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 مقدمه

های تاریخ معاصر ایران، روحانیون همواره نقش  و جنبش در مبارزات

موثر و تعیین کننده ای داشتند. بطوری که در اغلب موارد رهبری این 

ها یا به دست خود روحانیون بود و یا نقش موثر و هم طراز با  جنبش

دیگران ایفا نموده اند. برای نمونه می توان از جنبش تنباکو، انقالب 

لی شدن صنعت نفت ایران نام برد که قشر روحانی مشروطه و نهضت م

 .در همه اینها از رهبران اصلی حرکت به شمار می رفتند

نقالب اسالمی ایران را می توان نمونه کامل و اثربخش ایفای نقش ا

روحانیون در جایگاه رهبری و هدایت مردم دانست. به همین منظور 

تحت عنوان  تامل و واشکافی شخصیت های برجسته این جریان

الگوهای تشکیالتی یکی از راه های تربیت تشکیالتی افراد مبتنی بر 
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ن ششمیآموزه های اسالمی است. بر همین اساس سعی بر آن شد که در 

 تحت را جزوه ای مستقلجزوه از سلسله جزوات دین تشکیالتی، 

ان از کلمات و سخنآماده کنیم تا ، «در محضر بزرگان تشکیالت»عنوان 

  ارزشمند آنها بهره ببریم.

انی چون گصحبت های بزر لبته این نکته قابل توجه است که در اینجاا

 )ره( شهید بهشتی و له(حضرت امام خمینی)ره(، امام خامنه ای)مد ظ

در زمینه کار تشکیالتی به صورت اجمالی رصد شده و در قالب یک 

به شما عرضه شده است؛ حال آنکه محققان و اندیشه ورزان می جزوه 

ی مستقل قیر قالب تحقتوانند اندیشه های تشکیالتی هر کدام از آنها را د

 مورد مداقه قرار بدهند. 

 مضمارپایگاه 
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 اول:فصل 

 )ره( امام خمینیاندیشه تشکیالتی 

ی فعالیت حزبی و کار ی امام خمینی )ره( دربارهبه طور کلی، اندیشه

پیروزی انقالب اسالمی رویکردی سلبی داشت؛  -تشکیالتی تا پیش از

زیرا احزاب تا آن زمان خاستگاهی مردمی نداشتند و رهبر انقالب 

اسالمی با آگاهی از این مطلب همواره به فعالیت غیرمشروع احزاب در 

اصل این احزابی که در »د: نگویدر جایی می ایشان. 1ایران انتقاد داشت

 فهمد این استده است، آنکه انسان میایران از صدر مشروطیت پیدا ش

که این احزاب ندانسته به دست دیگران پیدا شده است و بعضی از 

                                                           
مطالب این قسمت برگرفته از تحقیق آقای سید نوید موسوی گرفته شده از سایت تحلیلی 1 

 ( است.borhan.irتبیینی برهان )
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دهم که در اند. من این طور احتمال میها خدمت به دیگران کردهآن

ها احزابی درست کردند برای به دام انداختن ممالک سایر ممالک آن

ها استفاده بکنند و یکی از خواستند از آنافتاده و ممالکی که میعقب

شود که اختالف پیدا بشود و مردم با هم در هایی که موجب این میراه

 2.«تی احزاب بوده اسع نشوند، قضیهیک مسائلی مجتم

 ای استعماریساساً فعالیت احزاب پیش از انقالب در نگاه امام ریشها

ه نرفت داشته و هرگز در راستای منافع امت اسالم و ملت ایران پیش

های بزرگ برای اینکه نگذارند قدرت»گویند: است. امام خمینی می

ی شیطانی یک حزب را درست کرده و ایرانی با هم باشد، با یک نقشه

اسمش را این گذاشته و حزب دیگر را در درست کرده و اسمش را 

آن گذاشته. این حزب با آن حزب دشمن و آن حزب با این حزب 

ا ی آمریکی غرب از ما و استفادههای استفادهراه دشمن است... یکی از

ی ما... و شوروی از مخازن ممالک ماها، همین است که در بطن جامعه

کنند و کسی هم کنند، غارت میاز طرق مختلف، اختالف درست می

تت و ست، افکار متشنیست تا حرف بزند، برای اینکه یک فکر واحد نی

  .3«مختلف است

عنوان یک فقیه، موضع خود را در برابر امام خمینی، بهه همین منظور ب

                                                           
 276تا  274، ص 5ی امام، ج صحیفه 2
 235، ص 4همان، ج  3 
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وری ایران تنها کش»گویند: کنند و میاحزاب دولتی و غیرمردمی بیان می

تأسیس کرده و ملت مجبور است وارد  است که حزبی به امر ملوکانه

آن شود، و هر کس از این امر تخلف کند، سرنوشت او یا حبس و 

بنابراین  4«وق اجتماعی محروم شدن است.شکنجه و تبعید و یا از حق

استبداد پهلوی از دیدگاه امام با چند پاره کردن جامعه توسط احزاب 

نشانده عاملی در تضعیف نیروهای مردمی و تقویت ساختار دست

 رفت.شمار میی حکومتی بهمستبدانه

شدت شود که حضور حزب دولتی و غیردولتی رستاخیز بهمشاهده می 

گیرد و ایشان تشکیل این حزب و اجبار در لفت امام قرار میمورد مخا

دانست که از این طریق عضویت آن را دلیلی بر خفقان رژیم شاه می

لب کلی سی مقاومت مردم در مقابل حکومت را بهرژیم قصد داشته قوه

نماید، بنابراین این حزب را مخالف اسالم و مصالح ملت ایران 

نظر به مخالفت »را حرام شرعی اعالم کرد: دانست و شرکت در آن می

این حزب با اسالم و مصالح ملت مسلمان ایران، شرکت در آن بر عموم 

ملت حرام و کمک به ظلم و استیصال مسلمین است و مخالفت با آن 

 5«ترین موارد نهی از منکر است.از روشن

ت، گونه بوده اسی احزاب غیرمردمی اینالبته دیدگاه امام درباره 

                                                           
 72، ص 3همان، ج  4 

 71، ص 3همان، ج  5 
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که متأثر از جریان انقالبی راه افتاده، دیدگاه امام خمینی نسبت به چنان

گیری احزاب مردمی مورد تأکید قرار احزاب تغییر کرده و این بار شکل

گیرد و در عین حال، همان نگرانی برای فعالیت احزاب غیراسالمی می

ر راین دشود. بنابی امام دیده میو وابسته به خارج همچنان در اندیشه

، امام فعالیت احزاب 1357ی پیروزی انقالب و در آبان ماه سال آستانه

های سیاسی را آزاد اعالم کرد. از همان ابتدا ایشان این آزادی و گروه

را محدود به گروه یا حزب خاصی نکرد و حتی این آزادی را برای 

احزاب سیاسی مخالف شاه، که غیراسالمی بودند، نیز محترم شمرد 

امام  ها دانست.نتهی فعالیت احزاب را منوط به مُضر نبودن فعالیت آنم

قش ی ایران ندر نظام آینده»در پاسخ سؤال خبرنگاری که پرسیده بود: 

: فرمود« احزاب سیاسی مخالف شاه، که غیراسالمی هستند، چیست؟

و در جایی  6«چنانچه مُضر نباشند، آزاد استهای احزاب اگر فعالیت»

در چهارچوب جمهوری اسالمی تمامی احزاب »کید دارند دیگر تأ

ور سیاسی را کاری در امتوانند آزادانه اظهار نظر بکنند، ولی خرابمی

 7«تحمل نخواهیم کرد.

ی امام برجستگی در نهایت، آنچه از رفتار و عمل حزبی در اندیشه 

ی هیافته در قالب احزاب الدارد، حرکت نیروهای متعهد به طور سازمان

                                                           
 432 ، ص4همان، ج 6 

 297، ص 9همان، ج 7 
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صدا در راستای پیشبرد اهداف و انقالبی است که باید با وحدت و یک

نار ها را ککنند: این اسمانقالب اسالمی حرکت کنند. ایشان تأکید می

بگذارید و همه با هم بشوید و یک اسم داشته باشید و اتفاق کلمه داشته 

ر د اگر در یک ملتی اختالف سلیقه نباشد، این ناقص است. اگر 8باشید،

یک مجلسی اختالف نباشد، این مجلس ناقصی است. اختالف باید 

اید ها بباشد، اختالف سلیقه، اختالف رأی، مباحثه، جار و جنجال این

باشد، لکن نتیجه این نباشد که ما دو دسته، بشویم... باید دو دسته باشیم 

بر این اساس،  9«تالف داریم، دوست هم باشیم.و در عین حالی که اخ

ها مورد ت نیروهای اسالمی و انقالبی با وجود اختالف دیدگاهوحد

حدت شرط حفظ وگیرد و کار حزبی با پیشتأکید رهبر انقالب قرار می

 گیرد.نیروهای انقالب مورد پذیرش قرار می

شود که امام خمینی )ره( با فهم نا برآنچه گفته شد، مشاهده میب

سیاسی مردمی و با های ضرورت کار تشکیالتی در قالب جمعیت

نظارت علما همواره بر نوعی همکاری و تعاون در میان نیروهای انقالبی 

تأکید داشت و با نزدیک کردن نیروهای اصیل انقالب به سمت هم و 

ها، استراتژی منظمی را برای هدایت در یک راستا قرار دادن آن

یت های سیاسی در کشور طراحی کرد. امام خمینی )ره( با حماجریان

                                                           
 278، ص 5همان، ج 8 

 47، ص 21همان، ج 9 
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تدریج ماهیت نیروهای مستقیم از نیروهای اصیل انقالب اسالمی به

 منحرف را برمال ساخت و پیروزی تمام عیار انقالب اسالمی را رقم زد.

ی اسالمی تا تأسیس حزب جمهوری ر نهایت، از تشکیل مؤتلفهد

اسالمی روندی صعودی در تاریخ همگرایی نیروهای انقالبی مشاهده 

گرایی بیش از هر چیز مدیون رهبری واحد و شود و این هممی

شود نیروهای انقالبی در پارچه امام خمینی )ره( است که سبب مییک

دهی ایشان با یکدیگر به همکاری بپردازند و با وجود زیر چتر فرمان

های دشمن در طرح تفرقه میان نیروهای انقالب همچنان نظام دسیسه

ی دیگری های جنگ نمونهسالاسالمی را حفظ کنند. وحدتی که در 

های هشت سال دفاع مقدس به نمایش از کار تشکیالتی را در جبهه

بستی های جهانی با بنگذاشت و این بار دشمن بعثی را با تمام حمایت

 نشینی وادار کرد.ناگزیر مواجه و به عقب

 

  



 

 

 محضر بزرگان تشکیالتدر 

11 

 

 دوم:فصل 

 )ره( امام خامنه ایاندیشه های تشکیالتی 

از جمله افرادی است که نه تنها شخصا تجربه کار مقام معظم رهبری 

یت دارد بلکه با هداتشکیالتی از قبل از انقالب اسالمی و بعد از آن را 

ها و ارشادهای داهیانه خود توصیه های اکید می کند که در زمینه کار 

مه کار شود. لذا در ادا ه ایشان آن را یک فریضه می دانند،تشکیالتی ک

تعدادی از بیانات ایشان در زمینه کار تشکیالتی از نظر خواهد 

 :10گذشت

                                                           
« ی باشدکار باید تشکیالت»به منظور مطالعه مفصل تشکیالت در نگاه مقام معظم رهبری کتاب 10 

معرفی می شود. الزم به ذکر که توسط موسسه فرهنگی شهید احمد کاظمی چاپ شده است، 

  اب گرفته شده است.است که مطالب این قسمت هم از آن کت
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 رودیچ كاری بدون تشکیل پیش نمیه

تشکیالت یکی از »صحبت های خود چنین می فرمایند: معظم له در 

ت کنند. تشکیالفرایض هر گروه مردمی است که یک هدفی را دنبال می

یی کارکردن؛ این معنای یعنی نظم، یعنی ارتباط و اتصال و زنجیره

تشکیالت است. این چیزی است که نه فقط بد نیست؛ بلکه یک چیز 

چ کاری در دنیا بدون خوب و بلکه یک چیز ضروری است. هی

رود. انقالب اسالمی ایران هم بدون تشکیالت پیش تشکیالت پیش نمی

 .11«نرفت و پیروز نشد

ر جایی دیگر ضمن تبیین ضرورت سازماندهی و کار تشکیالتی می د

 کار و ندارد امکان تیریمد الت،یتشک بدون ،یسازمانده دونب»گویند: 

 که تقدممع اما هستم؛ یسازمان نظم به معتقد بنده ر،ینخ. رودینم شیپ هم

 .کند خارج خودمان تیهو از را ما دینبا یسازمان نظم نیا

 یادار و یالتیتشک کار و ساز کار،همه در که دیباش داشته توجه دیاب

 یبوروکراس یتو هفت در شدن گم یمعنا به نه نیا. دارد یمهم نقش

 و ئولمس بودن الت،یتشک بودن یمعنا به بلکه است، یساالروانید و

 .است فکر مرکز کی وجود

 اقعاًو که - مقام یعال یفضال از یکی با ن،یا از قبل سال سه دو، در نم

 نیهم - هستند هم نوآور و خوشفکر یلیخ دارم؛ ارادت شانیا به قلباً

                                                           
 27/11/1360با روزنامه اطالعات  مصاحبه 11
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 در ار محققان و فضال نیا از یتعداد شما گفتم و کردم مطرح را نکته

 هم ییبودجه و دیبده یقیتحق کار آنها به و دیکن جمع قم از ییجا

! شود ینم انجام کارها نیا متأسفانه و نشد بیتعق اما د؛یبگذار شیبرا

 نیا که است معلوم نکرده؛ را کار نیا آقا فالن چرا که ندارم رادیا من

 یالتیتشک تیریمد و التیتشک کارها نیا رد؛یگ ینم انجام یفرد کارها

 .دارد الزم

 بلند همت و گریکدی با یهمکار و تعاون ،یجمع کار گر،ید یکتهن

 همتِ با که میبده عادت آغاز از را جوانان نیهمچن و کودکان. است

 طحس در دیبا را نهایا که دارد وجود یگوناگون مسائل. کنند نگاه بلند

 هچ ،یامنطقه سطح در نه کرد، مشاهده دیبا یجهان سطح در د،ید ایدن

 سطح در ای یکشور سطح در را آنها بخواهد انسان که نیا به برسد

 صد فاقِآ در دیبا را نهایا که دارد وجود یمسائل. ندیبب یاستان و یتیوال

 ده و ساله پنج محدود افق کی در نه د،ید ساله پنجاه و صد و ساله

 مسائل به بلندهمتانه نگاه دارد؛ الزم بلند همت نهایا. کمتر و ساله

 تیترب دیدار امروز شما که یدانشجوئ نیا ای آموزدانش نیا. گوناگون

 کی است، فعال ریمد کی است، استاد کی گرید صباح چند د،یکن یم

 عهجام یاسیس حرکت در مؤثر عنصر کی است، برجسته کارشناس

 را نیا. بود خواهد جامعه در یمؤثر وجود نیا گرید صباح چند است؛

 .دیایب بار بلند همتِ نیا با که دیکن تیترب یآنجور
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واند تای که میا اعتقادمان این است که بهترین راهی و برترین حربهم

و هدایت انقالبی را در ذهنها و  این راه را باز کند و هدایت الهی را

ک ت است یها بنشاند و به میوه بیاورد مثمر کند، یک تشکیال انج

است، ما عقیده داریم که اگر چنانچه کسانی تهذیب است. این اعتقاد م

بخواهند در خارج از کشور برای انقالب کار کنند و اینها متشکل 

 از لحاظ کیفیت، از لحاظ –نباشند، مجتمع نباشند. نخواهند توانست 

 .12«گروه متشکل انجام خواهد داد آن کاری را بکند که یک -کمیت

 خواهدبهه فرهنگی انقالب سازماندهی میج

در جایی دیگر مقام معظم رهبری کار جبهه ای را معرفی می کنند و 

ای کند، یک جبههوقتی انسان مقابل خودش را نگاه می»می فرمایند: 

بیند. ما در مقابلمان جبهه فرهنگی سیاسی غرب وجود دارد  که در می

داری خطرنام و آدم خوار وجود دارد، دل این جبهه، یک جبهه سرمایه

نار این جبهه ارتجاع فکری و خوك صفتی در زندگی بشری باز در ک

ها، وجود دارد، سالطین و این مسئوالن و متولیان امور خیلی از حکومت

شان مثل خئک و اهدافشان، اهداف دشمنان و فکرشان، حیوانی زندگی

ای را تشکیل دادند در مقابل فکرهای متحجر، که اینها همه یک مجموعه

د، ما اگر بخواهیم در مقابل این جبهه کار کنیم هم ما؛ یک جبهه هستن

ما باید تنوع داشته باشیم، هم باید ابتکار داشته باشیم، هم باید انگیزه 

                                                           
 18/9/1361اعضای واحد تبلیغات خارج از کشور حزب جمهوری،  12
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داشته باشیم، هم باید برنامه داشته باشیم؛ کارمان هدایت شده باشد و 

شود مگر با تشکیل جبهه. این طرف هم بایستی جبهه تشکیل این نمی

آید، باید یک کار ها به تنهایی کار برنمیو حتی مجموعهداد. از افراد 

ای انجام داد، این کار هم جز با حضور مردم امکان ندارد؛ وسیع جبهه

 .13«کندات مردم خیلی از کارها را مییعنی ابتکار

 گفتم؛ و کردم مطرح را یفرهنگ تهاجم یمسأله بنده دینیبیم شما کهنیا»

 کردم تالش و خوردم غصّه قتاًیحق آن به راجع دم؛یورز اصرار آن یرو

 و شدم وارد مسائل زِیر در یگاه کنم؛یم تالش یاله فضل به هم باز و

 شکالا به یسخنران کی در کرد، یاشکال من به نهیزم نیا در یکس اگر

 را یاصحنه و دانیم نیچن که است نیا خاطر به همه دادم، جواب او

 همان زا استفاده با چطور نهایا که نمیبیم و کنمیم مشاهده واضح طور به

 استفاده یاسالم یجمهور یضعفها از هست، خودشان در که یتوان

 دها،یام کردن کور مانها،یا کردن سست هم نهایا نظر یعمده. کنندیم

 .هاستهیسرما کردن جذب و هاجبهه کردن متشتّت

 کی انتیهمگ ناکرده یخدا اگر که میبگو شما به هم را نکته نیا لبتها

 و میببوس را حضور و تیفعّال و کار نیا میخواهیم ما» دییبگو وقت

دهیعق. نه ماند؛ خواهد یخال دان،یم نیا که ندارم دهیعق ،«میبرو کنار

 هب انقالب از قبل از بنده. ماندینم نیزم خدا، بارِ که است نیا من ی
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 را نیا گفتمیم مکرّر در مکرّر بودند، من با که یجوان یرفقا و هاطلبه

. ماندینم نیزم خدا بارِ گرفت، تعلّق یاله یاراده یوقت که دیبدان شما

 بقوم هالل ّ یأتی فسوف نهید عن منکم رتدّی من: »است نیا به ناطق قرآن،

 و دوش و بَر و یگرید پشت ،یگرید دست خدا 14»حبّونهی و حبّهمی

. ردک خواهد آن حمل و بار نیا برداشتنِ مأمور را یگرید ستبرِ بازوىِ

 ما یوقت که ستین یشک نیا در. افتدیم ریتأخ به کار باالخره، یول

 بردارد، را بار آن و دیایب یگرید تا م،یبگذار نیزم بر را یبار میبخواه

 نیا زا استفاده. نارواست خدا، راه در وقفه البته،. شودیم جادیا یاوقفه

 ار بار نیا میبتوان تا است داده ما به خدا که هم تیموقع و فرصت

 که تاس نیا افتخار نیبزرگتر اصالً. ماست کارِ نیتربزرگ م،یبردار

. میبردار را بار نیا که بخواهد ما از و بداند خودش یبنده را ما خدا

 و یخود یجبهه تا دیکن تالش دیبا شما: کنمیم عرض من که لذاست

 .15«دنکن دایپ شیسا امروز، کبراىِ بدرِ ینفر زدهیس و صدیس جمع آن

 ل شدن در جمعح

از جمله ویژگی های مهم کار جمعی در بیان مقام معظم رهبری، حل 

یک کار »شدن فرد در جمع است. در این باره ایشان می گویند: 

تشکیالتی، یک کار جمعی، خصوصیتش این است که فرد باید خودش 
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حو نرا در جمع حل کند، گم کند؛ که این گم کردن عین باز یافتن به 

شود از آدم، چیزها افزوده می شود. من درست است. چیزی کم نمی

مثال می زنم به آن لیوان آبی که داخل آن یک حبه قند را شما می 

اندازید. این حبه قند یک چیز مشخصی است، به قدر خودش شیرینی 

دارد. وقتی در )لیوان آب( انداختی، تمام است، یعنی یک دانه از این 

زیر داندان می آمد و صدا می کرد و خودش را نشان  ذرات ریزی که

می داد که هان! منم؛ یک دانه از اینها باقی نمی ماند، تمام حل می شود 

 در آب. 

ر آنجایی که قبل از آن یا بعد از آن، ده حبه قند دیگر هم حل شده. د

اما به نظر شما از این حبه قند یک ذره اش از بین رفت؟ هیچ چیز از 

ین نرفته است. این قند یک ذره کم نشد، بلکه یک خورده به آن آن از ب

زیاد شد. زیرا آن مقدار شیرینی که در این قند بود آن ریخته شد با 

شیرینی های دیگری که در قند های دیگر بود و در تمام اجزای این 

آب حل شد، سرایت پیدا کرد، چیزی هم از آن کم نشده، اما آن 

داده، آن فردیت خودش را از دست داد؛ تشخص خودش را از دست 

یک تشکیالت باید این جور باشد.. شکل کامل یک تشکیالت درست، 

این جوری است که فرد در جمع، حل بشود. این شکل درست 

تشکیالت است. البته کاری است در اصل آسان، اصال انسان این جوری 

خانی و است، اما در تجربه و عمل ما که پنجاه سال در اختناق رضا
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محمدرضا خانی گذراندیم و اگر خود ما هم این پنجاه سال را با 

وجودمان لمس نکردیم، اما فرهنگش برای ما به ارث مانده است. ما بر 

اثر این تجربه طوالنی حکومت مطلقه در ایران، در این پنجاه سال اخیر 

سال اخیر، محکوم به نوعی فرد گرایی  2500و البته در قبل از آن در 

شدیم. البته شرقی ها کال فرد گرایند، از قدیم تاریخ شرق، یک تاریخ 

فردگرایی است. هنر شرق، موسیقی شرق، آهنگ شرق، ورزش شرق، 

آهنگ دسته جمعی آن طرف ها هست، انجا نیست، ورزش دسته جمعی 

آنجا هست، اینجا ورزشش کشتی است، مثال آنجا ورزشش والیبال 

ای گذشته، موسیقی، آن آهنگ دسته است، فوتبال است مثال هنره

جمعی و یک ارکستر مثال با همه انواع و اقسام و یک آواز برآمده ی 

از چندین حنجزه یا چندین دست، این در هنر شرق نیست. اینها اگر 

هست خیلی کمیاب است. در هر حال شرقی ها یک نوع فردگرایی در 

ین عمل کرده تاریخشان هست. اسالم البته درست، نقطه ی مقابل ا

است. اسالم همه چیز را جمعی دارد، حتی عبادت. می دانید عبادت 

یعنی شخصی ترین کار آدم، کار آدم با خدا که هیچ ارتباط به کارهای 

معمولی دنیوی و همکاری و تعاون ندارد دیگر، رابطه ای ست بین 

انسان؛ آن عبادت نوع نیایش و تقدیست را می گویم، نه مفهوم عام 

ت، همین عبادتی که در ذهن مردم هم بیشتر هست؛ این یک رابطه عباد

انسان است با خدا. همین را اسالم می گوید دسته جمعی انجام بدهید؛ 
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نماز جماعت، حج و... به هر حال ما از این روح جمعی اسالم دور 

 .16«ماندیم
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 سوم:فصل 

 )ره(شهید بهشتیاندیشه های تشکیالتی 

شهید بهشتی را باید از زمره روحانیون پیشگام و موثر در مبارزات 

انقالب اسالمی به شمار آورد که از همان ابتدای جوانی معتقد به 

سازماندهی و تشکیالت بود. شهید بهشتی از همان زمانی که فعالیتهای 

خود را شروع کرد بر این باور بود که بدون  فکری، فرهنگی و سیاسی

. 17داشتن یک تشکل نمی توان به نتیجه دلخواه و قابل قبول دست یافت

 1330وی که فعالیتهای سیاسی و فرهنگی خود را تقریبا از اوایل دهه 

شمسی شروع کرد، همیشه بر این نکته پافشاری می کرد و با براه 

                                                           
مهوری اسالمی، حزب ج»به منظور آشنایی بیشتر با اندیشه های تشکیالتی شهید بهشتی کتاب 17 

 اثر شهید بهشتی توصیه می شود. « گفتارها، گفتگوها، نوشتارها
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در طول دوران مبارزات انقالبی اش انداختن تشکلها و کانونهای متعدد 

 .18عمال نیز نشان داد که به کار تشکیالتی اعتقاد دارد

ز آنجا که از دیدگاه شهید بهشتی هیچ کار بزرگی بدون تشکیالت به ا

هدف نمی رسید، لذا در اغلب سخنرانیها و جلسات به مخاطبان خود 

مهم  این امرتوصیه می کرد که برای به ثمر رساندن فعالیتهای خود از 

غفلت نورزند. برای آشنایی بیشتر با این تفکرات شهید بهشتی به سخنان 

خود وی استناد می کنیم؛ در جایی در رابطه با اهمیت سازماندهی و 

کارهای  ما برای اینکه بتوانیم»تشکیالت در مبارزات انقالبی گفته بود: 

مانی، های ایرابطه م. م دهیم، بی شک باید متشکل باشیبزرگی را انجا

اعتقادی، علمی و دینی سازمان نیافته برای رسیدن به بخشی از اهداف 

و تحقق بخشیدن به قسمتی از مراحل یک انقالب می تواند کافی باشد؛ 

ولی برای رسیدن به بخشی دیگر از اهداف و تحقق بخشیدن به آن 

قسمت دیگر از آرمانهای یک انقالب کافی نیست... ما همچنان بر 

 :ن یک تشکل پافشاری داریم. اما شرایط آن این استداشت

تشکل باید پاسدار ارزش ها باشد، نه پاسدار خود. نگهبان   .1
 .ارزش ها باشد، نه نگهبان خود

نده خود سازی برای ما و تشکل باید سازنده ما، آسان کن  .2
 .برای شرکت کنندگان در تشکل باشد« سیر الی اهلل»کمکی به 

ن تشکیالت به درد مردم بخورد، نه این این که ای شرط سوم،  .3
                                                           

 www.rasekhoon.net، سایت راسخون گرفته شده از مهدی احمدی اختیار،18 



 

 

 محضر بزرگان تشکیالتدر 

 

22 

 19«که یک باری باشد بر دوش این جامعه.

توصیه های خود برای انجمن های اسالمی  در ادامه ضمنهید بهشتی ش

ده ارتباطتان را قوی تر کنید؛ وقتی یک ع»سازمان بهزیستی می فرمایند: 

مع جدر اقلیت هستند، باید بکوشند تا به کمک ارتباطات گسترده، یک 

بزرگتر شوند. وقتی که همه یک جا جمع هستید، احساس دلگرمی و 

همچنین در ادامه این سخنرانی به انجمن ها « قدرت بیشتر می کنید

توصیه می کند که به جذب عناصر جدید حتی از گروههای مخالف 

یکی دیگر از توصیه ها انضباط است؛ »بپردازند. در ادامه می افزاید: 

د همراه باشد با انضباط که انجام می دهید بایهر کار دست جمعی 

این سخنان عالوه بر این که نشانگر مدیریت و تدبیر وی  .20«تشکیالتی

در امور می باشد، حاکی از وسعت دید و سعه صدر ایشان نیز می 

باشد. چرا که به مخاطبان خود توصیه می کند که حتی اگر در میان 

ای شایسته ای را مشاهده کردند به ه منتقدان و مخالفان خود نیز انسان

 .طرف خود جذب کنند و از آنها در پیشبرد امور استفاده نمایند

لبته شهید بهشتی در هر جا که به لزوم ایجاد تشکل و سازماندهی ا

توصیه کرده، به ویژگیها و شرایط تشکل مورد نظر خود نیز اشاره نموده 

                                                           
حزب جمهوری اسالمی، گفتارها، گفتگوها ، نوشتارها، شهید محمد حسینی بهشتی، صفحه  19 

 212و  211

 1360 ،بهشتی در جمع نمایندگان انجمنهای اسالمی سازمان بهزیستی کشور سخنرانی شهید20 
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ون رعایت موازین است. این بدین معناست که صرف ایجاد تشکل بد

اسالمی و اخالقی مورد تایید او نبود. به همین جهت هم هست که 

ایجاد تشکلها به  زمان در را اخالقی –همیشه یک منشور اسالمی 

همکاران و یا مخاطبان خود توصیه می کند. در سطور گذشته به چند 

 مورد از شرایطی را که از نظر شهید بهشتی الزمه هر تشکلی بود، اشاره

ایشان برای موفقیت در ه می شود که شد. در اینجا نیز به مواردی اشار

 :21توصیه می کند کارهای تشکیالتی

تان و به کارتان؛ نگذارید این ایمان در تر به آرمانچه قویایمان هر -1

شماها خدای ناکرده پژمرده و ضعیف شود. این ایمان باید روز به روز 

 گردد.تقویت

آن، تفوق و برتری کارکرد ساختار اسالمی ای که درلیهای عمبرنامه -2

ای باشد که این خواهر گونهو نیروهای مؤمن به چشم بخورد؛ باید به

ی رتبهو همکالسی و هم سنمسلمان و برادر مسلمان ما که از یک هم

تر است، در مقام عمل اجتماعی مسلمانش در مقام عمل دینی صالحغیر

 د،اگر عمل شما به حال مردم سودمند واقع شو نیز سودمندتر باشد.

فاما الزبد فیذهب جفاءً و امّا »ماندنی خواهید بود. این بیان قرآن است. 

ها چه برای انسانرود و آن]کف می 22«ما ینفع الناس فیمکث فی االرض
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ماند.[ سودمندی بیشتر ما باعث پیروزی ماست. به سودمند است می

هایتان باید طوری ردی و جمعی انجمنهمین جهت در خودسازی ف

ریزی کنید که در صحنه خدمت به مردم بدرخشید؛ نه برای برنامه

 تعریف مردم بلکه برای خدا.

تان را قوی کنید؛ وقتی یک عده در اقلیت هستند، باید ارتباط -3

که بکوشند تا به کمک ارتباطات گسترده، یک جمع بزرگتر شوند. وقتی

 کنید.تید، احساس دلگرمی و قدرت بیشتر میجا جمع هسهمه یک

جذب عناصر جدید؛ گاهی دافعه خیلی قوی است اما جاذبه چندان  -4

تان قوی نیست. مسلمان، هم دافعه دارد و هم جاذبه. شما باید جاذبه

زیاد باشد. باید کالمتان و رفتارتان چنان باشد که اطرافیانتان را یکی 

برنامه داشته باشید برای جذب آنها. مبادا کنید. اصالً باید یکی جذب

فکر کنید که اینهایی که با ما مخالف هستند دیگر کارشان خراب است 

های خوبی ها آدمکند. خیلیمی شدنی نیستند. خیر، انسان تغییرو درست

های بدی هستند و در اثر ها آدمشوند. خیلیلغزند و بد میهستند، می

شوند. تعالیم اسالم یادتان نرود. اسالم ارشاد و معاشرت خوب می

 گوید تا آخرین لحظات حیات، درِ توبه باز است.می

دهید باید همراه باشد ای که انجام میجمعیانضباط؛ هر کار دسته -5

دهند. ها به انضباط مقدار کمی بها میبا انضباط تشکیالتی. بچه مسلمان

. اما نظم فرعونی نه؛ زیرا نظم بدهیم باید یک مقدار به انضباط بیشتر بها
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گاهی فرعونی و طاغوتی است. نظم ما باید الهی، سازنده و نورانی 

 باشد.

شناسایی و کشف استعدادها؛ کشف عناصر مدیر و به درد بخور  -6

که بتوانند پستهای کلیدی و مؤثر را با لیاقت اداره کنند. این خیلی مهم 

گذاریم رأس کاری ولی می است. گاهی ما یک فرد متدین و خوبی را

گذارد. شما باید مدیرهای اش ضعیف است، اثر بدی میچون توانایی

 سال آینده را هم کشف کنید و هم بسازید. 10مومن و متعهد 

معلوماتتان را ببرید باال. مطالعاتتان باید اسالمی باشد، فنی هم باید  -7

هفته یک مقدار  تان است که دری شرعیباشد. هر کدام از شما وظیفه

ی فنی کنید، طوری که کاردانی و روی رشته خاص خودتان مطالعه

 کارایی فنی شما رو به افزایش پیگیر و مستمر باشد.

های صحیح برخورد با دشمن و مخالف را یاد بگیرید؛ گاهی شیوه -8

خواهند برخورد کوبنده برادرها و خواهرها با جریانهای مخالف می

طرز برخورد آنها طوری است که در جامعه محکوم داشته باشند اما 

های های برخورد باید صحیح باشد. باید درباره این شیوهشوند. شیوهمی

 برخورد بنشینید و تبادل نظر کنید.

د شویدانم آیا هیچ وقت دور هم جمع میانتقاد از خویشتن؛ من نمی -9

کنید ار را میبگویید این یک هفته نقایص و عیب کارم این بود. این ک

کنید! هیچ اشکالی ندارد. یا خیر؟ )پاسخ حاضران: خیر!( خوب، شروع
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ی یعنی چه؟ برادر و خواهر مسلمان باید آینه« المؤمن مرآت المؤمن»

های آدم را یکدیگر باشند. آینه یکی از کارهایش این است که عیب

نیم بنشیای، یک ساعت دور هم ای، دو هفتهگوید. بنابراین هر هفتهمی

های خودش را بگوید بعد رویی هر کسی اول عیببا روی باز و گشاده

 ماند دیگران بگویند، بعد هم عیب جمعمان را بگوییم.آنهایی که جا می

امید کامل به آینده؛ هیچ مسلمانی حق یأس و ناامیدی ندارد.  -10

تند سمسلمان سراپا امید است. آدمهایی که ایمان به خدا ندارند آنهایی ه

شوند. انسانهای مؤمن آفرینی خدا در تنگناها مأیوس میکه از گشایش

که  دهدهمیشه باید امیدوار باشند. آنقدر قرآن و اسالم به ما تعلیم می

اال تان. یکروز بتان بشود و نه با یک مویز گرمینه با یک غوره سردی

اگر  هو یکروز پایین، یکروز جلو و یکروز عقب. تا شما یکدفعه ضایع

برایتان پیش آمد زود دچار تاسف نشوید و اگر هم خدا یک نعمت به 

شما داد و یک پیروزی، زود از شادی خودتان را نبازید. در هر دو 

حالت باید صبور باشید. امیدوارم که با چنین امیدی و با چنان ایمانی 

های اداره قاطع نظام اسالمی و چنین عمل صالحی، موفق باشید که پایه

 تر کنید. ا بر فراز اسالم محکمر
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