های هنری 
اسـت کـه کمتـر مـورد توّجه قـرار گرفتـه؛ ]مثـاًل[ تئاتـر؛ تئاتر 
دانشـجویی. متأّسـفانه در محیـط هنری ما، تئاتـر از اّول هم بد 
متولّد شده. یعنی تئاتر ما، یا تئاتر لغو بیهوده مثل روحوضی های 
مثـاًل این جـوری بـوده، یا تئاتـر اعتراضِی بی جهـت یعنی بدون 
سمت وسـوی درست وحسـابی بوده؛ بعد هم با یـک زبان ابهام، 
خیـال میکننـد که تئاتر حتمًا بایسـتی زبان ابهام و سـمبلیک و 
رازآلود داشـته باشد که چنین چیزی نیست. تئاتر یعنی بازیگری 
جلو چشـم بیننده در صحنه. برخالف سـینما، برخالف فیلم که 
فقط روی پرده شما یک چیزی را می بینید، اینجا در تئاتر، انساْن 
انسـانها را حس میکند، حرفشـان را از زبان خودشـان می شنود. 
در این میتواند خیلی چیزهای سـازنده ای باشـد. تئاتر؛ تئاترهای 
دانشـجویی. گروه هـای هنرمنـد بنشـینند واقعـًا مفاهیم حقیقی 
اسـالمی را ]بیان کنند[. در همین حسـینّیه سـالها پیش -شاید 
بیسـت سـال پیش- یـک تئاتری اجـرا کردند برای مـا، مربوط 
بـه حضـرت اّیوب پیغمبر که طول هم کشـید؛ یک سـاعت، دو 
ساعت، طول کشید. بعد که تمام شد، من به آن کارگردان گفتم 
که من داستان اّیوب را در قرآن، شاید صدبار یا صدها بار تا حاال 
خوانده ام اّما این فهمی را که امشب از ماجرای اّیوب از تئاتر تو 
فهمیـدم، در ایـن مّدت از خواندن قـرآن، این فهم را پیدا نکرده 

بودم. این چیز کمی است؟
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طنز و کاریکاتور

 کاریکاتـور. کاریکاتور یکی از شـیوه های هنری بسـیار مؤثّر اسـت. طنـز. کارهای طنز که 
جوانهـا خوشـبختانه در ایـن زمینه ها کارهای خوبی کرده اند و میکننـد. اینها کارهای خیلی 
خوبـی اسـت. فّعالّیت دانشـجویی صرفـًا به معنای اعالم مواضع به وسـیله ی یـک اعالمّیه 
نیسـت که یک کار تکراری اسـت و ممکن اسـت جاذبه ای نداشته باشد؛ یا یک کتاب مثاًل 
بنویسـیم بدهیم، یا یک جلسـه ی دانشجویی ]درسـت کنیم[؛ فقط اینها نیسـت؛ البّته اینها 
هـم خـوب اسـت اّما کارهـای جدید میتـوان انجام داد. مثل فـرض بفرمایید که سـرود، یا 
نشـرّیه های صوتی؛ بحث سـرود، بحث شـعر، یک کار هنری اسـت؛ واقعًا بپردازند. مسائلی 
وجود دارد که با شـعر، با اجرای شـعری و هنری، تأثیِر چند برابر پیدا میکند. از این روشـها 
اسـتفاده کننـد. البّتـه مـن حـاال عرض کردم کـه بنده اگر بخواهـم ابتـکارات را ذکر کنم، 
ممکـن اسـت همین هفت هشـت مـورد ]را بگویم[، شـما که جوانید، بنشـینید فکـر کنید، 
ممکن اسـت بیسـت مورد، سـی مورد ابتکارات جدیدی به ذهنتان برسـد. از اینها اسـتفاده 

کنیـد تا جاذبه پیدا بکند.

تاثیر اقناع فکری بر جذب
 یکی از راه های تأثیرگذاری و جّذاب شـدن تشـّکلها، اقناع فکری اسـت؛ طرف را بتوانید 
قانع کنید. این، فرع بر این اسـت که خودتان درسـت کار کرده باشـید. خودتان درست کار 
کنیـد؛ حقیقتـًا ]وقتی[ یک حقیقتی جزو فکر شـما و ذهن شـما شـد، میتوانید، قدرت اقناع 
پیـدا میکنیـد، مخاطبتـان را اقنـاع میکنید؛ اقناع فکـری. اگر چنانچه ما بخواهیم با تشـر و 
ُتشـور و تهدیـد و ضـرب و زور، یـک چیـزی را به ذهن طـرف تحمیل بکنیـم، ممکن هم 
هسـت مثـاًل فرض کنید کـه تحت تأثیـر هیجانات، ]به صـورت[ لحظه ای قبـول هم بکند 

نیست. ماندگار  اّما 

حضور اساتید ارزشی
 یکی از چیزهای دیگر ]برای جذب[ حضور اسـاتید ارزشـی اسـت. از این اسـاتید ارزشـی اسـتفاده کنید. آن روز 
در جمـِع اسـتادان دانشـگاه که اینجا تشـریف داشـتند گفتم؛ اوایل انقـالب، یک روزی بود کـه همه ی اعضای 
هیئـت علمـی ما در سراسـر کشـور حدود چهـار پنج هزار نفر تخمین زده میشـد کـه امروز خوشـبختانه نزدیک 
بـه هشـتادهزار نفـر یا بیشـتر، اعضای هیئـت علمی ما هسـتند. اکثر این هشـتادهزار نفر، بّچه های مسـلمان و 
انقالبی و عالقه مند و خوبند. البّته بعضی هم هسـتند بی تفاوتند -این را هم در همین دانشـگاه خودمان داریم؛ 
بی اّطالع هم نیسـتیم- آدمهایی را هم داشـتیم که حاال امیدوارم دیگر نباشـند که دانشـجوهای زبده را نشـان 
میکردنـد، اینهـا را میخواسـتند، تشـویق میکردند بـه مهاجرت از کشـور؛ ]میگفتند[ آقا! اینجـا مانده ای چه کار 
کنی؟ اینجا چه فایده دارد؟ برو. یعنی اسـتاد، دانشـجو را به جای اینکه تشـویق کند که در کشور بماند، تشویق 
میکـرد کـه از کشـور مهاجرت کند برود؛ از اینها هم داریم، اّما خب اینها اقلّّیتند؛ اکثراً اسـاتید ارزشـی، اسـاتید 
مؤمن؛ هم در وزارت علوم، هم در وزارت آموزش پزشکی همین جور است، عناصر بسیار خوبی هستند؛ از اینها 
اسـتفاده کنید در تشـّکلها؛ از اینها بخواهید بیایند وقت بگذارند؛ ]حّتی[ از خارج از دانشـگاه. اینجا اسـم آوردند 
از یکـی از بـرادران خیلـی خوب ما که در خطبه های نماز جمعه صحبت می کردند*؛ خیلی خوب، از ایشـان، از 

امثال ایشـان اسـتفاده کنید، اینها را در تشّکلها بخواهید.
*اسـتاد حسن رحیم پور ازغدی
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  غفلت تشکل ها از مباحث تشکیالتی
مباحث تشـکیالتی بسـیار مباحث مهمی است. در سال های پس از انقالب یک غفلت در 
مباحـث تشـکیالتی صورت گرفت که دلیـل اصلی اش پیاده نظام روشـنفکران غرب زده 
یـا افـرادی بود کـه تفکرات زاویـه دار با نظام داشـته اند. انقالب ما چـون انقالبی بود که 
ماهیت ایدئولوژیک داشت؛ طبیعتاً گروه هایی که اندیشه های متعارض با این ماهیت دارند 
به عکس العمل واداشته می شوند. اسلحه اصلی این افراد هم بیان و قلمشان است. در دهه 
اول انقالب موجی به وجود آمد که انواع مختلف التقاط خصوصاً در زمینه های مارکسیستی 
را داشتیم. در آن ابتدا خیلی مجالی برای جوالن لیبرالیست ها نبود، چرا که انقالب اساسًا 
منشاء ضد امریکایی داشت. اما ریشه های عقاید و تفکرات لیبرالیستی پس از وفات بنیان 
گذار انقالب اسالمی ریشه دوانید. افرادی مانند دکتر سروش و کدیور که در دهه شصت 
من دانشـجوی آن ها در دانشـگاه تهران بودم و افکار لیبرالیسـتی آن ها را دیده بودم اما تا 
قبل از دهه دوم انقالب مجال رسانه ای شدن نیافته بود. اما در دهه دوم انقالب این افراد 
کم کم تفکرات خود را بروز دادند و در عموم مطرح شد. مخصوصاً پس از روی کار آمدن 
دولت آقای خاتمی که دولت از این افکار به صورت رسـمی حمایت کرد. این ایام بیشـتر 
به پاسخگویی به شبهاتی سپری شد که هر روز از تریبون های عمومی و نشریات زنجیره 
ای منتشر می شد. دانشجویان و قشر نخبه انقالبی مجبور بودند هر بار پاسخ یکی از این 
شـبهات از جمله »پلورالیسـم دینی«، »قبض و بسط شریعت« یا حتی شبهاتی که درباره 
والیت فقیه مطرح می شد را بدهند. و ما در یک فضای انفعالی بودیم که هر روز بخشی از 
اعتقادات ما زیر سؤال می رفت و ما باید نسبت به آن دفاع می کردیم. البته با توجه به شرایط 

چنین انفعالی ناگزیر بود.

این مسائل باعث شد مباحث تشکیالتی که ابتدای شکل گیری انقالب بسیار مهم بود و 
ثمره این نگاه تشـکیالتی ایجاد نهادهای مهمی نظیر سـپاه پاسداران و جهاد سازندگی و 
در سال های بعد تشکل هایی مانند بسیج دانشجویی گردید، متأسفانه تا دهه هشتاد و نیمه 
دوم آن عماًل به حاشیه رفته بود. تشکل های انقالبی در دهه هشتاد فرصت ظهور و نمود 
بیشـتری در دانشـگاه ها یافتند و به تبع آن مباحث تشـکالتی به یک نیاز تبدیل شـد.  با 
احساس نیاز به ضرورت احیای مباحث تشکیالتی بنده و برخی دوستان که از دهه شصت با 
چنین مباحثی آشنایی داشتیم؛ احساس ضرورت کردیم که این فضا را به یک جریان تبدیل 
کنیم. مباحث مختلفی در زمینه ها جذب، کادرپروری، اخالق تشکیالتی و... مطرح  شد که 

جزوات آن قابل دسترسی است.

 مدیریت منابع انسانی در تشکیالت
 اما اخیراً من مبحثی را طرح کرده ام تحت عنوان »مدیریت منابع انسانی در تشکیالت« 
که به نظرم توجه آن در تشـکل های دانشـجویی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. بحث 
مدیریت منابع انسانی در علوم مدیریتی وجود دارد اما این دروس عمدتاً به مدیریت دولتی 
یا مدیریت در سـطح بنگاه ها پرداخته می شـود که سیسـتم منظم حقوق و دسـتمزد برای 
کارکنان، پاداش و مزایا، بیمه، پرداخت مالیات، سـاعت ورود و خروج افراد، اسـتخدام و... 
در آن مطرح است. اما در مباحث تشکیالتی و حرکت های خودجوش فرهنگی مانند انواع 
انجمن های اسالمی، اقشار مختلف بسیج یا هیئات مذهبی یا کانون های مختلف دینی که 
جنس کار مردمی است، مباحث به این صورت وجود ندارد و اصاًل قرار بر پرداخت حقوق و 

مزایا نیست؛ لذا عوامل مختلف انگیزشی و... در چنین بستری دارای تفاوت بنیادین است.

مسـئله جذب نیـرو، بدون شـناخت طیف هـای مختلف 
حاضر و روش های جذب هریک، مسـئله ساده ای نیست. 
زیاد پیـش می آید که فعالین تشـکل های دانشـجویی در 
برنامـه ریزی فعالیت های خود، یک سـال تحصیلی را با برگزاری 
برنامه هایی سـنگین سـپری می کننـد اما در نهایـت می بینند از 
مجموع این برنامه ها نیروی زیادی به تشکل جذب نشده است. 
به منظور بررسـی و شـناخت بهتر طیف های مختلف دانشجویان 
و روش جـذب هریـک، بـا اسـتاد مهدی تلـوری به گفـت و گو 
نشسـتیم. از تلوری که اسـتاد مباحث تشـکیالتی است و تجربه 
زیادی در حوزه ارتباط با تشـکل های دانشـجویی دارد خواستیم 
تا قشـرهای مختلف در دانشـگاه را برایمان دسته بندی کند. با 
توجه به انسـجام مباحث ارائه شـده در مصاحبه  این گفت و گو 

را بـه صورت گفتار تنظیم نمودیم.

قشر خاکستری  یعنی... 
تأملی در جذب طیف های مختلف  در گفت و گوی 57 با مهدی تلوری
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ما در مدیریت منابع انسـانی بـا دو بحث عمده مواجهیم که 
هریک باید به صورت مجزا به آن ها پرداخته شـود. یکی از 
این مباحث مخاطب شناسی و جذب مخاطب است که همین 
بحث طیف های مختلف هم ذیل همین عنوان قرار می گیرد. 
مبحث دوم هم مربوط به نیروهای موجود و جذب شـده در 
دانشگاه است که مباحث مربوط به ارتقا و آموزش نیروها در 

این عنوان بحث می شود.
پـس مقدمه مدیریت منابع انسـانی، شـناخت مخاطبین هر 
تشـکیالت اسـت. مـا ابتدا باید مشـخص کنیم هـر یک از 
تشـکل های دانشـجویی اعم از بسـیج دانشـجویی، انجمن 
اسـالمی مسـتقل و دفتـر تحکیم، جامعه اسـالمی، جنبش 
عدالتخواه، کانون های نهاد رهبری و... هریک چه مخاطبانی 
دارنـد؟ عمـوم دانشـجویان؟ دانشـجویان نخبـه سیاسـی؟ 
دانشـجویان نخبه سیاسـی؟ دانشـجویان نخبـه فرهنگی؟ 

دختران؟ پسـران؟ هردو؟ مقطع لیسانس؟ مقطع ارشد؟ باید مشخص نمود که کدام یک از 
این ها مخاطبین تشکل ما هستند. و برای هر قشر برنامه ریزی داشت. یک تشکل که الزم 
نیسـت همه ی دانشـجویان را جذب خودش بکند و حتی اگر بخواهد هم توان الزم برای 
این کار را ندارد. نه معقول است و نه مطلوب. اما مدیریت منابع انسانی در تشکیالت یعنی 
برای هر یک از این اقشار باید برنامه خاصی وجود داشته باشد. یعنی اگر دانشگاهی 10000 
دانشـجو دارد، الزم نیسـت همه جذب این تشکل شوند، اما مهم است که برای هر یک از 

این گروه ها متناسب با وضعیتشان برنامه داشته باشد.    
بـه عنـوان مثال اگر تشـکلی در زمینه عفاف و حجاب فعالیـت می کند و هدفش مدیریت 
وضعیت پوشـش در دانشـگاه اسـت؛ باید بتواند برای همه اقشـار از محجبه گرفته تا کم 
حجاب و بدحجاب متناسب وضعیت آن ها برنامه جذب متفاوتی داشته باشد تا متناسب با 
آن ها اثرگذاری باشد. حاال دیگر خودتان باید حساب کنید تشکلی مانند بسیج دانشجویی 
کـه می خواهد در همه ابعاد شـخصیتی و اجتماعی )اعم از سیاسـی، علمـی، فرهنگی و...( 

دانشجویان برنامه داشته باشد، باید بتواند مخاطبان خود را به نحو احسن دسته بندی کند.
این مسئله، موضوعی است که کسی تاکنون به صورت منظم درباره آن صحبت نکرده است 
و در اینجا به صورت فشرده کلیتی برای دسته بندی مخاطبان یک تشکل ارائه می کنیم 
که البته بعداً باید به صورت مفصل مورد بحث قرار گیرد. و البته ادامه بحثی که اینجا بیان 
می شود؛ بحث دومی است که اشاره شد و در خصوص حفظ و ارتقای منابع انسانی موجود 
باید انجام شود تا خدای نکرده یک نیرو که جذب تشکل می شود؛ پس از چندسال حضور و 
فعالیت احساس نکند عمر خود را در این تشکیالت هدر داده است یا این که بدانیم نیرویی 
که اشتباهاً جذب شده و باید به نحوی »دفع« شود، باید چه برخوردی با او داشت. که این 

مباحث نیز باید در فرصتی مجزا به صورت مبسوط ارائه شود.

 قشر خاکستری چیست؟
من نظرسـنجی شـنیده ام که نهاد رهبری نظرسـنجی در دانشـگاه ها انجام داده که نشان 
می دهد حدود 30 درصد دانشجویان دانشگاه های ما در هر حالت موافق نظام هستند. هر 
اتفاقی هم بیافتد در نظر آنان تأثیر نمی گذارد. چه صلح باشد، چه جنگ باشد. چه از زمین 
آتش فوران کند و چه از آسمان سنگ بر سر این جماعت بریزد، تأثیری در نظر مثبت آن ها 
به نظام ندارد. تقریباً نزدیک به همین میزان هم مخالف نظام هستند؛ حتی اگر نظام حلوا 
در دهـان آن هـا بگـذارد، یا آن ها را مجانی بورسـیه کند که بروند در خارج از کشـور درس 
بخوانند و برگردند، باز هم مخالف نظامند. البته طبیعتاً گروهی از این افراد رفتار منافقانه پیدا 
می کنند و عقیده خود را علنی ابراز نمی کنند و از استراتژی های »نفوذ« و »استحاله« استفاده 

می کنند. 40 درصد دیگر که میان این دو گروه قرار می گیرند را 
اصطالحاً »قشر خاکستری« می نمامیم. به عبارتی دسته اول را 
به صورت نمادین قشر یا »قشر سفید« می نامند و دسته دوم را 
»قشر سیاه«. البته در میان همین سه دسته آن قدر تفاوت وجود 
دارد که من ترجیح می دهم تعبیر رنگین کمان را برای این دسته 
بندی به کار ببرم. چرا که از این سر طیف تا سر دیگر آن فاصله 
بسـیار زیاد اسـت. و ما باید این تفاوت را در برنامه ریزی لحاظ 

کنیم وگرنه در جذب دچار مشکل می شویم.
یـک دلیـل دیگر  هم کـه من تمایـل دارم از طیف های رنگین 
کمان به جای طیف خاکسـتری استفاده کنم، این است که این 
عبارت ابتدا توسـط روشـنفکران غرب زده به این دلیل بیان شد 
که بگویند قشر عظیمی از جامعه هستند که ضد انقالب نیستند 
اما نظر مثبتی هم به انقالب ندارند. می خواستند از این اصطالح 

برای منافع حزبی خود بهره بجویند.

  طیف های قشر سفید
در همیـن قشـر اصطالحـاً سـفید؛ دو دسـته را می توان شناسـایی کرد. یکی کسـانی که 
»شخصیت عنصری« دارند. این افراد توان رهبری در مجموعه را دارند، خالق هستند، از 
درون می جوشـند و وقتی به تشـخیص برسند عمل می کنند. دسته دوم افرادی هستند که 
شخصیت عنصری ندارند، بلکه »شخصیت پیرو« و عضو به حساب می آیند. خودشان منشاء 
حادثه نیستند بلکه به دنبال  افراد دیگر حرکت می کنند. خودشان توان جریان سازی ندارند 
بلکه انسان هایی تابع هستند. شخصیت های عنصری عناصر کلیدی یک مجموعه و تشکل 
به حساب می آیند و این افراد هستند که برای رویه و خط مشی مجموعه را معین می کنند. و 

عناصر دسته دوم معمواًل وظیفه اجرای این رویه ها را در مجموعه به عهده دارند.
این افراد خود به خود جذب تشکیالت می شوند و اصاًل هویت خود را جدای از تشکیالت 
نمی تواننـد تعریـف کنند. لذا بیش از بحث جذب این نیروها، مسـئله ارتقـا و پرورش آن ها 

اهمیت دارد.

 طیف های قشر سیاه
همان طور که در قشر سفید دو طیف وجود داشت، قشر سیاه هم دو طیف اصلی دارد. دسته 
اول کسـانی هسـتند که صرفاً »فاسد« ند و دسته دوم را افرادی تشکیل می دهد که »هم 

فاسد و هم مفسد« هستند.
البته این فسـاد می تواند وجوه مختلفی داشـته باشد. این افراد یا به لحاظ »اخالقی«، یا به 
لحاظ »سیاسی« و یا به لحاظ »اعتقادی« مفسد هستند )و یا ترکیبی از این ها(. آن ها که 
فقط از لحاظ اخالقی فاسـدند در حوزه عمل دچار فسـاد هستند؛ یعنی این طور نیست که 
مثاًل عصمت معصومین یا خداوند را قبول نداشته باشد. اما کسانی که اساساً و علناً مبانی 
اعتقادی اسالم را قبول ندارند و با آن مخالفت می کنند دچار فساد اعتقادی هستند. و افرادی 
که فساد خود را در عرصه اجتماعی و در قالب رفتارهای سیاسی بروز می دهند، دچار فساد 

سیاسی هم هستند.
اما آن گروه دوم »هم فاسـد هسـتند و هم مفسد«، کسانی هستند که هم خودشان مبتلی 
به فسـاد هسـتند و هم تالش می کنند دیگران را به فسـاد متهم کنند. این ها خود به دو 
گروه تقسـیم می شـوند. گروه اول افرادی هستند که »شخصیت عنصری« و توان رهبری 
و تأثیرگذاری دارند و دسـته دوم افرادی که »شـخصیت عضو« دارند. فسـاد این گروه اول 
جریان ساز  است. مثل کسانی که دچار فساد اخالقی در زمینه اعتیاد هستند ولی عالوه بر 
این که مصرف کننده مواد مخدر هستند، توزیع کننده مواد در سطح دانشگاه هم هستند. 

    مقدمه مــدیریت منابع انسانی، 
            شـناخت مخاطبین هر تشـکیالت 
اسـت. ما ابتدا باید مشخص کنیم هر یک 
از تشـکل های دانشـجویی اعم از بسـیج 
دانشـجویی، انجمن اسـالمی مسـتقل و 
دفتـر تحکیـم، جامعـه اسـالمی، جنبـش 
رهبـری  نهـاد  هـای  کانـون  عدالتخـواه، 
و... هریـک چـه مخاطبانـی دارنـد؟ عموم 
دانشجویان؟ دانشجویان نخبه سیاسی؟ 
دانشـجویان نخبـه فرهنگـی؟ دختـران؟ 
پسـران؟ هـردو؟ مقطع لیسـانس؟ مقطع 
ارشـد؟ باید مشـخص نمود که کدامیک از 

این ها مخاطبین تشکل ما هستند
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یک نفر از این افراد نیز می توانند کل دانشگاه را فاسد کنند و با تدبیر کردن این افراد معدود 
گاهی می توان کل دانشگاه را نجات داد. مقابل این افراد باید با قاطعیت برخورد کرد و چنین 
عناصری نباید در دانشـگاه وجود داشـته باشند؛ چرا که یک نفر از این افراد هم زیاد است. 
این ها همان کسانی هستند که مخالفان نظام آن ها را پیدا می کنند و با دادن بورسیه و گرین 

کارت و روش های دیگر تطمیع می کنند و به پیاده نظام جبهه دشمن تبدیل می شوند.
آن هایی هم که »شـخصیت عضو« دارند تفاوتشـان با افراد با »شخصیت عنصری« مثل 
تفاوت بین قاچاقچیان و عمده فروشان مواد مخدر با ساقی هایی می ماند که مواد را به دست 
مصرف کنندگان می رسانند. اما آن دسته که فاسد هستند اما مفسد نیستند، هرچند مانند 
گروه قبل ضدنظام و انقالب یا ضدمسائل اسالمی هستند اما حرکت جدی برای به فساد 
کشاندن دانشگاه انجام نمی دهند. مثل افرادی که خودشان در حوزه فساد اخالقی به مواد 
مخدر اعتیاد دارند، اما توزیع کننده مواد مخدر در دانشگاه نیستند. حتی شاید بعضاً از فسادی 

که به آن مبتال هستند ناراحت باشند.

 روش مواجهه با قشر سیاه
پس ببینید ما عماًل طیف سیاه را به سه دسته تقسیم کردیم. در خصوص این طیف طبیعتًا 
ما خیلی بحث جذب را نداریم و بیشتر باید به روش های درست »دفع« توجه کنیم. درباره 
قسمت اول که شخصیت عنصری دارند باید کاماًل دفع صورت بگیرد. دسته دوم که پیرو 
هستند باید مهار شوند و ضرورتاً به دنبال دفع او نیستیم. مثاًل به دنبال اخراج او از دانشگاه 
نیستیم ولی برخورد باید صورت بگیرد و از طریق کمیته انضباطی و... تهدید شوند. دسته ای 
را که فاسدند اما مفسد نیستند را سعی می کیم تحمل کنیم تا ایام تحصیلشان تمام شود. 
هرچند در بعضی مسائل که در فساد افراط صورت می گیرد باید تذکراتی نیز دریافت 
کنند. اما متأسفانه گاهی در مواجهه با این طیف، به اشتباه با دسته ای برخورد 

سلبی شدید می کنیم که واقعاً عناصر کلیدی و عنصری نیستند.
البته تشکل دانشجویی مستقیماً نباید وارد صحنه درگیری با این افراد شود. 
بلکه وظیفه تشکل در این میان تشخیص موقعیت و راهبری این جریان 
است. برای همین باید با حراست دانشگاه در ارتباط بود و اگر نکته ای را 
می بیند آن ها را متوجه سازد. از طرف دیگر اگر تشخیص می دهد حراست 
به دلیل اطالعات غلطی که دریافت کرده است با فردی دارد برخورد می کند 
که نیازی به برخورد شدید ندارد، این را هم تذکر می دهد. تشکلی ممکن است 
بگوید نه؛ من هیچ وقت خبرچینی نمی کنم. اتفاقاً ما یک جاهایی وظیفه شرعی 
داریم که از شـیوع فسـاد جلوگیری کنیم و این مصداق نهی از منکر است. پس ما 
باید به گونه ای که در موضع اتهام جاسوسی برای نظام قرار نگیریم با تدبیر با این افراد 
برخورد کنیم. فرض کنید کف لیوانی لجن وجود دارد و شما سعی می کنید مدام آب زالل 
در لیوان بریزید. خب این تالش بیهوده است. برای این که بخواهید آب را زالل کنید ابتدا 
آن لجن و عامل آلودگی را باید خارج کنید. ما متأسفانه در بسیج دانشجویی برای این که 

اتهام نظامی گری نخوریم جاهایی هم که باید ورود کنیم نمی کنیم.
همین جا این نکته را هم باید بگویم که ما متأسـفانه امر به معروف را راحت تر از نهی از 
منکر انجام می دهیم. حاضر می شویم به کسی که نماز نمی خواند بگوییم برو نماز بخوان 

اما کسـی که بدحجابی می کند را جرئت نمی کنیم تذکر 
دهیم. چون هزینه نهی از منکر بیشـتر از امر به معروف 
اسـت. همان طور که سـلم لمن سـالمکم برای ما راحت 
تر اسـت از حرب لمن حاربکم. در حالی که به قول امام 
)ره( اصل حج هم به برائت اسـت. اما این برای بسـیاری 

از اساتید و دانشجویان و حتی روحانیون ما دشوار است.
برای لزوم ورود ما به تدبیر راهبردی طیف سیاه بگذارید 
مثال بزنم. ما در ماجرای 88 دانشـجویانی را داشـتیم که 
به زندان افتادند. در حالی که در حدی از فساد نبودند که 
به زندان بروند. و به همین دلیل خودشـان و خانواده شان 
تـا آخر عمر بـا انقالب اسـالمی ضدیت پیـدا کردند. ما 

می توانستیم به عنوان تشکل دانشجویی از این کار جلوگیری کنیم. لذا این بحثی که من 
می کنم اتفاقاً به جذب نیرو نزدیک تر است تا دفع نیرو. دفع غلط مانع جذب درست می شود.

یکـی از کارهایـی که مـا ابتدای انقالب می کردیـم، این بود که بـا عناصر گروهک هایی 
مانند منافقین و... را که در کف خیابان آشـوب می کردند وقتی به زندان می افتادند، بحث 
ایدئولوژیک می کردیم و بسیاری از آنان به اشتباه خود پی می بردند. اما قبل از این از کف 
خیابان جمع می شدند و به زندان می رفتند بعد پشیمان می شدند. چون کف خیابان گوشی 
برای شـنیدن نداشـتند. آن هـا حرف خود را می زدنـد و ما حرف خـود را می زدیم. پس در 
ضرورت برخورد با عوامل عنصری مفسد طیف سیاه نباید شک داشته باشیم. نباید راحت 
طلبی کرد و خود را از این میدان کنار کشید. اول باید عامل فساد را از محل فساد دور کنیم 

و بعد دنبال اصالح باشیم.

  طیف های قشر خاکستری
کسینجر گزاره ای در سیاست خارجه امریکا مطرح کرد مبنی بر این که »هر که با ما نیست 
علیه ماسـت«. تعریف قشـر خاکسـتری برای این است که این گزاره را رد کنیم و بگوییم 
لزوماً هرکه با ما نیست، علیه ما هم نیست. این که با ما نیستند به این معنی است که قرائت 

ما از دین را قبول ندارند، بلکه خودشان قرائت دیگری از دین دارند.
اما قشر خاکستری هم خودش یک طیف است. بخشی از آن ها به بچه های مذهبی موافق 
انقالب در قشر سفید بسیار نزدیکند. به نماز و روزه و اهل بیت و واجبات و محرمات خود 
مقیدند اما انقالبی نیستند. برای مثال شما ببینید در برنامه های مذهبی مانند اعتکاف چه 
جمعیتی شرکت می کند! همه این ها که بچه های فعال تشکل ها نیستند. یا در ایام محرم 
تعداد بسیار زیادی از دانشجویان در مراسم های مذهبی شرکت می کنند. برخی دانشجویان 
هستند که به مسجد دانشگاه هم می آیند اما در نماز جماعت شرکت نمی کنند و نمازشان 
را فرادی می خوانند. این ها جزو قشر خاکستری اند. بعضی از این ها پدر و مادرشان به آن ها 
گفته اند نکند به تشـکل های دانشـگاه و بسیج وارد شـوی! ما خودمان بوده ایم و می دانیم 
چه خبر اسـت. درس ات ضعیف می شـود؛ از تو سوء استفاده سیاسی می کنند و بهانه های 
دیگر. به همین دلیل آن ها تاکنون رغبت نکرده اند به تشکل ها وارد شوند. ما برای جذب 
راحت ترین کار را با این ها داریم. اصاًل شاید اطالق طیف خاکستری به این افراد خیلی هم 
درست نباشد. فقط تصوری در ذهن این افراد مبنی بر جدایی دین از حکومت، آن هم نه از 

سیاست- شکل گرفته است، چون این ها را از انقالبی بودن ترسانده اند.
طیف بعدی گروهی هستند که شاید خیلی کاری به نماز و روزه و تشرع ندارند، اما انسان های 
پاک و سالمی هستند. برخی شان به شدت اهل فوتبال هستند. کل زندگی شان رونالدو و 
مسی است. بایرن مونیخ و دورتموند مهم ترین مسئله زندگی شان است. بزرگ ترین غصه 
زندگی اش باخت استقالل در دربی است. یا مثاًل در رشته پرورش اندام هستند و کل کار 
و زندگی شـان درسـت کردن بازو و هیکل اسـت. یا مثاًل هنرمند اسـت و کاماًل در فضای 
تئاتر و سینما یا موسیقی سیر می کند. هیچ مخالفتی هم با نظام ندارد. اصاًل خیلی دنبال 
این فضاها نیستند که بخواهند مخالفت کنند. شاید اصاًل اسم سه وزیر و نماینده مجلس را 
هم بلد نباشند. فقط در فضای هنری خودشان سیر می کنند. در فضای هنری رابطه دختر 
و پسر خیلی تعریفی نیست. حتی ممکن است بعضی شان دوست دختر هم داشته باشند، 
اما دخترباز نیستند. قصد دارد در آینده با او ازدواج کند. واقعاً چنین 
آدم هایی را داریم. من خودم که استاد دانشگاه هستم می بینم.  گروه 
دیگری هم از همین طیف هسـتند که آدم های علمی هسـتند. به 
هیچ کس و هیچ چیز کار ندارند. فقط می خواهند درس بخوانند و 
مـدرک دکتری بگیرند. دنبال کالس کنکور و زبان و اَپالی برای 
تحصیل در خارج از کشور هستند. هیچ مخالفتی هم با نظام ندارند 

و اصاًل فضای سیاست را دنبال نمی کنند.
همان طور که یک طیف خاکسـتری داشـتیم که نزدیک به طیف 
سفید بود، بخشی از این قشر نیز نزدیک به طیف سیاه هستند. نماز 
نمی خوانند و روزه نمی گیرند و خیلی مقید به اعمال دینی نیستند. 
اما اعتقادات خود را دارند. مثاًل به امام حسـین )ع( اعتقاد و ارادت 

    ما در ماجرای 88 دانشجویانی 
            را داشـتیم کـه بـه زنـدان افتادند. در 
حالـی کـه در حدی از فسـاد نبودند که به 
زنـدان برونـد. و به همین دلیل خودشـان و 
خانواده شان تا آخر عمر با انقالب اسالمی 
ضدیـت پیـدا کردنـد. مـا مـی توانسـتیم 
بـه عنوان تشـکل دانشـجویی از ایـن کار 
 جلوگیـری کنیـم. لـذا ایـن بحثـی که من 
می کنم اتفاقا به جذب نیرو نزدیکتر است 

تا دفع نیرو
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دارند. معتقد اسـت اما متشـرع نیست. در ظاهرش هم المان مذهبی وجود ندارد اما وقتی 
هم که به مشـکل می خورند، به امام رضا )ع( متوسـل می شـوند. حتی رفتارهای عجیب 
و غریبی هم از این طیف می بینیم. مثاًل وقتی رهبری به فالن دانشگاه می رود؛ ناگهان 
یک جماعت کثیری به استقبالش می روند. یا وقتی تشییع شهدا در دانشگاه اتفاق می افتد 
جماعت بسیار زیادی به مراسم می آیند. حتی کسانی که شما اصاًل انتظارش را هم ندارید. 

این کسانی که شما انتظارش را نداشتید همین طیف از قشر خاکستری هستند.

 روش مواجهه با قشر خاکستری
اینجا دوباره باید بگویم این عبارت قشر خاکستری ساخته و پرداخته غرب زده هاست برای 
این که به افرادی که در وسط قرار دارند؛ القا کنند که تو نمی توانی جزو آن دسته اول باشی. 
وگرنه ما با چه منطقی می توانیم آن خانمی را که حجابش مشکل دارد ولی در راهپیمایی 
22 بهمن یا روز قدس به عشق انقالب حضور پیدا می کند را جزو قشر خاکستری بدانیم؟ 
به نظرم با جوان های خودمان تندروی کرده ایم. به جز آقا و امام که بسیار به این مسئله 
تاکید داشتند، غریب به اتقاق ما اشتباه برخورد کرده ایم. این که تعریفی از دین ارائه بدهیم 
و بعد بگوییم هرکس خالف این تعریف عمل کرد بی دین است. من نمی خواهم بحث 
دین حداقلی را بکنم و آن را قبول ندارم، اما باید این را قبول کنیم که میزان تعبد و تشرع 
 انسان ها یکسان نیست، کما این که میزان معرفت انسان ها یکسان نیست. من دانشجویی

 داشته ام که از نظرم ظاهر نامناسبی دارد اما نماز می خواند. 
حتی برای ناخنی که کاشـته، فتوا گرفته است! ورق بازی 
می کند، اما شرط بندی نمی کند. به راحتی نمی توانیم این 
افـراد را بـه مجرد دیدن این ظواهر طـرد کنیم و بی دین 
و ضدنظام بدانیم. ما متأسـفانه به اسـم دفاع از دین حلقه 
جـذب مـان را محدود می کنیم و افـرادی را از جرگه خود 
بیـرون می کنیـم و پس از مدتی کسـان دیگـری آن ها را 
جذب می کنند. همین است که امیرالمؤمنین )ع( می فرماید 
»کلکم راع«. راع یعنی چوپان. پیامبران ما همگی چوپانی 
کرده انـد. بـرای همیـن خیلی خـوب می دانسـتند که اگر 

گوسفندی از گله خارج شود، شکار گرگ ها می شود.    
وقتی کسانی عاشق تئاتر و هنر هستند ما برای جذب آن ها 
باید به سراغ این شیوه های هنری برویم. چرا آقا در دیدار 
با دانشجویان به شیوه های هنری مثل تئاتر تاکید کردند؟ 
دلیلش کمک به جذب این قشـر بود. من خاطرم هسـت 
در سال 58 وقتی هنوز بسیج کاماًل شکل نگرفته بود، در 
مسجد شهر خودمان دو گروه تئاتر دانش آموزی راه انداخته 
بودیـم که بـه یکی از آن ها گفتیم درباره منافقین کار کند 

و دیگری در موضوع لیبرالیسم. همه هم جوان و نوجوان بودند و حتی یادم هست چون 
سبیل نداشتند برای تئاتر برایشان سبیل مصنوعی تهیه می کردیم! خب این به جذب نیرو 
کمک می کند. قباًل در بسـیج، اردوهای شـبه نظامی وجود داشـت که بسیار جذاب بود و 
می توانسـت تعداد بسـیار زیادی از دانشجویان طیف های مختلف را جذب کند؛ حرکت با 
تانک، چتربازی، تیربار، میدان موانع و... جزو این آموزش ها بود که مخصوصاً برای روحیه 
پسـرانه آقایان جذاب به نظر می رسـید. متأسـفانه خودمان از ترس این که به ما برچسب 
نظامی گری زده شود این اردوهای جذاب را حذف کردیم. من همین جا پیشنهاد می کنم 
این اردوها حتی با بهانه این که امریکا مدام ما را تهدید به حمله نظامی می کند و با توجه 
به شـرایط منطقه حفظ آمادگی دفاعی برای ما الزم اسـت؛ مجدداً برگزار شوند. آن وقت 

تأثیر آن را بر جذب انواع دانشجویان ببینید.
ما قبل از انقالب خودمان یک تیم فوتبال در سـطح محالت داشـتیم که خیلی هم تیم 
خوبی بود. می دانید اسـم تیم چه بود؟ شـمع! این تیم در حقیقت یک کارکرد سیاسـی 
داشـت. آن زمان اسـم هایی مانند عقاب، تاج، پرسپولیس و شاهین روی تیم های فوتبال 
بود. دلیل این که ما اسم شمع را روی تیم گذاشته بودیم این بود که اگر آن را برعکس 

کنی مخفف حروف کلمه »علی مزینانی شریعتی« می شد. در دانشگاه هم شما می توانید 
از یک تیم فوتبال کارکرد جذب را انتظار داشته باشید. شما می بینید پسری هست عاشق 
فوتبال که خیلی کاری هم به بسیج ندارد. شما او را می آورید و مسئولیت برگزاری مسابقات 
فوتسال بسیج را به او می سپرید. یا دانشجویی هست که عاشق کار هنری و برنامه برگزار 
کردن اسـت. شـما او را می آورید و مسئولیت مجری بودن یا برگزاری یک جشن را به او 
می دهید. اتفاقاً بعد از سه ماه می بینید به تشکل سر می زند و سراغ برنامه ها را می گیرد 
و مدتی بعد در صورت رفاقت با او می بینید که مثاًل اهل نماز شده است. اما متأسفانه ما 
شـخصیت های عنصری مجموعه را به انجام چنین کارهایی می گماریم و عالوه بر این 
که این ظرفیت ها را برای جذب از دست می دهیم، در تأمین نیرو برای برنامه های کلیدی 

هم دچار مشکل می شویم.
نکته دیگر آن که در جذب نیرو، معاشرت و هم نشینی و آن چه پیامبر )ص( فرمود »کونوا 
دعاه الناس به غیر السنتکم« مهم ترین مسئله است. اینقدر حرف نزنیم. دعوت بکنیم اما 
حرف نزنیم. عمل کنیم. اتفاقاً ما خیلی جاها در حرف زدن گند می زنیم و نیرو را می پرانیم. 
رفاقت کنیم با این قشـر خاکسـتری. حواست باشد با آن قشر فاسد و مفسد رفاقت نکن 
اما چه عیبی دارد با دانشجویان قشر خاکستری دوستی کنی و با زبان عمل او را به خود 

جذب کنی؟
خب وقتی ما این طیف ها را توانسـتیم در ذهن خودمان دسـته بندی کنیم بحث جذب 
خیلی آسان می شود. مخاطب فعالیت هایی را هم که می خواهیم 
انجام دهیم می توانیم بشناسـیم. ببینیم سـفر مشهد به درد کدام 
طیف می خورد؟ راهیان نور به درد کدام طیف می خورد؟ فوتسال 
برای چه کسی مناسب است؟ دعای ندبه را برای چه طیفی برگزار 
کنیم؟ اصاًل جدولی درسـت کنید و هربرنامه ای خواستید برگزار 
کنید را مشخص کنید که به درد کدام طیف می خورد. شاید اصاًل 
در بعضـی برنامه ها الزم نیسـت بنر بزنید. اگر ایـن کار را کردیم 
تبلیغات ما برای برنامه ها هم هدفمند می شود. مثاًل ما می خواهیم 
برنامه دعای ندبه برای صبح جمعه برگزار کنیم. خب مخاطب این 
برنامه مشخص است. احتمااًل قشر سفید و نهایتاً دسته اول طیف 
خاکسـتری مخاطب چنین برنامه ای اسـت. دیگر نیازی نیسـت 
که چندین بنر بزرگ در دانشـگاه نصب کنیم و نهایتاً چند نفری 
دربرنامه شرکت کنند. خب این چند نفر را که غالباً می شناسیم و 
رفقای خودمان هستند را می توانستیم صدا بزنیم و این برنامه را 
به آن ها اطالع بدهیم. شـاید دیگر نیازی به این کارها نباشـد. در 
اولویت بندی هم ما جذب را با همین عناصر حزب اللهی شروع 
می کنیم و معمواًل حسب ظرفیت و منابعی که داریم )اعم از منابع 
انسانی و مالی( به سراغ طیف های بعدی می رویم. البته همان طور 
که گفتم باید ببینیم برنامه ای که می خواهیم برگزار کنیم به نسبت زحمت و هزینه ای 

که می کنیم، چه میزان از افراد هر طیف را جذب تشـــکیالت می کند؟ لذا 
این دسته بندی ها عالوه بر کمک 

مدیریـت منابع انسـانی به 
هـم  زمـان  مدیریـت 

کمک می کند.
 

    در دانشگاه هم شما می توانید  
            از یـک تیـم فوتبـال کارکـرد جـذب 
را انتظـار داشـته باشـید. شـما می بینید 
پسـری هسـت عاشـق فوتبال که خیلی 
کاری هـم به بسـیج ندارد. شـما او را می 
آوریـد و مسـئولیت برگـزاری مسـابقات 
فوتسـال بسـیج را بـه او مـی سـپرید. یا 
دانشـجویی هست که عاشـق کار هنری 
و برنامه برگزار کردن اسـت. شما او را می 
آورید و مسئولیت مجری بودن یا برگزاری 
یک جشـن را به او می دهید. اتفاقا بعد از 
سـه ماه می بینید به تشکل سر می زند و 
سراغ برنامه ها را می گیرد و مدتی بعد در 
صورت رفاقت با او می بینید که مثال اهل 

نماز شده است
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فعالیت تشکیالتی خانم ها
جایز نیست؛ واجب است!

خواهران در بسیج گاهی از بی احترامی آقایان گالیه می کنند

 یکـی از مهم ترین مسـائلی کـه در بحث جذب بایـد به آن به صورت ویـژه پرداخته 
شـود، موضوع جذب خواهران به تشـکیالت اسـت. هرچند در برخی برهه ها خواهران 
در بحث جذب وضعیت مناسـبی داشته و نیروهای زیادی در تشکیالت خواهران حضور 
دارند؛ اما در برخی مواقع هم با مشـکل جدی در نیروی انسـانی مواجه می شـوند. برای بررسی 
این موارد با خانم زهرا کهرام، مسـئول خواهران بسـیج دانشـجویی ناحیـه تهران بزرگ گفت و 
گـو کردیم. دلیل انتخاب ایشـان برای بحث و انتقـال تجربه، فاصله نگرفتـن از این فضا در حال 
حاضر بود که به آسـیب شناسـی واقعی تر از حقایق مسائل خواهران در دانشگاه کمک می کند.
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  بـرای شـروع از وضعیت جـذب نیرو در 
بین خواهـران بگویید. آیا به طـور کلی وضعیت 

مناسـبی در فرایند جذب خواهران وجود دارد؟
در بسـیج دانشجویی در حوزه نیروی انسانی با موضوعاتی 
از قبیل جذب، اسـتعداد یابی و بکار گیری و بهره برداری 
مواجـه هسـتیم کـه برای هر یـک از ایـن موضوعات باید 
به طور جداگانه آسـیب شناسـی و برنامه ریزی کرد که در 
ایـن گفـت و گـو طبیعتًا به بخشـی از این موارد می شـود 
اشـاره نمـود. به نظـرم ما در قسـمت خواهران با شـرایط 
غیـر متعادلـی مواجهیـم. به عنـوان مثال در سـخنرانی ها، 
دوره هـای آموزشـی یا اردوهـا، خواهران بـا جمعیت قابل 
توجهـی شـرکت می کننـد ولـی در کارهـای تخصصی تر 
مثـل فعالیت هـای علمـی، کمیته هـای تخصصـی مطالبـه 
گـری حضـور خواهران خیلی کم رنگ اسـت کـه اگر این 
مسـئله ریشه یابی نشـود قطعًا بر جذبه اولیه خواهران هم 

است. مؤثر 
اما به نظر من پیش از بررسی این که چرا برخی خواهران 
مذهبـی ما وارد کارهای تشـکیالتی و فرهنگی نمی شـوند 
و دچـار تفریـط هسـتند، نیـز بایـد این را روشـن کنیم که 
مـا نبایـد تصور کنیم هـر خانـم مذهبی الزامـًا طبق آنچه 
تعریف می کنیم- حزب اللهی اسـت. طیف های مختلفی از 
خواهـران مذهبی وجود دارند که به دلیل فهم و برداشـت 
فعالیت هـای  وارد  اسـالمی  انقـالب  از فضـای  نادرسـت 
فرهنگی نمی شـوند. در اقشـار دیگر هم وضعیت به همین 
منوال اسـت. همان طور که بسـیاری از روحانیون هسـتند 
که به دلیل عدم احسـاس نیاز نسـبت به ضرورت انقالب 
اسـالمی، در عرصه فرهنگی پیش نمی آیند و اصاًل نیازی 

نمی بیننـد چنین کاری کنند.

  آیـا تصور آسـیب زا بودن تشـکیالت به 
دلیل مسـائلی چون ارتبـاط و اختالط با نامحرم 
را می تـوان یکـی از دالیـل عـدم ورود برخـی 

خواهران به فضای تشـکیالتی به حساب آورد؟
خانم هایـی که به بهانه امکان آسـیب زا بودن تشـکیالت، 
وارد فضاهایـی ماننـد بسـیج دانشـجویی نمی شـوند بحث 
متفاوتـی دارنـد. ایـن خواهران باید در نظر داشـته باشـند 
که در هر گروه اجتماعی که عضو آن بشـویم یک سـری 

تهدیدهـا و فرصت هایـی به صورت طبیعی وجود دارد.
درسـت اسـت که آسـیب ارتباط محرم و نامحـرم نامحرم 
بدون در نظر گرفتن اصول و ضوابط شرعی مسئله مهمی 
اسـت کـه هـم خانم ها در آن ضربه می زنـد و هم آقایان. 
امـا اصـاًل چرا مـا خانم هـا، کار تشـکیالتی را بـه صورت 
پیش فـرض کاری در نظـر می گیریم که لزومًا در ارتباط با 
آقایان باشـد؟ در حالی که کار تشکیالتی یک کار منسجم 
و هدف دار است که شاید در یک جایی هم نیاز به ارتباط 

با آقایان داشـته باشـد. از نظر من تعریف تشکیالت، یعنی 
جمعـی که بـرای هدفی که بـرای آنها مقدس اسـت یک 
کار منظـم و گروهـی انجام می دهد. وقتی که تشـکیالت 
را تعریف کردیم باید ببینیم نسـبت خواهران و برادران در 
آن چگونـه تعریف می شـود. اصـاًل هر تشـکیالتی لزومی 
ندارد بین آقایان و خانم ها ارتباط وجود داشـته باشـد. این 
کـه خواهـران با هـم یک گروه مطالعاتی داشـته باشـند و 
سـپس بر اسـاس آنچه یاد می گیرند در مسـائل  اجتماع از 
خـود تحلیل و نظر داشـته باشـند چـه نیازی بـه ارتباط با 
بـرادران دارد؟! پس به نظرم این بیشـتر یک بهانه اسـت. 
چـون اگـر کسـی واقعـًا توانمنـدی دارد و از ترس آسـیب 
ارتباط با آقایان وارد فضای کار نمی شـود؛ خودش آسـتین 
بـاال بزنـد و فعالیـت و تشـکیالتی تعریف کنـد که در آن 
هیـچ ارتباطـی با آقایان وجود نداشـته باشـد. این ابهام به 
صورت مکرر ممکن اسـت برای خانم های عضو بسیج هم 
پیش بیاید و خانم هایی که در تشـکل مسئولیت دارند باید 

ایـن دغدغه را رفع کنند.
البتـه ایـن نکتـه را هـم باید اشـاره کنم کـه گاهی اوقات 
رفتـار و تعامـل برخی برادران بسـیج نسـبت بـه خواهران 
باعـث گالیـه می شـود و زدگی ایجـاد می کنـد. برای من 
خیلـی ناراحـت کننـده اسـت که برخـی خانم هـا گاهی از 
رفتار غیرمحترمانه آقایان با آنها ابراز نارضایتی و شـکایت 
می کننـد. لـذا قسـمتی از این مسـئله به طـرف مقابل که 
آقایان هسـتند هم بازمی گردد. لذا قسـمتی از این مسـئله 
بـه طـرف مقابل کـه آقایان هسـتند هم بازمی گـردد. آیا 
تمـام بـرادران بسـیج پـس از فـارغ التحصیلـی در محیط 
کارشـان با هیچ خانمی روبرو نمی شوند؟! واقعیت جامعه و 
سـازمان های ما چیز دیگری را نشان می دهد پس برادران 

بسـیج هـم باید بـه مسـاله تعامل بـا خواهـران و نامحرم 
فکـر کننـد و تصـور نکنند همـه جا می تواننـد خواهران را 

کنند! حذف 

   پـس دلیـل اصلـی مشـکالت در جـذب 
خانم هـای حـزب اللهـی در دانشـگاه ها و بـی 
برخـی  در  جـدی  حضـور  بـه  نسـبت  رغبتـی 

چیست؟ فعالیت ها 
بـه نظـر مـن اصلی تریـن دلیلی کـه باعث می شـود تعداد 
زیـادی از خواهـران مذهبـی از ورود به تشـکیالت صرف 
نظـر کننـد، این اسـت کـه آن تشـکیالت هدفش شـفاف 
نیسـت و اعضا رشد خودشان را در این تشکیالت مشاهده 

نمی کنند.
بگذاریـد مثالـی بزنـم. مـا در دسـتورالعمل و ضوابطی که 
طبق مصوبات شـورای عالی انقالب فرهنگی برای بسـیج 
دانشـجویی تعریـف کرده ایـم. بسـیج را یک تشـکل همه 
بعـدی دانسـته ایم کـه نـه فقـط بـه فعالیت های سیاسـی، 
بلکـه در حوزه هـای مختلـف فرهنگـی، علمـی، دینی و... 
نیـز نـگاه جامع نگر دارد. حـاال اگر برخالف ایـن تعریف، 
دانشـجویان ببینند بسیج دانشجویی تشکلی شده است که 
صرفًا همت خود را به مسائل سیاسی معطوف کرده است؛ 
دیگـر توان جذب گروه های مختلفی که دغدغه هایی نظیر 
کار علمـی یا فرهنگی دارند را از دسـت می دهد. در چنین 
شـرایطی خانمی که دغدغه اصلی اش فضای علمی است؛ 
می بینـد کـه جـای او در بسـیج تعریـف نشـده اسـت. بـه 
طـور کلـی وقتی تنـوع فعالیت هـا در یک مجموعه بسـیج 
دانشـجویی کم بشـود؛ تأثیـر مسـتقیم در میزان جذب آن 
مجموعـه دارد. لـذا در بعـد سـاختار مـا باید سـاختاری را 
طراحی کنیم که خواهران به صورت همه بعدی خودشـان 
تقویت بشـوند. این که خواهران ما در بسیج احساس رشد 
کننـد، حتی مهم تر از فعالیت هایی اسـت که در زمینه های 
فرهنگـی و سیاسـی به صورت عمومی در دانشـگاه انجام 
بدهنـد. اگر خواهران اطالع درسـت و دانش کافی داشـته 
باشـند، باالخره راه اثرگذاری بر دیگران هم پیدا می شـود.

یکـی دیگـر از ایـن دالیل نیز، فـرد انگاری اسـت که در 
جامعه ما نیز مثل بسـیاری از جوامع به وجود آمده اسـت. 
ما امروز با نسـلی مواجهیم که شـاید بیشـتر به خودشـان 
توجه می کنند، و به ضرورت »ایثار« و »از خودگذشتگی« 
بـرای دیگران پـی نبرده اند و همین باعث می شـود دلیلی 
نبیننـد کـه از وقـت و زندگـی خود بزننـد و وارد حوزه ای 

از فعالیت شـوند کـه در ظاهر برای آن ها منافعی ندارد.

  برای جذب خواهران در بسیج باید چه نکاتی 
در نظر گرفته شود که این جذب پایدار باشد و بتوان 

روی افرادی که وارد تشکل می شوند حساب کرد؟

  گاهـی اوقـات رفــتار و تعامل            
          برخـی بـرادران بسـیج نسـبت به 
خواهـران باعث گالیه می شـود و زدگی 
ایجاد می کند. بـرای من خیلی ناراحت 
کننده اسـت که برخـی خانم ها گاهی از 
رفتـار غیرمحترمانه آقایان بـا آنها ابراز 

نارضایتی و شکایت می کنند

  خـانــم هایــی کـه بــه دوره 
        لیسـانس می آینـد و بعـد از آن 
ناگهان ناپدید می شوند و نه در اجتماع 
حضـوری دارند و نه در مقاطع باالتر؛ 
باید به صحت انتخاب این افراد شک 
بکنیم. بسـیاری از این هـا بدون هدف 
در دانشگاه هستند، فقط می خواهند 
مدرکـی بگیرنـد، ازدواج کننـد و بروند 

سر زندگی شان
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در  غالبـًا  کـه  ایـن  بـه  توجـه  بـا  دانشـگاه  در  دختـران 
خانواده هـای کـم جمعیـت بوده انـد؛ نوعی خـالء عاطفی 
دارند و تشـنه دوسـتی هسـتند. به همین دلیل خیلی زود 
رفیق می شـوند و صمیمیت پیدا می کنند و به شـما اعتماد 
می کنند. مهم این اسـت کـه ابتدا این صمیمیت را بتوانیم 
ایجاد کنیم. نباید از اول نگاهمان این باشد که می خواهم 
طـرف مقابلـم را جذب یا به راه راسـت هدایت کنم. شـما 
بنای خود را به »دوستی« با آنها بگذار؛ این تغییر تدریجًا 
در وی ایجاد می شـود. بسیاری از دانشـجویان تشنه فقط 
یـک سـاعت حـرف زدن و درد و دل با دانشـجوی دیگر 

هسـتند. ما اگر بتوانیم سـنگ صبور دیگری باشیم.
سـرمایه گذاری بلند مـدت روی نیروی خواهر ما در حال 
حاضـر در بسـیج به یک مسـئله تبدیل شـده اسـت. یک 
دلیل بسـیار مهمی که بعضًا خواهران را در جذب و تثبیت 
دچـار مشـکل می کند، فضـای ذهنی غلطی اسـت که در 
فکـر برخـی خانم هـای مذهبـی وجـود دارد و آن تعارض 
کار تشـکیالتی با خانواده اسـت. این آسـیب بسـیار رایج 
اسـت که گاهی سـرمایه گـذاری زیـادی روی خانم های 
آموزشـی و فرهنگـی  مذهبـی می شـود و در دوره هـای 
مختلف شـرکت داده می شـوند، به امید این که در سال یا 
سـال های بعد، بتوانند در بسـیج دانشجویی فعالیت کنند و 
کار را به دسـت بگیرند. اما ناگهـان می بینیم که از بعضی 
از ایـن خانم هـا خبـری نیسـت و کامـاًل غیـب می شـوند! 
دلیلش هم آن اسـت که وقتـی بحث ازدواج خانم ها پیش 

می آید، کاًل از محیط بسـیج دور می شوند.
ایـن کـه فردی همـه توان و همت خود را معطوف بسـیج 
کـرده اسـت و ناگهان بـه جایی می رسـد که ایـن ارتباط 
را بایـد قطـع کنـد، مسـئله جالبـی نیسـت. خـب وقتـی 
ورودی هـای جدیـد می بینند کسـی کـه فعالیت زیادی در 
بسـیج داشته بسـیج را یک دفعه رها می کند، طبیعتًا روی 
او تأثیـر می گـذارد و دلیلـی نمی بینـد بخواهد به تشـکلی 

وارد شـود که باید چند وقت دیگر آن را رها کند.

  بـرای حل این تعارض چه باید کرد؟
بایـد مسـئله دوگانه »خانـواده- اجتماع« بـرای خواهران 
مـا حل بشـود. ایـن نکته ای اسـت که اتفاقـًا حضرت آقا 
هم به آن تاکید دارند. من که بچه مسـلمان شـیعه هستم 
بایـد مقلـد باشـم و ببینـم بزرگان دینـی ما چـه گفته اند. 

شـهید مطهری )ره( تاکید می کنند که در اسـالم 
ایـن گونه نیسـت کـه بحث حضـور بانوان 

در اجتمـاع جایز شـمرده شـود؛ بلکه 
تکلیـف و واجـب اسـت. رهبری 

بـه  نگاهـی کـه نسـبت  هـم 
اجتمـاع  در  زنـان  مسـئله 

دارنـد؛ دارای تفاوت های 

مبنایـی با آن چیزی اسـت که ما فکـر می کنیم یا بعضًا از 
افراد دیگر می شـنویم. حضرت آقا خانواده را اولین سـلول 
اجتماعـی می داننـد کـه نقش اساسـی در سـاختن محیط 
پیرامـون دارد. دوگانـه فضای عمومی-فضـای خصوصی 
اصاًل چیزی نیسـت که از اسـالم برداشته شده باشد؛ بلکه 
ایـن میراث تمدن رم و یونان اسـت. ما هیچ خانمی را در 
اسـالم نمی توانیـم؛ آگاه تـر و فعال تر نسـبت به مسـائل 
اجتماعـی نمی توانیم بیابیـم. از طرفی هیچ خانمی را خانه 
دارتـر از ایشـان نمی توانیـم پیـدا کنیـم. پـس این نشـان 

می دهد که جمع این دو فضا شـدنی است.
 ضمـن ایـن که مفهـوم و جایگاه  بیت در صدر اسـالم با 
مفهـوم خانـه در زمان ما خیلی متفاوت اسـت،  برای حل 
دوگانـه خانـواده و اجتمـاع برای زنـان نیاز اسـت جایگاه 
خانواده در نظام سـازی اسـالمی را تعییـن کنیم، در نظام 

غـرب کـه مثـاًل شـرکت های خصوصـی واحـد اجتماعی 
هسـتند جایگاهشـان در بیـن تمام سـازمان های اجتماعی 
مشـخص بلکـه همـه نظامـات اجتمـاع کمـک کننـد بـه 
شـرکت های خصوصی انـد رابطـه بانـک، شـرکت بیمـه، 
آمـوزش عالـی و... بـا شـرکت های خصوصـی مشـخص 
و مؤیـد آنهاسـت، خانـواده چـه جایگاهـی در نظامـات و 
ترتیبـات اجتماعـی جامعـه مـا دارد؟ آیا رابطـه خانواده با 
همـه ی سـازمان های اجتماعـی تعریف شـده اسـت؟ این 
مسـئله فقط با گفتن فواید خانواده و شرایط بد خانواده در 
غرب درسـت نمی شـود باید تحقیقات و کارهای اساسـی 
کرد ضمن آن خود به خود آن دوگانه 

برای بانوان حل می شود.
چند سال پیش یکی از دانشجویان 
خانم از حضرت آقا می پرسند 
کـه چگونه از حضـرت زهرا 

الگوگیری کنیم؟ 

حضرت آقا در پاسـخ نمی گوینـد از حجاب یا والیتمداری 
ایشـان که جزو بدیهیات اسـت، الگوگیـری کنید، بلکه به 
یـک نکتـه ظریف اشـاره می نمایند و مـی گویند: حضرت 
زهـرا نسـبت بـه مسـائل پیرامونـی خود سـریعًا احسـاس 
مسـئولیت می کـرد. شـما هم نسـبت به مسـائل اجتماعی 

خود حسـاس باشید و مسـئولیت پذیر باشید.
رهبری در جای دیگر به سـه بعد انسان ساز حضرت زهرا 
)س( اشـاره می نمایند که عبارت است از: 1. پیوند معنوی 
و عبـادی با خـدا 2. برقراری پیوندهای سـالم اجتماعی و 
3. حضور در تعیین سرنوشـت اجتماعی اسـت. ما نیز باید 
این سـه بعد را در تشـکل خود ایجاد کنیم. اما متأسـفانه 
برخـی از کارهـای مـا واقعـًا هیچ پشـتوانه فکـری ندارند 
و بـه ایـن راهنمایی بـزرگان توجهـی نمی کنیم. همیشـه 
برای خود من این سـؤال و ابهام وجود داشـته اسـت که 
آن دسـته از خانم های مذهبی که در چشـم انداز و آینده 
خودشـان هیچ گونه جایگاهی از فعالیت و روابط اجتماعی 
برای خودشـان تعریف نمی کنند و یا حتی مسـئله ای مثل 
شـاغل شـدن هیچ گاه در پازل اجتماعی زندگی اش وجود 

نداشـته اسـت؛ اینها چرا اصاًل وارد دانشگاه می شوند؟! 
ممکن اسـت گفته شـود می خواهیم وارد فضای تولید علم 
شـویم. اگر هدف این اسـت؛ باید گفت فضـای تولید علم 
حداقـل نیـاز به تحصیـالت تکمیلی ارشـد و دکتری دارد. 
در چنیـن مقاطعـی کـه دیگر نمی شـود برای خـود حضور 
اجتماعـی تعریف نکند. باالخره یا باید در پژوهشـکده ای 

مشـغول شـود یا در دانشگاه مشغول تدریس شود.
خانم هایـی کـه بـه دوره لیسـانس می آینـد و بعـد از آن 
ناگهان ناپدید می شـوند و نـه در اجتماع حضوری دارند و 
نه در مقاطع باالتر؛ باید به صحت انتخاب این افراد شک 
بکنیم. بسـیاری از این ها بدون هدف در دانشـگاه هستند، 
فقـط می خواهند مدرکی بگیرند، ازدواج کنند و بروند سـر 
زندگی شـان. همین مسـئله چه قدر بار مالی برای کشـور 
و خانواده هـا دارد؟! البتـه بـه همان میزان بایـد به نگاه و 
تحلیـل آقایونی که با خانم های تحصیل کرده دانشـگاهی 
ازدواج می کننـد و  اجـازه نمی دهند بـه طور معمول نه در 
شـرایط خاص، همسرشان شـغل یا اصاًل هر گونه فعالیت 

اجتماعی داشـته باشد، شک کرد.

  مشـاهده می شـود، بعضـی خواهـران در 
بسـیج دانشـجویی فعالیـت گاهـا بـرای اثبـات 
توانمنـدی خود  برخی اقدامات را انجام می دهند 
که اساسـاً وظیفه آقایان در تشکیالت است. نظر 

شما در این خصوص چیست؟
در فضـای التقاطی امروز که مقطع غرب زدگی و مدرنیته 
را داریـم می گذرانیـم و در فضای گذاری که هسـتیم؛ در 
همـه حوزه های زندگی مان افـراط و تفریط هایی می بینیم 

   مِن بسیجی باید بتوانم همه 
           را بـه سـمت خـودم جـذب کنـم. 
حـاال فـردی ممکن اسـت یک اشـکال 
ظاهـری داشـته باشـد. مگـر رهبـری 
خودشـان در بحـث امـر بـه معـروف و 
نهـی از منکـر نمی گوینـد ممکن اسـت 
دختـری از لحـاظ حجـاب و... مشـکل 
ظاهری داشـته باشـد؛ اما مـا خودمان 
ده ها مشـکل درونی داریم که اگر عیان 
شود چه بسا آبروی مان بریزد. پس به 

دلیل ظاهر نباید کسی طرد شود
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   در فضای التقاطی امروز که 
          مقطـع غـرب زدگی و مدرنیته را 
داریـم می گذرانیم و در فضای گذاری 
که هستیم؛ در همه حوزه های زندگی 
مـان افـراط و تفریط هایـی می بینیـم 
اعتـدال خـارج  از  اوقـات  بسـیاری  و 
می شـویم. مسـئله حضـور خانم هـا 
در فضـای اجتماعـی نیـز از همیـن 
مسـئله پیروی می کند و برخی اوقات 
می بینیـم در فعالیـت و حضور افراط 
صـورت می گیـرد و گاهی نیـز متقابالً 

دچار تفریط هایی می شویم

و بسـیاری اوقـات از اعتـدال خـارج می شـویم. مسـئله 
حضـور خانم هـا در فضـای اجتماعی نیز از همین مسـئله 
پیـروی می کنـد و برخـی اوقـات می بینیـم در فعالیـت و 
حضـور افراط صـورت می گیرد و گاهی نیـز متقاباًل دچار 

می شویم. تفریط هایی 
این که برخی خانم های بسیج دانشجویی ممکن است رفتار 
مردانه از خود نشـان دهند کار غلطی اسـت. رهبری وقتی 
می خواهند از یک الگو برای کار تشـکیالتی زنان نام ببرند 
به جنبش شـهیده »بنت الهدی صدر« اشاره می کنند و می 
گویند ایشان یک »حرکت اجتماعی زنانه« انجام دادند. نیاز 
هسـت که شـاخص های حرکت اجتماعی این بانوی بزرگ 
احصا شـود. ایشـان در شـرایط اختنـاق عـراق خطابه هایی 
دارنـدو بـه زندان می رونـد اما باید دید چـه ویژگی هایی در  
این حرکت وجود دارد که رهبری این حرکت را یک حرکت 
»زنانه« توصیف می نمایند. این بیان نشان می دهد که باید 
در نـوع فعالیت هـای فرهنگی خانم ها و آقایـان به اقتضای 
روحیـات هریک تفاوت هایی وجود داشـته باشـد. البته باید 
دقیـق و متناسـب با نـگاه دینی -کـه آن را نیـز از علمای 
دین باید گرفت- کارها را تعریف کنیم، بهترین معیار برای 
تعریف اصول کار تشـکیالتی بیانات حضرت آقاست ما باید 

به آنها عمل کنیم.

  بـرای جذب و ارتباط گیری آیا فقط باید 
خانم هـای مذهبی را درنظر داشـت یـا باید به 
سـمت ارتباط گرفتن با خانم هایی نیز رفت که 
بعضـاً ظاهـر متفاوتـی دارنـد که شـاید خیلی 

متناسـب با فضای بسیج نیست؟
مـِن بسـیجی بایـد بتوانم همـه را به سـمت خودم جذب 

کنم. حاال فردی ممکن اسـت یک اشکال ظاهری داشته 
باشـد.؛ اما ما خودمان ده ها مشـکل درونی داریم. پس به 
دلیل ظاهر نباید کسـی طرد شـود. اما باید آگاه شـود  ما 
ایـن مخاطـب را نیز باید جـزو دامنه برنامه خـود بدانیم. 
تفکر بسـیج، تفکری به گسـتردگی کل انقالب اسـالمی 
اسـت و هرکس زیر چتر انقالب اسـالمی تعریف می شود 

در دایره جذب ما نیز تعریف می شـود. 
اگـر حرف ما حق اسـت باید بتوانیم آن هـا را اقناع کنیم. 
اما متأسـفانه دایره فکری ما دارد بسـیار تنگ می شـود و 
بر اسـاس فهم خودمان -و نه بر اساس اسالم- بر رفتار 
دیگـران حـد می زنیم. اصـاًل داخل خود بچه های بسـیج 
هـم گاهـی می بینیـم اختـالف می افتـد و چند دسـتگی 
درسـت می شود و همدیگر را به مسـائلی متهم می کنیم. 
البته این چند دسـتگی ها مخصوصًا در بین آقایان بسـیار 

بیشـتر از خانم هـا وجود دارد. دلیل عمده این مسـئله آن 
اسـت که تـوان گفت و گـو و دیالوگ کردن بـا تفکرات 
و انسـان های مختلف کم شـده و این جای نگرانی دارد، 
شـاید از جـذب نیرو مسـئله مهم تری باشـد! زمانی برای 
تودیـع و معارفه مسـئول بسـیج یکی از دانشـگاه  شـهر  
تهـران رفتـه بودیم. مسـئول بسـیج در نطقی کـه انجام 
داد گفـت رهبـری بـرای مـا خط قرمز اسـت. بعـد از او، 
رئیـس دانشـگاه کـه اصالح طلـب بود صحبـت کردند و 
بـه این نکته اشـاره کـرد که حضرت آقـا و رهبری حلقه 
وصل ما اسـت! بنده خیلی از این صحبت اسـتفاده کردم 
بـه نظرم  اشـتباه اسـت کـه حضـرت آقـا را در حد یک 
طیـف یـا گفتمان در جامعـه  پایین بیاوریـم، حضرت آقا 
جایگاهشـان خیلی رفیع اسـت و با همه طیف های جامعه 
ارتبـاط برقـرار می کننـد مـا بسـیجی ها هـم باید سـرباز 

ایشـان باشـیم و برای همه بتوانیم مفید باشیم.
 

   اگـر نکته پایانی در نظر دارید بفرمایید.
در بسـیج دانشجویی اگر به کارها و اهداف اصلی و مهم 
بپردازیم همه مشـکالت و حواشـی حل می شوند انقالب 
خیلـی کار دارد خیلی از سـنگرها هنوز فتح نشـده اسـت 
بـرای اینکـه کار مهـم و اصلی را تشـخیص دهیـم باید 
خداوند به ما فرقان عنایت فرمایند در آیه 58 سوره نساء 
خداونـد می فرماینـد: »ان اهلل یأمرکـم أن تؤدوا األمانات 
الـی أهلهـا«. امانات را به اهلش بدهید خداوند بیشـتر از 
همـه به این آیه عمل می کند. اهل خدا شـویم تا خداوند 

توفیق خدمت و سـربازی اسـالم را به ما عنایت کند. ■



شماره 9/ مرداد 94 

48

اول طرح رفاقت بریزیم
بعد دنبال جذب باشیم

کارهای »کم هزینه و پراثر«؛ ضرورت امروز بسیج دانشجویی
توجه به روش های مناسـب جذب و جذاب سـازی تشـکیالت در تشـکل های دانشـجویی، یکی از موارد مهم و البته مورد 
غفلـت میان فعالین فرهنگی در تشـکل هاسـت. این که بعضـا حرف های مهمی برای گفتن وجـود دارد اما نمی دانیم آن را 
چگونه باید بیان کنیم تا بر عموم دانشـجویان اثربگذارد، گاهی باعث می شـود مجموعه ما جذابیت خود را از دسـت بدهد 
 و در نتیجه با مشـکل جذب مواجه گردد. لذا پیش از آن که به آسـیب شناسـی خود در زمینه جذاب سـازی تشکیالت بپردازیم؛ 
توجـه بـه مسـئله جذب نمی تواند گره گشـایی زیادی داشـته باشـد. به منظور بررسـی نوع مواجهه تشـکل های دانشـجویی با 
مخاطبین -وضعی که هسـت و وضعی که باید باشـد- پای صحبت هادی قاسـمی مدیرعامل خبرگزاری دانشـجو نشستیم. یکی از 
ویژگی های قاسـمی ارتباط زیاد او با مخاطبین دانشـگاهی به صورت مستقیم اسـت و سیاستگذاری های »snn« هم احتماال مبتنی 
بر همین احصای نیاز مخاطبین اسـت. قاسـمی که هنوز از فضای شاداب دانشـجویی فاصله چندان زیادی نگرفته، نقدهای زیادی 

به فعالیت های فعلی بسـیج دانشـجویی در حوزه جذب و ناکارآمدی روش های کنونی دارد.
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 اگـر بخواهیم در حـوزه ارتباط بـا مخاطب 
فضای بسـیج دانشـجویی را آسیب شناسی کنیم؛ 

چه ضعف هایی برجسته است؟
یکی از ضعف های اصلی در تشـکل ما که بسـیج دانشجویی 
اسـت متأسـفانه، نوع فعالیت هایی اسـت که انجام می دهیم. 
علی رغم ادعایی که داریم، در واقع به هیچ عنوان توجهی به 
مخاطب نداریم و دغدغه ها و مسـائلی که ما دنبال می کنیم، 
مسـائلی نیسـت که دانشـجو برای آن دغدغه داشـته باشـد.  
ایـن یکـی از دالیل اصلی اسـت کـه بین بدنه دانشـجویی و 

تشکل های دانشجویی شکاف بزرگی ایجاد کرده است.
یک نکته ای که االن ما داریم، شـناخت ما در جذاب سـازی 
تشـکل های دانشـجویی این اسـت که باید به مخاطب توجه 
کند که متأسفانه کاماًل مخاطب رها شده است. این مخاطبی 
که به سمت سطحی شدن رفته است. متأسفانه ما نه نیازهای 
مخاطب را نمی شناسـیم نـه ذائقه مخاطب را. مـا باید بدانیم 
جـوان امـروز چـه ویژگی هایـی دارد؟ جـوان امروز بـه دنبال 
کارهای سـطحی است که زود تمام شود و به نتیجه برسد. با 
فضایی که تکنولوژی برای ما ایجاد کرده یک ذائقه سـطحی 
را خواسته یا ناخواسته رقم زده که در آن، مخاطب از توضیح، 
توصیف و تبیین خیلی خوشـش نمی آید. در اکثر موبایل هایی 
که دسـت دانشجویان و جوانان هست و گروه هایی که در آن 
وجود دارد؛ حجم عمده ای از اطالعات با نگاهی سـطحی رد 
و بـدل می شـود. لذا ما بـا چنین مخاطبـی مواجهیم که وقت 
نمی گـذارد کتـاب بخوانـد و حوصله ندارد تحلیـل کند و این 
که برود ببیند اصل ماجرا چیسـت. با شنیدن یک خبر ناگهان 
تغییـر جهـت داده و واکنش هـای سـریع و کم عمـق از خود 

بروز می دهد.
نکتـه دیگـر ایـن که مخاطـب به سـمت تفرج رفته اسـت و 
خیلی تمایل ندارد در فضای جدی سـیر کند. شـما نگاه کنید 
بیشـتر ایـن گروه هایی که در شـبکه های مجـازی وجود دارد 
شـبکه های طنـز، تفریح، عکس و... اسـت. در فضای رسـانه 
ای هـم که رصد می کنیم، ولع غیرقابل وصف و شـدیدی در 
موضـوع طنـز وجود دارد. من تقریبـًا در تلویزیون هیچ برنامه 
طنزی را نمی شناسـم که مخاطب نداشـته باشـد. برنامه های 
خبـری کـه تم طنـز دارنـد معمـواًل مخاطـب زیـادی دارند. 
نمونه اش برخی بسـته های خبری صداوسیما است. به همین 
دلیل هم شبکه نسیم در مدت کوتاهی به یکی از موفق ترین 
شـبکه های صدا و سیما تبدیل شد. علتش این ذائقه مخاطب 
اسـت. اگر ببینید رهبری هم در دیدار اخیر با دانشـجویان به 
ایـن موضوع اشـاره کردند کـه می توان از بیان طنـز در ارائه 
مطالـب اسـتفاده کرد. اصاًل مخاطب دوسـت دارد حدی ترین 

مطالب را هم به زبان طنز بشنود.
در فـرم فعالیت هـا به شـیوه های جذاب بـرای جلب مخاطب 
توجـه بایـد بکنیم. این کاری اسـت که ما در دکترسـالم آن 
را انجـام داده ایـم و دیده ایـم که می شـود ایـن کار را کرد. ما 

جدی تریـن مسـائل را داریم به زبان طنـز مطرح می کنیم که 
این طنز آگاهی بخش با استقبال هم مواجه شده است.

حـاال مـا بـه جـای توجـه بـه ایـن موضـوع در تشـکل های 
دانشـجویی چـه می کنیـم؟ یک سـری مسـائل را بـه عنوان 
موضوعـات محـوری در نظـر می گیریـم و آن را مـدام برای 
خودمـان و به عنوان دغدغه خودمان مطرح و تکرار می کنیم 
و اصاًل کاری نداریم کسی این حرف ها را گوش می کند یا نه.

 
  البتـه به نظر می رسـد توجه ما بـه این که 
مخاطب چه چیزی می پسندد و دلش چه می خواهد 
نباید باعث شود از این غافل شویم که واقعاً به چه 
چیـزی احتیـاج دارد. تاکیـد شـما بر خواسـته ی 
مخاطـب )want( اسـت در حالـی که شـاید نیاز 
مخاطـب )need( در حقیقـت چیـزی فراتر از آن 

است.
 بلـه. اما این مسـلم اسـت که ما بایـد از »want« مخاطب 
شروع کنید و در ادامه به »need« او برسیم. اصاًل در قرآن 
مدلـی کـه بـرای تبلیغ معرفی شـده؛ مـدل ابراهیمی اسـت. 
آیـا حضـرت ابراهیـم )ع( از همـان اول بیـن پت پرسـتان یا 
خورشیدپرسـتان رفـت و شـروع کرد بـه داد و فریـاد که چرا 
بت می پرسـتید؟ این چه کاری اسـت که می کنید؟ خیر. ابتدا 
بـا »همراهی« مردم شـروع کرد و گفت عیبی نـدارد، ما هم 
آزمایـش می کنیـم. روز بعـد که ماه و خورشـید افـول کردند 
وارد مرحلـه »تشـکیک« شـد و ایـن سـؤال را در ذهن آن ها 
ایجـاد کـرد که ماه و خورشـید چرا افول کردنـد؟ خدای نیمه 
وقت که به درد پرسـتیدن نمی خورد. ببینید در ذهن مخاطب 
یک عالمت سـؤال ایجاد کرد. این دقیقًا همان »want« و 
»need« است که شما اشاره کردید. حاال ما در تشکل های 
دانشجویی داریم چه می کنیم؟! دقیقًا مثل یک قیف برعکس 
عمل می کنیم. از خواسته ی خودمان شروع می کنیم تا به نیاز 

مخاطب برسیم! خب معلوم است که این جواب نمی دهد.
البتـه بایـد توجه کـرد منظور این نیسـت که چـون مخاطب 
سـطحی شـده اسـت پس ما هم باید سـطحی بشـویم؛ بلکه 
منظـور ایـن اسـت کـه بتوانیـم از فرمـی اسـتفاده کنیـم که 
عمیق ترین مطالب را بتوان در قالب یک تصویر یا نوشته که 

بتواند با مخاطب ارتباط برقرار کند، ارائه نماید.

 چه گونه می توان بـا وجود مضیقه های مالی 
در تشکل های دانشجویی به فعالیت هایی مبادرت 
کـرد که طی آن خواسـته مخاطبین هم مورد توجه 
 قـرار گیـرد و دانشـجویان بتواننـد بـا آن ارتباط 

برقرار کنند؟
یـک نکتـه خیلـی مهم برای تشـکل های دانشـجویی پول و 
مسـائل مالـی اسـت. اولین حرفی کـه وقتی سـراغ بچه های 
تشکل های دانشجویی می روی به عنوان بهانه می گویند این 

است که ما پول نداریم، به ما کمک نمی کنند و... .
مـن می خواهـم نقدی به این مسـئله بزنم. ببینید شـما وقتی 
در تشـکل پول کافی داشـته باشـی، نـوع برنامه های خودت 
را متناسـب بـا ایـن حجم پـول تنظیـم می کنی. مثـاًل وقتی 
پول زیادی داری سـراغ برگزاری اردو یا نمایشـگاه سـنگین 
مـی روی. جنـس فعالیت هایی که پرزحمت هسـتند امـا الزامًا 
درسـت و مورد نیاز نیسـتند. اما وقتی پول نداری می روی به 

سراغ فعالیت های کم زحمت و آسان.
یکـی از کارهایـی کـه بـه جـذب و جریـان سـازی مـا در 
تشـکل های دانشـجویی  کمک می کند، تغییر اسـتراتژی در 
فعالیت هـا از سـمت کارهای »پرزحمت کم اثـر« به کارهای 
»کم زحمت پراثر« اسـت. این تغییر استراتژی باعث می شود 
تشـکل جذاب شـود. در حال حاضر دانشـجویان تشکل های 
دانشـجویی وقت زیادی را صرف می کنند، از جیب خودشـان 
می زننـد و هزینه های زیادی را متقبل می شـوند اما احسـاس 
اثرگذاری مفید ندارند. دلیل آن این اسـت که بیشتر به جنس 
فعالیت هـای پرزحمـت و کم اثر مبادرت می ورزند. تشـکل ها 
خصوصًا بسـیج دانشـجویی معمواًل از همان اول ترم مشغول 
اجرائیـات هسـتند. حتـی از یک ماه قبل شـروع مهـر درگیر 
اردوی پیـش دانشـگاهی هسـتند؛ در آبـان و آذر هـم یـک 
مراسـم 13 آبـان و 16 آذر برگـزار می کننـد، بالفاصله درگیر 
اردوی مشـهد یـا اردوی تفریحـی به فالن جا می شـوند. بعد 
از امتحانـات هم بالفاصله درگیر راهیان نور هسـتند. راهیان 
کـه تمام می شـود سـریع مشـغول اردوی جهادی می شـوند. 
وضعیت فعالیت های ما در تشـکل های دانشـجویی این شده 
است. آیا این کمال مطلوب ما در یک تشکل است؟ در میان 
فعالیت هـای متعدد مـا واقعًا چه قدر برای فعالیت ایدئولوژیک 
وقت صرف شـده اسـت؟ ایـن جنس از فعالیت هـای روتین و 
صرفـًا اجرایی مـا را از شـخصیت های »ایدئولوژیک« تبدیل 
به یک سـری انسـان های »هم آهنگ کننـده« تبدیل کرده 

  جــوان امـروز بـه دنـبــال 
        کارهـای سـطحی اسـت کـه 
زود تمـام شـود و به نتیجه برسـد. با 
فضایـی که تکنولوژی برای ما ایجاد 
کرده یک ذائقه سطحی را خواسته یا 
ناخواسته رقم زده که در آن، مخاطب 
از توضیـح، توصیـف و تبییـن خیلی 
خوشـش نمـی آیـد. در اکثـر موبایـل 
هایی که دست دانشجویان و جوانان 
هسـت و گـروه هایی کـه در آن وجود 
دارد؛ حجـم عمـده ای از اطالعـات با 
نگاهـی سـطحی رد و بدل می شـود. 
لـذا ما بـا چنیـن مخاطبـی مواجهیم 
کـه وقـت نمی گـذارد کتـاب بخواند و 

حوصله ندارد تحلیل کند  
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اسـت. تبدیل شده ایم به بهترین هماهنگ کننده های کشور. 
حتـی برنامه هـای جریان سـاز و از جنس سیاسـی اجتماعی 
و فرهنگـی سـالنی هم ما هیچ نقشـی در پـی ریزی فکری 
آن نداریـم و کار فکـری مربوط به چنین مراسـم هایی را به 
طـور کامل به سـخنران برنامـه واگذار می کنیم.  متأسـفانه 
جاذبه های ما در بسـیج عاریتی شـده است. یعنی ما خودمان 
از درون نمی جوشیم و انگار اصاًل حرفی برای گفتن نداریم. 
در مواجهـه با شـبهه ها هم فوری تمـاس می گیریم با فالن 
سـخنران که بیاید و جواب آن ها را بدهد. در حالی که وجود 
انسـان هایی که خودشـان بتوانند قدرت اقناع داشـته باشند، 
فی نفسـه بـه جـذب دیگر دانشـجویان کمک می کنـد. وقتی 
دانشـجویی می بیند رفیقش که ازقضا در تشـکل اسالمی هم 
حضـور دارد، در جلسـات مناظـره، کالس درس و هر محیط 
دیگر خوب سـخن می گویـد و حرف برای گفتـن دارد، اصاًل 

میل و اشتیاق پیدا می کند که با او رابطه اش را تقویت کند.
 در حـال حاضـر ما مسـیر را گـم کرده ایم. تبدیل شـده ایم به 
کسـانی که فقط همایش برگزار می کنیم کـه همایش برگزار 
کرده باشـیم؛ اردو برگزار می کنیم که اردو برگزار کرده باشـیم. 
بـدون این که قبل از شـروع کار ببینیم آیـا این فعالیت ارزش 
هزینه مالی و انسانی که برای آن صرف خواهد شد را دارد یا نه.

در راسـتای بحث مشـکالت مالـی که اشـاره کردید، مدتی 
اسـت یک ایده تحت عنوان »اداره یک تشـکل دانشـجویی 
رایگان« ذهن مرا به خود مشـغول نموده است. شاید بگویید 
مگر می شـود یک تشـکل دانشـجویی را رایگان اداره کرد؟ 
من می گویم می شود؛ بنشینیم و فکر بکنیم که چه کارهای 
تشـکلی می تـوان انجـام داد که پـول نخواهد ولـی اثرگذار 
باشـد. جنس کارهای رسـانه ای از نشـریه گرفتـه تا فضای 
مجازی تا گروه های موبایلی از جمله این کارهاسـت. پخش 
فیلم خصوصًا در خوابگاه ها، یکی از این کارهاسـت؛ کرسـی 
آزاداندیشـی و تریبون های آزاد نیز همین گونه اسـت. این ها 
سـخت افزار نمی خواهد؛ مغزافزار می خواهد. افراد هماهنگ 

کننده نمی خواهد بلکه افراد اهل فکر و ذوق می خواهد.
یـا مثـاًل بیـش از 90 درصـد دانشـجویان در حـال حاضـر 
عضـو شـبکه های اجتماعی موبایلی هسـتند. از طرفی بیش 
از 99 درصـد پیام هایـی کـه در این گروه ها که به اشـتراک 
گذاشـته می شود؛ فقط فورواد و کپی است. حاال تشکل های 
دانشـجویی باید مشـخص کنند چه سهمی از آن یک درصد 
تولیـد کننـده اصلی محتـوا را به خود اختصـاص داده اند؟ آیا 

تولید محتوا در شبکه اجتماعی هزینه می خواهد؟
 

 البتـه مشـکلی کـه در جنـس فعالیت های 
رسـانه های جدید و خصوصاً شبکه های اجتماعی 
مطرح اسـت؛ این اسـت که بعضـاً مخاطب را از 
تعمق در محتوا دور می کنند و مخاطب را به تفکر 
سطحی فروکاست می دهند. این که رهبر انقالب 
مؤکـدا در جمع هـای دانشـجویی همچنـان بـه 
»کتـاب« به عنوان منبع اصلی تغذیه فکر تصریح 
می کنند و از دانشـجویان می خواهنـد به خواندن 
عـادت کننـد از همیـن حیـث اسـت. در طراحی 
برنامه هـای جـذاب تشـکیالتی چه نکاتـی باید 
مدنظر قرار گیرد که آسـیب سـطحی شـدن را از 

بین ببرد؟ 
اتفاقًا آن جنس کارهایی مدنظر است که پشت آن فکر زیادی 
نهفته باشد. اصاًل معنای حرف من سطحی شدن نیست. من 
می گویم باید حرف را »سـاده« گفـت. مصداق این حرف را 
در ادبیـات امام )ره( ببینید. ثقیل ترین مفاهیم را حضرت امام 
در سـاده ترین لحـن بیـان می کرد به گونـه ای که حتی یک 
روسـتایی که تاکنون کتابی نخوانده بود هم آن را می فهمید. 
این هنر اسـت. ما چه هنری داریم؟ آیا ما توانسـته ایم همین 
کتاب هایـی را خوانده ایـم و محتوایـی را کـه اندوخته ایـم به 
دیگـران منتقل کنیـم؟ همین دوره هایی مثل خـط امام )ره( 
و طرح والیت که دانشجویان از سراسر کشور جمع می شوند 
تا معرفت اندوزی کنند برای این اسـت که بتوانند این محتوا 
را در قالب مناسـبی انتقال دهند. اگر هدفشان چیزی جز این 
است اشتباه می کنند. اما متأسفانه ما در چگونه گفتن و انتقال 

دادن محتوا مشـکل داریم. افـراد محتوایی را که خوانده اند و 
آموخته اند را در سینه های خود حبس می کنند.

بایـد روی راه »خـوب گفتن« را تشـخیص داد. گاهی اوقات 
بـا یک عکـس می توان خوب گفـت. بعضی وقت هـا با یک 
عکـس، گاهـی با یک تیتر و گاهی با یک گزارش و شـاید با 
یک مصاحبه. باید خالقیت به کارگیری مناسب محتوا داشت.
مثـال می زنـم. در نقـد توافـق لـوزان مدل هـای مختلفی از 
فعالیـت قابـل تصور بود. یـک راه این بود که ایـرادات و نقد 
این توافق در گزارش هایی تخصصی تصریح شـود. طبعاً این 
کار مخاطـب خـاص و البته محدود خـودش را دارد. اما یک 
مدل کار این اسـت که سـراغ یکی از کارکنان دانشگاه مثاًل 
 باغبان یا راننده سـرویس دانشـگاه بروی و با او درباره توافق 
گفـت و گو کنی. گاهی اوقات حرفی را که می خواهی باید از 
زبان چنین افرادی بیرون بیاوری تا بتوانی اثرگذار باشی. بعد 
ببینید چنین کاری چه قدر تأثیر دارد. مطمئن باشید هفته بعد 

همه در دانشگاه درباره این موضوع صحبت می کنند.
در موضوع استفاده از طنز هم ماجرا همین است. هوشمندترین 
انسـان ها کار طنـز انجـام می دهنـد و می توانند مسـائل را از 
زوایایـی ببیننـد که افراد دیگر نمی بیننـد. این که من از تغییر 
استراتژی به سمت کارهای کم زحمت پر اثر صحبت می کنم؛ 

معنایش کمک به سطحی شدن مخاطب نیست.

 یکی دیگر از مشکالت مهمی که در اجرای 
برنامه هـای مختلـف در دانشـگاه وجـود دارد که 
مسـئولین  از  را  خالقانـه  فعالیت هـای  امـکان 
تشکل ها می گیرد، کمبود نیروی انسانی است. به 
طوری که گاهی می بینیم حتی بعضی از تشـکل ها 
کمتر از تعداد انگشـتان یک دست نیروی کلیدی 
دارنـد. مهم تریـن راه بـرای پر کـردن این خالء 

چیست؟
علتـش مشـخص اسـت. مـِن دانشـجو وقتـی خـودم را در 
برنامه های تشـکل نمی توانم ببینم؛ چرا باید جذب آن بشوم 
و در آن فعالیت کنم؟ شـما فرض کنید در دو سـالن دانشگاه 
دو برنامـه در حال برگزاری باشـد؛ یکی برنامه سـخنرانی با 
یک سـخنران مدعو متوسط مگر در کشور چند نفر سخنران 

   یـکـی از کـارهـایــی کـه به 
          جـذب و جریـان سـازی مـا در 
تشـکل هـای دانشـجویی  کمک می 
کنـد، تغییـر اسـتراتژی در فعالیت ها 
از سـمت کارهای »پرزحمـت کم اثر« 
بـه کارهای »کم زحمت پراثر« اسـت. 
این تغییر اسـتراتژی باعث می شـود 
تشـکل جـذاب شـود. در حـال حاضر 
دانشجویان تشکل های دانشجویی 
وقـت زیـادی را صـرف مـی کننـد، از 
جیـب خودشـان مـی زننـد و هزینـه 
هـای زیـادی را متقبل می شـوند اما 

احساس اثرگذاری مفید ندارند

   در میـان فعالیت های متعدد 
         مـا واقعـا چـه قـدر بـرای فعالیـت 
ایدئولوژیـک وقـت صـرف شـده اسـت؟ 
و  روتیـن  هـای  فعالیـت  از  ایـن جنـس 
صرفـا اجرایـی مـا را از شـخصیت های 
سـری یـک  بـه  تبدیـل   »ایدئولوژیـک« 
 انسان های »هم آهنگ کننده« تبدیل کرده 
 است. تبدیل شده ایم به بهترین هماهنگ 

کننده های کشور
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جذاب و درجه یک داریم؟!- و در سـالن دیگر یک تریبون 
دانشـجویی. بـه نظر شـما مخاطبیـن دانشـگاه از کدامیک 
بیشـتر اسـتقبال می کننـد؟ مـن می گویـم دانشـجو اصاًل 
سـخنرانی را در برنامه هـای خود نمی بینـد. به این دلیل که 
»خـودش« را در ایـن برنامه نمی تواند ببینـد. اما در تریبون 

آزاد خودش نقش آفرینی می کند و اظهار نظر می نماید.
از سـوی دیگـر وقتی مالک جـذب را تنگ نظرانه کردیم و 
حلقـه دوسـتان و تشـکیالت را  به ظواهر افراد یا مسـائلی 
مانند همشـهری، قومیت و... تقلیل دادیم، طبیعی است که 

افراد انگشت شماری برای ما باقی می مانند.
نکتـه دیگـر در مقولـه جـذب هـم ایـن اسـت کـه معمواًل 
انسـان های سـطحی، افـراد سـطحی دور خودشـان جمـع 
می کنند و انسان های عمیق، افراد عمیق دور خودشان جمع 
می کنند. لذا هرچه افراد در تشکیالت خودساخته و قوی تر 
باشـند، می توان انتظار داشـت افراد پخته تری در دوره های 

بعد وارد تشکل بشوند.  

 چـه گونه باید از ایـن نگاه های تنگ نظرانه 
دور شد و حلقه افراد در ارتباط با بسیج دانشجویی 

در دانشگاه را هرچه بیشتر گسترش داد؟
چـه ایـرادی دارد که در حلقه های دوم و سـوم و در سـطح 
اعضـا، اجـازه بدهیـم افرادی حضـور پیدا کنند که شـاید از 
نظر ما همه مالک های بسـیجی بودن را هم به طور کامل 
ندارنـد؟ اصـاًل چرا مـا اصرار داریـم در اولین برخـورد افراد 
با بسـیج دانشـجویی فوراً او را جذب و سـازماندهی کنیم؟  
اتفاقًا یکی از غلط ترین روش هایی که در بسـیج رایج است، 
همین اسـت که بالفاصله فرد را در اولین مواجهه با بسـیج 
به نیروی انسانی جهت تشکیل پرونده هدایت می کنیم؛ در 
حالـی کـه باید یکـی دو هفته با فرد رفیق بشـویم و ارتباط 
برقرار کنیم و بعد بخواهیم سراغ فرم پر کردن برویم. گاهی 
در روز ثبـت نـام، روی میـز بسـیج فرم هـای عضویت قرار 
می دهیـم تـا افـراد قبـل از ثبت نام در دانشـگاه، در بسـیج 
ثبـت نام کننـد! خب نبایـد ویترین ما برای معرفی تشـکل 
»فرم عضویت« باشد. ویترین ورودی باید ایجاد صمیمیت، 

رفاقت با فرد باشد.
همیـن ایـام ثبت نام دانشـجویان یکـی از مهم ترین روزها 
بـرای ارتبـاط گرفتن با افراد اسـت. به نظـرم در ایام جذب 
جدیدالورودها باید همه افراد فعال تشکل جمع شوند و قرار 
بگذارنـد هرکدامشـان هر روز بـا 5 نفر ارتبـاط بگیرند و به 
تشکیالت جذب کنند. منظور هم از ارتباط گرفتن این است 
کـه بـه دنبال افراد بروند و با او طـرح رفاقت بریزند و حتی 
در مراحل ثبت نام او را همراهی کرده و مشکالتش را رفع 
کنند. نه این که غرفه ای درسـت کنند و در آن بایسـتند تا 
دانشـجویان به آنان مراجعه کرده و سؤاالتشـان را بپرسند. 
اصـاًل نیازی بـه نمایشـگاه زدن و این کارهـای پرهزینه و 

کم اثر نیست.   
حـاال بعـد که این طـرح رفاقت ریخته شـد، از ایـن به بعد 
می توانـد تـازه روی فرایند جذب فکر کند و او را به سـمتی 
کـه می خواهد بکشـاند. رفاقت خیلی مسـئله مهمی اسـت. 
تعداد بسیاری از دانشجویان هر سال وارد دانشگاه می شوند 
کـه در خانواده هـای خوب و متدینی رشـد کرده انـد؛ اما به 
محـض ورود به دانشـگاه چون در ریـل رفاقت غلط یا بین 

همشهری های غلط می افتند به ناکجا آباد می رود.
مـن خـودم زمانی کـه وارد دانشـگاه شـدم با یـک فضای 
افتضـاح در خوابـگاه مواجـه بودم. چندنفر بچـه تهرانی هم 
بودنـد که ما با آن ها رفیق شـده بودیم که متأسـفانه خیلی 
مسـئله داشـتند. بعد از یک مدت مسئول بسیج دانشگاه مرا 
به سـمت خودش کشـید و از آن جمع جدا کرد. در حقیقت 
مـن را نجـات داد. چه بسـا اگر آن فـرد نیامده بـود و مرا از 
افـراد نادرسـت جدا نکرده بود؛ شـاید مسـیر زندگی من به 
سمت وسـوی دیگـری می رفـت. هرچند باالخره مـا از قبل 
سـابقه فعالیت های مذهبی هم داشـتیم ولـی باالخره تأثیر 

محیط خصوصًا در شرایط غربت غیرقابل انکار است.

 )snn( ظاهراً شـما در خبرگزاری دانشجو 
هـم اسـتراتژی خـود را مبتنـی بـر فعالیت های 
مخاطب پسـند و کم هزینه معطوف کرده اید. در 

خصوص این فعالیت ها کمی توضیح دهید.
بـه نظـرم خبرگـزاری دانشـجو می توانـد به عنـوان یک 
مـدل قابـل تعمیـم مطـرح باشـد از ظرفیتـی کـه همین 
االن عین این ظرفیت در دانشـگاه ها وجود دارد. خداوند 

لطف کرد و به ذهن دوسـتان ما در مجموعه انداخت که 
فعالیت هایی داشـته باشـیم که مبنـای آن جذب مخاطب 

باشـد و یکی از آن ها مجموعه دکتر سـالم بود. 
جالـب اسـت مخاطبـان شـما بدانند کـه افرادی کـه دکتر 
سـالم را شـروع کردنـد هیچ کدام حـوزه تخصصی یا حتی 
تحصیلی شـان مربـوط بـه ایـن کار نبـود. تجربه هایـی که 
داشـتند عمدتًا در فضای دانشـگاهی و نشریات دانشجویی 
یـا کارهـای کوچک رسـانه ای بود. ولی با تـوکل بر خدا به 
ایـن میـدان وارد شـدند و خـدا هم به ایـن کار برکت داد و 
اتفاقًا بعداً برخی از این دوسـتان رشـته تحصیلی شان را هم 

به سمت و سوی این فضا بردند.
گاهـی اوقـات برخی توهـم می کننـد ایـن مجموعه طنز 
دکتر سـالم که تولید می شـود حاصل ده ها سـاعت اتاق 
فکر یا یک تحریریه چند ده نفره اسـت که صبح تا شـب 
فیلـم می بیننـد و... . در حالـی کـه واقعیت این اسـت که 
دکتـر سـالم در قالب »زیر پله انقالب اسـالمی« شـکل 
گرفتـه اسـت. برخـی اوقـات کـه دانشـجویان یـا بعضی 
مسـئولین اینجـا سـر می زننـد فکـر می کنند بایـد منتظر 
دیـدن یـک اسـتودیوی مجهـز باشـند و از دیـدن چنـد 
کامپیوتـر و یـک میکروفـون سـاده معمولـی که نریشـن 

دکتر سـالم توسـط آن گفته می شود تعجب می کنند.
پـس یکـی از تجربیـات مهـم مـا در مجموعـه خبرگزاری 
دانشـجو این اسـت که تشـکل ها به هیچ عنـوان نباید کار 
را سـخت بگیرنـد. کار راحـت تـر از آنی اسـت که فکرش 

را می کنند؛ منتها نیاز به استمرار و استقامت داشته باشد.
یکـی دیگـر از نکاتـی که مـا در خبرگزاری دانشـجو به آن 
تاکیـد داریـم، اهمیت دادن به مخاطبین اسـت. از نظرات و 
کامنت های مخاطبین گرفته تا بسیاری از سوژه های همین 
دکتر سـالم برگرفته از پیشـنهادات و ایمیل های اسـت که 

دانشجویان ارسال می کنند.
کار مـا چـه در دکتـر سـالم و چـه در سـایر بخش هـای 
خبرگـزاری مدلی از فعالیت های کم هزینه و پر اثری اسـت 
که اشـاره شـد؛ و این دقیقًا همان چیزی اسـت که در دفاتر 

بسیج دانشجویی نیز باید مورد تاکید و اجرا قرار گیرد. ■

  یکی ازغلط تـرین روشـهایی    
اسـت،  رایـج  در بسـیج  کـه            
همیـن اسـت کـه بالفاصله فـرد را در 
اولیـن مواجهـه بـا بسـیج بـه نیـروی 
 انسـانی جهت تشـکیل پرونده هدایت 
مـی کنیـم؛ در حالـی که بایـد یکی دو 
هفتـه بـا فـرد رفیـق بشـویم و ارتباط 
برقرار کنیم و بعد بخواهیم سـراغ فرم 

پر کردن برویم
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 طیف خاکستری حق انتخاب زیادی دارد
معمواًل تشـکل ها و کانون های بسـیار زیاد و متنوعی در سراسر دانشگاه وجود دارند 
که هر یک مایلند بدنه دانشگاه را به سمت خود متمایل کنند؛ هر گوشه دانشگاه را 
که نگاه کنیم پوسـتر یا بنری را می بینیم که انبوه دانشـجویان را به شرکت در فالن 
برنامـه، حضـور در فالن همایش یا خواندن فالن نشـریه دعـوت و توصیه می کنند. 
در شـرایطی که به تعبیر اقتصادی اش معمواًل )خصوصًا در دانشـگاه های بزرگ تر( 
عرضه بیشـتر از تقاضاسـت؛ بازار »جذب« به سـمت اشـباع شـدن میل می کند. در 
چنین شرایطی هنر مخاطب شناسی و استفاده از تکنیک های خالقانه ارتباط گیری 
می توانـد کمـک شـایانی در موفقیت در این بازار رقابتی داشـته باشـد. باید پیش از 
هرچیـز دیـد که مخاطب چه چیز می خواهد و سـپس تله های انفجاری را در مسـیر 
راهش در راهروهای دانشکده، تابلوها و بردها نصب کرد و چشم و مغز خاکستری ها 

را مجذوب و محصور خود نمود.

  طیف خاکسـتری یک عده معدود نیستند
نباید تصور کرد طیف خاکسـتری یک اقلیت از دانشـجویان را شـامل می شـوند. 
بـه عبارتـی تقریبًا می تـوان گفت اگر تعریفی به نام »طیف خاکسـتری« را قبول 
داشـته باشـیم؛ اکثریـت دانشـجویان حاضر در دانشـگاه را همین طیف تشـکیل 
می دهند. به دلیل همین تعداد زیاد این قشـر هم هسـت که سرمایه گذاری روی 
ایـن بدنـه عظیـم دانشـجویی حتمًا بـه زحمتش زحمـت اش می ارزد. البته قشـر 
خاکسـتری تعریف مطلقی ندارد؛ و نمی توان گفت این عبارت صرفًا درباره طیفی 
از نگـرش »سیاسـی« اطالق می شـود؛ بلکـه در تعریف عام افـرادی را می توان 
نسـبت به حوزه های فعالیت مختلف در زمره قشـر خاکسـتری و غیر از آن قرار 
داد. به عنــوان مثــال دانـــشجویانی که نسبت به فعالیت سیاســی دانشگاهی 

کاماًل فعال هسـتند؛ ممکن اسـت نسـبت به فعالیت های علمی یا مثاًل ورزشـی 
در دانشـگاه یا تشـکیالت ذیـل طیف خاکسـتری قرار بگیرنـد و حضور آن ها در 
این سـنخ برنامه ها، خودش نیاز به فرآیند جذب مجزا دارد. لذا با توجه به نسـبی 
بـودن ایـن تعریـف، به ازای هر یک از واحدهای تشـکل و هر برنامه، افراد را به 

صورت مجزا دسـته بندی کرد.      

 طیف خاکسـتری سهل و ممتنع است
جـذب طیف خاکسـتری بـه همان میزان که کار راحتی اسـت؛ همان قـدر پیچیده و 
سـخت اسـت. در نگاه اول با توجه به کثرت دانشـجویان این قشـر؛ تور ماهیگیری 
ما هرچه قدر هم که روزنه های درشـتی داشـته باشـد می تواند ماهی های بزرگ را 
در دام خود بیندازد. دانشـجویانی هسـتند که هرچند محلی را برای فعالیت خود پیدا 
نکرده اند؛ اما بی کاری و وقت های خالی حوصله شـان را سـر برده اسـت و مترصد 
اولین فرصت هسـتند که در گوشـه ای از این دانشگاه به فعالیت مشغول شوند. یک 
معارفه ی خوب یا یک گپ و گفت  و درد و دل صمیمی با این افراد مسـاوی اسـت 

با جذب آن ها  به سمت و سوی تشکیالت مطلوب.

 طیف خاکستری لیز است
این ماهی هایی که به تور »جذب« شما می افتند؛ فلس هایی لیز و لزج دارند. فّرار 
بودن یکی از ویژگی های قشـر خاکسـتری در دانشگاه است. دلیل آن هم این است 
که تا مدت ها، آن گونه که شما به تشکیالت پای بند هستید، چنین تعصب و تعلق 
خاطری به تشـکل شـما ندارد. کافی اسـت به دلیل کوچک ترین مسـئله یا برخورد 
غلطی از شما برنجند تا از فردا آن ها را درحالی که در دفتر تشکل مقابل شما پرسه 
می زنند؛ رویت نمایید.  همین مسـئله باعث می شـود تا زمانی که تعلق خاطر میان 
آید؛ ظرافت های زیادی نیاز 

 
افراد جذب شـده قشـر خاکسـتری با مجموعه به وجود

تاملی در ویژگی های طیف »به اصطالح خاکستری«

 ماهی گیری 
به سبک تشکیالتی
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چگونه
 مخاطب را 
دریابیم؟!

معرفی جزوه »مخاطب شناسی« 
قرارگاه شهید باقری

شناخت مخاطب در تشکل های دانشجویی و روش 
هـای مواجهه بـا مخاطب اهمیت بسـیار زیادی در 
فعالیـت این تشـکیالت دارد. خصوصا در نشـریات 
دانشـجویی و کارهای رسـانه ای که همیشـه برای 
دانشـجویان جـذاب بـوده و بـه عبارتـی نشـریات 
دانشجویی به عنوان بازوی اصلی رسانه ای تشکل 
های دانشـجویی از اهمیت بسـزایی برخوردار بوده 
انـد. تمامـی تشـکل هـای دانشـجویی و نهادهای 
فرهنگـی به دالیـل گوناگون اقدام به انتشـار هفته 
نامـه هـا، ماه نامـه هـا و... می نماینـد و در تالش 
هسـتند در ایـن باره عـالوه بر اینکـه اقدامات خود 
را بـه اطالع سـایر دانشـجویان برسـانند بتوانند در 
فضا سـازی دانشـگاه نیز سـهم بیشـتری از جریان 
اطالعات به دسـت بیاورند و مخاطبین بیشـتری را 

جذب نمایند.
هـدف هـر رسـانه ای، چه ملی و بیـن المللی و چه 
در سـطح دانشـگاه جذب مخاطبین بیشتر است. بر 
همین اسـاس اسـت که رسـانه های بـزرگ هزینه 
هـای باالیـی را صـرف می کننـد تا بتوانند بیشـتر 
دیده شـوند و بالطبع بیشـتر تاثیـر بگذارند.این مهم 
مسـتلزم کار دقیق و علمی بر روی مخاطبین است. 
 اساسـًا تا فهم درسـتی از مخاطب به دسـت نیاید و 
رسانه ها نتوانند ویژگی های خاص مخاطبین هدف 
خود را به درستی شناسایی کنند، اقدامات رسانه ای 
و تبلیغـی آنها ناقص خواهد ماند. مخاطب شناسـی 
یکـی از اصـول اصلـی مدیریـت رسـانه اسـت که 
نیازمند اسـت که مسئولین رسـانه های دانشجویی 
بـا دقت بسـیار به آن دقـت و توجه نماینـد چرا که 
با درک درسـت از مفهوم مخاطب و تقسـیم بندی 
های آنها و شناسایی درست گرایش های مخاطبین 
هـدف می توان میزان تاثیر گذاری یک رسـانه ای 

را بسیار باال برد.
کـه  هسـتند  منـد  گلـه  بـه  دانشـجویان  عمومـًا 
 دیگـر نشـریات مکتـوب یـارای مقابلـه بـا سـایر 

رسانه های مجازی را ندارند و یا دانشجویان رغبتی 
برای مطالعه نشـریات دانشجویی نشان نمی دهند، 
جواب ما به این سـری از دانشـجویان همیشـه این 
بوده و هسـت که هیچ گاه نشـریات دانشـجویی و 
مدیران رسـانه ای در دانشـگاه هـا نگاهی علمی و 
تخصصـی به فضای دانشـگاه، مخاطبیـن در آن و 
نقاط آسـیب پذیری و مشـترک دانشجویان نداشته 
اند و بدون نیاز سـنجی درست اقدام به تولید محتوا 
نموده اند. از این رو تا درک درسـتی از این مسـائل 
به دسـت نیاید یقینًا هیچ رسـانه ای)اعم از مکتوب 
و غیـر مکتـوب( نمـی تواند فضای سـازی مثبت و 

سازنده ای را در هیچ محیطی انجام دهد.
از این رو واحد مطالعات قرارگاه شـهید باقری اقدام 
بـه انتشـار جـزوه مطالعاتی-تشـکیالتی »مخاطب 
شناسـی در نشـریات دانشـجویی و بررسـی چنـد 
تکنیـک عملیـات روانی« نموده اسـت تـا بتواند تا 
حـدودی دانشـجویان را بـا این فضا آشـنا نموده و 
آنها را در بهبود وضعیت نشـریات دانشجویی کمک 

نماید.
در این جزوه آموزشـی عالوه بـر تعریف مخاطب و 
تقسیم بندی های آن از منظر رسانه،اصول سیاست 
گذاری تبلیغات رسـانه ای در نشـریات دانشـجویی 
نیز آورده شـده اسـت تا این نشـریات بتوانند درک 
درسـت تری از تولید محتوا داشته باشند. این جزوه 
آموزشـی در سـه بخـش کلـی، مخاطب شناسـی، 
اصـول تبلیغـات و سیاسـت گـذاری نشـریات کـه 
تحـت عنـوان فراینـد تولیـد محصـول رسـانه ای 
مطرح شـده اسـت و در نهایت بررسی چند تکنیک 
عملیات روانی شـامل شـایعه، برجسته سازی، اقناع 
روانـی و تکنیک های اقناع روانـی هاولند گنجانده 
شـده است تا دانشـجویان عالوه بر آشـنایی با آنها 
به کاربسـت درسـت آن اقدام نماینـد. جزوه مذکور 
 از پایـگاه مجـازی قرارگاه شـهید باقـری به آدرس

 q-b.ir  قابل دریافت است. 

باشد تا این ماهی های زودرنج را در تور خود نگه دارید. بهترین 
کار ایـن اسـت که فضایی در تشـکل مهیا کنید کـه ماهی های 
شما اصال احساس نکنند در تور شما هستند و آرام آرام با فضای 

     
شما همراه شوند.   

 طیف خاکستری تشنه است
در نگاه اول با توجه به کثرت دانشجویان این قشر؛ تور ماهیگیری 
ما هرچه قدر هم که روزنه های درشـتی داشـته باشـد می تواند 
ماهی های بزرگ را در دام خود بیاندازد. دانشجویانی هستند که 
هرچنـد محلـی را برای فعالیت خود پیـدا نکرده اند؛ اما بی کاری 
و وقت های خالی حوصله شان را سر برده است و مترصد اولین 
فرصت هستند که در گوشه ای از این دانشگاه به فعالیت مشغول 
شـوند. سـردر گمـی این قشـر آن ها را به تشـنه تریـن ماهیانی 
تبدیـل کرده کـه داوطلبانه حاضرند خود را بـه قالب ماهیگیری 
شما تسلیم کنند. یک »معارفه ی خوب« یا یک »گپ و گفت« 
و درد و دل صمیمی با این افراد مساوی است با جذب آن ها  به 

سمت و سوی تشکیالت مطلوب.

  طیف خاکسـتری حافظه خوبی دارد
مـی گوینـد ماهی ها حافظـه بلند مدت ضعیفی دارنـد و نهایتا تا 
8 ثانیه گذشـته خود را به یاد می آورند. قشـر خاکسـتری به هیچ 
وجه این طور نیست! اتفاقا سلول های خاکستری مغزشان خیلی 
خوب کار می کند. اتفاقاتی که پیرامون یک تشکل رخ می دهد 
را بـه خوبـی ثبت و ضبط می کنند. این را می توانید یک فرصت 
بـه حسـاب بیاورید بـرای ارزیابی و نقد عملکرد گذشـته خود. به 
جـای ایـن که میان هـم طیفی ها و رفقـای خود برویـد تا تاثیر 
فـالن نشـریه و فالن همایـش را از آن ها جویا شـوید؛ در قالب 
پرسشـنامه یا حتی یک محاوره صمیمانه از همین قشـر بپرسـید 
کـه آن برنامـه چه قدر رضایت بخش بـوده و چه نقدهایی به آن 
وارد بوده است. حتی درخصوص ماهیت خود تشکل و آدم هایی 
که در آن مشـغول فعالیت هسـتند، نقدهای آن ها را بشنوید.این 
کار عالوه بر سنجش ذائقه ی این طیف، باعث می شود احساس 
کنند به آن ها و به نظرشـان در تشـکیالت احترام می گذارید و 
 آن هـا تنها نقش سـیاهی لشـکر برای پر و پیمان شـدن سـالن 

همایش های شما را ایفا نمی کنند.     



قشر خاکستری!جمع بندی و نقشه راه پرونده



قشر خاکستری!



سیاست پدر و مادر ندارد! این جمله ای است که به گوش همه ما آشناست. هر وقت آمدیم از سیاست بگوییم عده ای به 
دنبال پدر و مادر سیاست بودند و عده ای دیگر به فرض خود پدر و مادر سیاست را یافته بودند و سوار بر اسب سیاست 
به تاخت پیش می رفتند. ولی یک سوال اینجا مطرح است که سیاست چیست؟ کاربرد آن چیست و حدود و چهارچوبش 
کجاسـت؟ سیاسـت را زمانی از مشـتقات علم اخالق می دانسـتند و امروزه خود علمی است در نوسان نسبی با اخالق؛ 
علمی که در خدمت بشر است. حال اینکه این بشر در خدمت کیست، موضوعی است که حدود و جنس و اصالت سیاست 

را تعریف می کند.
جریان دانشجویی نیز از این حیث بی بهره نمانده و به نحوی خود را درگیر با سیاست نموده است؛ یا بهتر بگوییم خود 
را با سیاست عجین یافته است. چرا که دانشجو محور آینده هر جامعه ای است و موتور محرک و چرخ گرداننده آینده 
هر ُملکی به دسـتان او خواهد چرخید. بنابراین خیلی دور از ذهن نیسـت که دانشـجوی درگیر و همنشـین با سیاست، 
 بـه دنبـال رقم زدن آینده کشـورش باشـد. در ایـن بین آنچه مهم و حیاتی جلوه می نماید، کمیت و کیفیت این سیاسـت 
آینده سـاز، در دسـتان دانشـجوی آینده پرور اسـت. در این پرونده می خواهیم به این مسـئله بپردازیم که حدود و ثغور 
فعالیت یک دانشجوی سیاسی کجاست و اساساً به چه کسی دانشجوی سیاسی گفته می شود. می خواهیم به وجوه 
افتراقی میان دانشـجوی سیاسـی و دانشـجوی سیاسی کار بپردازیم و حواشـی و فراز و فرود های این عرصه را با هم 

بررسی کنیم. می خواهیم ثابت کنیم سیاست، هم پدر دارد و هم مادر! 
کالم آخر؛ سیاست شمشیر دولبه ای است که هر دولبه آن برنده و تیز است؛ هم می تواند به نفع تو باشد و هم علیه تو! 
اما به راستی چه عواملی عاقبت به خیری یک سیاستمدار، آن هم از نوع دانشجویی اش را تضمین می کند و چه عواملی 

ممکن است او را در ُمحاق ذلت بیفکند؟
بر آن شدیم تا در این پرونده به این سواالت پاسخ دهیم...



سیاست بازی!



 خدا لعنت کند ...
بنـده دلـم می خواهـد ایـن جوانـان ما شـما دانشـجویان؛ 
چـه دختر، چه پسـر و حّتـی دانش آموزان مـدارس - روی 
ایـن ریزترین پدیده های سیاسـی دنیـا فکر کنید و تحلیل 
بدهید. گیرم که تحلیلی هم بدهید که خالف واقع باشـد؛ 
باشـد! خدا لعنت کند آن دسـتهایی را که تالش کرده اند و 
می کنند که قشـر جوان و دانشگاه ما را غیر سیاسی کنند. 
کشوری که جوانانش سیاسی نباشند، اصاًل توی باغ مسائل 
سیاسی نیستند، مسائل سیاسی دنیا را نمی فهمند، جریانهای 
سیاسی دنیا را نمی فهمند و تحلیل درست ندارند. مگر چنین 
کشوری می تواند بر دوش مردم، حکومت و حرکت و مبارزه 
و جهاد کند؟! بله؛ اگر حکومت اسـتبدادی باشـد، می شود. 
حکومتهای مسـتبد دنیا، صرفه شان به این است که مردم 
سیاسی نباشند؛ مردم درک و تحلیل و شعور سیاسی نداشته 
باشـند. اما حکومتی که می خواهد به دسـت مردم کارهای 
بـزرگ را انجام دهـد؛ نظام را می خواهد بـا قدرت بی پایان 
مردم به سر منزل مقصود برساند و مردم را همه چیز نظام 
می دانـد، مگـر مردمـش - بخصوص جوانـان، و باالخص 
جواناِن دانشـجویش - می توانند غیر سیاسـی باشند؟! مگر 
می شود؟! عالِمترین عالِمها و دانشمندترین دانشمندها را هم، 
اگر مغز و فهم سیاسی نداشته باشند، دشمن با یک آبنبات 
ُترش می تواند به آن طرف ببرد؛ مجذوب خودش کند، و در 

جهت اهداف خودش قرار دهد!
و  آمـوزان  دانـش  دیـدار  در  )بیانـات 

دانشجویان 1372/8/12(

 دانشجویان باید فعالیت سیاسی کنند
من سه، چهار سال قبل از این گفتم که دانشجویان بایستی 
سیاسـی شـوند؛ و بعد هم علیه کسـانی که دانشـگاه را از 
سیاست دور کردند، تعبیر تندی کردم. یک سال بعد از آن، 
یا همان وقتها، در یک اجتماع دانشجویی گفتم که اشتباه 
نکنید؛ من که می گویم فّعالیت سیاسی، معنایش این نیست 
که فعالیت سیاسـی حتماً باید علیه دولت، علیه مسـؤوالن 
و علیه نظام باشـد. بعضی از بدخواهان، فعالیت سیاسـی را 
این گونه تعبیر می کنند. فکر می کنند فّعالیت سیاسی، یعنی 
سیاسـي کاری! ایـن، یک نـوع سیاسـي کاری و یک نوع 
تقلّب اسـت که آدم تصّور کند فّعالیت سیاسی در دانشگاه، 
فقـط بـا بدگفتن و با فّحاشـی کردن و بـا اهانت کردن به 
این و آن حاصل می شـود؛ نه. فّعالیت سیاسـی، برای پیدا 
شدن قدرت تحلیل در دانشجوست. این دانشجو اگر قدرت 
تحلیل سیاسی نداشته باشد، فریب می خورد و فریب خوردن 
دانشجو، درد بزرگی است که تحّملش خیلی سخت است. 
باالخره اگر دانشـجویان بخواهند قدرت تحلیل پیدا کنند، 
باید فّعالیت سیاسی بکنند؛ باید سیاست را بخوانند، بنویسند، 
بگویند، مذاکره و مباحثه کنند. تا این کار نشود، دانشجویان 

توانایی پیدا نمی کنند. عقیده من، هنوز هم همین است. 
)بیانـات در جلسـه پرسـش و پاسـخ دانشـگاه تهـران 

)1377/2/22

 پرهیز از تحجر سیاسی 
               و وارد شدن به حیطه تحزب

برداشـت و توّقع بنده و نظام اسـالمی از جماعت دانشـجو 
این است که فکر می کنیم دانشجو یک روشنفکر تمام عیاِر 
مسـلمان است؛ متدّین است. در سطح دنیا جریاناتی وجود 
دارند - بعضیشـان در ایران شـعبه هم دارند که دانشجو را 
نه روشنفکر می پسندند، نه مسلمان. روشنفکر نمی پسندند، 
زیـرا او را دچـار تعّصبهـا و تحّجرهای حزبی و سیاسـی و 
وارداتـی می کنند. ما وقتـی می گوییم تحّجر، فوراً ذهنمان 
می رود به تحّجر مذهبی؛ بله آن هم یک نوع تحّجر است، 
اما تحّجر فقط تحّجر مذهبی نیست، بلکه خطرناکتر از آن، 
تحّجر سیاسی است؛ تحّجرهای ناشی از شکل بندی تحّزب 
و سـازمانهای سیاسی است که اصاًل امکان فکر کردن به 
کسی نمی دهند. اگر ده دلیل قانع کننده برای حّقانیت یک 
موضع ذکر کنیـم، قبول می کند، اما در عمل طور دیگری 
نشـان می دهد! چرا؟ چون حزب، آن تشـکیالت سیاسـی 
باالی سـر - مثل پدرخوانده مافیا - از او این گونه خواسته 
اسـت. این را انسان متأّسـفانه در برخی از گوشه کنارهاِی 
حّتی محیط دانشـگاهی می بیند. پس، آن مجموعه ای که 
دچار چنین تحّجری باشـد، دیگر روشـنفکر نیسـت؛ چون 
روشنفکری  الزمه اش حق طلبی، چشم باز و تکیه به منطق 
و اسـتدالل اسـت. )بیانات در جمع دانشـجویان نمونه و 

ممتاز دانشگاه ها 1381/9/7(

 قدرت تحلیل سیاسی
سیاسـت در دانشـگاهها - که بنده همیشه روی آن تأکید 
کـرده ام - بـه ایـن معناسـت. مـا دو کار سیاسـی داریـم: 
سیاست زدگی و سیاست بازی؛ این یک جور کار است. این را 
من به هیچ وجه تأیید نمیکنم؛ نه در دانشگاه و نه در بیرون 
دانشـگاه؛ بخصـوص در دانشـگاه. یکی هم سیاسـتگری 
است؛ یعنی حقیقتاً فهم و قدرت تحلیل سیاسی پیدا کردن؛ 
که یکی از وظایف تشـکلهای دانشـجویی این اسـت. من 
تأکید میکنم، تشکلهای دانشجویی - که عمده نمایندگان 
آنها، در اینجا تشـریف دارید - نوع برنامه ریزی و کار را به 
کیفیتی قرار دهید که دانشـجو قدرت تحلیل سیاسـی پیدا 
کند؛ هر حرفی را به آسانی نپذیرد و هر احتمالی را به آسانی 
در ذهـن خـودش راه ندهد یا رد نکنـد؛ این قدرِت تحلیل 
سیاسی، خیلی مهم است. ما غالباً چوب این را خورده ایم؛ نه 
ما، بلکه ملتهای دیگر هم بر اثر خطاها و خبطهایی در فهم 
سیاسی شان، گاهی مشـکالت بزرگی را از سر گذرانده اند. 
این، یک مسئله ی مهم است. )بیانات در دیدار دانشجویان نمونه 

و نمایندگان تشکلهای مختلف دانشجویی 1385/7/25(

 کادر سازی و نخبه پروری سیاسی
شـما امروز دانشـجوئید و انگیزه هائی هم دارید؛ خیلی هم 
خوب، فردا جای شما - پنج سال دیگر، شش سال دیگر که 
شما دانشجو نیستید - آنهائی که می آیند، وارث چه هستند؟ 
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به تعبیر دیگر، آنها چگونه این محیط را شکل خواهند داد؟ 
بخشـی از این کار به عهده ی امروِز شماسـت. ما راجع به 
نخبه پـروری علمی بحـث کردیم، من حـاال نخبه پروری 
سیاسی را توصیه میکنم. من تأیید میکنم که در بخشهای 
تبلیغـات و صدا و سـیما، نخبه های سیاسـی و نخبه های 
اجتماعـی باید مطرح بشـوند؛ یکی از دوسـتان اینجوری 
فرمودند، که کاماًل درست است؛ مورد تأیید من است و این 
کار ان شـاءاهللَّ باید بشود؛ لیکن بخشی از نخبه پروری هم 
مربوط به شماست؛ یعنی در محیط تشکلهای دانشجوئی، 
نخبه های سیاسی پرورش پیدا کنند؛ فضا را آماده کنید. این 
دیگر دست دولت و دست محیط خارج از دانشگاه نیست؛ 
دسـت خود شماست. از فکر، از ذهن استفاده کنید، ببینید 
چگونه میتوانید محیط بحث و استدالل و ورزیابی فکری و 
تقویت روحیه و تقویت امید و محکم کردن پایه های فکر 
سیاسی را در این طبقه ی جدیدی که بعد از شما می آیند، 
برنامه ریـزی کنید که خاطرجمع باشـیم کـه مجموعه ی 
دانشـجوئی در دوره ی بعـد و دورههـای بعد، همچنان در 
جهت همین هدفهای بلند و آرمانهای خوب پیش خواهد 
رفت. البته مراقب زاویه ها باید بود؛ کج رویها را بایستی دید 
و شـناخت.  )بیانـات در دیدار دانشـجویان نخبه، برتـران کنکور و 

فعاالن تشکلهای سیاسی فرهنگی دانشگاه ها 1386/7/17(

 سقف معرفت 
عزیزان من! سـقف معرفت خودتان را، سـایتهای سیاسی 
و اوراق روزنامه ها و پرسـه زدن در سایتهای گوناگون قرار 
ندهید؛ سـقف معرفت شما اینها نیسـت. البته من امروز از 
ایـن حرفهائی که زدند، حقیقتاً لذت بردم؛ حرفهای خوب، 
حرفهای پخته، تعبیراِت جاافتاده، جمله بندیهای درست؛ این 
خوشحال کننده است. من میخواهم بگویم هرچه میتوانید، 
اواًل در ایـن بخش کار کنید. سـطح معرفـت را باال ببرید. 
با قرآن، با نوشتجات مرحوم شهید مطهری، با نوشتجات 
فضالی بزرگی که خوشبختانه امروز در حوزه های علمیه 
حضور دارند، آشنا شوید. امروز فضالی جوانی در حوزه های 
علمیه هسـتند که میتوانند در این قسـمت به مجموعه ی 
جوانهای دانشگاهی یاری بدهند؛ کما اینکه کارهای خوبی 
هم دارد انجام میگیرد. سـطح معرفت دینی باال برود؛ این 
یکی از کارهاست که حتماً الزم است. به نظر من آن کاری 

که مهم است انجام بگیرد، مطالعات اسالمی است. 
 )بیانات در دیدار با دانشجویان در ماه مبارک رمضان 1391(

 اختالف نظر به کدورت نینجامد
مـن جداً میخواهم این را خواهش کنم که همه کوشـش 
کننـد کـه اختالف نظر در تحلیـل، در برداشـت، در تلقی 
از واقعیتهـا، بـه کـدورت نینجامد، به دعـوا نینجامد. مثل 
محیطهـای علمـی، دو نفـر ممکن اسـت نظـرات علمِی 
متفاوتی داشـته باشـند؛ این لزوماً بـه درگیری و مخالفت 

و دشـمنی نخواهـد انجامید؛ دو تا نظر اسـت. در زمینه ی 
مسـائل سیاسی و اجتماعی هم به نظرم میرسد که وقتی 
در چهارچوبها شـما متفق و متحدیـد، اینجور باید برخورد 
کنید؛ نگذارید به کدورت بینجامد. بله، ممکن است کسانی 
باشـند که از لحاظ اصول و مبانی با شـما دشـمنی کنند؛ 
آن یک مقوله ی دیگری اسـت، یک بحث دیگری است؛ 
اما اختالف نظر نباید به دعوا و کدورت و احیاناً خشـونت 
بینجامد.  )بیانات در دیدار با دانشجویان در ماه مبارک رمضان 1392(

 معنی این شدت عمل را نمی فهمم!
 یکـی از دوسـتان گفتنـد اگر در دانشـگاه چنین شـود یا 
چنان شود، ما بشدت برخورد خواهیم کرد. من معنای این 
»شـدت« را درسـت نفهمیدم! این برادری که این مطلب 
را گفتند، اتفاقاً منطق بیانی شـان بسیار متین و مستحکم 
و سـنجیده بود. خیلی خوب، شـما که اهل منطقید، شـما 
که به این خوبی استدالل میکنید، شما که میتوانید اینجور 
از مبانی درسِت خودتان دفاع کنید، چه احتیاج دارید که با 
شـدت برخورد کنید؟ اگر مراد از شـدت، شـدت در بیان و 
بحث و اسـتدالل و نگارش اسـت، خب حرفی نیست؛ اما 
اگر به معنای دیگری اسـت، نه، من موافق نیسـتم که در 
مقابل نظر مخالف خودتان، یا فالن پدیده ی مخالف نظر 
شما، کار همراه با عنف، با شدت -  به آن معنائی که ممکن 

است مورد نظرتان باشد - صورت بگیرد.
 )بیانات در دیدار با دانشجویان در ماه مبارک رمضان 1392(

 برگردان نظرات رهبری یا ...؟
این  جـور نیسـت که همـه  ی مواضعی که آحاد مـردم - از 
جمله دانشجویان که جزو قشرهای پیشرو هستند - اتخاذ 
میکننـد، بایسـتی الگوگرفته و برگردان نظراتی باشـد که 
رهبری ابراز میکند؛ نه، شما به  عنوان یک انسان مسلمان، 
مؤمن، صاحب فکر، باید نگاه کنید، تکلیفتان را احسـاس 
کنید، تحلیل داشـته باشـید. نسبت به اشخاص، نسبت به 
جریانها، نسبت به سیاستها، نسبت به دولتها، موضع داشته 
باشید، نظر داشته باشید. این  جور نیست که شما باید منتظر 

بمانید، ببینید که رهبری درباره  ی فالن شخص، یا فالن 
حرکت، یا فالن عمل، یا فالن سیاست چه موضعی اتخاذ 
میکند که بر اسـاس آن، شـما هم موضع  گیری کنید؛ نه، 
اینکـه کارهـا را قفل خواهد کـرد. رهبری وظایفـی دارد، 
آن وظایـف را اگر خـدای متعال به او کمک کند و توفیق 
بدهد، عمل خواهد کرد؛ شما هم وظایفی دارید؛ به صحنه 
نگاه کنید، تصمیم  گیری کنید؛ منتها معیار عبارت باشد از 
تقوا؛ معیار، تقوا باشـد. تقوا یعنی اسـیر هوای نَْفس نشدن 
در جانـب  داری و طرف  داری یـا در مخالفت و معارضه، در 
انتقـاد یـا در تمجید؛ ایـن را رعایت کنید. اگـر این رعایت 
شد، هم انتقاد خوب است، هم جانب  داری و تمجید خوب 
اسـت: از شـخص، از دولـت، از فـالن جریان سیاسـی؛ از 
فالن حادثه  ی سیاسـی؛ هیچ اشـکالی نـدارد. البته اگر در 
یک زمینه  ای نظری هم از سـوی این حقیر ابراز شـد، آن 
کسانی که حسنِ  ظن دارند و این نظر را قبول دارند، ممکن 
اسـت این هم یکی از عواملی باشـد که در تشخیص آنها 
دخالـت خواهد داشـت.  )بیانات در دیـدار با دانشـجویان در ماه 

مبارک رمضان 1393(

 تشکل های بکیار مصرف!
 تشـکل هایـی هـم هسـتند که مثـل ظرفهـای یکبار 
مصـرف، فقط برای انتخابات به وجود می آیند؛ مصرفش 
فقـط انتخابـات اسـت. بعضـی از تشـّکلها این جـوری 
هستند؛ تشّکل را درست میکنند، خجالت هم نمیکشند 
بعضی ها، میگویند هم که این تشـّکل را درست کردیم 
بـرای اینکـه در انتخابـاِت فالن جا به  دردمـان بخورد. 
خـب بابا! اینکه اهانت به دانشـجو اسـت؛ نـگاه ابزاری 
بـه دانشـجو، آن هـم دانشـجوی نخبه ای کـه حاال در 
یک تشـّکل بنا اسـت گرد بیاید، این اهانت به او است. 
مگر انتخابات چقدر قیمت دارد که انسـان به خاطر آن، 
دانشـجو را تحقیر کند؛ آن هم دانشـجوی نخبه را. این 
تشـّکلها را بنده اعتقادی ندارم و معتقد نیسـتم که اینها 
بـه نفع کشـورند یـا میتوانند مفید باشـند برای کشـور؛ 

]تشکیل[ آنها را توصیه نمیکنیم، 
 )بیانات در دیدار با دانشجویان در ماه مبارک رمضان 1394(

تشکل های
 یــکبـارمــصرف!

چارچوبی برای دانشجوی بسیجی سیاست مدار
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بایسته های کار سیاسی در گفت و گو با
 دبیر سابق شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور 

سال 92 دغدغه
 مردم را نفهمیدیم؛

 با سر به زمین خوردیم 
گفتمان ضروری امروز برای ترویج »استقالل ملی« است

 بـا توجه به اشـاره مقـام معظم رهبـری به ضرورت 
اتخـاذ رویکـرد  »اصولگرایی اصالح طلبانه«، آیا در بسـیج 

دانشـجویی اصولگرایی به این معنی وجود دارد؟
بسـیج دانشـجویی یک تشکل-نهاد اسـت. ما وقتی جنبش دانشجویی 
را در ایـران یا کشـورهای دیگر آسیب شناسـی می کنیـم می بینیم اینها 
همواره از سـوی دو مسـئله تهدید می شـوند. یکی اینکه به عنوان یک 
نهـاد محافظـه کار درمی آیـد و اصاًل تحرک و پویایی شـان را از دسـت 
می دهنـد مثـل شـاخه های دانشـجویی خیلـی از احزاب کمونیسـت در 
جهـان کـه اینها صرفـًا تأمیـن کننده منافـع احزاب چپ و کمونیسـت 
در جهـان بودند. آسـیب دومـی که معمواًل تشـکل های دانشـجویی را 
تهدیـد می کنـد بحث ناپایداری در مواضع و سـطحی فکر کردن اسـت 
که معمواًل اینها باعث می شـود منحرف شـوند. مثاًل چون مواضع دفتر 
تحکیـم وحـدت در اوایل انقالب خیلی روشـن و محکم نبود دیدیم در 
دهه 70 چند شـعبه شـدند و منحرف شـدند و عمدتًا هدف درسـتی را 
دنبال نمی کردند. بسـیج دانشـجویی نسـبت به همه تشـکل های دیگر 
یـک مزیـت نسـبی دارد که تشـکل اسـت؛ یعنی شـما می بینید بسـیج 
دانشـجویی با 2-3 هزار دفتر بزرگ ترین شـبکه نیروی انسانی انقالبی 
را در کشور دارد و آزادی نسبی هم دارد. بچه ها موضع گیری می کنند، 
بیانیـه می دهنـد و کار سیاسـی می کننـد و اتصال آن به نهاد سـپاه که 
مقـام معظم رهبری در 86/2/31 گفتند که این را برای خودتان افتخار 
بدانیـد باعـث می شـود کـه از انحراف مصـون بماند. یـک وقت ممکن 
اسـت افرادی به یک جایی از بسـیج دانشـجویی ورود کنند به دلیل بی 
تجربگی یا خدای ناکرده سـوءظن یک انحرافاتی داشـته باشـند، سـپاه 
باعـث می شـود جلـوی ایـن انحرافات گرفته شـود. برای همین بسـیج 
دانشـجویی نه یک تشـکل دانشـجویی اسـت و نه یک نهاد است بلکه 
یـک نهاد تشـکل اسـت؛ یعنی یـک طرف آن به نهاد وصل اسـت و از 
طـرف دیگـر ویژگی هـای تشـکلی دارد. این فـرق آن با جاهـای دیگر 

است.
 برخی اوقات آن چیزی که به عنوان نقطه ضعف بسـیج گفته می شـود 
اتفاقـًا نقطـه قوت اسـت. همه بحثی کـه می گویم همین اسـت؛ یعنی 
اگر ما فقط یک تشـکل دانشـجویی داشـته باشـیم به واسـطه سطحی 
بـودن منحرف می شـود مثل دفتر تحکیم وحدت. اگـر هم فقط نهادی 
باشـد و بخواهد نقش محافظه کارانه ایفا کند که اصاًل پویایی خود را از 
دسـت می دهد و در تضاد با آرمان خواهی دانشجویی است. بزرگ ترین 
ویژگی بسـیج دانشـجویی این اسـت که نهاد تشـکل اسـت؛ یعنی هم 
پویایـی و هـم آرمان گرایی و هم عدالت خواهی تشـکل دانشـجویی را 
دارد و هـم ویژگی هـای نهـادی آن را دارد به ایـن معنا که یک اصولی 
دارد که نمی گذارد این منحرف شود. یک جاهایی اگر کج و راست برود 
این را درست می کند. چیزی به نام شاخه دانشجویی بسیج مستضعفین 
کـه هـم نهاد و هم تشـکل اسـت در جهـان منحصر به فرد اسـت. در 
فضـای اصولگرایـی یـا اصالح طلبـی این یـک واقعیت اسـت که کاًل 
جنبش های سیاسـی و سیاسیون و احزاب سیاسی از چپ چپ گرفته 
تا راسـت راسـت نگاهشان به تشکل های دانشـجویی عمدتًا و اکثراً 
نـگاه ابـزاری اسـت. بایـد بحـث را عمیق تـر کنیـم و برگردیم به 
اینجا که کاًل ارده یک جنبش و تشـکل سیاسـی معطوف به کسب 

رامین شمسـایی  نیا در میان بچه های بسـیج دانشـجویی آشناسـت. او 
که تا یکی دوسـال پیش »دبیر شـورای تبیین مواضع بسـیج دانشـجویی 
کشـور« بـود اکنون به اقتضـای تحصیالتـش در حوزه ارتباطـات، حوزه 
فعالیـت خـود را بـه فضای رسـانه معطوف کـرده اسـت. از مدیریت 
 گـروه دانـش و اقتصـاد شـبکه سـه سـیما گرفتـه تـا تهیه کنندگـی برنامـه 
گفـت وگومحور »حذف و اضافه« کـه به دغدغه های دانشـجویی می پردازد. 
از او دعـوت کردیـم به دفتـر تحریریه57 بیاید تا دقایقی پیرامـون کّم و ِکیف 
موضوع دانشـجوی سیاسی و سیاسـی کاری در دانشگاه به گفت وگو بپردازیم. 
هرچند هدف ما از مصاحبه بیشـتر دریافت تجربیاتش در طی سال ها فعالیت 
 در بسیج دانشجویی بود، اما او پیش تر مطالب دسته بندی شده ای را در تبلتش 

جمع آوری کرده بود که برای ما ارائه کرد.
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  همان طــور که مـقـام معـظم 
           رهبری هم بارها گفته اند باید به 
سـمت تصمیم سازی برویم نه تصمیم 
گیری. یک وقت هست بچه ها می روند 
یـک مثالـی را انتخاب می کنند و درباره 
آن بیانیـه می دهند و حتی بعضی وقت 
هـا بـی انصافی می کنند بعـد اصالً می 
بینیم آن مثال به خاطر اطالعات دقیقی 
کـه وجـود نداشـته اصـال از بنا اشـتباه 
بوده اسـت. بهتر اسـت ما بایـد بتوانیم 

جو کلی و گفتمان ایجاد کنیم

قدرت اسـت. این عیب نیسـت. ممکن است بخواهد قدرت 
را بـرای خدمـت به دسـت بگیـرد امـا اراده اش معطوف به 
کسب قدرت است؛ اما اراده جنبش های اجتماعی باالخص 
جنبش دانشـجویی معطوف به تحقق آرمان هاست. این دو 
مسـئله باعث می شـود که راه اینها از هم جدا شود. ممکن 
اسـت در فضای تئوریـک بگوییم آنها برای یک فضا دارند 
کار می کننـد امـا آنچه که واقعیت دارد این اسـت که اینها 

در یک جایی راهشـان از هم جدا می شود.

 آیـا این فعالیـت تشـکل-نهادی می تواند 
ورای جریان هـای سیاسـی آرمـان »اصولگرایی 
اصالح طلبانـه« به معنای واقعـی کلمه را در خود 

محقق کند؟
ما وقتی درباره اصالح طلبی و اصولگرایی صحبت می کنیم 
یـک مـا بـه ازای خارجـی در ذهـن مـان اسـت کـه مثاًل 
اصولگرایـی یعنی همیـن جریانات اصولگرایـی که موجود 
هسـتند و اصالح طلبی هم یعنی همین تشکل های موجود. 
بعـد یک عـده حرف مقام معظم رهبـری را به غلط متوجه 
شـدند که اگر کسـی خواست اصولگرای اصالح طلب باشد 
باید بیاید و وسـط اینها بایسـتد اگر کسـی متعادل و وسـط 
اینهـا بـود هم اصولگرا و هم اصالح طب اسـت. این تفکر 
بسـیار اشـتباه و غلطی اسـت که بعضی وقت هـا اعتدال را 
هـم همین طور تعریف می کنند یعنی می گویند بین حق و 
باطل بایسـتیم و بگوییم این اعتدال اسـت. در صورتی که 
وقتـی مقـام معظم رهبری گفتند که مـا نیاز به اصولگرایی 
اصالح طلبانـه داریـم بحـث این بـود که منطبـق بر اصول 
بـا نگاه اصـالح گرانه حرکت کنیم؛ یعنـی ضعف هایمان را 
بشناسیم و آنها را اصالح کنیم. اصاًل این طور نیست که ما 
بگوییم ما یک سـری تشـکل انقالبی و یک سـری تشکل 
منتقد اصالح طلب داریم اگر ما وسـط اینها بایسـتیم پس 
ایـن می شـود اصولگرایی اصالح طلبانـه و همان چیزی که 

مقام معظم رهبری گفتند!

واژه  دو  از  رهبـری  برداشـت  ایـن  امـا   
اصالح طلبـی و اصولگرایی چه میـزان در جامعه 

نمود پیدا کرده است؟
خیلی کم. دلیل آن هم این است که معمواًل سیاست ورزی 
میل به افراط دارد. ما االن دو الگوی کلی سیاسـت ورزی 
داریم. سیاسـت ورزی واقع گرایانه و عقالنی که آرمان ها را 
مبتنی بر مقدورات موجود پیش می برد. یک سیاست ورزی 
هم غریزی اسـت؛ یعنی مثاًل یـک فردی یک آرمانی دارد 
و همیـن طـور می خواهد بـرود به این آرمان برسـد. همان 
طـور که فکـر می کند همان طور هـم می خواهد عمل کند. 
این به جایی نمی رسد. برای همین اکثراً ما افراط را بر این 
شـاهد هسـتیم که سیاسـت ورزی غریزی انجام می دهیم. 

مـن بـه غیـر از شـخص مقـام معظم رهبـری ما بـه ازای 
دقیقـی برای اصولگرایی اصالح طلبانه در کشـور نمی بینم؛ 
یعنـی فرض کنید وقتـی مقام معظم رهبری یک اصولی را 
می گویند مثاًل یک جایی در سیاسـت های تنظیم و جمعیت 
خانـواده ما متوجه شـدیم که اشـتباه کردیـم بهترین مثال 
خـود ایشـان بودند کـه آمدند-فکـر می کنم در سـخنرانی 
خراسان شمالی-گفتند ما در این قضیه کاهش تهدید نسل 
اشـتباه کردیم و االن باید به سـمت افزایش نسـل برویم. 
این می شـود مثالـی بر اصولگرایـی اصالح طلبانـه؛ اما اگر 
کسـی یک موضع اشتباه داشـت و روی موضع اشتباه اش 
هم پا فشـاری کرد طبعـًا این با اصولگرایـی اصالح طلبانه 

همخوانی ندارد.

  بسـیج دانشـجویی چـه مقدار توانسـته 
عـالوه بر تـالش بـر حفـظ ارزش هـا و اصول، 
پیشگام در اصالح طلبی و نقد کننده عملکردهای 

ضعیف درون حاکمیتی باشد؟
اگر ما بسـیج دانشـجویی را یک تشـکلی ببینیم که در پی 
تحقق اصول انقالب اسـت، خواه ناخواه به یک مجموعه ای 
تبدیـل می شـود کـه به دنبـال اصـول و اصالحگر اسـت. 
بـه خاطـر اینکه اصـاًل اصالحگر بـودن و نـگاه نقادانه به 

خود و مجموعه نهاد های کشـور داشـتن برای تشـکلی که 
اصـواًل می خواهـد انقـالب را پیگیـری کند خـودش یکی 
از اصـول اسـت؛ بنابرایـن اصاًل نیاز نیسـت که مـا بگوییم 
اصولگـرای اصالح طلب. به خاطر اینکه اگر بگوییم کسـی 
دنبـال اصول اسـت، یکی از اصـول هم اصالح خود و خود 
انتقادی است. اصاًل این در آن مفروض است. درباره اینکه 
جنبش دانشـجویی باالخص بسـیج دانشـجویی نسبت اش 
بـا انقالب چیسـت بایـد عرض کنـم که فـرض کنید یک 
نهاد انقالبی دارد ضعیف و غلط و اشـتباه عمل می کند، به 
ایـن بایـد چطور تذکر داد و چطور بایـد از آن مطالبه کرد؟ 
مسـئله این اسـت همان طـور که مقام معظـم رهبری هم 
بارها گفته اند باید به سمت تصمیم سازی برویم نه تصمیم 

گیـری. یـک وقـت هسـت بچه ها می رونـد یـک مثالی را 
انتخـاب می کننـد و درباره آن بیانیه می دهند و حتی بعضی 
وقت هـا بی انصافی می کنند بعد اصاًل می بینیم آن مثال به 
خاطر اطالعات دقیقی که وجود نداشـته اصاًل از بنا اشـتباه 
بوده اسـت. بهتر اسـت ما بایـد بتوانیم جو کلـی و گفتمان 
ایجـاد کنیـم. مثاًل وقتی در کشـور گفتمـان قانون گرایی و 
تکیـه بـر توان داخلی اقتصاد ایجاد شـد اینهـا خود به خود 
روی ذهـن مسـئولین اثـر می گذارد. مگر اینکـه ما در یک 
مسـئله ریز اطالعات بسـیار دقیق داشـته باشـیم آن وقت 
می توانیـم وارد شـویم؛ امـا می آییـم و بیانیـه می دهیم که 
فـالن قاضـی در فـالن دادگاه حکـم اشـتباه داد و در این 
قضیـه نـه از جزئیات پرونـده و نه از قانون مطلع هسـتیم. 
اگر مطلع بودیم که فبهاالمراد، منتهی وقتی مطلع نیسـتیم 
بعضـی از ایـن مطالبـه گری هـا اشـتباه اسـت؛ امـا درباره 
مصلحت؛ مطالبه اصول از دسـتگاه های مختلف خود جزئی 
از مصلحـت اسـت؛ یعنی اصاًل مصلحت کشـور این اسـت 
که تشـکل های دانشـجویی اجرای اصـول را مطالبه کنند. 
برخـی اوقات ما یـک مصلحت های خودسـاخته ای داریم. 
این اشتباه است. منتهی چیزی که باعث می شود ما نتوانیم 
مطالبـه گـری کنیم یـک دلیـل دارد کـه آن مطالبه گری 
اشـتباه اسـت. مثل همین حادثه ورود به سفارت انگلیس و 
تسـخیر آن که مطالبه گری اشتباه و غلط و مسیر نادرست 
اسـت. این مسـئله باعث می شـود کـه راه مطالبه گری در 
نهاد های دیگر هم بسته شود و اتفاقًا این بهترین کمک به 
تثبیـت موقعیت محافظه کارها اسـت؛ یعنی محافظه کارها 
از خدایشـان اسـت که جنبش های مطالبه گر و عدالت خواه 
در مطالبه گری شـان یک اشتباهی کنند و آن را به پیراهن 
عثمـان تبدیل کننـد و دیگر نگذارند که مطالبه گری کنند. 
لـذا مـن فکر می کنم باید یک آسـیب شناسـی جدی روی 
شـیوه های مطالبـه گری مان کنیم. وقتی مـا مطالبه گری 
می کنیـم حتمًا باید مسـتند باشـد. مصاحبه هـا و بیانیه های 
بچه ها باید با اندیشـه سیاسـی امام و مقـام معظم رهبری، 
قانون اساسـی، مصوبات مجلس شورای اسالمی، مصوبات 
شـورای عالی انقالب فرهنگی و سیاسـت های کلی کشـور 
که مقام معظم رهبری ابالغ می کنند اسـتناد داشـته باشـد 
و آنها را مسـتند کنیم. صرف اینکه یک دانشـجو این طور 
فکـر می کند پس درباره ایـن بیانیه بدهیم و مصاحبه کنیم 

به نظر کار اشتباهی می رسد.
امـا جنـس مطالبه گری کـه جنبش دانشـجویی می کند با 
جنـس مطالبه گری که مثاًل دسـتگاه قضا یا پلیس می کند 
بـا هم متفاوت اسـت. دسـتگاه قضا مجـازات می کند ولی 
جنبـش دانشـجویی حـق مجـازات نـدارد و حـق مطالبه و 
وظیفه گفتمان سـازی دارد. دیگـر اینکه باید جنس مطالبه 
گری دانشـجویی را بشناسـیم. عرض کردم تصمیم سازی 
بـه جـای تصمیـم گیـری اسـت. گفتمان سـازی بـه جای 
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قضاوت اسـت. نقد کردن به جای مجازات کردن اسـت. 
اینها ابزار مطالبه گری جنبش دانشـجویی اسـت که اگر 
از ایـن ابزار درسـت اسـتفاده نشـود، راه مطالبه گری را 
هـم برای خودمان و هم برای دیگر تشـکل های انقالب 

مسدود می کنیم.

بسـیج  فعالیـن  از  برخـی  مواقعـی  در   
رقابت هـای  و  جریان هـا  وارد  دانشـجویی 
سیاسـی می شـوند که این موضوع بسیج را با 
شـائبه عدم فراجناحی بودن روبرو می کند. آیا 
ایـن موضـوع بـه اصالت بسـیج دانشـجویی 

آسیب نمی زند؟
درسـت اسـت؛ این موضوع بـه اصالت بسـیج ضربه می 
زند. منتهی بحث بر این اسـت که ما جناح را چه تعریف 
کنیم. برخی ها خود گفتمان انقالب را یک جناح می بینند 
بعـد یـک گفتمان زاویـه داری برای آن تعریـف می کنند 
و مـی گویند بسـیج چـرا از گفتمـان انقالب دفـاع کرد؟ 
یعنـی اول بایـد تعریف مـان را از جناح درسـت کنیم. به 
عنـوان مثـال می گویم گفتمـان امروز اصـالح طلبی در 
کشور یک گفتمان التقاطی بین اسالم و لیبرالیسم و یک 
گفتمان زاویه دار با اندیشـه اسـالم ناب است. همان طور 
کـه گفتمـان مجاهدین خلق یـک گفتمـان التقاطی بین 
اسـالم و مارکسیسـم بود. همان طور کـه گفتمان نهضت 
آزادی و ملی گراها و جبهه ملی یک گفتمان التقاطی بین 
اسـالم و ناسیونالیسـم و ملی گرایی بود. هم اینها هم در 
نهایت سرشـان در یک آخور یعنی اسـالم آمریکایی بود 
و آن دوگانـه ای کـه امام تعریف کـرد. امام هیچ وقت از 
چپ و راسـت صحبت نکرد و یک دوگانه بنیادین داشـت 
و می گفـت اسـالم نـاب و اسـالم آمریکایـی. چپ هـای 
کمونیسـم و راسـت های لیبرالیسـم همـه جـزء اسـالم 
آمریکایی تعریف می شـود. پس اول مـا باید تعریفمان از 
جناح را دقیق کنیم. اگر کسـی گفت گفتمان انقالب یک 
جناح اسـت و بسـیج حتمـًا بایـد در آن ورود کند و از آن 
دفـاع کنـد و با گفتمـان زاویه دار حتمـًا بایـد مقابله کند، 
درسـت اسـت. منتهی اگر مجموعه جریان های سیاسـی 

در داخل چهارچوب گفتمان انقالب اسـالمی و مطابق با 
منویات قانون و قانون اساسـی وجود داشـتند حتمًا اشتباه 
اسـت که بسیج آنجا به کار ورود کند. منتهی مسئله یک 
بار بر سـر کلیت بسـیج است و یک بار بر سر  آدم هاست. 
اینکه اصاًل چرا بچه های تشـکل های دانشجویی و بسیج 
دانشـجویی وارد جریانات سیاسـی می شـوند و چرا بیشتر 
بـه مسـائل سیاسـی می پردازند؟ مثاًل چـرا این قدر که به 
سیاسـت اهمیـت می دهند بـه فرهنگ و اقتصـاد اهمیت 
نمی دهند؟ این بحث دوم اسـت. بحث دوم این اسـت که 
اواًل سیاسـت برای دانشجو عرصه جذابی است. علت آن 
هم این اسـت که عرصه سـلطه و مقاومـت در آن خیلی 
شـفاف اسـت. مثاًل درک سـلطه و مقاومت در فرهنگ و 
اقتصاد سخت است. ولی سیاست این طور نیست و خیلی 
شـفاف اسـت. برای همین مبارزه کردن با یک مجموعه 
ای برای آن آسان و جذاب است. به عنوان مثال اگر شما 
بخواهید درک کنید که کشـور در جنگ اقتصادی اسـت 
باید خیلی از مفاهیم و اصطالحات اقتصادی را بدانید ولی 
در سیاست این طور نیست. خیلی راحت به کسی که علیه 
فضای سیاسـی کشـور شـما کاری کرده تحکم می کنید. 
پس یک دلیل جذاب بودن است که دانشجویان به سمت 
جریانات سیاسـی می روند. دلیل دیگـر اینکه جریان های 
سیاسـی، تشـکل های دانشجویی را به شـدت ابزار خوبی 
بـرای نقش آفرینـی خودشـان می دانند. یـک بحث دیگر 
انگیزه های شـخصی اسـت کـه البته اگـر بگوییم مادی، 
صحیح تر اسـت. خودسـازی و مبارزه با نفس نخ تسـبیح 
تمام فعالیت های درسـت اسـت؛ یعنی اگر این نخ تسبیح 
وجود داشـته باشـد تمام فعالیت های تشـکل دانشـجویی 
درسـت انجام می شـود و اگر این نخ تسـبیح یعنی مبارزه 
با نفس نبود تمام این فعالیت ها اشـتباه می شـود. اگر یک 
زمینی حاصل خیز نیست و لم یزرع است. شما در آن بذر 
بکارید فایده ندارد. تا زمانی که آن نیت درسـت نباشد به 
هیچ جایی نخواهید رسید. این سه دلیلی است که بعضی 
از بچه هـا از تشـکل های دانشـجویی بـه مجموعه هـای 
سیاسـی جذب می شـوند. البته این نکته را شما می دانید؛ 
اینکه صرفًا یک کسـی در تشـکل های دانشجویی بوده و 

وارد جریان های سیاسـی شـود عیب نیست و اتفاقًا خیلی 
هم خوب اسـت. واقعًا بسـیج مدرسه سیاست ورزی است 
ولی مدرسـه سیاسـت زدگی نیست. چه اشـکال دارد اگر 
بسـیج دانشـجویی بـه مثابه یک مدرسـه فـردی را برای 
سیاسـت ورزی آماده کند و او بعد از اینکه از بسـیج رفت 
در یکی از تشـکل های انقالبی در سـطح کشـور فعالیت 
کند. اتفاقًا وظیفه و کارویژه بسـیج دانشـجویی این است 
که نیرو، مدیر، وزیر و وکیل تربیت کند منتهی اشکال آن 
از وقتی یا جایی شـروع می شـود که همزمان با بودن در 
آن تشـکل به نفع یک جناح سیاسی خاص با آن تعریفی 

که گفتم وارد عمل شود.

 بـا توجه به اینکـه نزدیک بـه انتخابات 
مجلس شورای اسـالمی هستیم؛ ما معموالً دو 
نـگاه که معطوف به ضرورت گفتمان سـازی و 
معطـوف بـه مصـداق نگری اسـت را پیشـرو 
داریـم. آیا گفتمان سـازی که نیاز بـه فعالیت 

بیشتر و آکادمیک دارد شکل گرفته است؟
می شـود در چنـد محـور این مسـئله را دید. یکـی اینکه 
اندیشـه ای که ما باید مبتنی با آن حرکت کنیم چیسـت. 
دیگـر اینکـه تا به حال چه آسـیب هایی داشـتیم و اینکه 
االن باید چکار کرد. در 31 اردیبهشـت سال 1386 مقام 
معظـم رهبری در دیدار با بسـیج دانشـجویی می فرمایند 
جـای شـما در خیمه فرماندهی انقالب اسـت؛ یعنی باید 
از بـاال بـه جریان هـای سیاسـی نـگاه کنیـد. شـما یک 
جریان سیاسـی در کنار سایر جریان های سیاسی نیستید؛ 
بنابراین اگر فردی یا مجموعه ای اصرار داشـت که این 
بسیج دانشجویان را در سطح یک واحد سیاسی یا حزب 
سیاسـی تقلیـل دهد عالوه بر اینکه اشـتباه کـرده حتمًا 
ظلـم کرده اسـت؛ بنابراین این یک راهبرد اصلی اسـت 
که نباید جزئی در کنار جریان های سیاسـی دیگر باشیم. 
اشـکال کجـا پیـش می آید؟ وقتی مـا مرجع اندیشـه ای 
درسـتی نداشته باشـیم مثاًل در انتخابات ها کل اندیشه و 
الگوی عمل سیاسـی ما می شود یک سـایت و تفکرمان 
بشود سایت و روزنامه ای! بعد هم می شود سطحی و بعد 
از آن کشـیده می شود به بی اخالقی های سیاسی وغیره.

قطعـًا خیلی از اعضای تشـکل های دانشـجویی به اندازه 
کافـی اندیشـه های امـام )ره( و مقـام معظـم رهبری را 
نخوانده انـد؛ یعنـی بـرای عمـل سیاسی شـان منظومـه 
فکری درسـتی ندارند. می شـود باری بـه هر جهت، یک 
بـار ایـن سـایت را می خوانـد و ایـن حرف را مـی زند و 
یک بار آن سـایت را می خوانـد و حرف دیگری می زند؛ 
یعنی منظومه دقیقی ندارد. ممکن اسـت یکی بگوید که 
مقـام معظم رهبـری و امام )ره( حرف های کلی می زنند. 
نـگاه کنید مقام معظم رهبری تقریبًا هر هفته یک دیدار 

  گفتمان امروز اصالح طلبی در 
           کشـور یـک گفتمـان التقاطـی بیـن 
اسـالم و لیبرالیسـم و یـک گفتمـان زاویـه 
دار با اندیشـه اسـالم ناب است. همان طور 
کـه گفتمـان مجاهدیـن خلق یـک گفتمان 
التقاطـی بیـن اسـالم و مارکسیسـم بـود. 
همان طور که گفتمان نهضت آزادی و ملی 
گراها و جبهه ملی یک گفتمان التقاطی بین 
اسالم و ناسیونالیسم و ملی گرایی بود. هم 
اینهـا هـم در نهایت سرشـان در یـک آخور 

یعنی اسالم آمریکایی بود

   ممـکن اســت یـکی بـگویـد که 
          مقـام معظـم رهبـری و امـام)ره( که 
حـرف های کلی می زننـد. نگاه کنید مقام 
معظـم رهبری تقریباً هر هفتـه یک دیدار 
دارنـد و بیان و تحلیل مفصلی از مسـائل 
ارائـه مـی دهند. اینقدری کـه مقام معظم 
رهبـری تحلیـل ارائـه مـی دهند حسـین 
شـریعتمداری در کیهان ارائه نمی دهد. ما 
از این تحلیل ها چقدر استفاده  می کنیم؟
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   یک سلسله مسائل انتزاعی 
           برای خودمان درست می کنیم و 
بـه آن مـی پردازیم در صورتی که اصال 
مسـئله مـردم ایـن نیسـت. بـه عنوان 
هـای  مسـئله  سـال 1392  در  مثـال 
مـردم دغدغـه هـای اقتصـادی بـود و 
مسئله ما خلوص یا وحدت بود. ممکن 
است آن مسئله خلوص و وحدت در آن 
برهه درسـت بوده ولی مسـئله جامعه 
نیسـت. اگر ما بـه مقـدورات و واقعیت 
جامعـه توجـه نکنیـم با سـر زمین می 
خوریـم. کما اینکه در انتخابات 1392 

زمین خوردیم

دارنـد و بیـان و تحلیل مفصلی از مسـائل ارائه می دهند. 
این قدری کـه مقام معظم رهبری تحلیـل ارائه می دهند 
حسـین شـریعتمداری در کیهان ارائه نمی دهد. ما از این 
تحلیل هـا چقدر اسـتفاده  می کنیم؟ جنـس صحبت های 
ایشـان هـم طوری اسـت کـه مباحـث فقهـی، اخالقی، 
اعتقـادی، تاریـخ تحلیلـی، تحلیل مسـائل روز و تحلیل 
مسـائل اساسـی انقـالب در آن مطـرح می شـود. اگـر 
کسـی روی اندیشـه های مقام معظم رهبری درست کار 
و مطالعـه کنـد، این نه فقـط یکـی از دقیق ترین مراجع 
اندیشـه سیاسـی بلکه اندیشـه تحلیل و شـناخت مسائل 
کشور است. این یکی از ضعف هایی است که تشکل های 
دانشجویی از جمله بسیج دانشجویی داشته اند و ضرورت 

مغفولی اسـت که باعث انحراف شده است.

  تاکنـون بسـیج دانشـجویی بیشـتر در 
حوزه گفتمان سـازی سیاسی موفق بوده یا در 
ایـام انتخابات ناخـودآگاه به سـمت مصادیق 

کشیده شده است؟
مـن  کـرد.  جـدا  مصادیقـش  از  نمی شـود  را  گفتمـان 
نمی گویم کار تشـکل دانشـجویی انقالبی این اسـت که 
برود مصداق را بشناسـد و بیاورد منتهی می گویم شـما 
وقتـی که گفتمان را در عرصه انتخابات برجسـته کردید 
ایـن مصـداق از گفتمان جدا نمی شـود و اگـر گفتمان را 
رهـا کنیـد و بروید بـرای آن مصداق کار کنید اشـتباه از 
اینجا شـروع می شود. در برجسـته کردن گفتمان عدالت 
در سـال 1384 و در برجسـته کردن گفتمان فقر و فساد 
و تبعیض، بسـیج دانشجویی نقش ویژه ای داشته است.

به عنوان مثال شـما ببینید فتنه 88 ماحصل چند شـکاف 
بـود. یکی شـکاف »مرکز-پیرامون« بـود. چون خیلی از 
دولت ها به تهران اهمیت می دادند و به اسـتان ها اهمیت 
نمی دادند. آن زمان دولت وقت به اسـتان ها اهمیت داد. 
دیگـری شـکاف ایدئولوژیک بود که بعضی هـا می گفتند 
مـا از طـرز تفکـر اصولگرایی خوش مان نمی آید و شـما 
بهتریـن کار را هـم بکنید مثاًل مـن از قیافه احمدی نژاد 
خوشـم نمی آید. شـکاف سـومی که در آن عرصه وجود 
داشـت و نمی دانم گفتن آن اینجا چقدر صحیح می باشد؛ 

بسـیج دانشـجویی در برجسـته و هژمـون کردن این 
گفتمان های عدالت و فقر و فساد و تبعیض 

بسـیار مؤثر عمل کـرد و االن گفتمانی 
که بسیج دانشـجویی می تواند روی آن 

کار کنـد و دارد کار می کنـد گفتمان 

اسـتقالل ملی اسـت؛ یعنی شـما وقتی می گویید اقتصاد 
متکـی بـر منابع درونـی، توسـعه درون زا، وقتـی توافق 
لـوزان را نقد می کنید کلید واژه های همه اینها اسـتقالل 
ملـی اسـت. این بایـد در مردم لمس شـود. بـه نظر من 
بسـیج دانشـجویی در فعالیت هایی که در برجسته سازی 
گفتمان استقالل ملی داشته همین االن هم موفق عمل 
کـرده اسـت. یک بخشـی از این اسـتقالل ملی، شـکل 
گیری نظام سیاسـی و اسـتقرار دولت اسـت. به نظر من 
اسـتقالل ملی ما هنوز به طور کامل محقق نشـده است. 
در سـال 1357 استقالل سیاسـی و جغرافیایی ما محقق 
شـد امـا اسـتقالل فرهنگی، اسـتقالل تربیتـی، علمی و 
اقتصـادی مـا هنوز خیلی کار دارد. هـر دولتی که آمده و 
به توسـعه درون زا معتقد بوده باعث شـده استقالل ملی 
ما تقویت شـود و هر دولتی که به دنبال اسـتقالل برون 
زا بـوده مثل دولت آقای روحانی و با استراتژیسـت هایی 

مثـل آقای سـریع القلـم این باعث شـده اسـتقالل ملی 
کاهش پیدا کند.

 اگـر در نظـر بگیریـم کـه به قول شـما 
گفتمـان »اسـتقالل ملـی« نیـاز امـروز جامعه 
اسـت؛ مـا در انتقـال ایـن گفتمان بـه فضای 
جامعه چقـدر موفق بوده ایم؟ آیـا این حرف ها 
فقـط میان ما حـزب اللهی ها گـوش به گوش 
می پیچد این که مردم هم این گفتمان را درک 

می کنند؟
کاًل ارتبـاط بسـیج دانشـجویی بـا عمـوم مـردم و جامعـه 
بـد نیسـت ولی هنـوز خیلی ظرفیـت دارد؛ یعنـی اینکه ما 
االن خودمـان را یک مقدار مشـغول فضای درونی بسـیج 
دانشجویی و حتی دانشگاه کردیم در صورتی که حتی نقش 
آفرینی مردمی هم خودش یکی از وظایف بسیج دانشجویی 
است. مثاًل حضور در مساجد، هیئت، نماز جمعه، حرف زدن، 
تحلیل کردن و حتی به وقت اش حضور در سـر چهارراه ها 
یعنی ایسـتگاه و خیمه های روشـنگری اینها از آن کارهای 
الزمی اسـت که باید صورت گیرد. یک مقدار هم در بسیج 
دانشجویی صورت گرفته ولی کم است یعنی واقع این است 
که بعضاً یک سلسـله مسائل انتزاعی برای خودمان درست 
می کنیـم و بـه آن می پردازیم در صورتی که اصاًل مسـئله 
مردم این نیست. به عنوان مثال در سال 1392 مسئله های 
مردم دغدغه های اقتصادی بود و مسئله ما خلوص یا وحدت 
بود. ممکن اسـت آن مسـئله خلوص و وحدت در آن برهه 
درست بوده ولی مسئله جامعه نیست. اگر ما به مقدورات و 
واقعیت جامعه توجه نکنیم با سر زمین می خوریم. کما اینکه 
در انتخابات 1392 زمین خوردیم. یکی از هنرهایی که امام 
داشتند و مقام معظم رهبری دارند این است که با توجه به 
مقدورات جامعه انقالب را گام به گام پیش می برند.  یعنی 
سـیره امـام و مقام معظم رهبری و رشـد کشـور و انقالب 
بـا توجـه به مقـدورات و واقعیـت جامعه اسـت. می خواهم 
بگویم بسـیج دانشـجویی در این نقش آفرینی های مردمی 
و شـناخت دغدغه های مردم می تواند بهتر عمل کند. مثاًل 
اول سـال کرایه تاکسـی ها گران می شود. چرا مثاًل مسئول 
بسـیج دانشـگاه شـیراز نباید نامه سرگشـاده به شـهردار یا 
رئیس سازمان تاکسیرانی شیراز ارسال کند و بگوید مطابق 
مصوبه شورای شهر شما فقط ساالنه می توانید 15 درصد 
کرایـه حمـل و نقل عمومـی را افزایـش دهید چرا 
االن 40 درصـد گـران کردید؟ مثال کف جامعه 
می زنم چون مردم حس می کنند که بسیج و 
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تشـکل های انقالبی کنارشـان هستند و دغدغه هایشان به هم نزدیک است؛ اما اگر دغدغه 
ما یک سری مسائل انتزاعی شد که فقط مسائل نخبگانی است این خطر است که کم کم 

از مردم فاصله بگیرید و دلیل خیلی از انقالب ها که شکست خوردند فاصله از مردم بود.

 از آنجا که شـما در دوره ای مسـئول شـورای تبیین مواضع بسیج 
دانشـجویی بودید و نظر به اینکه شورای تبیین با بیانیه ها و سخنرانی ها 
و جهت گیری ها و موضع گیری ها در دانشـگاه ها در ارتباط اسـت و مغز 
بسـیج دانشـجویی در خط دهی فکری در سطح دانشگاه ها است، مبانی 
بیانیه ها و مواضعی که در دانشگاه ها منتشر می شود باید چگونه باشد که 

برچسب  سیاسی و جناحی نخورد؟
به نکته خوبی اشـاره کردید. وقتی بچه های بسـیج دانشـجویی بیانیه می دهند یا مصاحبه 
می کننـد یـا یک تجمع برگزار می کنند باید خیلی محتاط عمل کنند که برچسـب سیاسـی 
نخورند. نباید محافظه کار باشـند ولی باید محتاط باشـند. محتاط به این معنا که در پازل و 
زمین کسـی بازی نکنند. رهبری مثالی می زنند که یک حرف حقی هسـت که پازل دشمن 
را تکمیل می کند. این حرف حق نباید آنجا زده شـود. عین کالم مقام معظم رهبری اسـت. 
ممکن اسـت مثاًل یک مسـئله ای باشـد که برای کشور فرعی است و مسئله اصلی نیست. 
برجسته کردن و تبدیل به مسئله اصلی کردن این، کار اشتباهی است. پس یکی از مسائل 
بچه هایی که در بسیج دانشجویی می خواهند نقش آفرینی و کار سیاسی کنند شناخت درست 
و اولویت دار مسائل است؛ یعنی ببینند که االن اولویت با چیست. نکته دوم که خیلی مهم 
اسـت این که بچه ها باید محتاط باشـند که انگ سیاسـی و جناحی نخورند و در پازل کسی 
بازی نکنند. در پازل دشمن بازی کردن که افتضاح است؛ لذا حتی در پازل جناح های سیاسی 
هم بی خود نباید بازی کرد. یکی از تشکل ها زمانی به ما اصرار داشت که در یک موقعیت 

خاصی که اگر خاطرتان باشد دو نفر از سران قوا با هم درگیر 
شـده بودنـد، بیاییـم له یکی از سـران قوا و علیـه یکی دیگر 
از روسـای قوا بیانیه بدهیم که آن وقت دقیقاً خاطرم هسـت 
که هم شورای تبیین و هم سازمان بسیج دانشجویی مخالف 
بودنـد و دیدیـم کـه این کار عقالنی نیسـت. اولیـن راه برای 
جلوگیری از اینکه برچسب سیاسی نخورید این است که الزامًا 
از خوردن برچسب سیاسی نترسید. ممکن است شما هر طور 
که رفتار کنید باالخره یک کسـی پیدا شـود که یک برچسب 
به شـما بزند. این خیلی مهم نیسـت. آن چیزی که مهم است 
این است که واقعاً بدانید دارید درست رفتار می کنید؛ یعنی آن 
آزادفکری که مقام معظم رهبری می فرمایند: پیشرفت واقعی 
کشـور در گرو آزادی واقعی فکرهاسـت؛ یعنی یک جوان کم 

سن و سالی که تعلقات مادی و سیاسی اش کمتر است و آزادانه 
فکر می کند و یک تحلیلی ارائه می دهد. ممکن اسـت این تحلیل در کوتاه مدت با موضع 
یکی از جریانات سیاسـی یکی باشـد. ممکن اسـت شـما در قبال توافق هسـته ای به یک 
موضعی برسید که اتفاقاً فالن حزب هم همین موضع را دارد. این اشکالی ندارد. منتهی اگر 
در بلند مدت هر حزبی یک موضعی گرفت و شما هم مثل همان موضع گرفتید اینجا محل 
تأمل می شود. البته نمی توانیم بگوییم باز هم آن کاماًل اشتباه است. بحث برچسب سیاسی 
خوردن از آن چیزهایی اسـت که آدم نباید خیلی از آن بترسـد. چون برخی اوقات اصاًل به 
عنوان یک حربه استفاده می شود که بچه بسیجی دانشجویی جا بزند. مثاًل می خواهند یک 
موضع خوبی بگیرند بعد جوی ایجاد می شـود مبنی بر اینکه شـما می خواهید این موضع را 
بگیرید پس با فالنی هماهنگ هستید، خوب بگویند. اگر می دانید که این کار درست است 
و آن آدم هم داخل جبهه انقالب اسـت-اگر دشـمن باشـد بحث جداست-خوب گفته بشود 

این که اشـکال ندارد منتهی سـیر رسـیدن به این تسـویه باید درست باشـد. االن بچه های 
تشـکل های دانشـجویی عمدتاً دو مشـکل دارند: یکی مسـئله های زمانشـان را باید خوب 

بشناسند، دیگر اینکه تفسیرشان درست باشد.

  آسـیبی که ممکن است در بسیج دانشـجویی رخ دهد که ولو کم 
تعـداد باشـد؛ آسـیبش خیلی زیاد اسـت آن اسـت که عده ای بسـیج 
دانشـجویی را بـرای خود صرفاً به عنوان یک پلـه ترقی در نظر بگیرند. 

برای پیشـگیری از چنین احساسی چه باید کرد؟
اگر نگاه کسـی به هر چیزی، هم به بسـیج دانشـجویی و هم به خانواده و دوسـتان و درس 
نگاه منفعت طلبانه ابزاری باشـد به نظر من اشـکال دارد، از جمله در تشـکل دانشجویی که 
خیلی اشکال بیشتر است. منتهی باید این دو را از هم تفکیک کنیم. اگر کسی آمد و درست 
و با نیت خوب کار کرد و درس اش را هم خواند و انسان توانمندی هم هست و بیان خوبی 
هم دارد و از نظر فکری هم انسان قوی است خوب این آدم طبعاً وقتی از بسیج دانشجویی 
می رود که بیکار نمی شـود. باالخره به او چندتا پیشـنهاد می دهند و آنجا برای خودش خوب 
است و برای کشور هم مفید است. در این که اشکال نیست. منتهی اگر کسی از اول سنگ 
بنا را اشتباه بگذارد و نگاه اش به بسیج ابزاری باشد حتماً کار اشتباهی است و این اصاًل کار 
درستی نیست. اگر بخواهم منصفانه نگاه کنم من چنین فضایی در بسیج دانشجویی ندیدم. 
اکثریت کسـانی که در بسیج دانشـجویی آمدند، در فضای مخلصی کار کردند اما بچه های 
قوی هستند. کسی که دارد در شریف درس می خواند، در علوم انسانی دارد در عالمه درس 
می خواند، در فضای حقوق دارد در دانشـگاه تهران درس می خواند و در دانشـگاه کوچک تر 
هم فرق ندارد- الزاماً در دانشگاه بزرگ تر درس خواندن به معنای قوی تر بودن نیست-این 
انسـان توانمند اسـت و راجع به مسـائل مختلف تحلیل دارد. فضای بسـیج دانشجویی یک 
ظرفی بوده که این آدم در آن آزمون و خطا کرده، رشـد کرده و 
االن رفته جای دیگر. این را نمی شـود به عنوان یک ایراد تلقی 
کرد. منتهی اگر کسـی از بسـیج برای رشد شخصی اش استفاده 
ابزاری  کرد حتماً اشـتباه اسـت. االن یکی از مشـکالتی که ما 
داریم بحث نیت خوانی و سـوءظن اسـت. ما هیچ یک دسـتگاه 
نیـت خوان کـه نداریم، اگر هـم بخواهیم نیت خوانـی کنیم باز 
در اسـالم اصل بر حسـن ظن است. نباید نیت خوانی بکنیم که 
ایـن از اول آمـده کـه آن کار را بکنـد بعـد هم با سـوءظن! این 
که اشـتباه اسـت. ولی اگر دیدیم در خالل کار یک کسی جنس 
مصاحبـه کردن هایـش و این طـرف و آن طـرف رفتن هایش و 
جنس کارهایی که می کند شـبیه سـتاد تبلیغاتی اسـت این طبعًا 
اشتباه است و در همان جا باید جلویش گرفته شود بهترین کسی 
هـم کـه می تواند جلوگیری کند نهادهای نظارتی نیسـتند بلکه خود 
بچه های بسیج دانشجویی هستند؛ یعنی ما در بسیج و تشکل دانشجویی باید فرهنگی را به 
وجود بیاوریم که اگر کسی به دنبال مطرح کردن خودش بود و برای خودش کار می کرد و 

نه برای خدا اصاًل خود به خود طرد شود و به حاشیه برود. ■

    حتی در پازل جناح های  
         سیاسـی هـم بـی خـود نبایـد 
بـازی کرد. یکی از تشـکل هـا زمانی به 
مـا اصـرار داشـت کـه در یـک موقعیت 
خاصی که اگر خاطرتان باشـد دو نفر از 
سران قوا با هم درگیر شده بودند بیاییم 
لـه یکی از سـران قوا و علیـه یکی دیگر 
از روسـای قوا بیانیه بدهیم که آن وقت 
دقیقـاً خاطـرم هسـت کـه هم شـورای 
تبیین و هم سـازمان بسیج دانشجویی 
ایـن کار  مخالـف بودنـد و دیدیـم کـه 

عقالنی نیست
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علیرضا زاکانی در گفت وگو با 57 :

مقابله بسیج دانشجویی 
با انحرافات اصالح طلبان از موضع جناحی نیست

در انتخابات 76 
اصلح را معرفی کردیم

صـحـبت پـیـرامـون نـحـوه سیاستمـداری 
دانشجویان از زبان کسی که در ایام دانشجویی 
در تشـکل های سیاسـی فعالیت داشـته و هم 
اکنـون نیز در سـطوح باالی فعالیت سیاسـی مشـغول 
خدمت است، می تواند قابل تامل باشد. چرا که مواضع 
سیاسی چنین اشخاصی در زمان فعلی احتماالً برگرفته از 
تفکرات آنها در دوران دانشـجویی است. دکتر علیرضا 
زاکانی، پزشـک هسـته ای و نماینده مـردم تهران، ری، 
اسالمشـهر و شـمیرانات در مجلس شـورای اسـالمی 
اسـت که جنبه های عدالتخواهانه و فسادستیزی کنونی 
در عملکـرد او در جایـگاه نمایندگی مجلس؛ بی شـک 
برگرفته از آرمان خواهی ایام دانشجویی اوست. زاکانی 
سابقه ریاست بر سـازمان بسیج دانشجویی و همزمان 
در دوره ای مسـئولیت بسیج دانشجویی دانشگاه علوم 
پزشـکی را در کارنامـه خود دارد. در گفـت و گو با وی 
درباره نسبت بین دانشجوی »سیاسی« و »سیاسی کار« 
و همچنیـن تاثیـرات متقابل میان فعالیت های سیاسـی 

دانشجویی بر جامعه پرسیدیم.
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  نسبت بین دانشجوی سیاسی و دانشجوی 
سیاسی کار چیست؟

مـن معتقدم که ما عالوه بر این دو واژه؛ مقوله های دیگری 
در نسـبت دانشـجو با فضای سیاسـی داریم. یکی از آن ها را 
می تـوان بـا عنوان دانشـجوی سیاسـت زده و دیگـری را با 
عنـوان دانشـجوی سیاسـت گریز بیان کرد. اگـر می خواهید 
ایـن مقوالت را بسـنجید باید همـه را با هم نگاه کرد. اولین 
درجـه متعلق اسـت بـه دانشـجویانی که سیاسـت گریزند و 
عمـاًل در دانشـگاه توجه به ابعاد سیاسـی و اجـزاء و عناصر 
پیرامـون خـود در عرصه سیاسـت و جامعـه ندارند. این یک 
سـطح اسـت. در سـطح دوم  دانشـجوی سیاسـی است که 
به نظر من خود به سـه دسـته تقسـیم می شـود. یک دسـته  
سیاسـی کار و شـعبده باز سیاسی اسـت. دسته ی دیگر دچار 
سیاسـت زدگـی اسـت و در گـرداب سیاسـت بـدون اینکـه 
جهت و هدف داشـته باشـد غوطه ور اسـت و دسته سوم  به 
معنای واقعی کلمه سیاسـی اسـت و با محیـط پیرامونی اش 
بـه صورت منطقی  ارتباط درسـتی برقرار می کند و آرمان ها 
و مسـئولیتی هایی را در قبـال آن آرمان هـا بـرای خود قائل 
اسـت. یـک دانشـجوی مطلـوب، سیاسـت گریز و سیاسـت 
زده و یا سیاسـی کار نیسـت؛ بلکه یک عنصر سیاسـی است 
که بر اسـاس مبانـی اعتقادی خود سـعی می کند  بر محیط 
پیرامونـش اثـر بگـذارد و محیـط را بـه سـمت آرمان هـای 

خودش سوق دهد.

 یک دانشـجوی سیاسـی که هدفش ایجاد 
بینش و بصیرت و اثرگذاری در فضای دانشـگاه و 

جامعه است باید دارای چه شاخص هایی باشد؟
دانشـجوی سیاسـی موفـق بایـد دارای چهار ویژگی باشـد. 
ویژگی اول آشـنایی کلی درمورد جریانات سیاسـی و نسبت 
آن هـا بـا جبهه ی حق و باطل اسـت. ویژگی دوم این اسـت 
که بتواند هرکدام از جریانات سیاسـی و اشـخاص را مطابق 
با آن شـناختی که دارد و آن دسـته بندی هایی که مشخص 

کرده است تفکیک کند.
ویژگـی سـوم آگاهـی از اوضـاع و احـوال جامعـه و رصـد 
اتفاقات سیاسـی اسـت تا به وسـیله ی آن بتوانـد تغییرات و 
جهت بندی های آن ها را تشـخیص دهـد. در نهایت ویژگی 
چهارمی که یک دانشـجوی سیاسـی موفق باید از آن بهره 
مند باشـد، نقش آفرینی اسـت. نقش آفرینی به این معنا که 
بتوانـد برای خودش یک عمل سیاسـی موفق در نظر بگیرد 
و بعـد تـالش کنـد تا آن عمـل و ایده و فکـر و برنامه را به 

منصه ظهور برساند.

  دانشجوی بسیجی در فعالیت های سیاسی 
ممکن اسـت به نقطه ای برسـد که یک پیشرفت 
شخصی برای او شکل بگیرد. آیا دانشجو بسیجی 
حق دارد از این موقعیت برای رشـد شخصی خود 

بهره برداری کند؟
زمانـی فـرد در جهـت کسـب مناصـب و ارتقاء خـود برنامه 
ریزی می کند و نقشه می کشد و در واقع همه این دغدغه ها 

را بـرای خـود به عنوان یک ابـزار می بیند تا بتواند به  هدف 
شـخصی خود برسد. اگر شما چنین فردی را مشاهده کردید 
نباید او را به عنوان دانشـجوی سیاسـی موفق که در باره ی 
ویژگی هـای آن صحبـت کردیم به حسـاب بیاوریـد. اما اگر 
فـردی در مسـیر انجـام وظیفـه خـودش گام برداشـت و در 
این گام برداشـتن بالتبع بامحیـط پیرامونی اش ارتباط برقرار 
کرد، شـناخت و شـناخته شـد، آن جنبه های رشد به صورت 
طبیعـی برای او اتفاق می افتد اما این جنبه های رشـد برای 
او در واقـع جنبه های اصلی نیسـت. یـک جنبه های عرضی 
و اتفاقی اسـت که در این مسـیر اتفاق می افتد. اصل برای 
آن ایـن اسـت که نقش آفرین باشـد و بتوانـد هدف بزرگی 
را در جامعـه پیگیـری کنـد و به انجام برسـاند. در راسـتای 
پیگیـری ایـن هـدف بزرگ، قطع بـه یقین رشـد می کند اما 
این رشـد ممدوح اسـت. رشـدی اسـت که برای یک هدف 
متعالی به صورت طبیعی اتفاق می افتد. اگر از این دانشـجو 
بپرسـید برای تو چه چیز مطلوب است؟ می گوید: »در درجه 
اول گمنامـی و آن مؤلفه هایـی کـه بـه ایثارگـری، خلـوص 
بـاال و پارامتر هایـی از ایـن جنس کمک می کنـد. برای من 
اهمیـت دارد و اینکـه بتوانم در تیمی که هسـتم خوب بازی 
کنـم تـا در نهایت ایـن تیم را که همان جبهه حق اسـت به 
پیروزی برسـانم.« لذا بسـیجی واقعی کسـی است که تاکید 
بر موفقیت جبهه حق دارد و در همین راسـتا تالش می کند. 
حاال ممکن اسـت در این مسـیر کسـی که تالش می کند به 
چشـم دیگـران هم بیاید و بگوینـد او را برای فالن موقعیت 
و سـمت انتخاب می کنیم چون عنصر مؤثر و موفقی اسـت. 
اینهـا آن جنبه هـای بعدی اسـت که باید به صـورت طبیعی 
اتفـاق بیافتـد و اتفاق می افتد اما اگر از اول به خاطر تظاهر 
و خودنمایی و رشـد شـخصی خودش و رسیدن به جایگاه ها 
و اهداف مناصب بخواهد تالش کند و در این مسـیر، حق و 
حقیقت را نادیده بگیرد و از همه چیز از جمله حق و حقیقت 
بـه عنـوان ابزار اسـتفاده کند، ایـن عنصر دیگـر یک عنصر 
سیاسـی کار اسـت و همـه فعل و انفعاالتـش در جهت ضرر 
زدن به خودش و جامعه اش اسـت اما آن عنصر سیاسی این 

نیسـت و کاماًل با مالک حرکت می کند.

 فعال سیاسی بسیج دانشجویی در دانشگاه 
چگونـه می توانـد از مظان اتهام ها و برچسـب ها 

برحذر باشد؟
کسـی کـه کار می کند برچسـب خـوردن برای او مسـئله 
ای طبیعـی اسـت. آن کسـانی که حال کار کـردن ندارند 
و آن کسـانی هم که عناصر سیاسـی کار یـا مخالفین راه 
او هسـتند، بـرای اینکـه او را از میـدان بـه در کنند، او را 
متهـم می کنند. در جبهه خودی عنصری که دارد مجاهده 
می کند از سـوی دو کس ممکن اسـت طعنه بخورد. یکی 
از سـوی عناصری که خودی هستند اما حسودند. دیگری 
از سـوی عناصری که خودی اما خام هسـتند و پختگی را 
ندارند و نارس هسـتند. از طرفی هم ممکن است از سوی 
دشمن با برنامه و عاقل که عقل دارد و می بیند چه کسی 
برای جبهه حق اثرگذار اسـت هم بیشـترین طعنه و فشار 

را ببینـد و دشـمن شـروع به زدن و منفعـل کردن او کند. 
پـس حتی این ممکن اسـت کـه دو نفر هم جبهه باشـند 
اما یک نفرشـان دچار نفسـانیت باشد و بخواهد هم جبهه 
ای اش را رقیب ببیند و آن یکی را از صحنه بیرون کند تا 
خودش در آن صحنه تنها باشـد یا اصاًل دشمن و مخالفی 
باشـد کـه ببیند او در جبهـه مخالف اش اسـت و بخواهد 
او را ناکارآمـد کنـد و از صحنـه بـه در کند. لذا در سـوره 
مائـده آیـه 54 خداونـد بزرگ نکتـه ای را به اهـل ایمان 
می گویـد کـه: »یـا ایهـا الذین امنـوا من یرتـد منکم عن 
دینه فسـوف یاتی اهلل به قـوم یحبهم و یحبونه« ای اهل 
ایمـان اگر شـما از راه حق برگردید مـن قومی را می آورم 
کـه خـدا به آنها عالقه مند اسـت و آنها هم به خدا عالقه 
مندنـد »اذلـه علی المؤمنین اعزه علـی الکافرین« آنها در 
مقابـل مؤمنین فروتن هسـتند، در مقابـل کافرین عزیز و 
سـر سـخت و فرازمندند »یجاهدونفیسبیالهلل« در راه خدا 
مجاهـده می کنند »و ال یخافـون لومه الئم« که به طعنه 
هیچ طعنه زنی توجه نمی کنند. یعنی برای اهل حق طعنه 
زنی هسـت که به او طعنه می زنند چه از سـوی دوسـتان 
کم خرد و یا دوسـتان حسـود و چه از سـوی دشمنان دانا، 
که همیشـه ممکن اسـت این اتفاق بیافتد. اما اگر کسـی 
مسـیرش را براسـاس حـب بـه خـدا و فروتنـی در مقابل 
مؤمنین و سرسـختی در مقابل کافرین و دشـمنان راه خدا 
مشـخص کـرد و در این مسـیر مجاهده کـرد، دیگر هیچ 
خوف و کاسـتی برای خود احسـاس نمی کنـد که بخواهد 

در مقابل طعنه طعنه زنان منفعل شـود.

بسـیج  فعـال  عنصـر  خـود  هـم  گاهـی   
دانشجویی رفتاری بروز می دهد که باعث می شود 

دیگران اتهام سیاسـی کاری را به او بزنند.
»ما اعرضو بمواضعتهم« خود یک قاعده دیگر و آن مالک 
بعدی است. الگوی رفتاری ما باید طوری باشد که همیشه 
از قرار گرفتن در موضع تهمت دوری کنیم و رفتارهایمان 
را بـا منطق و مالک قرار دهیم. اگر رفتارهایمان با منطق 
و مالک و انشـاءاهلل با خلوص دنبال شـد، خدا خود مفر و 
گشـایش بـرای ما ایجـاد می کند. امـام )ره( در 2 آذر 67 
دسـتور تشـکیل بسـیج دانشـجو و طلبه را دادند. در سال 
68 و بعد از رحلت جانسـوز حضرت امام )ره(، مقام معظم 
رهبری تاکید فرمودند و در سال 69 شورای عالی انقالب 
فرهنگـی مصـوب کـرد. از اواخر سـال 69 و اوایل سـال 
70 در داخل دانشـگاه ها بسیج دانشجویی شروع به شکل 
گیری کرد. ما قبل از آن در شورای مرکزی انجمن بودیم 
و در سـال 70 پیگیری کردیم تا بسـیج دانشـجویی را در 
دانشـگاهمان افتتـاح کنیـم. اولین دیدارمـان را با حضرت 
آیـت ا... محفوظی داشـتیم کـه نماینده دفتـر مقام معظم 
رهبری در دانشـگاه بودند-از زمان امام )ره( و بعد از آن-

ایشـان در صحبت هـای خود خیلی تذکـر و دقت دادند به 
اینکه کاری نکنیم که بسـیج را ملعبه فعالیت های سیاسی 
قـرار دهیـم و بخواهیـم با بسـیج عمل سیاسـی و اهداف 
سیاسـی گروهـی و جناحی خودمان را پیـش ببریم. وقتی 
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مـا شـروع به کار کردیـم درد ما هم این بود کـه در ابعاد 
مختلـف فعال باشـیم ازجمله بخش سیاسـی و نسـبت به 
همه فعل و انفعاالتی که پیرامون مان در محیط دانشـگاه 
و سـطح جامعه و منطقه و جهان می گذرد و با ما نسـبتی 
برقـرار می کرد، عکس العمل نشـان دهیم و فعال برخورد 
کنیـم. یادم اسـت حـاج آقـا امراللهی کـه بعداً بـازرس و 
نماینـده دفتـر مقـام معظم رهبـری در دانشـگاه های کل 
کشـور شدند و آن زمان قائم مقام آقای محفوظی بودند-

بـه از مدت ها بـه من گفتند فالنی یادت اسـت که در آن 
جلسـه آقای محفوظی آن توصیه را کرد-مخصوصا چون 
یـک عـده گفتـه بودند کـه ما داریـم از انجمن به بسـیج 
می آییم لذا این نگرانی وجود داشت و ایشان آن توصیه ها 
را کردنـد- بعـد از مدتی ما دیدم که مواضع شـما به تعبیر 
آن زمان چپی نیسـت، راسـتی هم نیست. اصاًل شما نه با 
چپ و نه با راسـت کار دارید. شـما با کسـی کار دارید که 
با مالک و میزان حرکت می کند لذا بسیج محل اعتماد و 
رجوع همه شـده اسـت. یادم هست بعد از آن به ما اعتماد 
کردند و حتی مسـجد دانشـگاه تهران کـه تا آن زمان در 
اختیـار نهـاد رهبـری بود؛ تحویل بچه های بسـیج شـد و 
3-4 سـال مسـجد دانشـگاه تهران در اختیار ما بود. علت 
هـم ایـن بود که آن چیزی که پیرامون مـا اتفاق می افتاد 
را در منظومـه فکـری دقیقی تجزیه تحلیـل می کردیم و 
بـا آن نسـبت برقـرار می کردیم و نسـبت آن را با انقالب 
اسالمی می سنجیدیم و نه با گروه ها و عناصر و افراد. لذا 
هیچوقـت اسـیر افراد و گروه هـا و جریانـات نبودیم بلکه 
خودمان را در کمند و سیطره انقالب اسالمی می دانستیم 
و سـعی می کردیـم روی افراد و گروه ها تأثیـر بگذاریم و 
چه نفیا و چه اثباتا، چه تاییدا و چه تکذیبا نسـبت به همه 
اینهـا فعـال باشـیم. همه این فعل و انفعـاالت مان را هم 
سـعی می کردیم بر پایه یک دقت نظری داشته باشیم که 
به تعبیری اگر نقدی می کنیم نقد منصفانه داشـته باشـیم. 
اگـر تاییدی داریم به تعبیـر مقام معظم رهبری دفاع واقع 
بینانه داشته باشیم و واقع بین باشیم نه اینکه همین طور 
از روی هـوی و هـوس بخواهیم دنبال کنیـم بلکه دنبال 
کنیـم کـه  مباحث مـان را با یک منطقی ارائـه دهیم که 
ایـن منطق باحاذقه افراد پیرامونـی خودمان قابلیت جذب 
داشـته باشد. این خیلی مهم اسـت. یک وقت هست شما 
می خواهید شـربتی را به یک عنصر پیرامونی تان بدهید و 
یا مثاًل یک قاشـق عسـل در دهان کسـی که می خواهید 
قنـد خونـش را باال ببرید می گذارید. ممکن اسـت طبع او 

اصاًل کشـش نداشـته باشـد و خود آن موجب هزار و یک 
مشـکل و سـرفه و اینها برای او شود اما اگر آن را شما در 
یـک آبـی حل کنید و با یـک مقدماتی بدهیـد به آن فرد 
بخورد، هم جذب وجود اش می شـود و هم برای او خیلی 
پذیـرش و مطلوبیـت دارد. لذا می خواهـم بگویم توجه به 
محیـط پیرامونـی و ارائـه نوعـی رفتار در ایـن محیط که 
بتوانند مطابق با حاذقه شان منطق درست شما را پذیرش 
کننـد، خـود بسـیار مهم اسـت که هم شـما را از تهمت و 
افتـرا دور بـدارد و هـم کار شـما را اثربخـش کند. ممکن 
اسـت در جایی کسی هم به شـما تهمت نزند ولی از کنار 
شـما بدون توجه عبور کند و اصاًل شـما را در منظومه به 
حسـاب نیاورد که این هم خیلی بد اسـت. لذا عرض من 
این است که اگر یک پایه و اساسی بگذارید می شود همه 
ایـن مالک هـا را مبتنی بر تقوا به دسـت آورد و می شـود 
براساس تقوا انسان برای خود بن بستی نببیند و بن بست 
شـکنی کند و اینکه به طریق موثریبتواند به واسطه اثری 
که می گذارد خود را هم رشد دهد. چون ما فقط به دنبال 
اثر گذاشـتن نیسـتیم و به دنبال کمال خودمان هسـتیم و 
کمـال خودمان را هم در کمال جامعـه پی جویی می کنیم 
و فقـط بـه خودمان فکـر نمی کنیم و به محیـط پیرامونی 
مان و سـایر انسـان ها هم فکر می کنیم و این آرمان مان 
را مطابـق بـا واقعیت هـای جامعه مان پیـش می بریم. لذا 
کنـدی و تندی هایی که انجام می شـود و مارپیچ هایی که 
شـکل می گیـرد در حقیقـت عـوارض طبیعی ایـن روزگار 
اسـت که بشـود به بهترین وجهی نهایتـًا آن هدف اصلی 
که رضایت خدا و کمال خود انسان در این مسیر و تحول 
در جامعـه و سـاختن یک جامعـه الگوی نمونـه معنوی و 

مادی اسـت را انسان مهیا کند.

 بـا توجـه رسـالت و تکلیفـی کـه بسـیج 
اسـت  توانسـته  واقعـاً  آیـا  دارد  دانشـجویی 

فراجناحی عمل کند؟
در یک بسـتر و مسـیری جامعه به یک قضاوتی می رسد 
کـه ایـن فرد یا این گروه انتصاب گروهی و جریانی دارد 
یـا انتصاب به یـک پایگاه فکری مشـخص و منطقی به 
نام انقالب اسالمی دارد یعنی این خود جزئی از ماجرای 
رقابت اسـت یا نه در واقع خودش را باال کشـیده در یک 
نظامـات کلـی تـری دارد رقابت خود را تعریـف می کند. 
مقصـود من این اسـت که با همان نـگاه حق و باطلی و 
انقـالب اسـالمی و نظام سـلطه اگر در معـادالت داخلی 
هـم وارد می شـود توجه می کند کـه کدام گروه و جریان 
بیشـتر موید انقالب اسـالمی در رسـیدن به اهداف اش 
در مقابـل نظـام سـلطه اسـت. ایـن بـرای او محبوب تر 
می شـود و کدام گروه هسـتند که در واقع دارند دانسـته 
یا ندانسـته آب به آسـیاب دشـمن می ریزند، نسبت به او 
نگاه ها متفاوت می شـود. اگر مجموعه بسـیج دانشجویی 
از ایـن جایـگاه و مختصات به ماجرا نگاه کند و این را با 
یک دقت نظری همراه کند که اشـتباه در ورود و خروج 
بـه موضوعـات اش را هـم بـه حداقـل سـیر دهد-چون 
معصـوم کـه نیسـت-و جامعه خیر خواهـی را در عمل و 

رفتـار و گفتـارش ببینـد و حـس کند و بشـنود آن موقع 
اسـت که جامعه می تواند به یک قضاوت درسـتی برسـد 
که این اسـم با مسـمای خودش هم سنخ است. بله شما 
نمی توانید بگویید بسـیج دانشـجویی یک حزب، گروه یا 
دسـته اسـت اما می توانید به یک قضاوت برسید و اینکه 
ایـن بسـیج دانشـجویی حضـور در همـه میدان هایی که 
انقـالب از او کار طلـب می کنـد را بـرای خـود فرض و 
واجـب می داند یا نه یک جایی دسـتخوش حوادث افراد 
و گروه هـا اسـت. این دو خیلـی با هم تفـاوت دارند. لذا 
ایـن بر می گـردد به خود بسـیج دانشـجویی و افق هایی 
کـه بسـیج دانشـجویی دنبـال می کنـد و بـه نـوع عملی 
کـه جامعـه از او می بینـد. بنـده معتقـد هسـتم مجموعه 
بسـیج دانشـجویی از ابتـدا براسـاس یـک اعتقـاد بنیان 
گذاشـته شـده و تـا امروز بـه فضـل الهی این مسـیر را 
آمده، حاال یک روز ممکن اسـت شـتاب آن بیشـتر بوده 
 یـا یـک روز شـتاب اش کمتـر بـوده امـا هیـچ وقت آن 
جهـت گیری های کالن خود را گم نکرده اسـت. ممکن 
است در روش ها و مسیری که آمده فراز و نشیب داشته 
باشد اما همیشه آن جنبه اتکاء نسبت به مواجه از موضع 
مختصـات انقالب اسـالمی نسـبت به نظام سـلطه را در 
دسـتور کار خود داشـته اسـت. حاال باید ایـن هنرمندی 
وجـود داشـته باشـد که ایـن را به بـاور باالتـر در ذهن 
جامعـه نزدیک کند کـه جامعه او را باور کند و اثرپذیری 
از او را بـرای خـود مقبول بداند و بسـیج دانشـجویی در 
یـک جایـگاه باالتری از اثرگـذاری در جامعـه برخوردار 
شـود. لـذا اینهـا چیزهایی اسـت که بـه عناصـر و اجزاء 
بـر می گـردد. بنده معتقـدم جهت های کلی بسـیج کاماًل 
معلوم و مشـخص اسـت اما ممکن اسـت در مقام فعل و 
انفعال یک جایی در یک گوشـه ای-چون ما که معصوم 
نیسـتیم-یک اتفاقی افتاده باشد و خطایی صورت گرفته 
شـده باشـد یا یـک جایی ما دچـار کندی و تندی شـده 
باشـیم که با آن انتظاری که از مـا می رفته تفاوت وجود 

باشد. داشته 
 بـه مقولـه نـگاه جامعـه به بسـیج اشـاره 
کردیـد، با توجه به این که شـما نماینده مردم در 

در همان ایام در مسجد      
           دانشـگاه تهران نشسـتی برگزار 
کردیـم و به عنوان بسـیج دانشـجویی 
اعـالم موضـع کردیـم کـه نامزد مـا این 
است. اعالم کردیم که هرچند هیچ کدام 
از این سـه نفر نامزد مقبول ما به معنی 
تـام و کامـل نیسـتند، امـا در خـالء هم 
زندگی نمی کنیم و مالک نامزد مطلوب 
ما دوره ریاسـت جمهـوری رهبر معظم 
انقالب اسـت. پس گفتیم ترجیح ما این 
اسـت که مثالً آقای ناطق نوری به بقیه 
ترجیح دارد؛ اما این اشتباهات را هم در 

کارنامه دارد

    ما که نباید به موضوعات نگاه  
        انتزاعـی داشـته باشـیم. بـه هـر 
حـال فـرق می کنـد بین اصـالح طلب و 
اصولگـرا. اصـالح طلب به معنـی اینکه 
خودشـان دارنـد صریح و بـا جنبه های 
متعـارف بیان مـی کنند و هیچ ابایی هم 
ندارنـد و ذکـر مـی کننـد معتقدنـد دوره 

آرمان های انقالب گذشته است 
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مجلس شـورای اسـالمی هسـتید؛ فکر می کنید 
عمـوم مـردم هم اکنـون چـه نگاهی به بسـیج 

دارند؟
وقتـی انسـان از یـک جایـگاه باالتـری به موضـوع نگاه 
کـرد و خـود را فراتر از جریان ها دید، جریان ها در خدمت 
بـه انقالب اسـالمی تفـاوت پیدا می کنند. ما کـه نباید به 
موضوعات نگاه انتزاعی داشـته باشـیم. بـه هر حال فرق 
می کنـد بیـن اصـالح طلـب و اصولگرا. اصـالح طلب به 
معنی اینکه خودشـان دارند صریح و با جنبه های متعارف 
بیـان می کننـد و هیـچ ابایـی هـم ندارند و ذکـر می کنند 
معتقدنـد دوره آرمان های انقالب گذشـته اسـت و طبیعتًا 
نگاهشان نسبت به جهان و عناصر و اجزای پیرامونی اش 
متفـاوت از نگاهـی اسـت کـه حضـرت امـام )ره( و مقام 
معظـم رهبـری دارند. وقتی این چنین شـد بالتبع بسـیج 
دانشـجویی نـه بـه عنـوان یـک جریـان بلکه بـه عنوان 
محافـظ انقالب اسـالمی نسـبت بـه آنها از خـود عکس 
العمـل نشـان می دهد. نمی شـود به بسـیج تهمت زد که 
تـو رفتـی و طرفدار یک جناح شـده ای. ایـن حرف غلط 
اسـت. این اشـکال بر می گردد به آن کسـی که دارد خود 
را از دایـره انقـالب دور می کنـد و از محیـط انقالب جدا 
می کنـد. در مقابـل اگـر یک گـروه و جریـان دیگری در 
خدمت انقالب بود و قرابت و نزدیکی بیشـتری داشت نه 
به واسطه اینکه بسیج دانشجویی جزئی از آن گروه است 
بلکه به واسـطه اهمیتی که بـرای خدمت گزاران انقالب 
قائـل اسـت می گویـد تـو نسـبت بـه آن یکـی پیش من 
ارجمندتر هسـتی. من جزء تو نمی شـوم اما تو را محبوب 
تر و بهتر از دیگری می دانم. به خاطر اینکه تو نسبت به 
اصـل انقـالب و اعتقاداتی که امام )ره( بیان کرده خود را 
ملتزم می دانی. حاال اینکه کسی التزامی که بیان می کند 
درسـت باشد یا صوری باشـد حرف دیگری است. عرض 
مـن یـک عرض کلی تر اسـت. لـذا عنصر سیاسـت مدار 
اسـالمی کسی است که مختصات خود را در جبهه حق و 
باطـل پیـدا کرده، جبهه حق و باطل را خوب می شناسـد. 
در ایـن مسـیر همیشـه حـب و بغض هـا و نزدیکی هـا و 
دوری هـا وجـود دارد. آن چیـزی کـه جامعه باید از شـما 
حـس کنـد این اسـت که شـما بـرای چه به یک کسـی 
نزدیـک تر هسـتید یا از یک کسـی دورتر هسـتید. برای 
اینکه او به انقالب اسـالمی نزدیک تر یا دورتر اسـت. اگر 
جامعـه این حس را دریافت کرد آن وقت کسـی به شـما 
اتهامی وارد نمی کند و شـما منفعل نمی شـوید. چون شما 
کـه نمی خواهیـد بی خاصیت شـوید، شـما می خواهید در 
صحنه فعال شـوید. شـما می خواهید ببینید در جبهه حق 
چه کسـی مسـتعد اسـت و باید به او کمک کرد تا برای 

انقالب اسالمی گل بزنید.

 آیا بسـیج دانشـجویی در ایـام انتخابات 
مبتنـی بـر شـاخص های حضـرت امـام )ره( و 
رهبـری می توانـد بـه صـورت پویـا بـه فعالیت 
بپـردازد؛ یـا بـرای دور ماندن از موضـع تهمت 

بایستی خود را کنار بکشد؟

بگذاریـد از زمـان خودمان مثال بزنم. ما در سـال 76 در 
دانشـگاه اتاق فکری در بسیج دانشجویی شکل دادیم تا 
برای انتخابات ریاسـت جمهـوری نامزد انتخاب کنیم. از 
این که دیگر باالتر نمی شـود؟! سـه نفر را که آقایان ری 
شـهری، ناطق نـوری و خاتمی بودند را بررسـی کردیم. 
در آن گروهی که شـکل دادیم شـاید بالغ بر 800-700 
سـاعت کار جمعی کردیم تا برسـیم به اینکه کدامیک از 
اینهـا نسـبت بـه دیگران ترجیـح دارند. بعد جـزوه ای را 
چاپ کردیم که 16 سؤال را با اینها مواجه کردیم. در آن 
سـؤاالت برخـی جاها نمره آقای ناطق نـوری باالتر بود، 
برخـی جاهـا نمره آقـای خاتمی باالتر بـود وبرخی جاها 
نمـره آقـای ری شـهری باالتر بود. آقایـان ناطق نوری، 
خاتمی و ری شـهری را با ویژگی های ریاسـت جمهوری 
آیـت اهلل خامنـه ای )مدظلـه( و ویژگی های اساسـی که 
مبتنـی بـر انقـالب اسـالمی بـود سـنجیدیم. بعـد از آن 
مجـدداً تحقیـق کردیم و نهایتًا در همان ایام در مسـجد 
دانشـگاه تهران نشسـتی برگزار کردیم و به عنوان بسیج 
دانشـجویی اعـالم موضع کردیم که نامزد ما این اسـت. 
اعـالم کردیم که هرچند هیچ کدام از این سـه نفر نامزد 
مقبـول مـا به معنی تام و کامل نیسـتند، اما در خالء هم 
زندگی نمی کنیم و مالک نامزد مطلوب ما دوره ریاسـت 
جمهوری رهبر معظم انقالب است. پس گفتیم ترجیح ما 
این است که مثاًل آقای ناطق نوری به بقیه ترجیح دارد؛ 
اما این اشـتباهات را هم در کارنامه دارد. اشتباهات آقای 
ناطق نوری را هم گفتیم. همان جا پشت تریبون گفتیم.

آن کاری کـه مـا در آن ایام کردیم امروز هم کاماًل قابل 
دفاع اسـت. انتخابات در دوم خرداد 1376 برگزار شـد و 
مـا در بهمن ماه همان سـال خدمـت مقام معظم رهبری 
رفتیـم و من این موضوع را خدمت ایشـان تعریف کردم 
و گفتـم آقاجـان مـا این طور عمـل کردیم. مقـام معظم 
رهبـری این جمله را فرمودند که تمـام این کارهایی که 
کردیـد و می خواهیـد بکنید کارهای بسـیار خوبی اسـت. 
همیـن االن آن جـزوه ای را کـه مـا در دانشـگاه پخش 
کردیم را اگر کسـی بخواهـد به بحث بگذارد کاماًل قابل 
دفـاع اسـت. چیزهایی که آنجـا پیش بینی کـرده بودیم 
دربـاره آقـای خاتمـی بعـد از آن اتفاق افتاده اسـت- در 
قضیـه آقـای خاتمـی و چیزهـای دیگر- لـذا عرض من 
این اسـت که اگر ما درسـت حرکت کنیـم نباید از طعنه 
آنهـا بترسـیم البتـه باید همیشـه به افـکار عمومی دقت 
داشـت که ما جزیره مجزایی از افکار عمومی نیسـتیم و 
باید عمل و افکار و قول ما دیگران را به سـمت اسـالم 
ترغیب کند و به جبهه انقالب اسـالمی دعوت کند نه به 
خودمـان. اگر به جبهه انقالب اسـالمی و اسـالم دعوت 
کـرد و اگـر در ایـن مسـیر برای مـا والیت فقیه سـتون 
فقـرات فعالیـت ما بود نـه گروه ها و احـزاب و جریان ها، 
آن موقـع عمـاًل هرکس هم  هرچه می خواهد بگوید. راه 
مـا راه درسـتی اسـت و اثـر آن هم قهـراً در جامعه دیده 

خواهد شد. ■
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تشـکیل بسـیج در نظام جمهوري اسـالمي ایران، یقینا از برکات و الطاف جلیه 
خداوند تعالی بود که بر ملت عزیز و انقالب اسـالمی ایران ارزانی شـد. 

در حـوادث گوناگـون پـس از پیـروزی انقالب خصوصـا جنگ، بودنـد نهادها و 
گروه هـای فراوانـی کـه با ایثار و خلوص و فداکاری و شـهادت طلبی، کشـور و 
انقـالب را بیمـه کردنـد. ولـي حقیقتـا اگـر بخواهیم مصـداق کاملـی از ایثار و 
خلـوص و فـداکاری و عشـق بـه ذات مقدس حق و اسـالم را ارائـه دهیم، چه 

کسـی سزاوارتر از بسـیج و بسیجیان خواهند بود.
بسـیج شـجره طیبه و درخت تناور و پرثمری اسـت که شـکوفه های آن بوی 
بهار وصل و طراوات یقین حدیث عشق مي دهد. بسیج مدرسه عشق و مکتب 
شـاهدان و شـهیدان گمنامی اسـت که پیروانش بر گلدسـته های رفیع آن اذان 

شـهادت و رشادت سر داده اند.
 بسـیج میقات پابرهنگان و معراج اندیشـه پاک اسالمی است که تربیت یافتگان 
آن نام و نشـان در گمنامی و بی نشـانی گرفته اند. بسـیج لشکر مخلص خداست 

کـه دفتر تشـکل آن را همه مجاهدان از اولیـن تا آخرین امضا نموده اند.
مـن همـواره به خلوص و صفای بسـیجیان غبطه می خـورم و از خدا می خواهم 
تا با بسـیجیانم محشـور گرداند چرا که در این دنیا افتخارم این اسـت که خود 
بسـیجی ام. من مجـددا به همه ملت بزرگوار ایران و مسـؤولین عرض می کنم 
چـه در جنگ و چه در صلح بزرگترین ساده اندیشـی این اسـت کـه تصور کنیم 
جهانخواران خصوصا آمریکا و شـوروی از ما و اسـالم عزیز دسـت برداشـته اند. 
لحظـه ای نبایـد از کیـد دشـمنان غافـل بمانیـم. در نهـاد و سرشـت آمریـکا و 
شـوروی کینه و دشـمنی با اسـالم ناب محمدی -صلي اهلل علیه و آله و سلم- 

موج می زند. 
بایـد بـراي شکسـتن امـواج طوفان هـا و فتنه هـا و جلوگیـری از سـیل آفت هـا 
بـه سـالح پوالدیـن صبـر و ایمان مسـلح شـویم. ملتي که در خط اسـالم ناب 
محمدی)ص( و مخالف با اسـتکبار و پول پرسـتی و تحجرگرایی و مقدس نمایی 
اسـت، باید همه افرادش بسـیجی باشـند و فنون نظامی و دفاعی الزم را بدانند 
چـرا کـه در هنگامه خطر، ملتی سـربلند و جاوید اسـت کـه اکثریت آن آمادگی 

الزم رزمی را داشته باشد.
خالصه کالم، اگر بر کشـوری ندای دلنشـین تفکر بسـیجی طنین اندازد، چشم 
طمـع دشـمنان و جهانخـواران از آن دور خواهـد گردیـد و اال هـر لحظـه باید 

باشیم.  حادثه  منتظر 
بسـیج بایـد مثل گذشـته و با قـدرت و اطمینـان خاطر به کار خـود ادامه دهد. 
امـروز یکـي از ضروری ترین تشـکل ها، بسـیج دانشـجو و طلبه اسـت. طالب 
علـوم دیني و دانشـجویان دانشـگاه هـا باید با تمام توان خود در مراکزشـان از 
انقـالب و اسـالم دفـاع کنند، فرزندان بسـیجی ام در این مراکز، پاسـدار اصول 

تغییر ناپذیر »نه شـرقی و نه غربی« باشـند. 
امـروز دانشـگاه و حـوزه از هر محلی بیشـتر بـه اتحاد و یگانگـی احتیاج دارند. 
فرزنـدان انقـالب به هیچ وجه نگذارند ایادی آمریکا و شـوروی در آن دو محل 

حسـاس نفوذ کنند. تنها با بسـیج اسـت که این مهم انجام می پذیرد.
و مسـائل اعتقادی بسـیجیان به عهده این دو پایگاه علمی اسـت. حوزه علمیه 
و دانشـگاه بایـد چارچوب های اصیل اسـالم ناب محمـدی را در اختیار تمامی 

اعضای بسـیج قرار دهند.
بایـد بسـیجیان جهان اسـالم در فکـر ایجاد حکومت بزرگ اسـالمي باشـند و 
ایـن شـدنی اسـت. چرا که بسـیج تنهـا منحصر به ایران اسـالمي نیسـت. باید 
هسـته های مقاومت را در تمامی جهان به وجود آورد و در مقابل شـرق و غرب 
ایسـتاد. شـما در جنـگ تحمیلـی نشـان دادید که بـا مدیریت صحیـح و خوب 

می توان اسـالم را فاتح جهان نمود.
شـما باید بدانید که کارتان به پایان نرسـیده اسـت. انقالب اسـالمی در جهان 
نیازمند فداکاری های شماسـت. مسـؤولین تنها با پشتوانه شماست که می توانند 
بـه تمامـی تشـنگان حقیقت و صداقـت اثبات کنند که بدون آمریکا و شـوروی 
می شـود بـه زندگـی مسـالمت آمیز توأم با صلح و آزادی رسـید. حضور شـما در 
صحنه هـا موجـب مي شـود که ریشـه ضد انقـالب در تمامی ابعـاد از بیخ و بن 

قطع گردد.
مـن دسـت یکایـک شـما پیشـگامان رهایـی را مي بوسـم و می دانـم کـه اگـر 
مسؤولین نظام اسالمی از شما غافل شوند به آتش دوزخ الهی خواهند سوخت. 
بار دیگر تأکید مي کنم که غفلت از ایجاد ارتش بیسـت میلیونی، سـقوط در دام 
دو ابرقدرت جهانی را به دنبال خواهد داشـت. من از تمامی بسـیجیان خصوصا 
از فرماندهان عزیز آن تشکر می کنم و از دعای خیر برای این فرزندان با وفای 

اسـالم غفلت نخواهم نمود.
 خداوند شـهدای عزیز و گمنام بسـیج را به نعمت همجواری اهل بیت -علیهم 
السـالم- متنعـم و جانبـازان عزیز را شـفا و اسـرا و مفقودین عزیز را سـالم به 
اوطانشـان بازگردانـد و هر روز بر عظمت و شـوکت ایـن نهاد مقدس و مردمی 
که پیروان اسـالم عزیز و حضرت بقیه اهلل االعظم ارواحنا لمقدمه الفدا هسـتند، 

بیفزاید.

والسـالم علیکم و رحمه اهلل
دوم آذرماه سال 1367
روح اهلل الموسـوي الخمیني

بازخوانی پیام تاریخی حضرت امام خمینی)ره( مبنی بر دستور تشکیل بسیج دانشجو  و طلبه

بسیج دانشجویی یکی از 
ضروری ترین تشکل هاست
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تریبون بسیج
نباید خرج احزاب شود

مرز »سیاسی کاری« و »کار سیاسی« کجاست؟
معموالً وقتی می خواهیم درباره مسائل دانشجویی، آن هم از نوع سیاسی اش بحث کنیم گفتگو با دانشجویان بسیجی که 
سابقه برجسته فعالیت در جریان های سیاسی خارج از بسیج دانشجویی را دارند، جذاب به نظر می رسد. حسین پیشوا 
دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه امیرکبیر و مسئول سابق بسیج دانشجویی این دانشگاه و عضو سابق شورای 
تبیین مواضع بسـیج دانشـجویی یکی از همین افراد است. وی که در جریان تسخیر سفارت انگلیس در 8 آذرماه 1390 عضو 
شورای متحصنین بود بعد از دوران برعهده داشتن مسئولیت بسیج، در کمیته جوانان جبهه پایداری حضور داشت و در بخش 
دانشجویی ستاد دکتر جلیلی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 فعالیت می کرد. پیشوا به سؤاالت ما پیرامون دوگانه ی 

»کار سیاسی« و »سیاسی کاری« پاسخ می دهد.
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  مرز بین فعالیت سیاسی و سیاسی کاری در 
دانشگاه چیست؟

ابتـدا بایـد هدف از فعالیت سیاسـی دانشـجو را مشـخص 
کنیـم تـا بـا اسـتفاده از آن بتوانیـم درسـت و غلـط بودن 
فعالیت ها را بفهمیم. هدف از فعالیت سیاسـی دانشـجو در 
دانشـگاه این است که دانشجو رشد سیاسی و تحلیلی کند 
و عمق پیدا کند تا بتواند نسـبت به اتفاقاتی که در فضای 
 پیرامونـش )اعـم از دانشـگاه و کشـور و منطقـه و جهان( 
می افتد به صورت مسـتقل تحلیل داشـته باشد و بعداً هم 
که از فضای دانشـگاه فاصله گرفت این رشـد را پیدا کرده 
باشـد و انسـانی باشـد که بتوانـد با یک سـری داده هایی 
کـه از اطـراف دریافت کـرده محیـط را تحلیـل کند. این 
تحلیـل و رشـد موضوعیت دارد. به نظر بنده حداقل هدف 
عمده این اسـت. جـدای از این فضـای تحلیلی و افزایش 
عمـق و... ایـن رشـد و تحلیـل باید خود به خـود منجر به 
نقش آفرینی هایـی نیـز بشـود. یعنـی این فقط یـک اتفاق 
درونی و شـخصی نیسـت که یک سـری افراد فقط رشـد 
کنند. این اتفاق درونی ما به ازا و تبعات خارجی و تصمیم 
گیری هـا از طـرف جریـان دانشـجویی دارد کـه منجر به 
یـک اقداماتی در فضای سیاسـی می شـود. از طرف دیگر 
جریان دانشـجویی یک سـری مسـئولیت ها هم نسـبت به 
اجتماعـش دارد یعنـی فقـط بحث تحلیل نیسـت، وظایفی 
دارد کـه مختص اوسـت و باید انجام بدهـد. نقش جریان 
نامطلـوب »سیاسـی کار« از اینجـا به بعد پیدا می شـود و 

بـه بهانه این نقش آفرینی هایی که جریان دانشـجویی باید 
داشـته باشـد، می آید در یک الیـه باالتر قـرار می گیرد و 
در مجموعـه طراحی هایـی که برای خـودش می کند یک 
نقشـی را به جریان دانشـجویی می دهد و تمام سـعی اش 
را می کنـد تـا جریـان دانشـجویی را به آن سـمت هدایت 
کند یا اینکه حداقل در فضای دانشـجویی بروز و ظهوری 
داشـته باشد تا در فضای سیاسـی کشور بیشتر دیده شود.

 
 آیـا ایـن نـوع اسـتفاده از فضای تشـکل 
دانشـجویی برای مطرح شدن در فضای سیاسی 
را می توان »رانت تشـکیالتی« و تبدیل تشکل به 

»پله ای برای صعود« افراد نامید؟
رانت نیسـت. بلکه می شود گفت نگاه ابزاری داشتن است. 
واقـع این اسـت کـه آن دانشـجو یـا جریان، دنبال رشـد 

جریـان دانشـجویی نیسـت. ایفای نقـش اجتماعی جریان 
پیـاده  نـدارد. هدفـش  او موضوعیـت  بـرای  دانشـجویی 
شـدن آن طرحی اسـت که خودش برای بیرون از فضای 
دانشجویی دارد. یک فضا و پازل را طراحی کرده حاال در 
ایـن طراحـی خودش یک نقش هم به جریان دانشـجویی 
داده اسـت و ترغیب می کند که جریان دانشـجویی به این 
سـمت برود. طبیعتًا ادبیات و حرف هـا و خیلی از تحلیل ها 
و غیره در اینجا یکسـان اسـت یعنی حداقل تشـابه زیادی 
دارد بـا آنچـه کـه ما به عنـوان مأموریت و اهـداف جریان 
دانشـجویی در نظـر می گیریـم. ولـی فکـر می کنم که آن 
قسـمت تمیـز دهنـده و متفاوت کننده ماجـرا همان هدف 
گذاری است. هدف از کار دانشجویی این است که این دو 
نکتـه اتفاق بیافتد: ابتداً مقدار زیادی رشـد به وجود بیاید. 
مـن در دانشـگاه قرار اسـت کاری کنم که خـودم و دیگر 
دانشـجویان یک مقدار زیادی رشـد تحلیلی و سیاسی پیدا 
کنیـم و دومـًا از منظر مسـئولیت های جریان دانشـجویی، 
من به عنوان دانشـجو و کسـی که یکی از خط مقدم های 
جریان دانشـجویی هسـتم کاری کنم که مسئولیت جریان 
دانشـجویی نسـبت بـه اجتماع بـرآورده شـود و این نقش 
پیـاده شـود. بـه نظرم ایـن دو معیار خـط کش های خوبی 
هسـتند کـه هـر فعالیتـی را بتوانیم انـدازه بگیریـم و اگر 
دیدیـم که بـا اینها جـور در نمی آیـد طبیعتًا باید بـه دنبال 
یـک سـری انگیزه هـای دیگـر باشـیم. این را هـم اضافه 
کنـم کـه بـه نظرم خوب اسـت که هیـچ فعالیتـی را فارغ 

    بعضی اوقــات ممـکن است 
           ما به عنوان جریان دانشـجویی 
حتی کاندیدا معرفی کنیم-از این باالتر 
کـه دیگـر نداریم-و از یـک کاندیدا با آن 
شـرایطی کـه گفتـم صراحتـاً حمایـت 
کنیم. هر چند که در کل خوب اسـت که 
ما ایـن کار را نکنیم چون این کار هزینه 
هـای زیادی بـرای ما دارد و شـأن ما را 

مقدار زیادی پائین می آورد



شماره 9/ مرداد 94 

72

از ایـن انگیزه های سیاسـِی سیاسـی کارها تحلیـل نکنیم. 
یعنی طبیعتًا باید مرتب مراقب این موضوع باشـیم که این 
کارهایـی که مـا در دانشـگاه انجام می دهیم چه کسـانی 
و چـه جریاناتـی، چـه اسـتفاده هایی از آن می برنـد یا چه 
کسـانی چـه ضـرری از آن می کننـد ولـی بـاز هم عرض 
می کنـم کـه ایـن اصالت نـدارد و مـا بایـد روی دو معیار 
اول سـنگ بنـای خودمـان را بگذاریـم ولـی مراقـب این 

باشیم. موضوع هم 
 

 آیـا موافقیـد که جریـان دانشـجویی در مقاطع 
دچـار کاری«  »سیاسـی  آسـیب های  بـه   مختلـف 

 شده است؟
جریـان دانشـجویی یـک جریـان کـم تجربه ای اسـت و 
الی ماشـاءاهلل... از جریان دانشجویی از این سوءاستفاده ها 
شـده است. حاال من بسـیج دانشجویی را نمی گویم؛ شاید 
بسـیج دانشـجویی عمـوم حرف های سیاسـی کـه مطرح 
می کنـد حرف هـای انقـالب و دفاع از انقالب اسـت حاال 
اتفاقـًا و از قضـا ایـن یـک انطباقـی هـم ممکن اسـت با 
جریان سیاسـی بیرون داشته باشد- ممکن است این گونه 
تحلیـل بشـود ولـی بـه نظـرم تحلیـل غلطی اسـت مگر 
اینکـه مصـداق بیاورید-مـن منکـر ایـن نیسـتم کـه این 
 موضـوع اتفاق نیفتاده و نمی افتد ولی به نظرم نسـبت آن 

است. مهم 

  در مـوردا انتخابـات گاهی فعالین سیاسـی 
دانشـجویی که بعضاً اداره تشکیالت هم به عهده 
اوست به سمت ستادهای انتخاباتی می رود. آیا این 

نگاه منفعت فردی به سیاسی کاری ختم می شود؟
نکتـه تعییـن کننده در این موضوع، آن اسـت که آیا خود 
دانشـجو و جریـان دانشـجویی بـه ایـن تحلیل رسـیده و 
نقـش و وظیفـه ذاتـی و تعهـد خودش نسـبت بـه اجتماع 
را در فعالیت سـتادی دیده و به این نتیجه رسـیده اسـت 
کـه در فالن سـتاد کمک کند؛ یا اینکـه در اثر تحریکات 
و انگیزه هـای بیرونـی کـه برای او ایجـاد کردند دارد این 

کار را انجـام می دهد؟ تمیز دهنده این ماجرا این اسـت و 
بـه صـرف قالب ها نمی توانیم کسـی را متهـم کنیم. یعنی 
یک سری نشانه ها و شواهد دیگری هم باید وجود داشته 
باشـد تـا به این نتیجه برسـیم که اینهـا دارند نردبان یک 
سـری آدم دیگـر می شـوند و مثـاًل دارنـد سیاسـی کاری 
می کننـد یـا اینکـه دارند وظیفـه ذاتی جریان دانشـجویی 
را دنبـال می کنند. حرفم را این طـور کامل کنم که بعضی 
اوقـات ممکن اسـت ما به عنوان جریان دانشـجویی حتی 
کاندیـدا معرفـی کنیـم-از ایـن باالتر که دیگـر نداریم-و 
از یـک کاندیـدا با آن شـرایطی که گفتـم صراحتًا حمایت 
کنیـم. هـر چنـد که در کل خوب اسـت که مـا این کار را 
نکنیـم چـون ایـن کار هزینه های زیادی بـرای ما دارد و 
شأن ما را مقدار زیادی پائین می آورد و گستردگی چتر ما 
را کاهـش می دهد. کما اینکه از نـگاه مقام معظم رهبری 
و مجموعـه صحبت هایشـان هـم این بر می آید که شـأن 
جریان دانشـجویی این نیسـت که خودش را در یک جناح 
تعریـف کنـد و بایـد خـودش را فراتـر از جناح هـا ببیند و 
حمایت هـای مصداقی نکند ولـی اگر هم پیش بیاید با آن 
شـرایطی کـه گفتـم اصاًل ایراد نـدارد و نمی تـوان خیلی 
صریـح آن را محکـوم کرد که شـما دارید سیاسـی کاری 
می کنیـد. اگـر واقعـًا بـا آن مقدمـات بـه این جمـع بندی 
رسـیده شـده اسـت و واقعًا نیاز هم هست و به هزینه های 
بعـدی آن هـم مـی ارزد، می شـود ایـن کار را انجـام داد. 
البته مشـخصًا این قسـمت آخر صحبت من شاید در کمتر 
مـوردی اتفـاق بیفتـد ولـی می گویـم که صفـر و یکی به 

نکنیم. نگاه  موضوع 

 یک مسئول بسیج دانشجویی ممکن است 
یک تشـخص فـردی و نیز یک تحلیـل ازجایگاه 
تشـکیالتی داشـته باشـد. این چگونه قابل تمیز 
اسـت؟ آیا بـه هر حال شـخصیت حقوقـی او بر 
شـخصیت حقیقـی اش تأثیـر گـذار نیسـت؟ آیا 
می تواند بنا به مصلحت تشکیالتی نگاه کند و بعد 
 در بعـد فـردی بـه گونـه ای دیگر عمـل کند به 

گونه ای که با هم تعارضی نداشته باشند؟
ایـن را دیگـر نمی توانیـم کاری کنیـم. هـر شـخص بـه 
هرحـال االن دو شـخصیت دارد. یـک شـخصیت حقیقی 
و یک شـخصیت حقوقـی دارد. اینها بر هم قطعًا اثر دارند 
ولـی به ایـن معنی نیسـت کـه اینها یکی اسـت. باالخره 
ایـن فرد در حوزه شـخصی خود یـک تحلیلی دارد و باید 

مثاًل در انتخابات رأی دهد، باید به چه کسـی رأی دهد؟ 
مگر می شـود از او انتظار داشـته باشـیم که تحلیل نداشته 
باشـد و وظایـف سیاسـی اش را هـم انجام دهـد؟ باالخره 
یـک تحلیل شـخصی و یک طرفداری و جانب داری دارد. 
نمی توانیم بگوییم چون تو مسـئول بسـیج هستی باید بی 
طـرف باشـی و رأی تو هم سـفید باشـد تا بـی طرفی ات 

ثابت شود.

  بحـث بـی طرفی نیسـت. بحـث عملکرد 
فراجناحی است.

بحـث فراجناحـی به این معناسـت کـه امکانات بسـیج را 
مـا نبایـد خرج شـخص و یـا جریانـی کنیم. البتـه طبیعی 
اسـت که این امکانات شـامل تریبون بسـیج هم هست و 
اگر می روم در جایی تحت عنوان مسـئول بسـیج صحبت 
می کنـم و از کسـی حمایـت می کنم یعنـی دارم امکانات 
بسـیج را خـرج آن فـرد می کنـم. بـه نظر من شـأن ما به 
عنـوان بسـیج دانشـجویی باالتـر از این حرف ها اسـت و 
چتـری که گفتـم ضربه می خورد و اثـرات ناگوار بعدی را 
قطعًا خواهد داشـت. بهتر اسـت که این کار را نکنیم. ولی 
طبیعی اسـت که من اگر قرار اسـت رشـد بکنم خوب باید 
در جمع رفقای خودم که احتمااًل بچه های بسـیج هسـتند 
بنشـینیم و بـا هم بحـث کنیم و تحلیل کنیـم. من ممکن 
اسـت دو نکته نسـبت بـه طرفی که فکـر می کنم به حق 
نزدیـک تـر اسـت بیشـتر بگویم یـا کس دیگـری ممکن 
اسـت دو عیب دیگری را بگوید. طبیعی اسـت چند نفر که 
بـا هـم صحبت می کنند هـر کس گرایش بـه یک طرفی 
دارد و نمی توانیـم بگوییـم چـون شـما در بسـیج هسـتید 
دیگـر مثـاًل صحبتـی نکنیـد و خنثی باشـید تا بـی طرفی 
شـما ثابت شـود. این خواسـته منطقی نیسـت، عملی هم 
نیسـت. ولـی بهتر اسـت کـه اینها بـه عنوان بسـیج نمود 
اجتماعی نداشته باشد که بسیج دارد این حرف را می زند 
یا این کار را می کند. یعنی برند بسـیج و تریبون بسـیج و 

امکانات بسـیج و غیره در این موارد خرج نشـود.

 شما در مقطعی مسـئول بسیج دانشجویی 
بودید و بعد در انتخابات ریاسـت جمهوری سال 
92 در سـتاد انتخاباتـی آقـای دکتـر جلیلـی هم 
فعالیت داشـتید. اگر آن شخصیت های اول و دوم 
را کـه ذکر شـد در نظـر بگیریم آیـا اینجا ممکن 

نیست انگ سیاسی کاری به بسیج زده شود؟
 البتـه حضـور مـن همزمـان با مسـئولیتم در بسـیج نبود. 
وقتـی مسـئولیت مـن تمـام شـد بعـد از آن، فعالیت های 
سیاسـی انتخاباتی اتفاق افتاد. اگر منظور شـما این اسـت 
کـه در ایـن حالت هـم ضربه می زنـد اگر این طور باشـد 
فکر می کنم باید به هر کس که در یک دوره ای مسـئول 
بسـیج بوده اسـت بگوییم تا آخـر عمر، تو حـق هیچ گونه 

    نمی شود بگوییم چون شما 
        در یـک دوره ای مسـئول بسـیج 
بوده ای نباید کاندیدا و نماینده مجلس 
بشوی چون این منجر به سیاسی کاری 
شـما می شـود و یا اینکه چـون در یک 
جریان سیاسی قرار می گیری، از بسیج 
میکنـی!  سوءاسـتفاده  آن  امکانـات  و 
مثـاًل بایـد بـه آقـای زاکانـی بگوییم که 
 شـما نبایـد در لیسـت اصولگرایان قرار 
می گرفتید چون مسئول سازمان بسیج 

دانشجویی بوده اید!

    انســان مریـض و بـی تقـوا 
           بسـیار وجود دارد که شـما حتی 
اگـر فعالیت سـتادی هم نکنید به شـما 
انـگ می زنند و این دلیل نمی شـود که 
مـا بخاطر بـی تقوایـی بقیـه،  وظیفه و 

تکلیفمان را نادیده بگیریم
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فعالیـت و موضـع گیـری سیاسـی هـم نداری. نمی شـود 
بگوییـم چون شـما در یک دوره ای مسـئول بسـیج بوده 
ای نباید کاندیدا و نماینده مجلس بشـوی چون این منجر 
به سیاسـی کاری شـما می شـود و یا اینکـه چون در یک 
جریـان سیاسـی قـرار می گیـری، از بسـیج و امکانات آن 
سوءاسـتفاده می کنـی! مثـاًل باید به آقای زاکانـی بگوییم 
کـه شـما نبایـد در لیسـت اصولگرایـان قـرار می گرفتیـد 
چون مسـئول سـازمان بسـیج دانشـجویی بودید یا خیلی 
از آدم هـای دیگر مثل کاظـم جاللی،  بذرپاش و... . اصاًل 
این خواسـته، منطقی نیست. به نظرم همان طور که گفتم 
نکته این اسـت که کار مسـئول بسـیج منجر به این نشود 
کـه امکانـات بسـیج دانشـجویی با آن تعریفـی که عرض 
کردم خرج یک جریان خاص سیاسـی شـود البته با توجه 
بـه مالحظاتـی کـه معطـوف بـه اهـداف و مأموریت های 

است. دانشجویی  جریان 

 یـک وقت فقـط امکانات اسـت، یک وقت 
دیگر اثرگذاری شـخصیت آن شـخص به عنوان 
کسی که مؤثر است و ممکن است در آن موضوع 
خاص اندکی بیش از بچه های اطراف خود بفهمد 
مطرح اسـت. در واقع منظـور همان حالت لیدری 

است که بچه های بسیج دانشجویی دارند.
  این یک مسـئله شـخصی اسـت. بله این که قباًل مسـئول 
بسـیج بـوده در برداشـت دیگـران دخیـل اسـت ولی شـما 
نمی توانید بگویید چون تو قباًل مسـئول بسـیج دانشـجویی 
بودی به واسـطه مسـئولیت گذشـته ات در بعضـی از بچه ها 
ممکن اسـت نفوذ کالم داشته باشی پس تو فعالیت سیاسی 
نکـن یـا تو بیا مثاًل تا ده سـال دیگر هم هیـچ موضع گیری 
سیاسی نداشته باش و آدم خنثی ای باش چون سوء استفاده 
می شـود! ایـن حرف، مطلقًا غلط اسـت. این خواسـته را اگر 
بپذیریم،  در مورد تمام مسـئولیت ها در نظام اسـالمی صادق 
می شـود و خود به خود منجر به عدم فعالیت سیاسـی طیف 
گسـترده ای از نخبگان سیاسـی می شود که زمانی در کشور 

مسئولیت داشته اند.
مهم این اسـت که ما قرار است به حق و تکلیف عمل کنیم 
و انسان مریض و بی تقوا بسیار وجود دارد که شما حتی اگر 
فعالیت سـتادی هم نکنید به شـما انگ می زنند و این دلیل 
نمی شود که ما به خاطر بی تقوایی بقیه،  وظیفه و تکلیفمان 
را نادیده بگیریم. من فکر می کنم هدف از طرح این مباحث، 
رسـیدن به موضع حق در این وضعیت هاسـت و اینکه بعد از 
آن چـه مـی گویند االن خیلی موضوعیت نـدارد. برای مدل 
برخـورد با این بی تقوایی ها باید جداگانه بنشـینیم و تصمیم 
گیـری کنیـم هر چنـد که خیلی هـم جدای از ایـن مباحث 

نیستند و در برخی موارد بر هم اثرگذارند.

 خـود شـخص چقـدر نقـش دارد کـه این 

نگذارد برچسب سیاسی به بسیج بخورد؟
خود شـخص اگر درسـت عمل کنـد قاعدتـًا احتمال انگ 
خـوردن به خـودش و بسـیج میزان بسـیار باالیی کاهش 
پیـدا می کنـد. یـک جاهایـی هـم انـگ می چسـبد ولـی 
طبیعتـًا شـما باید بـه وظیفه تان عمل کنیـد و این انگ ها 
و هزینه هـا را هـم بـه جـان بخریـد. البتـه ایـن نکته هم 
قابل توجه اسـت که این برچسـب ممکن اسـت شرایط را 
عـوض کنـد و به همیـن دلیل ممکن اسـت مدل خروجی 
عملکرد شما عوض شود یعنی ممکن است آن دوگانه ای 
کـه عرض کردم مقـداری به هم بریزد و شـما باید مقدار 
بیشـتری احتیاط پیشـه کنید یا اینکه ممکن اسـت که به 
این جمع بندی برسـید که باید اتفاقًا یکسـری حرف ها را 
صریح تر بزنید. لذا به نظر من خود این برچسـب در حکم 
یکـی از شـرایط محیطـی که می توانـد این فضـا را تغییر 
دهـد یا تغییر ندهد اصالتًا موضوعیتی ندارد ولی در هنگام 
تصمیم گیری ها باید به عنوان یکی از شـرایط محیطی آن 
را هـم مدنظـر قـرار داد. تاکیـد می کنم به عنـوان یکی از 

شـرایط نه به عنوان یکی از الزامات قطعی.

  به هرحال در ایام انتخابات بیم اشـتباهات 
سیاسـی و حرکـت بر مبنـای تعصـب جناحی در 
عملکرد بسـیج دانشـجویی وجود دارد. برای دور 

ماندن از این آسیب چه پیشنهادی دارید؟
از ایـن مـوارد کم نداشـتیم و کم هم نیسـتند و فکر می کنم 
معمـواًل هـم اتفـاق می افتـد. واقع آن هم این اسـت که در 
بسـیاری از مـوارد و البته نـه در همه مـوارد ناآگاهانه اتفاق 
مـی افتـد. مثاًل در زمان انتخابات مجلس شـورای اسـالمی 
گذشـته این مسـئله خیلی بیشـتر بود چون کاًل اختالف بین 
بچـه حزب اللهی ها در آن دوگانه جبهه متحد اصولگرایان و 
جبهه پایداری بیشـتر بود و این موضوع بیشـتر اتفاق افتاد و 
مصادیق آن هم زیاد است. این نکته برای عموم دانشجویان 
خیلـی ملموس نیسـت. مثاًل فـرض کنید که دانشـگاه یک 
نشسـت تشکیالتی سیاسـی قبل از انتخابات برگزار می کند 
که پنج نفر سـخنران سیاسـی دارد که وقتی می بینیم چهار 
نفـر از آنهـا از یـک جناح خاص هسـتند یا اینکـه اصاًل آدم 
جناحی نیسـتند ولـی دارند منطق یک جنـاح خاص را تبلیغ 
می کننـد و یـک سـخنران دیگـر هـم خنثی اسـت. به نظر 

مـن این حرکت، مصداق آن »سیاسـی کاری« می شـود که 
صحبتـش را کردیـم. یعنی آن کسـی که نشسـت را تدارک 
دیده حواسـش هسـت و طـوری برنامه ریزی کـرده که این 
منطـق را برای بچه ها جـا بیندازد و این منطق هم برای آن 

جریان خاص سیاسی است.
مـا معمواًل دوره تشـکیالتی که برگزار می کنیـم طبیعتاً هدف 
گذاری می کنیم و از آوردن سـخنران هایمان یک هدفی داریم 
و اگـر این هدف گـذاری و برنامه ریزی را نکنیم در واقع یعنی 
مدیر خوبی نیستیم و داریم پول بیت المال را دور می ریزیم. حاال 
این هدف معمواًل و طبیعتاً باید به بحث های آرمان ها و انقالب 
و نظام و بحث های مهارتی و تشـکیالتی و مسـائل این چنینی 
گره بخورد. ولی یک وقت یک دوره ای برگزار می کنیم و این 
هـدف را در ذهنمان قـرار می دهیم که فالن منطق که منطق 
فالن جریان سیاسی است را جا بیندازیم. این می شود یک حالت 
که حالت غیرملموس آن اسـت. حالت ملموس تر و دم دسـتی 
تر و البته پرشمارتر هم این است که شما مسئول بسیج هستید 
و می رویـد ایـن طـرف و آن طرف و فالن کاندیـدای خاص را 
تبلیغ می کنید و یا در سـازمان بسیج دانشـجویی یک مسئول 
هسـتید و به دانشـگاه های مختلف رفته و با سـخنرانی، آن 
منطق خاص را تبلیغ می کنید یا در سازمان بسیج دانشجویی 
هستید و سخنران و  هادی سیاسی اطراف خود جمع می کنید 
و اینهـا را بـرای سـخنرانی کردن در فضای دانشـجویی و 
بسـیج دانشـجویی به اسـتان ها اعزام می کنید و اینها هم 
همه یک گفتمان سیاسـی خـاص دارند و تالش می کنند 
آن منطق خاص سیاسـی را جا  بیندازنـد. تقریبًا بقیه موارد 
خیلی عریان تر از این حرف ها اسـت و عمومًا خیلی واضح 
و بی نیاز از توضیح هسـتند. اینکه شـما از کسـی حمایت 
صریـح بکنید یا نکنید یا اینکه یک بیانیه خاص برای یک 

آدم خاص بدهید یا ندهید.

 در فضای بسـیج دانشـجویی و تشـکل ها 
معمـوالً دو نگاه میان اعضا وجـود دارد؛ یک عده 
معتقدند باید گفتمان سازی کنیم و عده دیگر می 
معتقدنـد مثـاًل رهبـری مصادیقـی درباره سـاده 
زیستی را مطرح می کنند و ما این ساده زیستی را 
در یـک نفـر پیـدا می کنیـم و بـه آن فـرد رجوع 
می کنیـم و بـرای آن تبلیـغ می کنیـم. نظر شـما 

چیست؟
اینهـا بـا هم هسـتند. هـر گفتمان سـازی کـه می خواهید 
بکنیـد نیـاز به مصـداق سـازی دارید و مصداقـی هم که 
طبیعتـًا حرف و گفتمانی پشـت آن نباشـد حـق بدهید که 
طبیعتـًا آن مصداق هم دوام نخواهد آورد و نمی توانید آن 
را جـا بیندازیـد. ایـن دو با هم اسـت، حاال اگـر بخواهیم 
بگوییم که اصالت با کدام اسـت اصالت با گفتمان سـازی 

اسـت ولی مصداق سازی هم باید کرد. ■

کـه  سـازی  گفتمـان  هـر      
          می خواهید بکنید نیاز به مصداق 
سـازی دارید و مصداقی هم که طبیعتاً 
حـرف و گفتمانی پشـت آن نباشـد حق 
بدهیـد کـه طبیعتاً آن مصـداق هم دوام 
نخواهـد آورد و نمـی توانیـد آن را جـا 

بیاندازید. این دو با هم است
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جمع بندی و نقشه راه پرونده

سیاست بازی
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یکـی از دغدغـه هـای قشـر دانشـجو بـه خصـوص اعضـای تشـکل هـای دانشـجویی، توجـه بـه درس، همزمان 
بـا  انجـام فعالیـت هـای فرهنگـی اسـت، بـه گونـه ای کـه به هیچکـدام از ایـن دو لطمـه ای وارد نشـود.  بسـیاری 
بـه دیگـری غفلـت مـی ورزیـم. گروهـی درس خوانـدن  ایـن دو، نسـت  از  بهانـه مهـم دانسـتن یکـی  بـه  از مـا 
را اولویـت اصلـی خـود و انجـام فعالیـت هـای دانشـجویی را بـی فایـده  مـی داننـد.  از آن طـرف هم  عـده ای  نیز 
 وجـود دارنـد کـه زمـان بیشـتری بـه فعالیـت هـای جانبـی و تشـکیالتی  اختصـاص مـی دهنـد و در نتیجـه ی آن 

نمی توانند به خوبی از پس درس های خود بر بیایند.
وظیفه اصلی دانشـجو چیسـت؟ دانشجو عالوه بر درس خواندن مسئولیت دیگری ندارد؟ چه ضرورتی دانشجوی 
بسـیجی ما را  به این سـمت می کشـاند که در کنار تحصیل به فعالیت های غیر درسی و تشکیالتی نیز بپردازد؟ آیا 
درس خواندن با انجام فعالیت های تشکیالتی جمع شدنی است؟ چه راهکارهایی وجود دارد تا بتوان در هر دوی این 

فضاها  به موفقیت رسید ؟ آیا داشتن تحصیالت تکمیلی برای بچه های حزب اللهی  ضروری  است؟ 
در پرونـده »نخبگـی علمـی یا نخبگی تشـکیالتی« کوشـش کـرده ایم در بحث و گفـت و گو با افرادی که خودشـان 
 هم در حوزه فعالیت تشـکیالتی و هم در حوزه نخبگی علمی در سـطح قابل قبولی قرار داشـته اند، به این سـواالت 

پاسخ دهیم.
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نخبه »علمی«
نخبه »تشکیالتی«
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 شـما در دوران تحصیلتـان بـه چه کارهایی مشـغول 
بوده اید؟ وضعیت تحصیلی تان به چه صورتی بود؟

بنده در زمان دانشـجویی از همان سـال اول تا سـال ششـم که با مدرک 
کارشناسـی ارشـد فارغ التحصیل شـدم در دو حوزه به فعالیت می پرداختم. 
در مقطع اول در گردان عاشـورا حضور داشـتم. زمانـی فرمانده ی گروهان 
و زمانـی جانشـین گروهان بـودم. در دوره ای فرمانده ی یـگان ویژه بودم. 
در مقطـع بعدی فعالیتم به کارهای علمی مـی پرداختم و در واحد پژوهش 
و نشـر بسیج دانشجویی مسـئول کارگروه اقتصاد اسالمی بودم. بحث های 
مربوط به آموزش و پژوهش و تالیف مقاله از کارهایی بود که در این بخش 
انجـام مـی دادیم. کارهای متفرقه ی  دیگری نیز بود که در فضای بسـیج 
دانشجویی مشغول انجام آن بودیم. شاید برایتان جالب باشد که من در سال 
دوم دانشجویی ام ازدواج کردم، همزمان با انجام همه ی این کارها و درس 
خوانـدن، بـرای کسـب درآمد کار هم می کردم. حتی بـا انجام همه ی این 
کارها شاگرد اول کل دوره نیز شدم. به نظرم دانشجو فرصت زیادی دارد. ما 
باید ببینیم چطور می شود که این همه مدت را به بطالت می گذرانیم. من با 
همه ی این کارهایی که می کردم و از آنجایی که قصد داشتم عنصر مفیدی 
برای جامعه ام باشـم باید نسبت به درس هایم نیز اهتمام جدی می داشتم، 
دسـت به برنامه ریزی زدم تا بتوانم به همه ی کارهایم برسـم. در شرایطی 
همـه ی این فعالیت هـا را انجام می دادم فرصت های زیاد دیگری نیز باقی 
می ماند که با خانواده به سـفر می رفتیم. معدل بنده بعد از ازدواج با وجود 
همه ی مشغله هایی که داشتم بهتر شد . همین طوری که مستحضرید در 
دانشـگاه امام صادق )ع( به دلیل اینکه کارشناسی ارشد پیوسته است طول 
مدت تحصیل 7 سال یا 14 ترم تحصیلی می باشد ، اما بنده موفق شدم در 
مدت پنج و نیم سال یا 11 ترم اکثر واحد های درسی ام را به اتمام برسانم و 
تنها  دو سه واحد درسی به اضافه ی پایان نامه ام باقی مانده بود. بعد از آن 

هم بالفاصله در مقطع دکترا پذیرفته شدم.

 چه ضرورتی وجود دارد که دانشجویان عالوه بر درس 
خواندن به فعالیت های دیگری نیز در دانشگاه بپردازند؟

خدا برای هر انسانی از لحظه ای که به دنیا می آید تا زمانی که می میرد  و 
برنامه ای تنظیم کرده اسـت که باید مطابق با آن رفتار کند ، در دین آمده 
است که انسان برای لحظه به لحظه ی عمر خود چه کند و این دین ترکیبی 
از رسول ظاهری و رسول باطنی است یعنی برنامه هایی که دین مشخص 
می کند یا از وحی الهام گرفته شده است مانند قرآن و معصومین و یا اینکه بر 
اساس عقلی که در چارچوب شریعت کار می کند تعیین می شود.حاال فرض 
کنید که شـخصی که به سـن هجده یا نوزده سالگی رسیده است و تبدیل 
به دانشـجو شـده است باید ببیند دین از او چه خواسـته هایی دارد؛ از او می 
خواهـد که درس بخواند و کار دیگری انجام ندهد؟ یا اینکه به فعالیت های 
دیگری هم بپردازد؟ قطعا این موضوع بستگی به اقتضائات زمانی و مکانی 
دارد یعنـی بخـش زیـادی از کارهایـی که یک دانشـجو در دوران تحصیل 
خودش انجام می دهد تحت تاثیر شـرایط زمانی و مکانی او اسـت. زمانی 
شرایط جنگ است که آن موقع مسئله ی پر اهمیت تری از درس خواندن 
مطرح می شود دقیقا مانند مقطع دفاع مقدس که دارای وضوحی عینی بود. 
در این شـرایط درس در اولویت بعدی اهمیت قرار می گیرد و دانشـجو باید 
تمرکز خود را روی آن جبهه قرار بدهد. زمانی هم شـرایط جنگ نرم اسـت 
مثل همین شـرایطی که ما در آن حضور داریم در این فضا الزم نیسـت که 
دانشـجو درس خـود را کـه وجه اصلی کار او اسـت کنار بگذارد در شـرایط 
جنگ نرم ضرورت ندارد که دانشجو جریان اصلی کار خود که همان درس 
خواندن است را تعطیل کند ، بلکه حتی درس خواندن در این فضا هم یکی 
از عملیات اصلِی شرایط جنگ نرم به حساب می آید. البته این درس خواندن 

دکتـر حجت اهلل عبدالملکی متولد 1360 در شـهر ری اسـت. وی کارشناسـی 

ارشـد معارف اسـالمی و اقتصاد خود را از دانشـگاه امام صادق)ع( و دکترای 

علوم اقتصادی را از دانشـگاه اصفهان دریافت کرده اسـت و هم اکنون عضو 

هیئت علمـی دانشـگاه امام صادق)ع( و از جمله اسـاتید دارای نظرات ارزشـمند در 

حوزه ی اقتصاد اسـالمی اسـت. دکتر عبدالملکی در دیدار امسال اساتید دانشگاه ها 

بـا مقام معظـم رهبری در ماه رمضان، یکی از اسـاتیدی بود که در حضور ایشـان به 

سخنرانی و طرح موضوع پرداخت. بهانه ی گفت وگوی 57 با این استاد دانشگاه، توجه 

او به فعالیت های جانبی و تشکیالتی در کنار موفقیت های علمی در دوران دانشجویی 

بوده است.

تحصیالت تکمیلی
 قدرت تاثیرگذاری  

را باال می برد

بیان اهمیت  کار تشکیالتی و تحصیل در دانشگاه
 در گفت و گو با دکتر حجت اهلل عبدالملکی
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    زمانی هم شرایط جنگ نرم 
            اسـت مثـل همیـن شـرایطی کـه 
مـا در آن حضـور داریم در این فضا الزم 
نیست که دانشجو درس خود را که وجه 
اصلی کار او است کنار بگذارد در شرایط 
جنـگ نرم ضـرورت نـدارد که دانشـجو 
جریـان اصلـی کار خود که همـان درس 
خواندن است را تعطیل کند ، بلکه حتی 
درس خوانـدن در ایـن فضـا هـم یکی از 
عملیـات اصلـِی شـرایط جنـگ نـرم به 

حساب می آید
نباید او را از ایفای نقش های دیگرش باز دارد. یکی از نقش هایی که 
بر عهده دانشجو است هدایت جامعه است. دانشجو کسی است که 
در حال دست یابی به سطوح عالی علم و دانش است و اگر متناسب 
بـا ایـن سـطوح، مراتب تزکیه را هم طی کرده باشـد مـی تواند به 
مراحل باالی اخالقی و تربیتی هم برسد و به نوعی او یک شخص 
دارای سـلوک است که قدم یا قدم هایی از دیگر افراد جامعه جلوتر 
است. این جلوتر بودن برای دانشجو تکلیف ایجاد می کند مثال یک 
دانشـجوی نخبه بایـد معلومات افراد جامعه را زیـاد کند و یا اینکه 
باید پیشانی یک جامعه در حرکت های پیش رونده باشد و حتی در 
موقعیت های اعتراض و انتقاد باید پیشقراول مطالبه گری باشد. همه 
ی این مسائل را دانشجو از تعالیم دینی خود اخذ می کند تا بتواند 
به مسئولیت دینی خود عمل کند تا در مسیر رشد و شکوفایی مادی 
و معنـوی خـود گام بردارد . بنابراین هرچنـد درس خواندن یکی از 
ضروری ترین کارهایی است که هر دانشجویی باید انجام بدهد اما 
با توجه به اینکه او یک قشر فرهیخته به شمار می رود که چند پله 
از نظر علمی و تربیتی از جامعه جلوتر است، وظایف اجتماعی هم بر 
دوش دارد که آن ها ایجاب می کند که باید در عرصه های دیگری 

هم به فعالیت بپردازد.

 به نظر شما امکان اینکه دانشجو بتواند به درس و 
بحـث خـود به نحـو احسـن برسـد و در عین حـال به 
فعالیت های جانبی هم بپردازد، وجود دارد یا این که طبیعتا 

باید یکی از این دو را وجه اساسی همت خود قرار دهد؟
قطعا قابلیت جمع پذیری دارد. خدا پیش تر در ناقوس خلقت امکانات 
ادای به تکلیف را قرار داده اسـت . دانشـجو قرار است که عالوه بر 
درس خواندن درسـطح اجتماعـی و در ارتباط با امت نقش آفرینی 
کند پس از امکانات الزم برخوردار اسـت. این امکانات همان زمان 
و فرصت اسـت. دانشـجو در هفته از 168 ساعت فرصت برخوردار 
اسـت. بخشـی از این زمان مختص کارهای رسـمی و آموزشی او 
اسـت مثال باید 20 سـاعت در کالس هایش شرکت کند ، بین 20 
تا 30 سـاعت باید به مطالعه بپردازد تا در درس هایش موفق شـود. 
مجموع این ها می شـود حدود 50 سـاعت. پس دانشـجو می تواند 
همه ی برنامه ی آموزشی خود را در این مدت به سرانجام برساند. 
زمانـی که برای دانشـجو باقی مـی ماند بین 110 تا 120 سـاعت 

اسـت که می تواند به کارهای دیگرش بپردازد. طبیعتا بخشی از 
ایـن زمان به اسـتراحت یا تفریح می گـذرد و بخش دیگری هم 
زمان های تلف شده بین این فعالیت هاست . اما برای دانشجویی 
که می خواهد در جهت تکامل خود و جامعه اش گام بردارد زمان 

قابل توجه دیگری هم باقی می ماند شاید حدود 30 یا 40 ساعت 
در هفته برای او در جهت انجام این گونه فعالیت ها باقی می ماند. 
پس به لحاظ عملیاتی این قضیه شـدنی است. به خاطرم است که 
زمان ما فعال ترین بچه ها در عرصه های فرهنگی و اجتماعی جزو 
شاگرد اول های دانشگاه بودند. حتی فرمانده حوزه بسیج که با توجه 
به مسـئولیتش فعال ترین شـخص به حساب می آید در عین حال 
شاگرد اول کل دانشگاه هم بود. بسیاری از بچه های شورای بسیج 
و یـا گردان عاشـورا که فعالیت های زیادی بایـد انجام می دادند در 
مرحله تحصیالت تکمیلی بسیار موفق بودند. می خواهم عرض کنم 
که همه ی این بچه ها با کم کردن وقت های تلف شـده خودشـان 
توانستند در هر دو عرصه درسی و غیر درسی به موفقیت های زیادی 

دست پیدا کنند .

 چقدر انجام تحصیالت تکمیلی را برای بچه های 
بسـیج مهم می دانید؟آیا الزامی وجود دارد که آن ها را 

نسبت به این امر سوق بدهد؟
ببینید کسی که می خواهد موثر باشد باید ابزارهای تاثیرگذاری را 
جمـع آوری کند . اگر بسـیجی  بخواهد در جهـت اعتالی خود و 
جامعه قدم بردارد باید همه ی امکاناتی را  که می تواند به او در این 
مسیر کمک نماید جمع آوری کند. یکی از این ابزارها علم است. در 
کنار کسب علم اخذ عناوین علمی هم بسیار پر اهمیت است؛ ممکن 
اسـت که  شـخص با صرف داشتن علم نتواند آن چنان که باید و 
شاید تاثیرگذار شود. مانند کسی که رانندگی کردن را بلد است اما 
گواهینامه ندارد. چنین شخصی نمی تواند از مهارت خود و مزایای 
ماشـینش بهره برداری نماید. مدرک یکی از ابزارهای اسـتفاده از 
علم است. اما هرکسی که مدرک تحصیلی داشت نمی تواند موفق 
شود. داشتن سواد در آن زمینه علمی خاص هم اهمیت دارد. پس 
هم داشتن مدرک مهم است و هم سواد. نمی توانیم انکار کنیم که 
جامعه به عناوین علمی افراد توجه دارد. صالحیت علمی افراد برای 
 مردم اهمیت دارد. البته در جاهایی هم داشتن اثرگذاری بیشتر اقتضا 
می کند که شخص آموزش رسمی اش را کنار بگذارد. به طور مثال 
ممکن است بچه های صنعتی در مقطع لیسانس به جایگاهی برسند 
کـه یک ایده نو مطرح کنند یا اینکه اختراعی داشـته باشـند؛ این 
بچه ها مخّیر به انتخاب بین ادامه تحصیل با ادامه دادن آن پروژه 

هسـتند. گاهی اهمیت آن پروژه به میزانی است که پیشنهاد 
می شـود به همان بپـردازد و ادامه ی تحصیل 

خیلی در اولویت نیست . بسیاری از دوستان 
ما که در صنعت هسـته ای موجب پیشرفت 
آن شـدند دارای مـدارک لیسـانس و ارشـد 
هستند. شهید احمدی روشـن مدرک دکترا 
نداشـت. پس این قاعده ی کلی نیسـت اما 

می توان ادعا کرد که تحصیالت تکمیلی قدرت 
تاثیرگذاری و مانور بچه های ارزشی را باالتر می برد 
و آن هـا را از اتهـام بی سـوادی تبرئه مـی کند. لذا 
پیشـنهاد بنده این اسـت که به سـمت تحصیالت 
تکمیلی بروند مگر آنکه ضرورت یا اولویت خاصی 

مطرح باشد .

 در حـال حاضر وضعیت اسـاتید دانشـگاه های 
کشور را در همراهی با ارزش های انقالب چطور ارزیابی 
مـی کنید و چه قدر فضای دانشـگاه نیـاز به نیروهای 

انقالبی و ارزشی در کسوت استادی دارد؟
البته عموم اسـاتید ما در فضای اسـالم و انقالب هسـتند. معموال 
وقتی بر میزان دانش افراد افزوده می شود، بینش آن ها در خصوص 
اتفاقات و قضایا تقویت می شود. به طور طبیعی درک یک پزشک 
نسـبت به خدا و جهان و آفرینش با شـخصی که سواد پایین تری 
دارد متفاوت اسـت. اسـاتید ما هم به دلیل سـطح درک باالیشان ، 
درمورد خدا و هسـتی و انقالب نگاه درسـتی دارند . اما نمی توانیم 
انکار کنیم که اساتیدی هم وجود دارند و غالبا درس خوانده ی غرب 
هستند و  نتوانسته اند با این نظام سیاسی ارتباط برقرار کنند. آن ها 
اشـخاصی هسـتند که نظام لیبرال دموکراسـی غربی  و زرق و 
برق ها و موفقیت های نسبی آن نظام را از نزدیک مشاهده کرده 
اند و نتوانسـته اند مبانی نظام اسـالمی ا بپذیرند. همین موضوع 
نیـز مـی تواند از ضروریات حضور بچه های ارزشـی در تحصیالت 

تکمیلی باشد. ■

    شایــد برایتان جالب باشد که 
         مـن در سـال دوم دانشـجویی ام 
ازدواج کـردم ، همزمـان با انجام همه ی 
ایـن کارها و درس خواندن ، برای کسـب 
درآمـد کار هـم می کردم. حتـی با انجام 
همه ی این کارها شاگرد اول کل دوره نیز 
شدم. به نظرم دانشـجو فرصت زیادی 
دارد 168 سـاعت در هفتـه زمان زیادی 
است . ما باید ببینیم چطور می شود که 

این همه مدت را به بطالت می گذرانیم
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مهدی نورایی در سـال 1365 
شـده  متولـد  دزفـول  در  و 
و در حـال حاضـر دانشـجوی 
دکترای حقوق دانشـگاه تهران است. 
نورایی در دوران دانشـجویی خود که 
تـا به حال نیز ادامه دارد فعالیت های 
زیادی در تشـکیالت دانشجویی و به 
ویژه بسـیج داشته اسـت که شاهد 
این مدعا، انتخاب شـدنش به عنوان 
دانشـجوی بسـیجی نمونه کشور در 
سـال 89 است. او بر این اعتقاد است 
که دانشـجو به عنوان قشـر نخبه ی 
جامعه عالوه بر درس خواندن وظایف 
دیگـری نیز بـر عهـده دارد که باید 

نسبت به انجام آن ها اهتمام ورزد.

گفت و گو با مهدی نورایی مسئول اسبق بسیج دانشجویی دانشگاه شاهد

تحصن در فرودگاه مهرآباد 
معدلم را خراب کرد

آقـای نورایـی بـرای شـروع گفـت و گـو از 
تحصیالتتـان و همچنین فعالیت هایی کـه  در دوران 
دانشـجویی و در کنار تحصیل مشغول آن بودید برای 

خواننده های ما توضیح بدهید؟
بنـده با لطف خداوند متعال، دوره کارشناسـی را در رشـته ی 
مدیریت صنعتی دانشـگاه شـاهد قبول شـدم. البته بعد از دو 
تـرم بـه ایـن دلیـل که انگیـزه و عالقـه ی بنـده در حوزه ی 
علوم انسـانی و اندیشـه ای بود به  رشـته ی فقه و حقوق در 
همین دانشـگاه تغییر رشـته دادم. مقطع ارشـد را با رتبه 28 
در رشـته ی حقوق عمومِی دانشـگاه تهران و مقطع دکترا را 
نیـز بـا رتبه 8 در همین رشـته و دانشـگاه پذیرفته شـدم. در 
سـال های اول و دوم دوره ی کارشناسی در کنار تحصیل در 
فعالیـت های نهـاد رهبری و بخصوص هیئـت رهروان روح 

اهلل مشـغول فعالیـت بـودم. عالوه بر آن مدیر مسـئولی یک 
دوهفتـه نامـه را  با عنوان »حدیث بیداری« که زیر نظر نهاد 
منتشـر می شد برعهده داشتم. معاونت سیاسی بسیج دانشگاه 
مسـئولیت بعـدی بنـده بـود که در ایـن دوران هم نشـریات 
فراوانـی از جمله نشـریه »سـبو« به سـردبیری بنده انتشـار 
می یافت. از خرداد سال 88 مسئولیت بسیج دانشگاه بر دوش 
بنـده قرار گرفت. در این دوره نیز نشـریاتی از قبیل: »نسـل 
جوان« »نردبان« و »گذرگاه« و ... زیر نظر بسـیج دانشـگاه 
منتشـر می شـد که  بعضی از آن ها همچنان منتشر می شوند. 
در دوره ی دوسـاله ی مسـئولیت بسـیج، اردوهـای جهادی و 
راهیان هر سـاله برگزار می شـد. عالوه بر این  فعالیت های 
سیاسی، فرهنگی، آموزشی و...که جزء وظایف مسئول بسیج 
هسـتند، به طور مداوم انجام می شـد. همزمان با مسـئولیت 

بسـیج دانشگاه در آزمون ارشد شرکت کردم و خداوند توفیق 
داد تا با رتبه ی 28 در دانشگاه تهران پذیرفته شوم.

مجموعًا در دوران 5 ساله کارشناسی، دو سال ابتدایی را با نهاد 
رهبری، سـال سوم را به عنوان مسئول سیاسی بسیج و دوسال 
آخر را به عنوان مسئول بسیج گذراندم. مقطعی از دوران ارشد را 
نیز در مسـئولیت بسیج دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه 
تهران حضور داشتم و همزمان به عنوان نفر اول مجمع  5 نفره 

ی ادوار بسیج دانشجویی استان تهران انتخاب شدم.
 

تعـداد زیادی از افراد اعتقادی به این موضوع 
ندارنـد که بتوان به تکالیف درسـی توجه داشـت و 
همزمان  از فعالیت های تشـکیالتی و جانبی نیز غافل 

نشد، نظر شما در این رابطه چیست؟
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به نظر بنده انجام فعالیت جانبی توسـط دانشـجو اهمیت فراوانی 
دارد. فعالیت های تشـکیالتی به پویاتر شـدن ذهن انسـان کمک 
می کند و درک و فهم او را نسبت به وقایع بیشتر می کند و موجب 
انسـجام ذهنی می شـود. دیدگاه بنده این است که انجام همزمان 
وظایف درسـی و غیر درسـی امری شـدنی اسـت، نمونه های این 

ادعای بنده هم زیادند.
 

فکر نمی کنید این نمونه هایی که شـما از آن یاد 
می کنید مـوارد اسـتثنای این موضوع باشـند؟ اگر به 
سـطح دانشـگاه ها نگاهی بیندازیم، مشاهده می کنیم 
که بسـیاری از مسئولین بسیج هستند که آن قدر غرق 
در کارهای بسـیج شده اند که حتی مدت زمان فراغت 

از تحصیلشان به درازا می کشد.
پرداختن بیش از حد به هر چیزی، ضعف  در دیگر ابعاد را به دنبال 
دارد. باید توجه داشـته باشـیم که به میزان متناسب و در حد اندازه 
دست به هر فعالیتی بزنیم. انجام فعالیت های غیردرسی نیز از این 
قاعده مستثنی نیسـت. به فرموده حضرت آقا مهم ترین وظیفه ی 
هر دانشـجو کسب علم و مهارت در رشته ی تحصیلی خود است. 
فعالیت های جانبی و تشـکیالتی نباید به این وظیفه دانشـجو که 
فلسـفه ی حضور او در دانشگاه هم هسـت، خللی وارد کند. درباره 
مواردی که شما ذکر کردید باید عرض کنم دلیل ضعف دانشجو در 
درس ها، فعالیت در تشکل های دانشجویی از قبیل بسیج نیست. 
دلیل این ضعف خود دانشجو است که نتوانسته است بین این دو 
هماهنگی و تعادل ایجاد کند. بنده در دوران تحصیل خود سـعی 
کردم همزمان با فعالیت های جانبی که به دلیل مسئولیت در بسیج 
ملزم به انجام آن ها بوده ام  در زمینه رشته ی تحصیلی ام نیز بتوانم 
با توان فراوان به پیش بروم. عالوه بر بنده دوستان دیگری نیز در 
بسیج بودند که در میادین علمی موفق ظاهر شدند. نمی توان یک 

قاعده کلی در این خصوص مطرح کرد.
 

 در مورد زمان تحصیل خودتان، مقطعی یادتان 
نمی آیـد که فعالیت های جانبی تان به درسـتان لطمه 

ای زده باشد؟
دوره ای که می توانم از آن یاد کنم مربوط به ترم اول سال تحصیلی 
87 اسـت. فکر می کنم دقیقاً ایـام امتحانات پایان ترم بود که قضیه 
تحصـن در فـرودگاه مهرآبـاد در واکنـش به جنـگ 22 روزه در غزه 
پیش آمد. حسب فرمایش حضرت آقا که فرمودند کسانی که در این 
جبهه به شهادت برسند، مانند شهدای بدر و احد هستند؛ الزم بود تا 
برنامه ای از سـوی تشـکل های دانشـجویی و در لبیک به خواسته ی 
ایشان طرح ریزی شود. از آنجایی که این اتفاق همزمان با امتحانات 
پایـان تـرم دانشـگاه ها بود، واقعـاً فرصتی برای مطالعه بنـده و افراد 
حاضر در این قضیه باقی نماند. معمواًل بچه های تشکیالتی به خاطر 
درگیری در طول ترم، مقطع پایان ترم برایشان از اهمیت بسیار زیادی 
برخوردار است و به گونه ای کاستی های سال تحصیلی را در این دوره 
جبران می کنند. به یاد دارم در آن ترم برخالف ترم های قبل و بعد که 
معدل بنده همواره خیلی خوب می شد نتوانستم نتیجه ی خوبی کسب 
کنـم. در مورد سـایر دوسـتان ما نیز همین اتفاق افتـاد. اما آن قضیه 
استثنا بود و حتی بعدها می دیدیم که خیلی از آن بچه ها نتایج خیلی 
خوبی گرفتند و به موفقیت های زیادی دست یافتند. تقریباً همه ی آن 
جمعیت که در لبیک به خواسته ی حضرت آقا  پا در میدان گذاشتند، 

بهترین رتبه ها و عناوین را  در کنکور ارشد و دکترا کسب کردند.
 

اهمیـت کار تشـکیالتی و غیردرسـی بـرای   
دانشجویان در چیست؟ چه چیزی دانشجوی ارزشی 
مـا را بر آن می دارد که درکنـار درس، به فعالیت های 

تشکیالتی و جانبی بپردازد؟
مـا نبایـد فراموش کنیـم که در فضـای جمهوری اسـالمی زندگی 
می کنیم. حکومتی که به دسـت ما رسـیده است با وقوع یک انقالب 
بزرگ و همچنین با رشـادت های فراوان به این مرحله رسیده است. 
حفظ این حکومت مستلزم توجه به چهار عنصر حیاتی است. عنصر 
اول، ایدئولـوژی اسـت که مربوط به علما و اندیشـمندان اسـت که 
وظیفه ی آن ها نظریه پردازی برای حکومت داری است. اهمیت فقه 
سیاسـی در این نظریه پردازی ها بسـیار زیاد اسـت. عنصر دومی که 
اهمیت دارد سـاختار حکومت و پویایی روزافزون آن اسـت که نقش 
صاحب منصبان و دسـت اندرکاران و مجریان حکومت در آن بسیار 
مهم می باشـد و آن ها باید همواره نسبت به پویایی ساختار حکومت 
اهتمام داشـته باشند. عنصر سوم کارآمدی حکومت است. کارآمدی 
عاملی است که نظریات فقه سیاسی و ساختار مناسب آن را به جامعه 
القا می کند تحقق اهداف  این بخش وظیفه ی قشـر نخبه ی جامعه 
اسـت. بخش عمده ی فضای نخبگانی در دانشـگاه ها حضور دارند. 
عالوه بر نقش پراهمیت اساتید در این فضا، نمی توان از تأثیر فراوان 
دانشجوها در انجام این وظیفه ی خطیر صرف نظر کرد. اگر دانشجو 
نتواند طعم کارآمدی نظریات عالی فقه سیاسی را به جامعه بچشاند 
ممکن اسـت حکومت دچار آسـیب شود. عنصر چهارمی که اهمیت 
دارد مردم هستند.  محیط دانشگاه در ارتباط کامل با عناصر کارآمدی 
و مردم است. وظیفه ی بصیرت افزایی به جامعه بر عهده تشکل های 
دانشـجویی است. اگر دانشجوی مسلمان، مؤمن و انقالبی وارد این 
عرصه ها نشود، فضای نخبگانی دارای یک خالء جدی می شود که 
می تواند منشأ آسیب های جدی به ارکان نظام شود. ضروری به نظر 
می رسد که دانشجویان انقالبی و مؤمن در کنار توجه به درس نسبت 
به این وظیفه ی مهم خود توجه داشته باشند. انجام این وظیفه عالوه 
بر اینکه آثار مثبتی برای جامعه به بار می آورد؛ برای خود شخص هم 

آثار و برکات فراوان به دنبال دارد.
 

تـا  می کنیـد  پیشـنهاد  را  راهکارهایـی  چـه 
دانشـجویان بهتر بتوانند به فعالیت های غیر درسـی 

بپردازند و به درسشان لطمه ای وارد نشود؟
بهتریـن راه بـرای اینکـه بتـوان  به نحو احسـن  به هـر دو وظیفه 
پرداخـت این اسـت کـه نظم و انضبـاط در انجـام فعالیت ها رعایت 
شـود. برنامه ریـزی مناسـب و دقیق برای انجـام فعالیت ها به میزان 

زیـادی می توانـد کمک رسـان باشـد. مسـلّم 
اسـت کسـی که در دوران دانشـجویی اسـت 
بنابـر مقتضیـات سـنی بایـد وارد عرصه هایی 

دیگری نیز از زندگی اش بشـود. فعالیت های 
دانشـجویی می توانـد به تعامل فـرد با افراد 
در اجتمـاع کمـک کند. راه دیگر این اسـت 

کـه از هـر دانشـجویی در حـوزه ی تخصص 
و رشـته ی تحصیلـی اش  بـرای 

فعالیت هـای غیردرسـی 
کـه در تشـکل های 

دانشجویی انجام می شود استفاده شود. مثاًل از دانشجویان رشته های 
مختلف خواسته شود تا با دعوت از اساتید برجسته ی حوزه ی مطالعاتی 
خود، کرسـی های آزاداندیشـی را راه بیندازند تا از این طریق بتوانند 
نسبت به خواسته ی حضرت آقا در این رابطه جامه ی عمل بپوشانند. 
به خاطر دارم در دوره ای که بنده مسـئول بسـیج دانشـگاه بودم با 
گروهی از بچه های فنی، تیم رباتیک دانشـگاه را راه اندازی کردیم 
که هر سـاله در مسابقات کشـوری رتبه ی دوم را کسب می کرد؛ اما 
بـه دلیـل امکانـات و حمایت هـای فراوانی که دانشـگاه آزاد قزوین 
از ایـن رشـته بـه عمل می آورد؛ همـواره رتبه ی اول را آن ها کسـب 
می کردنـد. اما تیم رباتیک ما نیز در اندازه ی توان خود موفقیت هایی 
کسـب می کرد. عالوه بر آن به طور رایگان نسـبت به آموزش سـایر 
دانشـجویان نیز اقدام  می کردند. دانشـجوهای دیگر رشته ها هم به 
اقتضـای رشـته تحصیلـی خود به فعالیـت می پرداختند. مثـاًل ما  از 
بچه های علوم قرآن می خواسـتیم تا مهارت های قرآنی سایر بچه ها 
را زیاد کنند. یا از دانشجویان پزشکی برای ویزیت رایگان گروه های 
مختلـف مردمی در اردوهای جهادی اسـتفاده می شـد. این اقدام به 
نحوی منجر به تقویت مهارت های درسـی دانشـجویان همزمان با 
فعالیت در بسـیج نیز می شد. دانشجویان رشـته عمران و کشاورزی 
و حتی روان شناسـی و فلسفه نیز متناسب با رشته خود فعالیت های 
علمـی را عهـده دار می شـدند. افـرادی هم که در رشـته تربیت بدنی 
بودند فعالیت های ورزشـی و شـرکت در مسـابقات مختلف کشوری 
را برنامه ریزی نموده و سامان می دادند. این نوع ورود در فعالیت های 
دانشجویی موجب رشد علمی و تخصصی دانشجویان نیز می گردید. 
از طرفی فضای تشکل را هم از حالت یکنواختی خارج می ساخت و 

جنبه فراگیرتری به برنامه های آن می داد.
 

 اگر نکته پایانی دارید بفرمایید
در پایـان ضمـن تشـکر از وقتـی کـه در اختیار بنـده قـرار دادید به 
دانشجویان عزیز توصیه می کنم فرصت دوران دانشجویی را 
مغتنم بشمارند و دانشگاه را به کارگاه سازندگی علمی 
و معنوی خویش و همچنین کشـف و شناخت 
و در پـی آن تقویـت ظرفیت های وجودی خود 
تبدیـل کنند. بـدون تردید فعالیت در تشـکلی 
چـون بسـیج دانشـجویی و در کنـار آن تالش 
در افزایـش تخصص و توانمندی علمی در رشـته 
تحصیلـی می تواند چنیـن موهبتی را 

نصیب دانشجویان عزیز نماید. ■

         کارآمدی عاملی است که نظریات 
            فقـه سیاسـی و سـاختار مناسـب آن 
را بـه جامعه القـا می کند تحقق اهـداف  این 
بخش وظیفه ی قشـر نخبه ی جامعه است. 
بخش عمده ی فضای نخبگانی در دانشگاه ها 
حضور دارند. عالوه بر نقش پراهمیت اساتید 
در این فضا، نمی توان از تأثیر فراوان دانشجوها 
در انجام این وظیفه ی خطیر صرف نظر کرد. 
اگر دانشـجو نتوانـد طعم کارآمـدی نظریات 
عالی فقه سیاسی را به جامعه بچشاند ممکن 

است حکومت دچار آسیب شود
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دورهمی در دفتر بسیج 
فعالیت به حساب نمی آید

بعضی درس خواندن را ضدارزش تلقی می کنند!

 درس خواندن یا فعالیت در بسـیج؟
دوگانه ی »نخبه علمی/نخبه فرهنگی« یک دوگانه ی اشـتباه اسـت و سـوالی 
اسـت کـه بـرای بسـیاری از  دانشـجویان مطرح می شـود. آیا اولویت بسـیج 
اسـت یـا درس؟ بعضی هـا  بـه دنبال این هسـتند که درس خوانـدن را تقبیح 
کننـد و حتـی از درس خواندن به ضد ارزش تعبیـر می کنند و یا بر عکس. در 
صورتـی کـه هر دوی این ها ارزش هسـتند و به هیچ وجـه در مقابل یکدیگر 

قـرار نمی گیرنـد. یکـی از عواملـی که این طـور به نظر 
می آورد که این دو با هم منافات دارند، مسئله ی »وقت 
گذاشـتن« یا به عبارت دیگر کمبود وقت اسـت. طبیعی 
اسـت که ما وقت محدودی داریم و این موجب می شود 
تـا فقط بـرای یکی از این دو صرف شـود. این درسـت 
که وقت محدود اسـت، اما این قدرها هم محدود نیسـت 
کـه نشـود این دو کار را با هـم انجام داد. حتی کارهای 
دیگری نیز می شـود عالوه بر این هـا انجام داد. این قدر 
اتـالف وقـت در کارهایـی کـه بچه هـا انجـام می دهند 
وجـود دارد کـه اگـر یکبار مـورد محاسـبه قـرار بدهیم 
می بینیم کـه چقدر برای کارهایمان زمان بیهوده صرف 
می کنیم. یک ذهنیتی در ما وجود دارد که بر آن اساس 
می گوییـم درس خواندن خیلی کار سـختی اسـت و اگر 
هم بخواهیم در کنارش به کارهای بسـیج برسیم، امری 

نشـدنی اسـت. خاطرم هسـت زمانی از یکی از بچه های بسیج خواستیم ظرف 
مـدت چهـار هفته همه ی کارهایـی را که انجام می دهد بنویسـد. در نتیجه ی 
ایـن کار مشـخص شـد زمان زیـادی را صـرف کارهایی نه چنـدان پراهمیت 
کـرده اسـت. به این صـورت از طرفی فعالیت خاصی برای بسـیج انجام نداده 
اسـت و به درس های خود هم نپرداخته اسـت. در واقع مشـاهده می شـود که 
عمده ی اوقات ما در جاهای دیگری غیر از این دو مکان صرف شـده اسـت و 

بـی جهت ما برای خودمان همچنین دوگانه ای را ترسـیم کرده ایم.

 هم درس، هم فعالیت تشـکیالتی
تعارض ابتدا از این دوگانگی آغاز می شـود و به دنبال خود 
بـه تقسـیم بنـدی ارزش و ضد ارزش یکـی از این دو کار 
می انجامـد. آن شـخصی کـه درس می خواند ادعـا می کند 
کـه فعالیـن تشـکیالتی، کارهـای دم دسـتی و بی ارزشـی 
انجـام می دهنـد. بسـیاری از آن ها نیز به سـخنان حضرت 
آقا اسـتناد می کننـد که فرمودند کار اصلی دانشـجو درس 
خواندن اسـت. از آن طرف هم کسـی که کار تشـکیالتی 
می کنـد اعتقـاد دارد که تنها این اسـت که بـه نفع فضای 
انقـالب اسـت. بنابرایـن نقطه ی شـروع ایـن دوگانگی در 
عـدم مدیریـت وقـت اسـت و همچنین عدم جمـع پذیری 
ایـن کارها بـه طور همزمـان. در صورتی که بـه هیچ وجه 
این طـور نیسـت و شـما می توانیـد هـر دو کار را بـه پیش 

محمد سـعید سـرافراز بیست و پنج سالگی اش را به تازگی پشت سـر گذاشته،  اما  با همین سن و سال کم عالوه 
بر موفقیت های زیاد درسـی در فعالیت های جنبی دوران دانشـگاه نیز بسـیار فعال بوده اسـت. سرافراز مقاطع 
کارشناسی و کارشناسی ارشد را در رشته ی برق دانشگاه صنعتی شریف  با بهترین نمرات به پایان رسانده و هم 
اکنون دانشـجوی دکترا در همین رشـته و دانشگاه است. او مسئول اسـبق بسیج دانشجویی شریف و دبیر شورای تبیین 
مواضع بسیج دانشجویی بوده و در حال حاضر مسئولیت قرارگاه شهید باقری را بر عهده دارد. سرافراز )که علی رغم تصور 
برخی، هیچ نسبتی هم با رییس فعلی سازمان صداوسیما ندارد!( یکی از افرادی است که در این پرونده  باید به سراغش 

می رفتیم  تا از راز موفقیت همزمان در عرصه درسی و تشکیالتی برایمان بگوید.

				در	هــــمه	ی	فضـــاهای		
											علمی،	فرهنگی	و...	اشخاصی	
توانسـتند	بـه	جایـگاه	هـای	خوبـی	
برسند	که	تجربه	ی	تشکیالتی	باالیی	
داشـته	اند.	ایـن	تجربـه	هیـچ	جـای	
دیگری	به	دسـت	نمی	آید.	از	آن	طرف	
نیز	بچه	هایی	که	محصور	در	فضای	
تشـکیالتی	ماندنـد	آینـده	ی	خـود	را	
خـراب	کردنـد.	البته	منظـور	از	آینده،	
آینـده	شـخصی		و	خـود	محـوری	و	
منّیت	نیسـت		بلکه	منظـور		آینده	ی	

انقالب	اسالمی	است
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ببریـد. بایـد درس بخوانیـد تـا بتوانیـد آینـده را 
بسـازید و بایـد کار تشـکیالتی بکنیـد که حال را 
از دسـت ندهیـد. در واقعیـت نیـز بچه هایـی از ما 
بـه موفقیـت رسـیدند و توانسـتند آینـده ی خوبی 
را بـرای خـود بـه وجـود بیاورنـد کـه سـابقه ی 
در حـال حاضـر  داشـته اند.  ویـژه ای  تشـکیالتی 
کـه مـا کمـی از ایـن فضـای تشـکیالتی درون 
دانشـگاه دور شده ایم بهتر می توانیم در این رابطه 
قضاوت داشته باشـیم. در همه ی فضاهای علمی، 
فرهنگی و... اشـخاصی توانسـتند بـه جایگاه های 
خوبـی برسـند کـه تجربـه ی تشـکیالتی باالیـی 
داشـته اند. ایـن تجربه هیچ جای دیگری به دسـت 
نمی آیـد. از آن طرف نیز بچه هایی که محصور در 
فضـای تشـکیالتی ماندند آینده ی خـود را خراب 
کردنـد. البتـه منظـور از آینـده، آینده شـخصی  و 
خود محوری و منّیت نیسـت بلکه منظور  آینده ی 
انقالب اسـالمی است. همه باید به روش هایی در 
خدمـت اهـداف انقالب عمـل کنیم. باید همیشـه 
انقالبـی زندگی کنیم. االن فقط در فضای بسـیج 
بودن، بـه معنای انقالبی بودن نیسـت. فردی که 
در آزمایشـگاه نیـز کار می کنـد هـم ممکن اسـت 

انقالبی به حسـاب بیاید.

 راه کارهایی برای حل تعارض
بـا وجـود تفاوت هایـی که بیـن رشـته های فنی و 
علوم انسـانی وجود دارد به نظر بنده کاماًل شدنی 
اسـت کـه افـراد بتواننـد در عیـن اینکـه خصوصًا 
در رشـته های فنـی و تجربـی )بـه دلیـل ماهیـت 
وقت گیرتـر( مشـغول تحصیل هسـتند به کارهای 
تشـکیالتی خـود نیز برسـند. بهترین و اصلی ترین 
شـرط تحقق این موضوع آن اسـت که هر دو کار 
را مهـم بدانیـم. فرصـت بـرای انجام هـر دو کار 
به میـزان کفایت وجود دارد؛ اصطالحـًا می گویند 
که وقت انسـان کشـدار اسـت. شـما وقتـی دو تا 
کار را مهـم بدانیـد بـه گونـه ای وقـت و انـرژی 
خـود را مدیریـت می کنیـد که به هـر دوی  آن ها 
برسـید. مـن خـودم بـرای هفته هایی کـه امتحان 
داشـتم حتمـًا یـک روز را به طور کامـل و به دور 
از کارهـای تشـکیالتی تنهـا بـه درس خوانـدن 
اختصـاص می دادم. زمان امتحان هـای پایان ترم 
حتی المقـدور در همـه ی کالس هـا حضـور پیـدا 
می کردم. حل تمرین های کالسـی را در طول ترم 
و بـه آخـر شـب ها  محول می کـردم تـا در زمان 
امتحانـات به مشـکل نخورم. با ایـن ریزه کاری ها 
می تـوان به راحتـی از عهده ی هـر دو کار برآمد. 
البتـه در ایـن بیـن طبیعی اسـت که زمـان خواب 
انسـان کاهـش پیدا می کنـد، می گویند اسـتاندارد 

خواب 7 سـاعت در شـبانه روز اسـت. من اصاًل به 
ایـن موضـوع اعتقادی ندارم. خـواب یعنی عادت. 
شـما یک مـدت اگر میزان خوابتـان را کم یا زیاد 
کنید خواه یا ناخواه بدن شـما بدون هیچ مشـکلی 

بـه آن مقدار عادت می کند.

 برگزاری همایش 8 ساعت وقت می برد
بیاییـد یـک دفعه حسـاب کنیم که به چـه میزان 
مفیـد  فعالیـت  انجـام  مشـغول  بسـیج  دفتـر  در 
هسـتیم. البتـه مـن منکـر اهمیت ارتبـاط و جذب 
در بسـیج نیسـتم. به دلیـل این که بسـیج بدنه ی 
مردمـی دارد، نقـش ارتباطات در آن  بسـیار مهم 
اسـت و برای تشـکیل شبکه ی انسـانی و حلقه ی 
منسـجم و برادرانه در آن، باید وقت گذاشـت. اما 
چقـدر از اوقاتـی کـه مـا در بسـیج می گذرانیم از 
ایـن دسـت کارهاسـت؟ اکثـر اوقات بـه دور هم 
گذرانـدن و تفریـح می گـذرد. این هـا را نباید جزء 
سـاعات فعالیت در بسیج به حساب بیاوریم. این ها 
کـه کار به حسـاب نمی آید. خیلی از اوقات اسـت 
کـه مـا ادعـای فعالیـت داریـم. مثاًل  شـاید برای 
برگـزاری همایـش حداکثـر 8 سـاعت زمـان نیاز 
باشـد. نه اینکه ما سـه هفته از زندگی خودمان را 
بـرای برگزاری همایش اختصاص دهیم و بگوییم 

فرصتی  دیگـر  که 
کارهـای  بـرای 
نداریم.  دیگرمـان 
کـه  مـن  امثـال 
خودمـان تجربه ی 
کار در این فضاها 
را داریم می توانیم 
همچنیـن ادعایـی 
باشـیم   داشـته 
که  وگرنـه کسـی 
خـارج از این فضا 
باشد که نمی تواند 

بدهد. نظر 
 

 
ت  تحصیـال
تکمیلـی، آری یا 

خیر؟
اینکـه بچـه هـای 
بـه سـمت  بسـیج 
تحصیالت تکمیلی 
بروند یا نه بستگی 
ایـن دارد کـه  بـه 
بـرای  برنامه شـان 
آینـده زندگی خود 
چیست؟ مهم تر از 
ادامه ی تحصیالت 
ایـن  تکمیلـی 
اسـت که شـخص 
می خواهـد چه کار 
کنـد؟ اگر برنامه ی 
را مشـخص  خـود 

کنـد، خـود به خود این مسـئله مهم می شـود که به 
سـمت تحصیـالت تکمیلـی برود یـا نه؟  امـا برای 
انجـام یـک سـری از کارهـا نیـاز به لوازمی اسـت، 
شـاید یکـی جمـع بندی اش  این باشـد کـه فضای 
دانشـگاه خود را اصالح کند و بعد که بررسـی کرد،  
به این نتیجه برسد که الزمه ی اصالح دانشگاه این 
اسـت که یک شـخصیت علمـی بشـود و از فضای 
فرهنگی و غیردرسـی نمی تواند به این هدف برسد. 
الزمـه ی آن تبدیـل به یک شـخصیت علمـی تراز 
اول و مرجع اسـت. در این شرایط انجام تحصیالت 
تکمیلـی اهمیـت پیدا می کنـد. یـا از آنجایی که در 
حال حاضر نیاز کشـور شکسته شدن مرزهای دانش 
اسـت، شخصی به دنبال چنین فضایی می رود. االن 
این طوری نیسـت که همه ی آدم هـای موفق دارای 
تحصیـالت تکمیلی باشـند. به طور مثال سـال 80 

				من	منکر	اهمیـت	ارتــباط		
											و	جـذب	در	بسـیج	نیسـتم.	
به	دلیل	اینکه	بسـیج	بدنه	ی	مردمی	
دارد،	نقـش	ارتباطـات	در	آن		بسـیار	
مهم	اسـت	و	برای	تشـکیل	شبکه	ی	
انسانی		و	حلقه	ی	منسجم	و	برادرانه	
در	آن	بایـد	وقت	گذاشـت.	اما	چقدر	از	
اوقاتی	که	ما	در	بسـیج	می	گذرانیم	از	
این	دسـت	کارهاسـت؟	اکثر	اوقات	به	
دور	هـم	گذرانـدن	و	تفریـح	می	گذرد.	
این	ها	را	نباید	جزو	ساعات	فعالیت	در	

بسیج	به	حساب	بیاوریم
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بسیجی که درس
 نخواند مدیون است

 ارزش وقت
شما می توانید بیدارکننده باشید، میتوانید گفتمان ساز باشید، به هیچ وجه تصّور نکنید که این کارهای 
دانشجویی شما، کارهای بی اثری است.  وقتتان را بیهوده به هدر ندهید؛ خیلی از بّچه های جوان ما 
-دانشجو و غیر دانشجو- وقتهایشان را هدر می دهند، در این شبکه های اجتماعی و مانند این ها می 
گردند یا در بعضی از جلسات بیهوده ی بحث وجدل های این جوری می نشینند. وقتتان را هدر ندهید، 
وقتتان را درست مصرف کنید، هم به درس برسید، هم به کار تشکیالتی برسید؛ به هردوی اینها باید 

برسید.  )بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان 94/04/20 (

 تاثیر گذاری بر محیط اطراف
به نظر من، جوانان انقالبی دانشگاه سعی کنند خوب درس بخوانند؛  خوب فکر و معرفتشان را باال 
ببرند. سـعی کنند در محیط خودشـان اثر بگذارند؛ فعال باشـند، نه منفعل؛ روی محیط خودشان، اثر 
فکری و روانی بگذارند. این شدنی است. یک جوان گاهی اوقات میتواند مجموعه پیرامونی خودش 

را - کالس را، استاد را و حّتی دانشگاه را - زیر تأثیر شخصیت معنوی خودش قرار دهد. 
)بیانات در جلسه پرسش و پاسخ دانشگاه تهران    77/02/22(

 درس نخوانید مدیون هستید
البته دانشجویان بعد از درس خواندن، خیلی فّعالیتها در دانشگاه میتوانند بکنند. بی رودربایستی باید به 
شما عرض کنم که اگر شما بخواهید درس خواندنتان را فدای این کارهایی بکنید که خیال میکنید 
خوب است - حاال یا خوب است، یا خوب هم نیست - بنده هیچ اعتقادی به این کار ندارم. درس، اّول 
است. فلسفه ی حضور شما در آن جا درس خواندن است. اگر واقعاً دانشجویی درس نخواند، بالشک 
بدانید که او مشغول ذّمه است؛ یعنی ذّمه اش مشغول مردم و خدا و همه است! هرکسی که سهمی 
در ایجاد این دانشـگاه دارد، ذّمه اش مشـغول به اوسـت و باید پیش خدای متعال جواب دهد. حاال در 
دنیا ممکن است کسی یقه ی کسی را در این طور چیزها نگیرد؛ اما در روز قیامت یقیناً سؤال خواهند 
کرد که چرا درس نخواندی!؟ پس، اّول درس خواندن است.  )بیانات در جلسه پرسش و پاسخ مدیران 

مسئول و سر دبیران نشریات دانشجویی 77/12/04(

 خاکریزهای فکری را ترمیم کنید
بحمداهلل دانشگاه های ما از استاد مؤمن، از دانشجوی مؤمن و از مدیران مؤمن سرشار است. البته به 
شما دانشجوها می گویم سنگربان این سنگر ]دانشگاه ها[ شمایید. مواظب باشید خاکریزهایتان سست 
نشـود. دایم خاکریزها را ترمیم کنید. خاکریزها، خاکریزهای فرهنگی و 
فکری است اینها را ترمیم کنید. خودسازی فکری و اخالقی و 

انقالبی درونی دانشجویان یک فریضه است.
) بیانات در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه امیرکبیر 79/12/9( 

 علم و معنویت در کنار هم
دو عنصر اصلی در تربیت دانشجو: یکی عنصر علم 
و تحقیق و کارایی علمی و جوشـیدن استعدادهای 
علمـی و این قبیل چیزهاسـت و یکی هم عبارت 
از روحیه و تدین و حرکت صحیح و سـالم سـازی 
معنـوی و روحی دانشـجو.  این دو عنصر بایسـتی 
بـدون تفکیـک از یکدیگر با قدرت و با ظرفیت کامل 
کشـور، تعقیب شـود. )بیانات  در دیدار با اعضای شـورای 

انقالب فرهنگی   1370/9/20(

 خودسازی اخالقی دانشجویان 
شما دانشجویان، متوجه باشید که یکی از بزرگترین وظایف شما، خودسازی اخالقی است، اخالق خود 
را تکمیل کنید، شما جوانان فرصت دارید. دوران، دوران شماست، شما در دوران خوبی زندگی می کنید؛ 
در سایه حکومت قرآنی و فرهنگ اسالمی زندگی می کنید؛ بنابراین، از لحاظ روحی و معنوی، فرصت 
برای واال و شایسـته شـدن دارید، این فرصت را مغتنم بشـمارید. علم باید در کنار اخالق و پیشرفت 
صنعتی و علمی و مادی در کنار رشد اخالقی باشد. توجه به خدا هم مایه اصلی رشد اخالقی به حساب 

می آید.  ) بیانات در دیدار با خانواده های شهدا 70/08/1(

 توجه به درس و معنویات 
این طور نیست که اگر دانشجو درس خواند، امروز و فردای دانشجویی او تضمین خواهد شد. ای بسا 
دانشـجویی که درس میخواند، اما از اخالق انسـانی و احسـاس مسـؤولیت نسبت به جامعه و میهن 
خودش - چه برسـد از اعتنای به ارزشـهای اسـالمی - به کلّی تهی است! بدیهی است که واقعاً این 
ارزشی ندارد. فرض بفرمایید کشور زحمت بکشد، خرج کند تا یک نفر را متخّصص کند؛ که این آدْم 
کمترین تعّهدی به کشور، خانه و مجموعه و ملت خودش نداشته باشد! تخّصص را ببرد و در اختیار 
دشمن قرار دهد! این که عاقالنه نیست.  شرط اصلی این است کسی که در این جا درس میخواند، از 
معنویات برخوردار باشد. حاال برخی از این معنویات، معنویات انسانی عمومی است که در هر کشور، 
با هر جهتگیری حائز اهمیت است. مسلمان باشند یا نباشند، انقالبی باشند یا نباشند، باالخره باید به 
مجموعه و خانه ی خود وفادار و متعّهد باشد، نسبت به انسان و انسانیت رحیم و مهربان باشد و فقط به 

فکر پر کردن جیب خودش نباشد. اگر نبود که ارزشی ندارد!
) بیانات در دیدار جمعی از اعضای تشّکلهای دانشجویی 75/09/15(

 اهتمام به درس به منظور عدم وابستگی به غرب
شما که در دانشگاهید، فعالیت شما فعالیت دانشگاهی است؛ باید درس بخوانید، تحقیق کنید، به فکر 
نظریه سازی باشید. الگو گرفتن بی قید و شرط از نظریه پردازهای غربی و شیوه ی ترجمه گرائی را غلط 
و خطرناک بدانید. ما در زمینه ی علوم انسـانی احتیاج داریم به نظریه سـازی. بسـیاری از حوادث دنیا 
حّتی در زمینه های اقتصادی و سیاسی و غیره، محکوِم نظرات صاحبنظران در علوم انسانی است؛ در 
جامعه شناسی، در روان شناسی، در فلسفه؛ آنها هستند که شاخصها را مشخص میکنند. در این زمینه ها 
ما باید نظریه پردازیهای خودمان را داشته باشیم و باید کار کنیم؛ باید تالش کنیم؛ دانشجو باید تالش 

کند. دانشجو و محیط دانشگاه باید نگاه کالن به هدفهای انقالب داشته باشد؛ دنبال آنها برود.
) بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان شیراز 87/02/14(

 درس خواندن، وظیفه انقالبی 
شما دانشجویان و دانش آموزان - چه پسران و چه دختران - وظایف سنگینی بر دوش دارید. غیر از 
وظیفه درس خواندن، که وظیفه دانشجویی و دانش آموزی است؛ وظیفه انقالبی بر دوش دارید، وظیفه 
اسالمی و دینی هم بر دوش دارید. چه در محیط دانشگاهها و چه در محیط مدارس. این مبارزه، مبارزه 

امروز و یک روز و دوروز و یک سال و دوسال نیست؛ مبارزه نسلهاست.
) بیانات در دیدار جمعی از دانش آموزان و دانشجویان 71/08/13(

 توجه به فعالیت های اجتماعی 
من به جوانان توصیه میکنم که در فّعالیتهای اجتماعی حضور داشته باشند؛ منتها مواظب باشند که 
ایـن فّعالیـت اجتماعی، آنها را از درس خواندن دور نکند. در فّعالیتهای اجتماعی هم آن چیزهایی که 

جنبه های دینی آن واضحتر است، آنها را مرّجح بدارند. 
)بیانات در جلسه پرسش و پاسخ با جوانان 77/11/13(
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تنها دختری بودم 
که مسئول بسیج دانشگاه شدم!

گفت وگو با مسئول اسبق بسیج و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس 

آیا حضور خانم ها در فعالیت های دانشجویی کار صحیحی است؟

خانم الهام اکبری دارای مدرک دکترای یادگیری الکترونیک از دانشگاه اوترخت هلند و عضو هیئت علمی دانشگاه 
تربیت مدرس است. او سال 84 تحصیالت دانشگاهی خود را در دانشگاه تربیت مدرس آغاز نمود و مسئولیت 
حوزه بسـیج این دانشـگاه را برعهده داشته اسـت. در کارنامه دکتر اکبری عضویت در گروه مشاورین ریاست 
دانشـگاه تربیت مدرس و دبیری سیاسی اتحادیه دانشجویان اروپا نیز به چشم می خورد. در این گفت وگو از تجربیات 

فعالیت او در بسیج دانشجویی و لزوم حضور دختران دانشجو در فضاهای غیردرسی پرسیدیم.
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 خانم دکتر، به نظر شـما چـه انگیزه هایی 
موجب می شـود تا خانم ها به سـمت تحصیالت 

آکادمیک بروند؟
ایـن خیلـی خـوب اسـت کـه خانـم هـای ما به سـمت 
تحصیـالت آکادمیـک می رونـد. جالـب اسـت کـه در 
حـال حاضر میزان اسـتقبال خانم ها از دانشـگاه بیشـتر 
از آقایان اسـت. شـاید این خود دلیلی بر این باشـد که 
بیـن انگیـزه هـای آن هـا تفاوت هایی وجـود دارد. فکر 
می کنم برای این که به سـؤال شـما بشـود بهتر پاسـخ 
داد بـه پژوهشـی علمی احتیاج داریم تا معلوم شـود که 
چـه انگیزه های خاصی در بیـن خانم ها وجود دارد. نظر 
بنده این اسـت که انگیزه های متفاوتـی می توانند نقش 
داشـته باشـد. بسـیاری اعتقـاد دارند که بـا تحصیل در 
دانشـگاه می تواننـد به شـغل بهتر و موقعیـت اجتماعی 
برتری دسـت پیدا کنند، البته ممکن اسـت بعضی ها هم 
احسـاس کننـد با داشـتن تحصیـالت آکادمیک ازدواج 

موفقیت آمیزتری خواهند داشـت.

 بسـیاری از خانم های دانشجوی مذهبی 
هسـتند که علـی رغم حفـظ تقیـدات دینی در 
دانشگاه تمایلی به حضور در فضاهای تشکیالتی 
ندارند؟ چه دالیلـی موجب این بی میلی در بین  
آن هـا می شـود؟ اصـوالً حضـور در فعالیت های 

غیردرسی برای خانم ها ضرورت دارد؟
بحثـی در روانشناسـی وجـود دارد کـه انسـان ها عالوه بر 
داشـتن )IQ( دارای )EQ( یـا همان هـوش هیجانی نیز 
هسـتند. دلیـل عدم حضـور  خانم هـا و حتی آقایـان  اعم 
از مذهبـی و غیرمذهبـی در تشـکل ها و یـا فعالیت هـای 
غیردرسـی، بـه هوش هیجانـی آن ها ارتباط پیـدا می کند. 
هـوش هیجانی ایـن افراد پایین اسـت و بـه همین خاطر 
رغبتی برای حضور در این گونه فعالیت ها ندارند. انگیزه ای 
بـرای ایـن دسـت فعالیت هـا ندارند چـون حضـور در این 
میادیـن نیازمنـد برخـورداری از توانایی ارتبـاط و تعامل با 
دیگـران اسـت کـه این افـراد در این قسـمت دچار ضعف 
هستند. بعضی از خانم ها هم هستند که به دلیل طرز تفکر 
اشـتباه خود، بر ایـن اعتقادند که اگر همـه ی وقت خود را 

صـرف درس کننـد به موفقیت های بیشـتری می رسـند و 
آینده ای بهتری در انتظار آن هاسـت. در صورتی که تجربه 
بـه من ثابت کرده اسـت خانم هایی کـه در کنار درس، به 
فعالیت هـای جانبـی هـم می پرداختنـد به مراتـب آینده ی 
بهتری داشـته اند. اگر به نسـل هـم دوره ای های بنده که 
در تشکل های دانشجویی و به ویژه بسیج  فعالیت داشته اند 
نگاهی بیندازید، متوجه می شوید که غالب آن ها در همه ی 
زمینه هـای علمی و مدیریتی موفق تـر بوده اند. بنابراین به 
نظـر بنده داشـتن هـوش هیجانی پاییـن و همچنین نگاه 
اشتباه،  از دالیل عدم اقبال بعضی از خانم های دانشجو به 

فضاهای غیر درسی می شود.

 البته عده ای هم با این استدالل که حضور 
در تشـکیالت دانشجویی آسـیب هایی به دنبال 
دارد، از فعالیـت در این فضاها اجتناب می کنند؟ 

چگونه می شود از میزان این آسیب ها کاست؟
من عنوان آسیب را برای این موضوع نمی پسندم. به نظرم 
»ضعـف« یا »عیب« تعبیر  بهتری  اسـت. بله، ضعف ها و 

عیوبـی وجـود دارد که با ورود خانم ها به تشـکل ها همراه 
است خصوصًا وقتی قرار است با آقایان تعامل داشته باشید. 
البته مزیت های این تعامل بیشـتر اسـت. ضعف های که 
وجـود دارند نیز از شـخصیت خود فرد نشـئت می گیرد. به 
ایـن معنا که فـرد چگونه می خواهد این فضـای تعاملی را 
مدیریت کند و اینکه چقدر در حفظ حریم خود کوشا است. 
حتمـًا اطـالع داریـد بنده تنهـا خانمی بودم که مسـئولیت 
حوزه ی بسـیج دانشـگاه تربیت مدرس را بر عهده داشـتم. 
یعنـی مسـئولیت آقایان هم بـا بنده بود. با ایـن وجود من 
هیچ گونـه مشـکلی نداشـتم. هنوز با گذشـت زمـان از آن 
دوره بچه های دانشجو به من لطف دارند. آن زمان متأهل 
هم نبودم اما نوع برخوردی که داشـتم، موضعی که اتخاذ 
می کـردم به کمـک من می آمد. البته بچه های بسـیج هم 
ذاتًا متعهد هسـتند. اگر کسی به دنبال حاشیه نباشد و تنها 
وظیفه ی خود را درست انجام دهد به مشکلی بر نمی خورد. 
زمانـی کـه مسـئولیت بسـیج تربیت مـدرس بـر عهده ی 
بنـده بود، حـدود 70 تا 80 درصد نیروهای فعال بسـیج از 

آقایـان دانشـجو بودنـد و تعداد خانم ها بسـیار کم بود ولی 
مشـکلی به وجود نمی آمد. افراد در سنی بودند که حریم ها 
را می شـناختند. شـاید این اتفاق در دوره ی کارشناسـی به 
سـختی اتفـاق بیفتد. چرا کـه بچه ها در دوره کارشناسـی 
هنوز از آن بلوغ فکری برخوردار نیستند و آن بلوغ هیجانی 
را به دسـت نیاورده اند. ولی نیروهای ما می دانسـتند که ما 
می خواهیم خالصانه کار کنیم و با اهدافی مقدس وارد این 

فضاها شده ایم.
 البتـه منکر این نیسـتم که ما با مجموعـه ای از رفتارهای 
اشـتباه در بسیج مواجه هستیم، یک سری اداواصول وجود 
دارد؛ دسته ای از آقایان و خانم ها به هیچ وجه نمی خواهند 
بـا طرف مقابل ارتباط داشـته باشـند. از آن طرف گروهی 
هـم هسـتند که بی دلیل و با هر بهانـه ای با طرف مقابل 
بگوبخنـد دارنـد و با هم صحبت می کننـد. در صورتی که 
اگر حدود و شـأن خود را رعایت کنند این ارتباطات کاری 
نمی تواند مشکلی برای افراد ایجاد کند. با وجود اینکه من 
یک فرمانده تندخو  و بسـیار جـدی بودم، تمام آن آقایانی 
که با آنها در بسـیج کار می کردم. االن دوسـتان و برادران 

    بعضی از خانم ها هم هســـتند  
            که به دلیل طرز تفکر اشتباه خود، 
بر این اعتقادند که اگر همه ی وقت خود 
را صـرف درس کننـد بـه موفقیت هـای 
بیشتری می رسند و آینده ای بهتری در 
انتظار آن هاسـت. در صورتی که تجربه 
بـه من ثابـت کرده اسـت خانم هایی که 
در کنار درس، به فعالیت های جانبی هم 
می پرداختنـد به مراتب آینده ی بهتری 
داشـته اند. اگر به نسل هم دوره ای های 
بنـده که در تشـکل های دانشـجویی و 
به ویژه بسیج  فعالیت داشته اند نگاهی 
بیندازید متوجه می شوید که غالب آن ها 
در همه ی زمینه های علمی و مدیریتی 

موفق تر بوده اند
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خانوادگـی مـا به شـمار می روند. بسـیاری از آن ها در حال 
حاضر عضو هیئت علمی دانشگاه های مختلف هستند. یعنی 
یک شـبکه ای به وجود آمده اسـت که ما در هر دانشگاهی 
کار خاصی داشـته باشـیم شـخصی هسـت که بتواند به ما 
یاری برساند. کار تشکیالتی در دانشگاه این چنین فوایدی 
نیز دارد. لزومًا این ارتباطات بد نیسـت به شـرطی که دچار 

افراط و تفریط نشود.

 وضعیت تحصیلی شما در کنار فعالیت های 
جانبی که انجـام می دادید، چگونه بود؟ چه طور 

توانستید همزمان به در هر دو کار بپردازید؟
بنده همزمان با مسـئولیت در بسـیج، شـاگرد اول دوره نیز 
بودم و با معدل 19.20 از این دانشگاه فارغ التحصیل شدم. 
در شـرایطی که سـطح نمـرات در دانشـگاه تربیت مدرس 
باال نیسـت و اسـاتید بسیار سخت گیر هسـتند. من بخش 
عمـده ی ایـن موفقیت را مدیون لطف خـدا و از برکت کار 
بـرای شـهدا می دانم. نکتـه ی دیگر این اسـت که بچه ها 
نبایـد زمان خود را به راحتی از دسـت بدهند. من همزمان 
با درس و مسـئولیت در بسیج در دو رشته ی ورزشی نیز به 
طور جدی فعالیت داشتم. بچه ها باید زمان خود را مدیریت 
کنند. شـاید نتوان اسـمش را تفریحات گذاشت ولی باید از 
انجـام کارهـای بیهوده مثل نشسـت و برخاسـت های بی 
فایـده بـا افراد پرهیز کنند تـا بتوانند از وقت خود  به خوبی 
استفاده کنند. کافی است که بچه ها برنامه ریزی بکنند واقعًا 
به دور از شـعار دادن، اگر بچه ها برنامه ریزی داشـته باشند 
و همچنین در کالس فعال باشند می توانند نتیجه ی خوبی 
کسـب کننـد. عده ای از بچه هـا به هوای حجـب و حیا در 
کالس سکوت کنند این موجب می شود که اساتید احساس 

کنند این فرد توانمند نیست و سطح سواد پایینی دارد.  اگر 
در کالس فعال باشید. انتقاد مؤدبانه کنید، سؤال محترمانه 
بپرسید و تحلیل از خود ارائه بدهید این باعث ایجاد نگرش 
مثبت اسـتاد به شما می شـود.  بنابراین یکی از توصیه های 
من به بچه های بسیج این است که در کالس ها بدرخشند.  
اینکـه فقـط شـب های امتحـان درس بخواننـد و نمره ای 
بیاورنـد کفایـت نمی کنـد. حضـور فعـال در کالس خیلـی 
اهمیت دارد. شـاید یکی از دالیلی که بنده مشـکل درسی 
نداشـتم این بود که به هیچ عنوان از کالس هایم صرف نظر 
نمی کردم. به طور منظم در کالس ها حضور پیدا می کردم. 
تحلیل ارائه می دادم قبل از شـروع کالس سـعی می کردم 

مطالعه داشـته باشـم. یقیـن دارم بچه ها اگر نگاه درسـتی 
داشـته باشـند و وقتشـان را خیلـی خـوب مدیریـت کننـد 
می تواننـد در هـر دو عرصـه ی علمـی و فرهنگـی  موفق 
شـوند. شـهادت می دهـم بچه هایی کـه زمان گذاشـتند و 
وارد کارهای تشـکیالتی شـدند از نظـر مدیریتی و تحلیل 
شـخصیتی یک سـر و گردن از سـایرین باالتر هستند. من 
بسـیار اعتقـاد دارم کـه شـما وقتـی دارید برای شـهدا کار 
می کنیـد و به مکان هایی می روید که پیش از شـما شـهدا 
در آن جا حضور داشـتند، همین موجب سرازیری برکت به 

همه ی ابعاد زندگی انسان می شود.

 نظر شـما در مورد ادامه ی تحصیل خانم ها 
در سطوح تکمیلی چیست؟

بـه شـدت موافقم. امـام خمینی )ره( یـک جمله ی معصوم 
وار دارنـد که »دانشـگاه ها سـنگرند.« ما وظیفـه داریم که 
ایـن سـنگرها را حفـظ کنیـم. مـا اگـر االن با مشـکالتی 
روبرو هسـتیم به این خاطر اسـت که نتوانسـتیم به خوبی 
سـنگر دانشـگاه را فتح کنیم. بچه های حزب اللهی یکی از 
مهم ترین وظایفشان این است که جایگاه های هیئت علمی 
دانشـگاه ها را به دسـت بیاورنـد. در جایـگاه هیئت علمـی 
شـما می توانیـد روی شـخصیت افراد کار کنید. شـخصیت 
مذهبی هـا را معرفی کنید. در حال حاضر دانشـگاه های ما 
را تعدادی افراد سـکوالر و روشـنفکر تاریک فکر در اختیار 
گرفتنـد و افـکار بچه های ما را منحـرف می کنند. خانم ها 
و آقایان ارزشـی باید ادامه تحصیل بدهند به شـرطی  که 
بتوانند جایگاه اسـتادی و هیئت علمی را به دسـت بیاورند و 

بتوانند از این طریق افراد درستی تحویل جامعه بدهند. ■

    یکــی از تـوصیـــه های من 
            بـه بچه هـای بسـیج ایـن اسـت 
کـه در کالس هـا بدرخشـند.  اینکه فقط 
و  بخواننـد  درس  امتحـان  شـب های 
نمره ای بیاورند کفایت نمی کند. حضور 
فعال در کالس خیلی اهمیت دارد. شاید 
یکـی از دالیلی که بنده مشـکل درسـی 
نداشـتم ایـن بـود که بـه هیچ عنـوان از 
کالس هایم صرف نظر نمی کردم. به طور 
منظم در کالس ها حضور پیدا می کردم. 
تحلیل ارائه می دادم قبل از شروع کالس 

سعی می کردم مطالعه داشته باشم



جمع بندی و نقشه راه پرونده
نخبه علمی؛

          نخبه  تشکیالتی
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فرهنگ واژه ها
موضوع: اندیشه سیاسی

نویسنده: عبدالرسول بیات
انتشارات:  اندیشه و فرهنگ دینی 

آشنایی مقدماتی دانشجویان و فعالین سیاسی با واژگان و مفاهیم سیاسی و مکاتب مقوله ای ضروری است. چرا که 
آشنایی با این واژگان می تواند در فهم سایر کتب، مقاالت و سخنرانی هایی که با مفاهیم بنیادین سیاست سروکار دارند 
کمک شایانی کند. ضمن این که آشنایی مقدماتی با هر یک از مکاتب و مفاهیم، می تواند مقدمه ای برای مطالعات بعدی 

و پژوهش حول این مفاهیم به صورت گسترده تر باشد.
این کتاب شماری از اندیشه ها و مکتب ها و گزینه های ُپررواج این روزگار را، به اختصار و به دور از پیچیدگی های مرسوم 
تعریف و توصیف کرده است، و در مواردی این توصیف را با رهیافت ها و دیدگاههای انتقادی همراه نموده است؛ و در 
ـ هر جانبی  محدوده توانایی کوشیده است تا از تعصب و پیش داوری بپرهیزد؛ و در هنگام تعریف و توصیف، از جانبداری از 

ـ برکنار باشد؛ و قدری از غبارها و اندکی از ابهام ها و گوشه ای از آشفتگی های ذهنی دانشجویان را فرونشاند. 
خصوصا برای آن دسته از فعالین فرهنگی که در رشته های غیرمرتبط با علوم سیاسی یا فلسفه درس می خوانند به 

شدت توصیه می شود.

کتاب هایی که قبل از 
پایان مسئولیت  باید بخوانید

سیاهه ای 14 تایی که برای فعالین دانشجویی از نان شب واجب تر است!

تشکل دهه پیشرفت
موضوع: تشکیالت

نویسنده: محمد صادق شهبازی
انتشارات: نشر معاف

محمد صادق شهبازی دانش آموخته دانشگاه امام صادق)ع( و دبیر سابق جنبش عدالتخواه دانشجویی است و از 
فعالین برجسته ی دانشجویی به شمار می رود. او کتاب »تشکل دهه ی پیشرفت« را بر اساس تجربه های فراوان 
خود در فضای دانشـجویی به نگارش در آورده اسـت. به همین دلیل این کتاب نسـبت به سایر کتب تشکیالتی ، 
به خوبی توانسته به تبیین حرکت های دانشجویی ، مزایا ، آسیب ها و مشکالت و گستره فعالیت آن ها بپردازد. 
شهبازی با بررسی ویژگی های دهه ی عدالت و پیشرفت به اهمیت حضور شایسته و عمیق فعالیت های دانشجویی 
به عنوان قشـر پیشـرو جامعه در این دهه پرداخته اسـت. کتاب از پنج فصل برخوردار اسـت که »الزامات دهه ی 
پیشرفت«،»بررسـی وضع موجود« و »چه باید کرد؟ « عناوین سـه فصل ابتدایی آن هستند.شـاید یکی از ویژگی 
های مثبت این کتاب را باید در این نکته جست و جو کرد که نویسنده ، منحصر در فضای تئوریک قلم نزده است 
. از این رو در فصول 4 و 5 گام هایی عملی برای فعالیت های تشکیالتی بر می شمرد و با ذکر نمونه های موفق 
این کارها در زمینه های گوناگون حقوقی ،اقتصادی ،سالمت و... یک الگوی عملی برای خوانندگان کتاب روشن 

می کند. کتاب تشکل دهه ی پیشرفت در 124 صفحه با قطع پالتویی توسط نشر معارف به چاپ رسیده است.
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جریان شناسی فکری ایران معاصر
موضوع: اندیشه

نویسنده: عبدالحسین خسروپناه
انتشارات: موسسه فرهنگی حکمت نوین اسالمی

حجت االسالم و المسلمین عبدالحسین خسروپناه از اساتید و صاحب نظران فلسفه ی اسالمی به شمار می رود  و 
ریاست موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه را بر عهده دارد. کتاب جریان شناسی فکری ایران معاصر از جمله آثار مهم 
او است . استاد خسروپناه در این کتاب و در  نه گفتار مجزا به بررسی مهم ترین و جنجالی ترین جریانات علمی معاصر 
، مانند : جریان عقالنیت اسالمی، جریان سنتی، جریان مکتب تفکیک، جریان تجدد ستیز سنتی، جریان تجدد ستیز 
فلسفی، جریان فرهنگستان علوم اسالمی، جریان سنت گرائی و جریان روشن فکری همت گماشته است. آشنایی با 
جریانات فکری معاصر ، ویژگی ها و خواستگاه آن ها و همچنین شناخت و کشف جریان اصیل اسالمی از مزایای 
خواندن این کتاب ارزشمند است. نویسنده با تالیف این کتاب سعی کرده است تا در جهت مهندسی فرهنگی کشور یک 
گام عملی ولو اندک بردارد. کتاب جریان شناسی فکری ایران معاصر در 416 صفحه و به وسیله ی انتشارات تعلیم و 

تربیت اسالمی منتشر شده است.

انسان 250 ساله
موضوع: اعتقادات

نویسنده: آیت اهلل سیدعلی خامنه ای )مدظله العالی(
انتشارات: موسسه جهادی صهبا

عنوان این کتاب عیناً برگرفته از کالم منّور مقام معظم رهبری است و بیانگر نوع نگاه ایشان به زندگی سیاسی  ـ  مبارزاتی ائمه 
علیهم السالم است. علت این نام گذاری بر روی زندگی ائمه علیهم  السالم، در مقدمه کتاب به تفصیل از بیانات ایشان آورده شده 
است؛ این کتاب شامل هفده فصل است که نحوه چینش عناوین فصل ها، به  صورت ترتیِب تاریخی زندگی ائمه علیهم  السالم از 
دوران پیامبر اعظم صلی اهلل علیه و آله تا دوره امام جواد، امام هادی و امام عسکری علیهم  السالم می باشد؛ که بیانات مقام معظم 

رهبری درباره این سه امام بزرگوار در یک فصل ارائه شده است.
محتوای کتاب »انسان 250 ساله« به دنبال انتقال مفهومی متعالی از مسیر و مقصد زندگی مجاهدانه ائمه علیهم  السالم است و 
از این رو بیش از آنکه یک کتاب تاریخِی ِصرف باشد، یک فراتحلیِل تاریخی است؛ که به جای شرح و تفصیل وقایع زندگی ائمه 
علیهم  السالم ، نگاهی کل گرا به زندگی هر یک از معصومین علیهم  السالم با توجه به بستر تاریخی دوره مربوطه و در راستای 

مقصود واحدی که همه این بزرگواران دنبال می کردند ارائه می دهد.

دغدغه های فرهنگی
موضوع: فرهنگ

نویسنده: آیت اهلل سیدعلی خامنه ای )مدظله العالی(
 انتشارات: موسسه جهادی صهبا

»دغدغه های فرهنگی« شرح ُمزجی یکی از بیانات محوری آیت اهلل خامنه ای در سال 1373 است. شرح 
ُمزجی را طلبه ها خوب بلدند. یعنی ترکیب کردن شـرح و متن. به گونه ای که به صورت متن واحد درآید. 
 و حاال چه شـرحی بهتر از اینکه با سـخنانِ  همان نویسـنده سـخنان تشریح شود و توضیح داده شود؟ این 
کتـاب 9 فصـل دارد کـه بـه موضوعات مختلـف فرهنگی از دیدگاه آیـت اهلل خامنـه ای در آن موضوعات 

پرداخته است. برای فعالین فرهنگی خواندن این کتاب یک ضرورت ناگریز است.
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روشنای علم
موضوع: علم

نویسنده: آیت اهلل سیدعلی خامنه ای )مدظله العالی(
انتشارات: موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی

یکی از موضوعات اساسی که معموال در تشکل ها نسبت به آن ها غفلت صورت می گیرد؛ در نظر گرفتن 
مسـئله علم و مطالبه رهبر مبتنی بر لزوم تحقق جنبش نرم افزاری اسـت. کتاب روشـنای علم کوششـی 
جهـت معرفـی نسـبت و زاویـه فکری رهبری با مقوله علم و اندیشـه و جریان تولید علـم و نحوه تعمیم و 

گسترش آن است. 
این کتاب در 7 بخش تحت عناوین: اسالم و علم، غرب و علم، ایران و علم، دانشگاه و مراکز تحقیقاتی، 
حوزه هـا، جنبـش نرم افـزاری و متفرقه  تهیه و تدوین شـده اسـت و با ارایه فهرسـت نامه کاملی از آیات و 

روایات، اعالم و اماکن، زمان ها و دوران ها، علوم و کتاب ها و کتابنامه به پایان می رسد. 
در یکـی از فصـول این کتاب و ذیل بیانات در دیدار نخبگان اسـتان سـمنان آمده اسـت: »اسـتعدادهای 
انسـانی، عنصر انسـانی و ظرفیت انسـانی، خیلی خیلی باالست. هدف، باید همان چیزی باشد که من بارها 
گفته ام. کشور باید در علم، در دانش و به تبع علم و دانش، در آنچه که مترتب بر علم است، در رتبه های 
اول جهان قرار بگیرد. نمی گویم پنج سـال دیگر، ده سـال دیگر؛ نه، هدف را بگیرید پنجاه سـال دیگر؛ اما 

باید برویم و برسیم و این، به همت احتیاج دارد.«

تاریخ معاصر ایران
موضوع: تاریخ معاصر

نویسنده: موسی نجفی- موسی حقانی
انتشارات: آرما

 به کسـانی که از خواندن کتاب های تاریخی خشـک و بی روح خسـته شـده اند، این کتاب پیشـنهاد
 مـی شـود. دکتر موسـی نجفی و دکتر موسـی حقانی در ایـن کتاب وقایع 5 قرن اخیـر یعنی از دوران 
صفویه تا سـال های انقالب اسـالمی را برای ما روایت می کنند. مطالعه کتاب های تاریخی البته کار 
سـاده ای نیسـت. الزم اسـت که خواننده به عنوان کسـی که در جایگاه صدها سـال بعد از یک حادثه 
قرار گرفته، درک درسـتی از وقایع و چرایی و چگونگی آنها داشـته باشد و اینجاست که نویسنده با هنر 
تحلیل خود مسائل را به طور شفاف مورد بررسی قرار می دهد و با کنار هم قرار دادن پازل هایی، دید 
همـه جانبـه و درسـتی از یک واقعه ارائه مـی دهد. مرور اجمالی وقایع و اتفاقـات در قالب جدول، بیان 
حکایـت هـای نغـز تاریخی در خالل مباحث از جمله مواردی اسـت که بر جذابیت کتاب افزوده اسـت. 
بهتـر اسـت قبـل از اینکه تحت تاثیر صحبـت های برخی اطرافیان مبنی بر اینکـه تحلیل هایی که در 
این کتاب آمده، یک طرفه اسـت و به تاریخ جهت می دهد، قرار بگیرید، چند صفحه از آن را بخوانید! 
در حقیقت این کتاب سـاده شـده و خالصه شده کتاب »تاریخ تحوالت سیاسی ایران« است که توسط 
همین نویسندگان به صورت تحقیقی تر و تفصیلی تر به چاپ رسیده است. نشر آرما این کتاب را منتشر 
کـرده اسـت. در بخشـی از ایـن کتاب می خوانیم: »یکـی از مواردی که می توان بـا آن در تاریخ 200 
سـال گذشـته جریان خدمت و خیانت را به طور روشـن تری شناسایی کرد، دو نظریه »موازنه منفی« و 
»موازنه مثبت« است. آنان که در موازنه منفی قرار دارند؛ خادم، خدمتگزار و مهره های درخشان تاریخ 

هستند و کسانی که در مسیر موازنه مثبت قرار می گیرند، چهره های منفی و خائن تاریخ هستند.«
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نامیرا
موضوع: ادبی/تاریخی

نویسنده: صادق کرمیار
انتشارات: نیستان

به کسانی که از خواندن کتاب های تاریخی خشک و بی روح خسته شده اند، این کتاب پیشنهاد می 
شـود. دکتر موسـی نجفی و دکتر موسـی حقانی در این کتاب وقایع 5 قرن اخیر یعنی از دوران صفویه 
تا سال های انقالب اسالمی را برای ما روایت می کنند. مطالعه کتاب های تاریخی البته کار ساده ای 
نیسـت. الزم اسـت که خواننده به عنوان کسـی که در جایگاه صدها سال بعد از یک حادثه قرار گرفته، 
درک درستی از وقایع و چرایی و چگونگی آنها داشته باشد و اینجاست که نویسنده با هنر تحلیل خود 
مسـائل را به طور شـفاف مورد بررسـی قرار می دهد و با کنار هم قرار دادن پازل هایی، دید همه جانبه 
و درسـتی از یک واقعه ارائه می دهد. مرور اجمالی وقایع و اتفاقات در قالب جدول، بیان حکایت های 
نغز تاریخی در خالل مباحث از جمله مواردی است که بر جذابیت کتاب افزوده است. بهتر است قبل از 
اینکه تحت تاثیر صحبت های برخی اطرافیان مبنی بر اینکه تحلیل هایی که در این کتاب آمده، یک 
طرفه است و به تاریخ جهت می دهد، قرار بگیرید، چند صفحه از آن را بخوانید! در حقیقت این کتاب 
سـاده شـده و خالصه شـده کتاب »تاریخ تحوالت سیاسـی ایران« است که توسـط همین نویسندگان 
به صورت تحقیقی تر و تفصیلی تر به چاپ رسـیده اسـت. نشـر آرما این کتاب را منتشر کرده است. در 
بخشی از این کتاب می خوانیم: »یکی از مواردی که می توان با آن در تاریخ 200 سال گذشته جریان 
خدمت و خیانت را به طور روشن تری شناسایی کرد، دو نظریه »موازنه منفی« و »موازنه مثبت« است. 
آنان که در موازنه منفی قرار دارند؛ خادم، خدمتگزار و مهره های درخشـان تاریخ هسـتند و کسـانی که 

در مسیر موازنه مثبت قرار می گیرند، چهره های منفی و خائن تاریخ هستند.«

نفحات نفت
موضوع: ادبی/فرهنگی

نویسنده: رضا امیرخانی
انتشارات: افق

نفحات نفت؛ جسـتاری در فرهنگ نفتی و مدیریت نفتی مقاله بلندی اسـت به قلم رضا امیرخانی در نقد 
مدیریـت و فرهنـگ نفتـی. همه ی کتاب های رضا امیرخانی خواندنی هسـتند. امـا نفحات نفت عالوه بر 

جذابیتی که ناشی از قلم این نویسنده است؛ ویژگی مهم دیگری نیز دارد.
قبـال مقاله بلندی تحت عنوان نشـت نشـا نیز منتشـر کرده بود که در آن علل مهاجـرت نخبگان با نگاه 
آسیب شناسانه بررسی شده بود. امیرخانی اما خودش نفحات نفت را »جلد صفرم« نشت نشا می داند. چرا 
که بنیان مشکالت کشور از نگاه وی همین نگاه نفتی است که از صدر تا ذیل کشور ؛ از مدیران نفتی تا 

سفره های نفتی خانوار ها را به خود مبتال نموده است. 
در بخشی از این کتاب می خوانیم: »فرِض محال)!( کنیم که به دلیِل ضعِف کیفیِت تولید، کسی محصول 
ایـران خـودرو را مثـل پژوی 504 دهه ی هفتاد فرانسـه نخرد. حاال منتظریم تا مثِل همان دوره فرانسـه، 
ایران خودرو برود در امیرکبیر و شریف و صنعتی اصفهان و...پروژه پخش کند و ... اما در عمل چه اتفاقی 
می افتد؟ هیچ! مدیر ایران خودرو می رود خدمِت مقاِم اجرایِی باالدست. توضیح می دهد که ایران خودرو 
سه برابِر کارخانه جاِت هم ارز کارگر استخدام کرده - تاضریب اشتغاِل کشور را باال ببرد- و اصال شهرکی 
درسـت شـده اسـت به ناِم پیکان شـهر برای اسـکاِن همین نیروها. این کارگران به دلیِل مطالباِت معوقه، 
همین روزهاست که بریزند و جاده تهران-کرج را رسما ببندند و این یعنی بحراِن شهری و بحراِن شهری 
هم یعنی مطبوعات و مطبوعات هم یعنی تضعیف نظام و ... خالصه کالم، مقاِم اجرائِی باالدسـت هم که 
حوصله این همه براندازی را ندارد، کمی شـیر نفت ورودی به ایران خودرو را باز می کند و جلِو این همه 

بحران را به سر انگشِت تدبیر می گیرد!«
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آنگاه که فعالیت هاي فرهنگی پوچ می شود
موضوع: فرهنگ/ اعتقادات
نویسنده: اصغر طاهر زاده

انتشارات: لب المیزان
نام کتاب آن قدر واضح اسـت که بیشـتر از خودش نیاز به توضیح نیسـت! در یک کالم این کتاب درباره آسـیب 
شناسی فعالیت های فرهنگی است. کار فرهنگی شرایط خاص خود را دارد و نمی توان به صورت کیلویی)!( دست 
به هرکاری زد. گاهی می شود که انسان به زعم خود کار فرهنگی می کند و می خواهد یک اندیشه خوب را ترویج 
کند، اما نادانسته برپیکره آن اندیشه ضربه وارد می کند. ویژگی کتاب های استاد اصغرطاهرزاده این است که در عین 
سادگی و قابل فهم بودن، مسائل را به صورت بنیادی مورد بحث قرار می دهد. به طوری که خواننده فارغ از اینکه 
چه اعتقاد و چه طرز فکری دارد، به صورت کامال منطقی با یک مسئله مواجه می شود. در بخشی از این کتاب آمده 
است: » حتي نباید به صرف این که یک فعالیت، فعالیت دیني است و با حدیث و آیه سر و کار دارد، به آن دل خوش 
بود، بلکه باید تالش کرد عالوه بر موضوع مورد تحقیق، روش ما هم درست باشد و معلوم باشد که خود و جامعه را 
مي خواهیم به کجا برسانیم.« کتاب های استاد طاهرزاده از طریق نشر لب المیزان به چاپ رسیده است که همگی 

آنها به صورت فایل متنی و پی دی اف از طریق اینترنت قابل دریافت و مطالعه هستند. 

جریان شناسی سیاسی در ایران
موضوع: سیاسی

نویسنده: علی دارابی
انتشارات: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

علی دارابی دارای دکترای علوم سیاسـی و عضو هیئت علمی دانشـگاه صدا و سـیما اسـت . شاید بتوان »جریان شناسی سیاسی 
در ایران« را مهم ترین کتاب او نامید. او در این کتاب کوشـش کرده اسـت به صورت دسـته بندی شـده و با بیانی ساده و روان  به 
معرفی جریان های مختلف سیاسـی در تاریخ معاصر ایران بپردازد. کتاب عالوه بر فصل اول که به کلیات پژوهش و متغیر ها و 
فرضیه ها می پردازد دارای دو فصل دیگر نیز است ؛ فصل دوم جریانات سیاسی ایران را در مقطع پیش از انقالب اسالمی - از سال 
1320 تا 1357- در قالب پنج جریان متفاوت : مذهبی و اسالم گرا ، ملی گرا و ناسیونالیست ،چپ مارکسیستی ،ترکیبی و التقاطی 
و همچنین جریان سلطنت طلب مورد توجه قرار داده است. فصل سوم کتاب به بررسی جریان های سیاسی بعد از انقالب تا سال 
1388  اختصاص دارد. دکتر دارابی در این فصل سـیر تطوری و دیدگاه ها و عقاید جریان های راسـت ، روحانیت ، چپ و جریان 
سوم  را به طور تفصیلی مورد بررسی قرار داده است . بخش انتهایی فصل سوم به دین اندیشان معاصر ایران  اختصاص دارد و با 
تفکیک آن ها به سنت گرایان ، ناقدان سنت و تجدد و سر انجام  تجددگرایان به بررسی آرا و نظریات هرکدام از آنها  پرداخته است. 
خواندن این کتاب را به همه ی کسانی که مشتاق  آگاهی از جریانات سیاسی ایران ، تاریخچه ، ویژگی ها و مبانی فکری آن ها 

هستند، پیشنهاد می کنیم.

آینه جادو
موضوع: فرهنگ
انتشارات: واحه

نویسنده: شهیدسیدمرتضی آوینی
این کتاب، ثمره ی تجربه ی ده سال مستند سازی آوینی است. اما آن چه این کتاب را از دیگر کتب سینمایی متمایز 
می سازد، نگاه فلسفی-عرفانی حاکم بر مباحث آن است. نگاهی که برای طرح آن، تنها داشتن تخصص سینمایی کافی 
نیست. این کتاب نه فقط به دلیل محتوای مطالب ارائه شده در آن و نگاه آوینی به مقوله انقالب اسالمی اهمیت دارد؛ بلکه 
شاید نکته مهمتر آموزشی بودن این کتاب است. از این لحاظ که با خواندن این کتاب می توان بینش درستی درباره روش 

نقد مسائل فرهنگی براساس آموزه های انقالب اسالمی به دست آورد.
نکته دیگر آن که آینه ی جادو تنها کتابی است که در زمان حیات آوینی و با نظارت خود وی منتشر شده است. ماده ی 
اولیه ی مباحث کتاب، جزوه ای دانش گاهی بوده که برای یک ترم تدریس در مجتمع دانش گاهی هنر، توسط نگارنده 
فراهم شده بود که بعدها به صورت کنونی بسط پیدا کرد و در فاصله ی میان مهر ماه 1367 تا اردیبهشت ماه 1369 در 

فصل نامه ی سینمایی »فارابی« و ماه نامه ی »سوره« منتشر شد.
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تمدن زایی شیعه
موضوع: فرهنگ/ اعتقادات
نویسنده: اصغر طاهر زاده

انتشارات: لب المیزان
سلسـله مباحث »تمدن زایي شـیعه«، حاصل پاسـخ به سـؤاالتي است که حدود سه سـال متمادي و طي نُه 
جلسه  توسط عده اي از طالب و دانشجویاني که مایل بودند در رابطه با موضوع تمدن اسالمي تحقیق کنند 
خدمت اسـتاد طاهرزاده مطرح شـده و پس از پیاده شـدن جواب ها از نوار و تکمیل و تصحیح مطالب توسـط 

استاد خدمت عزیزان ارائه مي شود.
اسـتاد علی اصغر طاهر زاده در مقدمه کتاب آورده اسـت: »ضرورت توجه به تمدن اسـالمی جهت عبور از 
شـرایط تاریخی موجود، چیزی اسـت که هر مسـلمان متعهدی متوجه آن می باشـد، عمده مدیریتی است که 
بـه آن تمـدن منجر شـود و شـیعه با تحقق انقالب اسـالمی ایثارگرانه توان فکـری و فرهنگی خود را جهت 
مدیریت این جریان به صحنه آورده تا مسـلمانان به تمدنی برسـند که نه دیگر تضاد شـیعه و سـنی در میان 
باشـد و نه این همه فقر و عقب ماندگی آن ها را آزار دهد و لذا نباید تصور شـود شـیعیان در صدداند خود را از 
جمع گسترده ی مسلمانان جدا بدانند، بلکه معتقدند باید تمدنی به صحنه بیاید تا دیگر با این همه گسستگی 

در بین مسلمانان روبه رو نباشیم.«
 این کتاب سـعی کرده تا آن جا که ممکن اسـت تمایز تمدن اسـالمی را از تمدن های اموی و عباسی روشن 
نماید تا به اسـم رجوع به تمدن اسـالمی، به تمدن یونان زده ی اموی و عباسی رجوع نشود وگرنه باز حقیقت 

در حجاب خواهد ماند و به اسم رجوع به تمدن اسالمی به نفی توحید اقدام می انجامد.
سلسـله مباحث »تمدن زایی شـیعه« یا »مسئولیت شیعه در ایجاد تمدن اسالمی« درصدد است در شرایطي 
که بشـریت از فرهنگ مدرنیته سـرخورده اسـت و به فکر راه و چاره اي اساسـي اسـت، او را متذکر فرهنگي 
نمایـد که عاقبت زمین و زمینیان باید به سـوي آن فرهنگ باشـد تا وعـده ي اقامه ي حق، صورت بالفعل به 
خود بگیرد و هرچه زودتر جهت گیري بشـر به سـوي آن تمدن شـروع شـود و بشـر به همان اندازه زودتر به 

بلوغ خود نزدیک  گردد.

عباس دست طال
موضوع: دفاع مقدس

نگارنده: محبوبه معراجی پور
انتشارات: فاتحان

»کتـاب این آقای حاج عباس دسـت طال را که مفصل و بـا جزئیات ]گفته[ خواندم. خیلی خوب بود انصافًا؛ مخصوصًا 
کتاب ایشـان؛ هم مطلب در آن زیاد بود، هم آثار صفا و صداقت در آن کاماًل محسـوس بود و انسـان می دید. خداوند 

ان شاءاهلل فرزند شهید ایشان را با پیغمبر محشور کند و خودشان را هم محفوظ بدارد.« )1392/11/1(
این کتاب که نگاهی به عملکرد بسـیجیان فنی و تعمیر کار واحد پشـتیبانی و تدارکات سـپاه پاسداران در دوران هشت سال 
دفاع مقدس دارد روایتی است که نه تنها دفاع مقدس را از زاویه جدیدی می نگرد؛ بلکه یک درس عملیاتی در حوزه اقتصاد 
مقاومتی نیز به شـمار می آید. خاطره نگار اثر، ماجراها را از زمانی که کمتر از دو ماه از آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران 
گذشته، آغاز می کند. عباس علی باقری با مروری کوتاه بر زندگی اش و دودلی های خود برای حضور در جبهه ها، از زمانی 
می گوید که تصمیم می گیرد برای دو هفته به جبهه برود و ببیند در آن جا چه کاری از دستش برمی آید. اولین اعزام باقری 
هجدهم آبان ماه سـال 1359 اسـت. به همراه چند نفر از دوسـتانش وارد پادگان ارتش در اسـالم آباد می شـوند. محلی که 
خودروهای خسـارت دیده از انفجارها توسـط تعمیرکاران شـرکت خودرو سـازی ایران ناسیونال تعمیر می شوند و عباس علی 
باقری و دوسـتانش که قرار اسـت توانایی خود را در کار ثابت کنند، جیپی را که چپ کرده تعمیر می کنند. توانایی و سـرعت 
آن ها باعث شهرتشان می شود..  نکته بارز در این کتاب امکان انجام کارهای به ظاهر نشدنی با حداقل امکانات است. حاج 
عباس دسـت طال که پدر شـهید هم اسـت ثابت کرده با توکل به خدا و هوش و تدبیر و تخصص می شـود با کمبود امکانات 
کنار آمد و کارهای بزرگ را به سرانجام رساند. این کتاب نمونه واضح از اقتصاد مقاومتی است که در روزهایی که جبهه ها با 
کمبود امکانات روبرو بود عده ای با دست خالی و با توکل بر خدا و تکیه بر توان داخلی اقدام به تعمیر امکانات حمل و نقل و 
ترابری جبهه ها کردند و برای دفعات متمادی ثابت کردند می شود عالوه بر چرخیدن چرخ جنگ روی پای خود نیز ایستاد.












