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 مقدمه:

   د؛ هیچ کدامشان نه اجمع شدم همین پنج تنی هستند که زیر کساء بهترین و برترین تشکل عال        

داده شود تا شخص وارد ی که یک اذن همین است و اساس تشکیالتتمام اصل  ند.ه انشدهم بدون اذن وارد 

 .داهل بیت بخور به دردشود که تشکیالت 

 :اساس اخالق تشکیالتی

 .است که آدم وظیفه خودش را بشناسد این ؛"است سازی مطلقانسان" ،پایه اخالق تشکیالتی

 :بهترین راه کار تشکیالتی

راده بُ :می فرمایندکه است تعبیر شهید مطهری همین  کار تشکیالتی  و فهم تشکیالت های خوبِیکی از راه

گیرید ربا بآهن با خواهیددر تشکیالت ب اگر می توان گرفت و جمع کرد.یا با دست  وربا نهبا آ یا های آهن را

 پیروی از شهدااگر می خواهید به حرف حسابی و جدی برسید همین  به شهداست؛ مراجعه بهترین راه،

 .است

 :خاطره ای از یک شهید

قائمی " یدجناب شه ،است آمده «پرستوی مهاجر» عزیز جبهه که خاطراتش در کتابیکی از شهدای 

حتی  ،نداکه نماز شب می خو ،هشت سال بیشتر نداشت یا هفت :فرمودند مادر این شهید می .است "بافقی

برای نماز شب از  بعضی وقت ها که باالی پشت بام می خوابیدیم این شهید سطل آب می گذاشت که بعداً

 احتیاجی به پایین رفتن نباشد.و  سطل وضو گرفته نهما

 نقل میمیشود، ش پیک گروهان های بخاطر توانایی و ودش اعزام میبه جبهه دوازده سالگی ایشان در سن 

این  ؛طی نکندبا ماشین  مسافتی راامکان  در صورتبرای آنکه  رفت، میپشت جبهه  بهزمانی که  کنند

به  وقتیدوست دارم  ،گفت: پیک وظیفه پیاده روی دارد پیمود و می می مسافت طوالنی را با پای پیاده

 .گردم عادتم ترک نشده باشد می جبهه بر
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 الهی بودن مسئولیت:            

 اینطور نیست ،شود متوجه آن میدهد و هرکسی نیز  قرار می وند متعال در تربیت فردرا خدا مسائلیچنین 

 آموزش دیده و سپس به کار بپردازیم. احفظیات ر کار تشکیالتی  فقط مجموعه ای از درکه 

م مهم اکد پردازمشورت ببه شما  حاال ،ن قبول نکردمذا بدون من هیچ کاری را :فرمودند شهید برونسی می

 ولی اصالت نداشته و انجام داد؛ را نیز باید ارهاکقبیل بله این  ....  و؟ ودش م مقام سهم بنده میاکد؟ است تر

  .باشد از فرعیات می

 :اشتباه بزرگ

اندیشه دخالت  لضی به معگرفتار ،شود گیر ما می مشکل بزرگی که دامن ،مواقع از متاسفانه در بسیاری

 .خودمان است کار های تشکیالتیدر درون  ()وارداتیهای غیر خودی 

به  که اگر تشکیل شده است تاکتیک  تکنیک و چنداز کار تشکیالتی کنیم که  ما فکر می رفتاریم؟چطور گ

مانند همین  ؛شود می گرفتاری ماموجب و همین  رود می پیشه خوبی کار ب ،آنها علم داشته باشیم

 .نه کار تشکیالتی وداریم  فردی را رکاتوانایی نه  اکثرا وضعیتی که داخل آن هستیم؛

 اصالت در قیام برای اهلل:

اصالت با کار جمعی است و اگر شرایط اجازه نداد  ؛«إِنَّما أَعِظُکُمْ بِواحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنىقُلْ »قرآن می فرماید: 

 .است "ثنیمَصورت  بهقیام برای اهلل "اصالت در اسالم  .«دیاو فر» یدهکار فردی انجام بد سپس

با توپ خوب  ؛دزن و وقتی که تنهاست خوب شوت می شود که وارد زمین فوتبال میهستیم کسی  ما مانند

ا توپ ر تواند ر نمیدیگ ودش و وارد یک جمع میو بازی اصلی شده وقتی که وارد درگیری  اما ؛بازی می کند

ن را نکردیم بعد اتمرین فردیم ،بیرون ؛چون بیرون تمرین نکردیم ؛. بلد نیستیم...  وشوت بزند  جمع کند،

 شویم. و در جمع گرفتار میر جمعی کنیم هم کاخواهیم توی جمع  می

 می ما هم بسیار دچار گرفتاری است.تشکیالت اسال
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ست کار های بسیار گوناگون و و توان موفق شدگونه م که سازمان مجاهدین خلق چیبین مثال می

 اجرا کنیم بعد مشاهده می ها ران کارگیریم هما تصمیم می ما سپس د.درخور توجهی انجام ده

یم که وش میمشکالتش ولی بعد متوجه  جاری است کار و ن سازاهم سازمان ما نیز درکه  کنیم

 .باشد ساده نیز نمی

 همیشه جلساتی ؛تشکیالتی بشود وقتی کسی بخواهد وارد اخالقلذا  ؛متفاوت است مبانی فعالیتمان صول وا

 ویندگ می ااخالق تشکیالتی ر ،استگونه  همین ها تمام تشکیالت در. ودش است و صحبت هایی میبرقرار 

ق هیچ یک از این صحبت طابکه م دکش تشکیالت جوری از این ها کار می ،دنور بعد که از جلسه بیرون می

 جوری رقابت میبا دیگری من  ست،مسائل ااین  با که متضادمی پذیرد  ی رامسئولیت انسانخود نیست، ها

 ش نامد، تحمل کنند همدیگر را ننایک شهر نمی تودو مجموعه در درون  متضاد این حرف هاست؛کنم که 

 یم!هارائه بد اکه ما می خواهیم الگوی بهتری ر ویندگ می سپس وگذاشته هم رقابت سالم را 

 ! اشتباه خالصانه

درون مسجد به  در بعد از سی سال ،من و مذهبیمؤچهار نیروی افتد که  چه اتفاقی میمثال در مسجد  

 ؟!رسند میتوافق ن

. نده انشدهنوز با هم جمع  «جوان صف چهارم و بسیجی مسجد»و  «حاج آقای صف اول»با  «امام جماعت»

این  خواهیم اسالم را پیاده کنیم! ما میکه  کنند و هر کدام پیش خود فکر می ؟استچرا این طوری شده 

خواهد غرور جوان را  یحاج آقا هم م وان گرایی را یاد بگیرد،که ج ا به خاک بمالدخواهد دماغ حاج آقا ر می

 کنم. تربیت به خاک بمالد و تربیتش کند و بفهماند که من باید تو را

 !از سر سوز و اخالصانجام می شود،  خیلی جا ها هم خالصانه این کار ها

در « جوان هنوز به سن تکلیف نرسیده یک» بینیم که چهل سال هنوز درگیر خودش است و بعد می از دبع

 توان رفت. می "الگو"جوان به عنوان  به راحتی به سمت یک و الگو؛ جبهه می شود

 ، درسن پنجاه ساله به مقامی می شخاصی بعد از زحمت های فراوانِا (:)رحمة اهلل علیه سخن هم از امام یک

مقامی که و به  یک مدت بسیار کم متحول کرد این جوان ها را خدای تبارک و تعالی آن طور در ظرف

 رسیدند. ه سال زحمت کشیده اند نرسیدند،پنجاآنهایی که 

مهمی  بسیار این یک مسئله .شهادت را این طور طالب باشند .یر خدا هیچ نخواهنداز غرسیدند به مقامی که 

 اشیم که این یک مسئله عادی نیست.ما همیشه باید مدنظر داشته ب ،است
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درگیری نماینده ولی فقیه ک و فرمانده با پی ،جبهه داخل سنگره در کاست  ثیلش اینتم      

هنوز هم بعد سی سال جنگ شروع  شود و  شروع می چه زمانیجنگ که  و منتظر  است ددار

 اعالم رمز هستند. کمنتظر ی است، نشده

 کار یک . دلیلش این است کهبلد نیستیم کار دو نفری را؛ بلد نیستیم راتشکیالتی  ما واقعاً کار

 .م شدهم بلد نخواهیجمعی را  کار. تا کار یک نفری انجام ندهیم، توانیم انجام دهیم نمی نفری را

بعد  ن حل کنیم وست که باید با خودمایلی از نکات اخ .ن مشخص نکردیمبا خودما ما تکلیف خودمان را

 م.ویمنسجم بش گروه خوب و یک

 :جبهه ایسبک کار 

آقا  باشد. جبهه ای باید االن کار ،م شدهکار جمعی هم وقتش تما م شده،کار یک نفری وقتش تما

که در  هم ظرفیتی با تمام ه همین دلیلب ،مشکل داریم ت انجام دادن کار فردیدر درس نوزما ه :ندفرمود

 ی دارد.بهره وری بسیار بسیار پایین کار سرمایه گذاری میکنیم،

باید با دست نوشته  هاپالکارد که) حد اقلین امکانات آ روزنامه دیواری با کبرای درست کردن ی زمان جنگ

هیچ کس  آن زمان زیرا چرا؟ .ن امکانات خیلی کم؛ با آگرفت بسیار خوبی انجام میکارهای بسیار  (شد می

شرح  مثالً وضعی گرفتاریم؟به چه ولی االن  ددادن خوب انجام می کار را است، هعدم توافق نداشت با دیگری

 یم.ه ابه جلو نرفت هم قدم یک ،با این امکاناتاما  ؛است وظایف همه مشخص

امکانات یک مترین امکانات به سرانجام می رسید. و کار با ک هم همین طور بود در اوج مبارزات انقالبی

مثال فردی  ،میکنیکار  نفهمد چهمراقب بودی که کسی  شد، می نه بود که اطالعیه ها باید چابازیرزمین خ

 لباسی می نداشته باشد،ا موقع پخش اعالمیه صدا هشب که رفت کفشی بخرد می دبخر یمی خواست کفش

 االن چطور؟ مید. به نتیجه رسیدنهم  طبعاو  دجوری کار میکردناین ید،ها زیاد به چشم نیادخرید که شب

وقتی  علیه السالمگفت دانشجوی دانشگاه امام صادق  ود.شی محتی یک به هزار هم ن ؟قیاس کرد یا نه شود

 با دیگران کند و به دانشگاه راه پیدا میولی وقتی که  است، فعالتوی مسجد محل خودشون هست خیلی 

 ؟!د. چراشو شود دست و بالش بسته می جمع می

 ."نامبانی اصول خودم "که خیلی مشکل داریم ما باید اول برگردیم به دده می ان این نش

Hamid
Sticky Note
این استعاره مبتنی برصحبت استاد عرب اسدی جای یک بحث مجزا داردفهم استعاره کار جبهه ای




