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بسیج یکی از آن پدیده های شگفت آور دوران انقالب بود؛ 

امام بزرگوار از طرف پروردگار ملَهم شد به اینکه این اقدام 

 را بکند؛ بسیج 20 میلیونی که ایشان اعالن کردند

 و سازمان بسیج که تشکیل شد، خیلی کار بزرگی بود.

اصاًل معنای این کار چه بود؟ 

 معنای این کار این بود که خدای متعال به امام بزرگوار

این تعلیم را داد، این الهام را کرد که سرنوشت انقالب را 

بسپرد دست جوان ها
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بسیجمستضعفین

  عبداهلل گنجي
قطعا روزی که حضرت امام بسیج مس��تضعفین را بنیان نهاد تا 10 سالگی 
آن ک��ه آخرین پیام س��الروز آن را صادر کرد، می دانس��ت ک��ه این معجزه 
حیرت آور در آینده چه خواهد ک��رد، آنچنانکه خود آن را  از »الطاف جلّیه« 
الهی دانست که بر ملت ایران ارزانی شده است. سال 1367 که امام آخرین 
سال حیات خود را در سالروز تشکیل بسیج می گذراند، دقیقاً می دانست که 
این »الهام قدس��ی« چه کارکرد بی نظیری در پایان دادن به جنگی هشت 
ساله به عهده داشت و چه جوانانی که یک شبه در مدرسه بسیج راه صدساله 
را طی نمودند و چه مردانی که به فرمان آن خلف صالح انبیا هزار، هزار پای 
در میدان هایی گذاشتند که حتی یک احتمال براي زنده ماندن نبود. بسیج 
چه سرنوشت هایی را تغییر داد. چه افرادی را به بال مالئک اهلل نشاند و چه 
خانواده های��ی را عزت داد و از هم��ه مهم تر چگونه آب��روی رهبر و مقتدای 
خود – حضرت امام- را خرید و عزتمندانه ایران را در قله های شرف نشاند و 
قرن ها خواهد گذشت و سلسله  نس��ل های ایرانیان خواهند آمد و این تاریخ 
را مرور خواهند کرد و افتخار آن را بر پیشانی خود خواهند زد. همانگونه که 
نسل های دیروز و امروز ایران داغ تحقیرشدگی 200 سال پیش در جدایی 
شمال رود ارس از ایران را همچنان بر پیشانی خود حس می کنند، اما نسل 
ما در قالب بسیج اجازه نداد ترکمنچای دیگری در تاریخ ثبت شود. روزی که 
امام از دنیا می رفت، افتخار می کرد که بسیج رسالت »ترکمنچای گریزی« 
ایران را به انجام رس��اند تا او »با دلی آرام و قلبی مطمئن و ضمیري امیدوار 
مرخص و به دیار ابدی سفر نماید« اما امام که انقالب خود را در طول و عرض 
تاریخ و زمان تعریف کرده بود و می دانس��ت که در این راه »تا کفر و ش��رک 
هست مبارزه هس��ت، تا مبارزه هست ما هستیم« می دانس��ت که »رفاه و 
مبارزه با هم سازگار نیس��تند« تصمیم گرفت پس از اتمام آن جنگ نابرابر، 
بسیج همچنان بر تارک ایران بدرخشد که »اگر نوای دلنشین تفکر بسیجی 
بر کشوری حاکم شد، چشم طمع  دشمنان از آن دور خواهد شد، وگرنه هر 
لحظه باید منتظر حادثه ای بود« بنابراین تصمیم به استمرار حیات و رشد و 
نمو این ش��جره طیبه گرفت، اما کارکرد این بسیج، دیگر بسیج دیروز نبود. 
دیگر دورانی که معلم و استاد، دانش آموز و دانشجو و کارگر و کارمند همگی 
برنو و کالشنیکف به دست بگیرند، گذشته بود،  بنابراین امام دقیقاً متوجه 

بود که ما پس از جنگ هشت ساله وارد جنگ نرم خواهیم شد و در آخرین 
پیام خود بسیج را به سنگرهای فکری- علمی کشور برد.

که »امروز یکي از ضروري ترین بس��یج، دانش��جو و طلبه است« و این آغاز 
تحول تخصصي در بسیج شد. کارکرد بسیج نقش موزاییکي یافت  هر کسي 
در هر کجا هر کاري که مي توانست باید انجام دهد. بسیج استادان تا پزشکي 
تا ورزشکاران و مهندس��ین به میدان آمدند که تخصص ها به کمک انقالب 
اس��المي بیاید و کالبد بسیج صرفاً با مگسک کالش��نیکف به تحرک نیاید. 
تحول در مفهوم جنگ نیز باعث گردید ابتدا جنگ فکري و اعتقادي بالفاصله 
بعد از جنگ نظامي شروع شود که امام چهار ماه پس از اتمام جنگ نظامي 
فرمودند: »مسائل اعتقادي بس��یجیان به عهده این دو پایگاه بزرگ علمي 
»حوزه – دانشگاه« است.« همین جا بود که امام کلید »بسیج جهاني اسالم« 
را نیز زد  و بس��یج از عراق تا س��وریه و لبنان و تا امریکاي التین رفت. امروز 
بسیجیان وارد جنگ دیگري ش��دند که کالشنیکف به دردشان نمي خورد. 
امروز اسلحه آنان مانیتورها و گوشي هاي تلفن است. امروز ابزار جنگ نرم از 
تمدن دشمن بیرون آمده است و ما چاره اي نداریم که با ابزار او در میداني که 

خود تعریف مي کنیم بجنگیم و اکنون مشغول آن هستیم.
آنچه مهم است اینکه با پایان »چله بس��یج« قدرتمندانه به گام دوم انقالب 
وارد شویم. گامي که صاحب آن، جوانان معرفي شده اند. جوانان تراز انقالب 
اسالمي در کجا متولد مي شوند؟ بسیج وظیفه خود مي داند که جوانان مؤمن، 
انقالبي و پاي کار نظام جمهوري اسالمي را در گام دوم تربیت کند تا انقالب 
اسالمي از ابعاد مدیریتي الغر نشود. تا نااهالن و نامحرمان بر مناصب مدیریتي 
کشور تکیه نزنند و تا اندیشه خمیني بزرگ از جامعه اسالمي و جهاني رخت  
برنبندد. بس��یج در آینده باید در همه میدان  هاي  م��ورد نیاز و چالش  هاي  
واقعي انقالب اسالمي نقش آفرین باشد و این خواسته رهبري بسیجیان است. 
مردان و زناني مي توانند این بار سنگین را به دوش بکشند که در ابعاد مهارت و 
معرفت و بصیرت خود را به تراز یاران امام رسانده باشند که اگر چنین نکنند و 
چنین نشود، هر لحظه باید منتظر حادثه ماند. مطمئناً حقیقت قدسي انقالب 
اسالمي با نقش آفریني بس��یجیان و باز بودن در باغ شهادت ماندگار خواهد 
ماند. وعده الهي محقق خواهد شد. شرط تحقق وعده ها، اخالص در بسیج و 

عدم سوءظن به نصرت الهي است.  

بسيج از برنو تا فضای مجازی

فرماندهانبسیج
2     |  استقبال جوانان از بسیج حتی بیشتر از سپاه و با نیت حفظ انقالب بود

7  | بسیج الگوي موفق  تولید امنیت و اقتدار بومي است
11  | تلخ ترین مأموریت بسیج  را داشتم

16  | آقا گفتند نگذارید سپاه فقط در یک دستش اسلحه باشد!
19  | اعتماد به جوانان سرخط برنامه ها

بسیجوهنر
20  | شهدای ایرانی را در اینستاگرام معرفی می کنم

21  | کارنامه بسیج در دوران دفاع مقدس درخشان است
بسیجوعلم

22  | بسیج علمي بهتر از پارک هاي علم و فناوري عمل مي کند
24  | هدف بسیج بارورسازي سرمایه هاي فکري است
26  | بسیج علمي و امید آفریني براي نوآوران جوان 

27  | »امیر« نخبه بسیج بود که با دانش به جنگ دشمن رفت
28  مدیریت کشور با تفکر بسیجی آرمان تحقق نیافته امام)ره( است

بسیجوورزش
29  | با حجاب کامل قهرمان آسیا شدیم

30  | اخالص بسیجیان را در اردوهای جهادی دیده ام
بسیجوجهاناسالم

31  | 6 مذهب در سوریه با روحیه بسیجی در یک خط شدند
34  | هنر بسیج تعمیم الگوی مقاومت از لبنان تا یمن است

36  | بیداری منطقه تبلور گفتمان انقالب در بسیج است
38  | شاخصه مقاومت زینبیون روحیه بسیجي است

40  | سرباز والیت فقیه نزد شیعیان پاکستان یک بسیجي است
42  | نخستین پایگاه بسیج غیرایراني   را فاطمیون تأسیس کردند

44  | فاطمی مثل بسیجی در رکاب حسین )ع( می جنگد
48  | »  بسیج «  در فرهنگ یمن یعنی مردی و مردانگی

51  |  ارامنه سوریه سردار سلیمانی را رابین هود خود مي دانند
54  |   زمینه های تشکیل بسیج جهانی اسالم فراهم است

56  |   بسیجي ها شبیه ترین افراد به اصحاب پیامبر)ص( هستند
58  |   »کمال« شهید دفاع مقدس بود و من مي خواهم مدافع حرم شوم

60  |   جا پاي پدر گذاشت حتي در شهادت
اهلسنتوبسیج

61  |   جاذبه بسیج عشق است و قوم و مذهب نمی شناسد
62  |   دفاع از اسالم، شیعه و سني ندارد

63  |   شهید » سبیل اخالقی« هم راه بود، هم منش!

بسیجوخدمترسانی
64  |   شیوه اردوهای جهادی باید بازنگری شود

66  |   راهیان نور را وارد عرصه محرومیت زدایی کردیم
69  |   جهاد در مناطق محروم و شهادت در حرم

70  |   12 هزار گروه جهادي فعال داریم
73  |   دولت ها هیچ گاه نگاه جامعی به بسیج نداشته اند
76  |   آباداني بشاگرد فقط از روحیه بسیجي برمي آمد

78  |   فرهنگ   سقوط فرهنگ    صعود
بسیجودفاعمقدس

80  |   معجزه بسیج در آوردگاه دفاع مقدس
81  |   بسیجي ها نبودند  دشمن در خاک ایران می ماند

84  |   یک قرن ماند  تا در شلمچه باشد
85  |   پویا و تمام نشدنی

بسیجزنان
86  |   شهر تشنه اندیشه توست »عصمت« برگرد

87  |   9 میلیون جمعیت زنان بسیجی  آماده نقش آفرینی 
در گام دوم انقالب هستند
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مبانی انديشه ای بسيج در گفت وگو با حجت االسالم والمسلمين محمد رحماني از فرماندهان اوليه بسيج

ايده تشکيل بسيج قبل از انقالب در ذهن حضرت امام)ره( تکميل شد
 حجت االسالم محمد رحماني از معدود فرماندهان روحاني نظامي است. وي به همراه حجت االسالم سالك در دوره حساس جنگ تحميلي فرماندهي بسيج مستضعفين 
به عنوان مهم ترين بازوي انقالب در حوزه مردمي را براي جنگ با رژيم بعثي عراق بر عهده داشت. وي از جمله همراهان قديمي امام)ره( از زمان تبعيد ايشان به نجف بود که 
به صورت مستمر در جريان مهم ترين تحوالت دوران انقالب قرار داشت. نکته جالب اين است که رحمانی سابقه اصالح طلبي نيز در کارنامه خود دارد و از جمله بنيانگذاران 

مجمع روحانيون مبارز محسوب مي شود. فرا رسيدن هفته بسيج بهانه ای شد تا براي مرور دوران فرماندهي وي بر اين نهاد مردمي به گفت و گو با ايشان بنشينيم. 

استقبال جوانان از بسیج حتی بیشتر از سپاه و با نیت حفظ انقالب بود

جن�اب رحمان�ي ب�ا وج�ود اينکه 
مطالب فراواني در خصوص بسيج و 
تشکيل آن به فرمان حضرت امام)ره( 
در سال 57 منتشر ش�ده اما کمتر به 
مباني انديشه اي صدور چنين فرماني 
پرداخته شده است. اين انديشه از کي 
در ذهن حضرت امام براي ساماندهي 

نيروهاي بسيجي شکل گرفت؟ 
براي شروع بحث اجازه دهید که حرف خودم را از 
این ماجرا شروع کنم که قیام حضرت امام)ره( از 

یک حرکت اصالحي- ارشادي شروع شد. ایشان 
به تدریج با تدوین و تحکیم پایه هاي نظري نظام 
سیاسي مبتني بر دین و مکتب و اصول اسالمي و 
گس��ترش آنها وارد عرصه مبارزه شدند. به عنوان 
مثال در سال هاي دهه 20 کسي کتابي علیه اسالم 
مي نویسد به نام »اسرار هزار ساله« و ایشان با کتابي 
با نام کشف االسرار وارد عرصه پاسخگویي مي شوند. 
در آنجا مي بینید که ایشان مطالب مفصلي درباره 
نظام اجباري و سربازي که همیشه در هر قدرت، 
دولت و هر کشوري ش��کل مي گیرد، دارند. به هر 

حال براي دفاع از سرزمین، دفاع از امنیت و ایجاد 
زمینه رفاه، آس��ایش، کار و فعالیت مردم باید یک 
نیروي مدافعي وجود داش��ته باشد که تسهیالت 
الزم را براي زندگي مردم فراه��م کند. مخصوصاً 
در عرصه امنیت و تمامیت ارضي کش��ور باید یک 
سیستم دفاعي تشکیل شود، چون در آن زمان این 
نیروهاي مسلح دقیقاً برخالف منافع مردم و به نفع 
استعمار در ایران زمان رضاخان به وجود آمده بود، 
ایشان از این سیس��تم تحت عنوان نظام اجباري 
صحبت مي کنند. آنج��ا امام این نکت��ه را مطرح 

مي کنند که در همه دنیا براي دفاع از کشور براي 
وقتي که احساس خطر شود، سیستمي به نام نظام 
اجباري سربازي به وجود مي آورند، اما هیچ وقت 
یک کشور همیش��ه در حال جنگ نیست، لذا اگر 
به جاي یک نظام اجباري یا در کنار آن سیستمي 
به نام سیس��تم دفاع اختیاري که متکي بر ملت و 
نسل آن عصر و اعصار بعدي باشد به وجود آوردیم، 
مي توان بقا و استمرار آن دولت، ملت، حکومت و 
کشور را تضمین کرد و بعد هم به تشریح ماجرا از 

زمان صدر اسالم مي پردازند. 

مهدی پورصفا
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فرماندهان  بسيج
فصل اول
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ایشان این موضوع را همچنان در ذهن داشتند تا 
وقتي که کم کم مقدماتي براي گس��ترش اندیشه 
حکومت اسالمي فراهم شد و امام)ره( ایده بسیج 
نیروهاي مردمي را براي براندازي نظام استعماري 
و وابس��ته و همچنین ایجاد یک حکومت اسالمي 
مقتدر مط��رح مي کنند. به یاد دارم در س��ال  51 
که در عراق محضر امام بودیم در جمع دوس��تان 
صحبت از این بود و مرحوم شهید محمد منتظري 
فرمود باید به فکر این باش��یم اگر در ایران که این 
همه ش��کنجه، زندان و مبارزان وج��ود دارد، یک 
روزي فریاد ملت با رهبري حضرت امام به نتیجه 
برسد، آن وقت بسیجي که امام مورد نظر قرار دارد 
چگونه تشکیل خواهد شد به این فکر کردید؟  اگر 
در ایران اتفاقی افتاد ارتش حمایت می کند؟ نیروي 
جدیدي براي حفظ این انقالب تشکیل مي شود؟ 

چه کار مي کنیم؟ هر کسي نظري مي داد. 
در آن زم�ان نگاه�ي ب�ه الگو هاي 
موف�ق در دنيا ب�راي اس�تفاده از 

نيروهاي مردمي داشتيد؟
خب آن زمان ها مجال مطالعه فراهم بود، در نتیجه 
نظریه هاي مختلفي را وس��ط آوردی��م. تجربیات 
کشورها که وجود داشت، مثاًل تجربه مائویست ها 
در چین چطور بود، کش��ورهاي سوسیالیس��تي 
یا کمونیستي پیش��تاز در جنگ هاي پارتیزاني و 
چریکي بودند، نمادهاي آنها کوب��ا و چه گوارا بود 
که چگونه توانس��تند به قدرت برس��ند و جاهاي 
مختلفي وجود داش��ت یا کودتاهایي که اصوالً در 
کشورهاي مختلف مي شود و بعد حکومت ملي به 
وجود مي آید و از موقعیت استفاده مي کنند. حضور 
و نقش مردم چگونه اس��ت، نقش روش��نفکران و 
دانشمندان و علما چگونه است. در خود عراق که 
در انقالب 1920 که علماي بزرگي نقش مهمي در 
مقابله با انگلستان داشتند و عراق را به یک سمت 
اس��تقالل هدایت کردن��د. ماجرا چط��ور بود این 
بحث ها مطرح شد و ایش��ان وقتي نتیجه بحث ها 
را خدمت حضرت امام بردن��د نکته خیلي مهمي 
ایشان فرمودند. آن زمان فرمودند، ما اشتباه برخي 
از ملیون را اجازه نمي دهیم تکرار شود. ما بسیج راه 
مي اندازیم. ما همه نیروها را بسیج مي کنیم و این 

کار را کردیم. 
اين نيروي بس�يج که در ذهن امام 
بود قرار ب�ود با چه چي�زي مقابله 

کند؟
شما هیچ انقالبي مخصوصاً در این سده اخیر پیدا 
نمي کنید که اوالً جنبه مذهبي داشته باشد و آن 
هم جنبه الهي در عصري داش��ته باش��د که همه 
مکتب ها و دین را پس مي زدند. ام��ام با یک ایده 
حکومت اس��المي و بعدها حتي نحوه حکومت را 
تبیین کردند. طبیعي بود ک��ه قدرت هاي بزرگ 
دنیا از چنین چیزي اس��تقبال نکنند. چیزي که 
فک��ر نمي کردند اتف��اق افتاد. یک باره اس��تعمار 
متوجه ش��د امام یک جمهوري اسالمي به وجود 
آورده و یک جری��ان توفن��ده و نیرومندي که در 
مقابل همه ابرقدرت ها با کمال صراحت مي گوید 
نه شرقي است و نه غربي! چنین جریاني در مقابل 
ابرقدرت هاي شرق و غرب ایجاد شده و منافع آنها 
به خطر افتاده است. رژیم کهن 2هزارو500 ساله 
برافتاده و به جاي آن حکومت مردمي اس��المي و 

قدرتمند به وجود آمده است، به همین دلیل امریکا 
با همه وجود ب��ه جنگ و توطئ��ه علیه جمهوري 
اسالمي ایران وارد ش��د، مزدوراني با او همکاري 
کردن��د، مرتجعی��ن منطق��ه اي که همه بس��یج 
ش��دند و به مقابله با انقالب اس��المي پرداختند. 
همه سیس��تم هاي اطالعاتي، نظامي و سیاسي و 
تبلیغاتي وارد شدند و با مشارکت وسیع بین الملل 
و مزدوراني همانند ع��راق وارد عرصه یک جنگ 
س��وم جهاني ش��دند. در کنار این مجموعه هاي 
بسیار خطرناکي هم در داخل آنها را کمک کردند، 
چه مستقیم و چه غیرمستقیم. به واسطه انتظاراتي 
که داشتند بعد از اینکه جمهوري اسالمي به وجود 
آمد سهم خواهي کردند یا مي خواستند به نحوي 
در جهت اهداف خود چرخي در این انقالب ایجاد 
کنند. گفتند این آقای��ان کار حکومتي نکردند و 
مي توان انقالب را بازگرداند و با توطئه هاي متعدد 
دنبال این بودند که مانع تثبیت این نظام شوند یا 
با شعارهایي که مي دادند براندازي کنند. در چنین 
زماني دیدیم حضرت امام در پنجم آذر 58 یعني 
تقریباً حدود یک س��ال که از پی��روزي بهمن ماه 
مي گذرد، در مقابل تمام این تهدیدها رسماً اعالم 
مي کنند، مملکتي که 20میلیون جوان دارد باید 
20میلیون تفنگدار و آشنا به مسائل نظامي داشته 

باشد. اینجاست که بسیج شکل گرفت. 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي در 
دوم خرداد ماه همان س�ال شکل 
گرفت. دلي�ل اينک�ه دو نه�اد مجزا 
همچ�ون بس�يج و س�پاه در کنار هم 
ش�کل گرفت چه ب�ود. چون ب�ه نظر 
مي رسيد که وظايف اين دو تا حدودي 

با هم همپوشاني دارد. 
خیر. هیچ همپوشاني ای نداشتند. سپاه محدود بود. 
از ابتدا این طور نبود که سپاه گسترشي را که امروز 
پیدا کرده آن روز داشته باشد. در کنار این حضرت 
امام درص��دد تثبیت ی��ک نظام نوپا ب��ا ایده هاي 
انقالبي بودند. این کار با ایده هاي انقالبي احتیاج 
به نسل فرهیخته انقالبي دارد که در آن چارچوبي 
که مدنظر است در برابر هر احتمال خطري که به 
انقالب آسیب بزند، سرلوحه دفاع از انقالب باشد. 
در آن زمان خیلي ها ادعاي مس��لماني مي کردند. 
مگر مجاهدین خلق به عنوان بچه هاي مس��لمان 
نبودن��د؟ بودند. مگر ب��ا آرمان ه��اي خلقي مثاًل 

چریک هاي فدایي خلق نبودند؟ مگر توده اي ها با 
آرمان هاي مردمي به امید اینکه از دست استعمار 
رهایي مي یابند همکاري نکردند؟ چه کسي از عهده 
آن همه تهدید برمي آمد؟ امکانات کش��ور اقتضا 
نمي کرد مقابله کند. ارتش اص��والً یک وظیفه اي 
براي دف��اع از تمامیت ارضي کش��ور دارد، وقتي 
وظایف تشکیل سپاه پاسداران انقالب اسالمي در 
شوراي انقالب به تصویب مي رسد، اصول اولیه کار 
سپاه عالوه بر جهات مکتبي و شرایط خاص بود و 
این طور نبود که هر کسي تمایل داشت بتواند  وارد 
سپاه شود، مانند بس��یج که از تمام اقشار و به هر 

شکلي نیرو مي گرفت. 
مسئله دیگر این است که آن زمان  که سپاه تشکیل 
شد، سازمان آن بسیار نوپا بود. در یک مدت زمان 
کوتاهي یعني یک سال نش��ده، شاید ظرف شش 
ماه، سپاه در سطح کش��وري تشکیل شد. ابتدا در 
تهران تشکیل شد و بعد به اس��تان ها رسید و بعد 
به شهرستان ها رس��ید و تا رده شهرستان ما سپاه 
داشتیم. آن هم با س��ختگیري ای که در گزینش 
وجود داشت چون برخي از گروه ها قبل از پیروزي 
انقالب عددي نبودند و از فض��اي باز و فریب عامه 
کشور سوءاس��تفاده کردند. وقتي چارچوب سپاه 
مطرح ش��ده بود، خود ما همه ج��ا مي گفتیم اگر 
مي خواهید در نیروهاي مس��لح وارد شوید، یکي 
ارتش اس��ت و این یکي سپاه اس��ت. براي مسائل 
امنیتي که باید این کار مي شد، کمیته هاي انقالب 
اسالمي تشکیل شده بود، مي آمدند و جذب کمیته 
مي شدند. با همکاري ش��هرباني و ژاندارمري کار 

مي کردند. 
مقابل��ه با ای��ن همه تهدی��دي که وجود داش��ت 
نیازمند این بود که همه ملت در برابر آن بایستند. 
بس��یج به معناي حضور همه مل��ت در برابر یک 
تهدید فراگیر است که از خارج از یک طرف انجام 
مي گرفت و از داخل گروهک هاي وابسته اي بود که 
خیانت هاي آنها در گذشته کم نبود، سازماندهي 
شدند و از فضاي باز استفاده کردند و چه بسا اینها 
پس مانده هاي رژیم س��ابق بودند. بسیج به عنوان 
یک نیرو و پشتیبان فراگیر حافظ انقالب اسالمي 
بود و آنقدري که از بسیج استقبال شد از سپاه این 
استقبال نشد. استقبال از بسیج به اندازه اي بود که 
در آن زمان با کمک حضرت آیت اهلل خامنه اي که 
نماینده امام در شوراي عالي دفاع بودند، توانستیم 

از امکانات ارتش براي آموزش کساني که خواهان 
ورود به تشکیالت بسیج بودند، استفاده کنیم. 

با اي�ن تفاصي�ل پتانس�يل نيروي 
انس�اني بس�يج نيز در همان ابتدا 

فراتر از سپاه رفت؟
بله بسیج وسیع تر از سپاه و ارتش بود البته در آن 
اوایل بسیج هنوز آموزش هاي دفاع شهري را ندیده 
بود، از همین رو الزم بود که نیروهاي بسیج براي 
دفاع شهري سازماندهي و آموزش داده شوند و در 
کنار نیروهاي مسلح براي دفاع رزمي از کشور در 
صورت هجوم قرار مي گرفتند. الحمدهلل سپاه از آن 
به بعد به جایي رسید تا بسیج با همه گستردگي در 
چارچوب کاري سپاه قرار بگیرد و سپاه و برادران 
عزیز سپاهي ما که بسیجي هم بودند، سازمان مورد 
نظر امام را گسترده تر کردند و خوشبختانه تا امروز 
این ساختار با برخي تغییرات باقي مانده همچنان 

مستحکم باقي مانده است. 
 شما چگونه به بسيج وصل شديد، 
البته در خاطرات ش�ما ديدم که از 
ابتدا با بحث نيروهاي مس�لح درگير 

بوده ايد. 
 بنده بعد از اینکه انقالب اس��المي پیروز شد یکي 
از اعض��اي دفتر امام ب��ودم. به دلیل آش��نایي که 
در عراق داش��تیم و ارتباطي که با س��ازمان هاي 
رزمي بعد از انقالب پیدا ک��رده بودیم، برادر عزیز 
ما سرلشکر محس��ن رضایي بعد از اینکه حضرت 
امام من را براي بس��یج در نظر گرفتند، در جلسه 
معارفه آمدند گفتند به ش��ما بگویم ک��ه یکي از 
عناصر تشکیل دهنده س��پاه همین آقاي رحماني 
اس��ت. قبل از اینکه س��اختار دفتر امام تش��کیل 
شود، از گروه امام یک یگان نظامي براي حراست 
از امام تشکیل ش��د که تیم حفاظت ایشان بودند 
و مرح��وم محمد منتظري در رأس براي مس��ائل 
امنیتي، انتظامي و عملیاتي بود. آنجا یک ستادي 
در اقامتگاه حضرت امام تش��کیل شد که مسائل 
نظامي و انتظامي را پیگیري مي کرد. در آن زمان 
یک ساختار حکومتي هنوز تشکیل نشده بود ولي 
به امر امام دولت موقت تشکیل و مستقر شد. شب 
سوم انقالب بود، یعني 2۴ یا 25 بهمن ماه بود، از 
آن روز به من حکم دادند و من دو س��ه مسئولیت 
پیدا کردم. زماني که هنوز سپاه و بسیجي نبود باید 
به ستاد ژاندارمري در میدان انقالب مي رفتم. همه 
افسران شاهنشاهي ژاندارمري در آن ستاد جمع 
ش��ده بودند و وقتي انقالب ش��د آنها در آن مکان 
محصور ماندند. مس��ئول ژاندارمري در آن زمان 
تیمسار محققي ش��د که بعداً در جریان کودتای 
نوژه اعدام ش��د. ما در اقامتگاه ام��ام بودیم و فکر 
مي کنم ش��ب چهارم بود، ع��ده اي از نظامیان را 
با چشم بس��ته آوردند. یکي از آنها سرهنگ امیر 
کیا بود. این آدم مس��ئول حفاظ��ت پارچین بود. 
از جاهاي حس��اس کش��ور بود و هنوز هم هست. 
در کنار آن مس��ئول اطالعات آنجا بود. چش��مان 
ایش��ان را نبس��ته بودند. بچه هاي انقالبي آنجا را 
کنترل کرده بودند ولي آنها را گرفته بودند و ایشان 
را آوردند. همزمان با ورود ایشان، هیئت دولت که 
امام اعالم کرده بود و شوراي انقالب در طبقه باالي 
اقامتگاه امام جلسه داشتند و از آنجا پایین آمدند. 
تا چشم آقاي مهندس بازرگان و آیت اهلل طالقاني 

دقت کنید که جنگ فراز و نشیب دارد. چه ابتداي جنگ و چه اواسط جنگ و چه آخر جنگ، 
همه این حرف ها در خصوص دلسردي مردم از جنگ بوده است. من به عنوان مسئول بسیج 
در دوران دفاع مقدس بیشتر عمر و زندگي خود را وقف بسیج کردم، همه رفقاي ما این کار را 

انجام مي دادند، هر کسي مسئولیتي داشت اخالص و عظمت و فداکاري مردم را مي دید
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و آیت اهلل مطهري و آیت اهلل بهش��تي و کساني که 
در ش��وراي اولیه انقالب بودند، وقتي از پله پایین 
آمدند، به این جمعیت افتاد یک باره ایشان با همان 
زبان ترکي به این س��رهنگ امیر کیا گفت شما را 
چرا اینجا آوردند؟ گفت، م��ن در پارچین بودم و 
آنجا را گرفتند و این آقا که چشم بسته است براي 
آنجاس��ت. آن آقایاني که آورده بودند وقتي شرح 
ماجرا را دادند آقاي ب��ازرگان هم گفت هر چه آقا 
امر کنند من در خدمت هس��تم. ح��اج احمد آقا 
و دیگران خدمت امام رفتن��د و موضوع را مطرح 
کردند. آنجا به من حکم دادند از اقامتگاه حضرت 
امام بروم و اوضاع را مدیریت کنم. وقتي وارد شدیم 
غوغایي در پارچین بود. آمفي تئاتر وسیعي داشت. 
تا چشم این خانواده ها به س��رهنگ امیر کیا افتاد 
همه با خوشي برخورد کردند اما در مقابل تا چشم 
مردم به سرهنگ دیگري که از حفاظت اطالعات 
آن زمان بود افتاد، خانواده ها گفتند اگر این باز هم 
اینجا باشد، ما خودس��وزي مي کنیم. این شخص 
جنایات فراواني مرتکب شده است. براي خارجي ها 
و آلماني هایي که در مجموعه کارخانه هاي پارچین 
فعالیت مي کردند رحمي به پس��ر و دختر و زنان 
شوهردار ما نکرد.  ما همان جا مجبور شدیم، او را 
در اتاقکي زنداني کنیم و بعد در برگش��ت تحویل 
مقرهاي امنیتي بدهیم و من هم رفتم. آن ش��ب 
را تا 2 بامداد در پارچین ب��ودم. فرداي آن روز که 
برگشتیم شاید نزدیک س��اعت 11 بود که به من 
دس��تور دادند به س��تاد ژاندارمري بروید. به آنجا 
رفتم و دیدیم افسران در شرایط ناگواري هستند 
و با آنها صحبت کردم و حضرت امام فرمودند همه 

باید سرکار برگردند. 
برگرديم به بسيج. گويا در ابتداي 
تشکيل  اين نهاد نام آن بسيج ملي 

گذاشته شده بود. 
ب��ه خاط��ر اینک��ه سیس��تم آن زمان ای��ن گونه 
مي خواس��ت. وقتي امام فرمودند بس��یج تشکیل 
ش��ود، آقاي بني صدر رئیس جمهور بود و ایش��ان 
رئیس شوراي انقالب بودند، لذا ایش��ان کار را به 
وزارت کشور محول کردند. تا قبل از از بسیج چند 
نیروي مردمي وجود داش��ت که یک��ي نیروهاي 
پایداري بودند. بحث هاي پیش��اهنگي و غیره هم 
بود که در رژیم گذشته وجود داشت. ستادي هم 
در خیابان فلسطین فعلي وجود داشت، البته ستاد 
خیابان فلسطین مربوط به سازمان دفاع غیرنظامي 
بود. به هر حال بسیج ملي در هم خیابان فلسطین 

تشکیل و آقاي مجد به ریاست آن منصوب شد. 
شناختي از آقاي مجد داشتيد؟ 

من آقاي امیر مجد را از نجف مي شناسم. 
ایشان آن زمان ها با شهید عباس موسوي قوچاني 
که مشهد مقر بود، در نجف بودند، آنجا در جمعي 
بودیم که همه یکدس��ت طرفدار حض��رت امام و 
در کنار ایش��ان بودیم. من س��ؤال کردم که کجا 
مي روید؟ گفتند جایي جز مشهد نمي توانم بروم، 
لذا آقاي سیدعباس موسوي که ایران آمدند و هم 
آقاي مجد تقریباً در محضر ایش��ان بودند. در آن 
زمان محور تمام مبارزات در مشهد پیرامون رهبر 
معظم انقالب اس��المي بود و ایشان یک شناخت 
دوري هم از ایشان داشتند. به هر حال ایشان براي 
تصدي بسیج ملي پیشنهاد ش��دند و کار تشکیل 

بس��یج ملي زیر نظر آق��اي مجد در همان س��تاد 
خیابان فلسطین شروع شد که البته بعدها به ستاد 
اصلي بس��یج مس��تضعفین نیز تبدیل شد، البته 
برخي انتقادات به نحوه کار آقاي مجد در بسیج بود 

که در نهایت به کنار رفتن ایشان منجر شد. 
آقاي مجد هم گوي�ا مانوري را يك 
بار ب�دون اجازه برگ�زار کردند که 

کلي سر و صدا کرد. 
همان هم باعث دررفتن ایشان شد. 

 ماجرا چه بود؟
آن زمان من در دفتر ام��ام بودم. کارم 
آنجا بود، چون حضرت امام اج��ازه رفتن به من را 
ندادند، البته من مدتي نماینده ایشان در خراسان، 
در شهرستان قوچان بودم که بعد هم دوباره خدمت 
امام برگش��تیم. یک روز عصر من و حاج احمد آقا 
در دفتر امام نشسته بودیم و ناگهان غرش هواپیما 
را شنیدیم. قبل از این تجاوزات عراق بود مثاًل در 

سردشت و لب  مرز بود. 
 هنوز جنگ شروع نشده بود؟

خیر. از نظر پدافند آنجا ق��وي بود ولي 
کسي هنوز صداي پدافند و غرش این طور و شکستن 

دیوار صوتي را نشنیده بود. ناگهان توپ هاي اورلیکن 
شروع به کار کرد. حاج احمد آقا احتمال دادند حمله 
از س��وي امریکا شده اس��ت. به هر حال مسئولیت 
سنگین حفاظت از امام مطرح بود. حاج احمد آقا با 
ترس گفت چه چیزي بر سر ما آمده است و نزد امام 
برویم. پابرهنه از دفتر نزد امام رفتیم. حضرت امام 
در داخل نشسته بودند و تالوت قرآن مي کردند. من 
تا رس��یدم بالفاصله برق ها را خاموش کردم و البته 
چون احتم��ال خطر بود چس��ب هاي ضربدري به 
شیش��ه زده بودم که اگر اتفاقي افتد ایشان آسیبي 
نبینند. حضرت امام به تندي ب��ه من گفتند چراغ 
را روشن کنید. چرا خاموش کردید؟ گفتم صداي 
هواپیماها خطرناک اس��ت. دستور اس��ت اگر این 
طور باشد چیزي دیده نش��ود. چراغ خاموش باشد 
که اینجا دیده نش��ود. تا این را گفتم ایشان گفتند 
خاموش باش��د. احمد آقا گفتند پناه��گاه برویم. 
نمي دانستیم چه خبر است. آقا هم قبول نمي کردند 
به پناهگاه بروی��م و مي گفتند خون م��ا رنگین تر 

نیست و هر اتفاقي بخواهد مي افتد. حاج احمد آقا 
آنقدر متوحش و نگران و مضطرب بود که عصباني 
ش��د و از کوره دررفت و دو دس��تي به صورت و سر 
خود مي زد و گفت اگر اتفاقي براي ش��ما بیفتد به 
من مي گویند خاک بر سرت! همین طور نشستید 
تا اتفاقي براي امام بیفتد، یعني آشفتگي ای بود که 
من هیچ گاه ندیده بودم. عمامه  ایشان افتاده بود و 
محکم به سر و صورت خود مي زدند. مي خواستند 
بزنند من دست ایش��ان را گرفتم. آقا گفتند برویم. 
همه چیز را آم��اده کردیم و بهتری��ن جا زیرزمین 
حسینیه در حال ساخت بود. زیرزمین هم همانند 
خود حسینیه خراب بود و گچکاري شده بود. راه پله  
هم نداش��ت و ورودی از کوچه بود و آن هم مشکل 
بود. برادران سرعت عمل به خرج دادند، بشکه ها را 
روي هم گذاشتند و سه تا الوار گذاشتند. الوارهاي 
بنایي منظورم اس��ت. حضرت امام در وس��ط روي 
یک الوار و حاج احمد آقا در یک سمت و من سمت 

دیگر بودم. 
همه اين سر و صداها براي مانوري 
بود که آقاي مجد بدون هماهنگي 

انجام داده بود؟

بله صدای وحشتناکي داشت. ما تالش کردیم آقا را 
از اینجا به زیرزمین ببریم. یک صندلي گذاشتیم و 

آقا نشستند. خانواده آقا آمدند و بقیه هم آمدند. 
 ماجرا تمام شد؟

خیر. ادامه داشت. اگر صدا قطع مي شد 
مش��کلي نبود. احمد آقا وقتي امام را آنجا مستقر 
کردند به باال رفتند و ستاد مشترک ارتش را احضار 
کردند. تیمسار فکوري و تیمسار فالحي و گمانم 
فکر مي کنم تیمسار نامجو بودند. اینها آمدند. در 
زیرزمین یک چ��راغ قدیمي بود و نمي دانس��تیم 
این چراغ را چطور خاموش کنی��م. بچه ها بازو به 
بازو گرفتند و من خواستم این را خاموش کنم که 
دستم سوخت. خواس��تند چوب بیاورند امام نگاه 
کرد و گفت این کار را نکنی��د. در حالي که دود از 
دست من بلند مي شد و به شدت مي سوخت، این 
کار را نکردیم چون اگر مي شکستیم چراغ منفجر 
مي شد و به چش��م  هاي ما آس��یب مي رسید. این 
المپ را کندیم. امام گفتند دس��ت شما را ببینیم. 

نشان دادم همین طور خون جاري مي شد. گفتند 
دس��تمال زیر دس��ت ایش��ان بگیرید و باال بروید 
معالجه کنید. امام خیلي ناراحت ش��دند. من باال 
آمدم که دستم را پانس��مان کنم. آنجا بعداً گفتند 
پوست دس��ت من روي المپ مي س��وخت و دود 

مي کرد. 
 ماجرا را چگونه پيگيري کرديد. 

مسئول کار حاج احمد بود. من چنین 
گفتماني را از یک غیرنظامي ندیده بودم. همه اظهار 
بي اطالعي کردند. ایشان گفتند امکان دارد اتفاقي 
قبل از اینکه رخ دهد، شما اطالع نداشته باشید؟ 
حاج احمد آقا مي گفتند شما اطالع داشتید. این 
هواپیما از کدام پایگاه حرکت کرده است؟ گفتند 
خارجي نیست و حتماً به ما گزارش مي شد. ظاهراً 
تمام سر و صداها مال یک فروند هواپیما بود. آن را 
پدافند جماران زد و در سد لتیان افتاد. همه اظهار 
بي اطالعي کردند و احمد آقا فکر مي کردند اینها 
خودش��ان را به بي اطالعي زده ان��د. گفت، همه را 
کنار این دیوار تیرباران مي کنیم. تیمسار فالحي 
گفتند جان ما ف��داي امام، ما بي اطالع هس��تیم. 
اجازه بدهید بررسي کنیم. تحقیق کردند و گفتند 
بدون هماهنگي مانور برگ��زار کرده اند. از همه جا 
آمدند و همه جا آماده باش بود، بعد معلوم شد آقاي 
مجد مانور سراس��ري در تهران برگزار کرده است 
که اگر خداي ناخواسته دشمن حمله کند آمادگي 
وجود دارد که از جماران دفاع شود یا خیر. کساني 
به ایش��ان گفتند اگر ش��ما را پیدا کنند مجازات 
مي شوید، یکي از دوس��تان ما گفتند من ایشان را 
مضطرب در فرودگاه مهرآباد دیدم که با پروازي به 

مشهد رفت و بعد از آن ایشان را ندیدیم. 
بعد از آقاي مجد چ�ه اتفاقاتي در 

بسيج روي داد؟ 
بعد از آقاي مجد سرپرستي بسیج به آقاي سنجقي 
محول شد. آقاي اخوان و آقاي س��لیماني و آقاي 
اخباري و آقاي فرامنش هم براي اصالح بسیج پاي 
کار آمدند و ستاد بس��یج آن زمان تشکیل شد. به 
تدریج بسیج انس��جامي پیدا کرد و در سپاه ادغام 
ش��د چراکه اگر این ادغام نبود سپاه از یک نیروي 
انساني وسیع محروم مي ش��د. بعد از آن هم آقاي 
سالک مدتي ریاست بسیج را بر عهده گرفتند که 
در زمان ایشان اعزام هاي گسترده به جبهه ها آغاز 
ش��د و در کنار این بس��یج نقش مهم و حیاتي در 

تأمین امنیت شهرها ایفا مي کرد. 
چطور ش�ما براي رياس�ت بس�يج 

پيشنهاد شديد؟ 
 در آن زمان قرار بود من س��فیر شوم. من به حاج 
احمد آقا پیشنهاد داده بودم که اگر صالح بدانید 
دوست دارم در یکي از س��فارتخانه ها سفیر شوم، 
البته ایش��ان موافق نبودند ولي گفتند چون مایل 
هستید مانع نمي ش��وم. در نتیجه قرار شد من به 
الجزایر بروم که بعد از اینکه الجزایري ها فهمیدند 
چون ملبس هس��تم اجازه ندادند. بعد قرار ش��د 
کویت بروم. آنجا هم دولت گفته بود ایش��ان عضو 
دفتر امام هستند و ممکن است مشکالتي در این 
رابطه به وجود بیاید، از همین رو این احتمال هم 
منتفي شد. در آفریقا هم یک کشوري پیشنهاد شد 
که آن هم به هم خورد. حاج احمد آقا هم موافقت 
نکردند و گفتند جاي خوبي نیست. در نهایت قرار 

بعد از آقاي مجد سرپرستي بسیج به آقاي سنجقي محول شد. آقاي اخوان و آقاي 
 س��لیماني و آقاي اخباري و آقاي فرامنش هم براي اصالح بس��یج پاي کار آمدند

 و ستاد بسیج آن زمان تشکیل شد
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ش��د به امارات برویم. تا مقدمات این انتصاب طي 
شود، قرار بود محضر ریاس��ت محترم جمهوري، 
حضرت آیت اهلل خامنه اي بروم و استوارنامه خود 
را بگیرم. ایشان هم آقاي مادرش��اهي را خواسته 
بودند تا با من همراهي کنند. ساعت 10 شب بود 
که حاج احمد آقا به منزل م��ا آمدند. منزل ما هم 
در جماران بود. ایشان آنجا آمدند و تعجب کردم. 
گفتند امام فرمودن��د فردا صبح خدمت ایش��ان 
برسید. ساعت 8 صبح آنجا بیایید. گفتم باید فردا 
ریاست جمهوري بروم. گفتند امام فرمودند و آنها 
را درس��ت مي کنیم. گفتند با آقاي والیتي تماس 

مي گیرم و اطالع مي دهم. 
در آنجا مسئوليت بسيج به شما از 

طرف امام ابالغ شد؟ 
بله من صبح محضر امام رفتم و ایش��ان فرمودند 
سپاه از من فرمانده و مسئولي براي بسیج خواسته 
اس��ت و من هر چه فکر کردم مناسب تر از شما به 
ذهنم نرسید. گفتم هر چه شما امر کنید. بنابراین 
از فردا آمادگي داشته باشید که شما را براي بسیج 
معرفي کنیم، ضمناً مطالبي را در بس��یج مدنظر 
داشته باشید. بسیج را عبادتگاه و معبد خود بدانید. 
من آن زم��ان خیلي این مطلب را متوجه نش��دم. 
ایشان دریافت من مطلب را متوجه نشدم، فرمودند 
به احمد گفتم شما که از صبح زود بیدار مي شوید 
و تا آخر وقت کارهاي من را انجام مي دهید، اینجا 
را عبادتگاه خود بدانید و در محضر خدا هس��تید. 
من کم کم فهمی��دم منظور امام چیس��ت. وقتي 
احس��اس کنید در حال عبادت هستید معصیت 
پروردگار نخواهید کرد و شما هم این را در بسیج 

مغتنم بدانید. 
مطلب دوم این بود که فرمودند هدف ما از تشکیل 
بسیج فقط مسئله جنگ و جبهه نیست بلکه ایجاد 

آمادگي دفاعي براي این نسل انقالبي و دستیابي به 
ارتش 20میلیوني است. این ارتش 20میلیوني هم 
مرکب از 10میلیون جوانان مرد و 10میلیون دیگر 
از زنان است. شما نس��بت به هیچ کدام ارجحیت 
قائل نشوید. هنوز در کشور ما مسئله بانوان براي 
خیلي ها روشن نیس��ت و بدانید عقیده من بر این 
است نقش��ي که خانم ها در جمهوري اسالمي در 
انقالب داشتند، اگر بیشتر از آقایان نباشد، کمتر 

نیست. 
پس امام نيم نگاهي هم به گسترش 
حضور زن ها در عرصه دفاعي کشور 

داشتند؟ 
بله ایشان مرتب مي فرمودند غیر از زن ها چه کسي 
اجازه داد فرزندان آنها در تظاهرات شرکت کنند؟ 
چه کس��ي اجازه داد همسرانش��ان در تظاهرات 
شرکت کنند؟ چه کس��اني زندگي را اداره کردند 
تا در نبود فرزند و همسر وقتي که در شکنجه گاه 
یا تظاهرات یا متواري بودند، مشکلي ایجاد نشود. 
مخصوص��اً یکي دو س��ال اخیر انق��الب که رژیم 
گذشته به مردم بسیار تنگ گرفته بود. هر کدام را 
امام بیان مي کردند براي من ملموس بود. منظور 
امام این بود اگر خانم ه��ا و بانوان اجازه نمي دادند 
اتفاقات دیگري رقم مي خورد، از این رو به من امر 
کردند که به این مس��ئله توجه جدي داشته باشم 
تا به نحو خوبي هم بس��یج خواهران و هم بس��یج 
برادران تشکیل شود. بعد از اینکه رفتیم و مشغول 
ش��دیم، مدتي که فعالیت کردیم از ایش��ان اجازه 
خواستم گزارشي خدمت امام بدهم. االن فراموش 
کردم براي چه زماني است اما امام در آن زمان بر 
این نکته تأکید کردند که باید توانمندي هاي کشور 
در حوزه دفاعي تقویت شود و این تنها با گسترش 

بسیج عملي خواهد شد. 

آق�اي رحمان�ي ش�ايد مهم ترين 
مسئله که ش�ما در آن زمان با آن 
روبه رو بوديد، بح�ث حضور مردم در 
جبهه ها بود، البته ما در آن زمان اعزام 
بزرگي به جبهه داشتيم، اما در اواخر 
جنگ گاليه فرماندهان از کمبود نيرو 
کاماًل مشخص است. آيا در پايان جنگ 
ما شاهد کم ش�دن عالقه مردم براي 

حضور در جنگ بوديم؟ 
اجازه بدهید من باید در اینجا مسئله را روشن کنم 
و آن هم جریان عمومي جنگ است. دقت کنید که 
جنگ فراز و نش��یب دارد. چه ابتداي جنگ و چه 
اواس��ط جنگ و چه آخر جنگ، همه این حرف ها 
در خصوص دلس��ردي مردم از جنگ بوده است. 
من به عنوان مسئول بسیج در دوران دفاع مقدس 
بیش��تر عمر و زندگي خود را وقف بس��یج کردم، 
همه رفقاي ما این کار را انجام مي دادند، هر کسي 
مس��ئولیتي داش��ت اخالص و عظمت و فداکاري 
مردم را مي دیدید. این مس��ئله  ک��ه در مقاطعي 
احیاناً آن مق��داري که باید نیرو در جبهه باش��د، 
نبود، بستگي به س��ازماندهي هایي داشت که در 
پش��ت جبهه صورت مي گرفت یا شرایطي که در 
جبهه مي گذش��ت. مثاًل فرض کنید در سال هاي 
63 و 6۴ و 65 در برخي از ای��ن اوقات عملیات در 
جبهه ساالنه شده بود یعني برخي جاها به بن بست 

مي خوردند و پیش نمي رفت. 
مي توانيد مثالي از ف�راز و فرودها 

بزنيد؟ 
عملیات خیبر تا عملیات بدر یک سال طول کشید. 
در میانه این دو عملی��ات درگیري هایي بود ولي 
جبهه در رک��ود بود. در همان زم��ان یک طرحي 
به نام ط��رح لبیک ی��ا خمیني اج��را و اعزام هاي 

فوق الع��اده اي به جبهه ه��اي جنگ انجام ش��د. 
طرح لبیک از طرح هاي اعزام بس��یج موفق بود و 
همه در آن ش��رکت کردند. خودم کارت آیت اهلل 
خامنه اي، آیت اهلل هاشمي رفس��نجاني، آیت اهلل 
موسوي اردبیلي و مهندس موسوي را صادر کردم تا 
به صورت رسمي در بسیج عضو شوند. آقاي آیت اهلل 
هاشمي رفس��نجاني و آیت اهلل موس��وي اردبیلي 
در جبهه ه��ا بودند و به عنوان مش��ارکت در طرح 
لبیک یا خمیني شخص رئیس جمهور در آن زمان 
یعني حضرت آقا در مانورهاي جمعي حضور پیدا 
مي کردند، ب��ه عنوان مثال بنده اع��زام بزرگي در 
زنجان داشتم و آقا مي فرمودند من اینجا صحبت 
مي کنم. در یزد اعزامي بود و فالن آقا مي گفتند من 
سخنراني مي کنم، لذا این جمعیت عظیم همیشه 
حضور داشتند ولي همیشه عملیات انجام نمي شد. 
در یک جایي پسرفت نداش��تیم ولي برخي جاها 
پیشرفت هم نداشتیم. تعارف نداریم، جنگ بود. در 

جنگ جهاني دوم هم همه جا پیشرفت نبود. 
 آيا تبليغاتي که عليه جنگ در طول 
جنگ مي ش�ود تاثيري ب�ر روحيه 

مردم مي گذاشت؟
بعضي  وقت ها جریان جنگ سخت و مشکل مي شد، 
مثل زماني که دش��من با س��الح های ش��یمیایي 
گس��ترده به مردم حمله مي ک��رد. در این مواقع 
آنهایي ک��ه در داخل مخالف جن��گ بودند از این 

موقعیت استفاده مي کردند. 
 چطور؟ 

ش��ب نامه هایي را به عناوی��ن مختلف 
پخش مي کردند با این مضامی��ن که چرا از درس 
ماندید؟ چ��را فرزندان خود را مي فرس��تید؟ چرا 
چنین مي کنید. به خاطر این مباحث ممکن است 
مش��ارکت مردم در جنگ آن طور که باید باش��د 

بعضي  وقت ها جریان جنگ س��خت و مش��کل مي ش��د، مثل زماني که دشمن با 
سالح های شیمیایي گسترده به مردم حمله مي کرد. در این مواقع آنهایي که در 

داخل مخالف جنگ بودند از این موقعیت استفاده مي کردند

من صبح محضر امام 
رفتم و ايشان فرمودند 
سپاه از من فرمانده و 
مسئولي براي بسيج 
خواسته است و من هر 
چه فکر کردم مناسب تر 
از شما به ذهنم نرسيد. 
گفتم هر چه شما امر 
کنيد. بنابراين از فردا 
آمادگي داشته باشيد 
که شما را براي بسيج 
معرفي کنيم، ضمنًا 
مطالبي را در بسيج 
مدنظر داشته باشيد
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اتفاق نیفتد، از همین رو ب��ود که ما بحث جذب و 
توسعه بسیج را پیگیري مي کردیم که یکي از آنها 
همایش هاي ساالنه فرماندهان بسیج بود که برگزار 
مي شد، یکي از تالش ها هم برگزاري سمینارهاي 
ساالنه هفته بس��یج و اعزام هاي آن را داشتیم که 
بزرگ ترین آن اعزام 100هزار نفري سپاه محمد 
بود. در همان دوره توس��عه پادگان ها را داشتیم. 
توسعه در جذب داشتیم. تحول در آموزش بود. در 
سازماندهي بیشتر موفقیت هایي به دست آوردیم 
و راه هاي گسترش جذب نیرو به جبهه ها را کسب 
کردیم. این جواب کساني است که مي گویند در آن 

سال ها کسي جبهه نمي رفت. 
واکن�ش ب�زرگان کش�ور از جمله 
حضرت ام�ام به اي�ن تبليغات چه 

بود؟ 
در دوره اي تبلیغات از داخل و خارج خیلي وسیع 
ش��د. مي گفتند بس��یجیان را در جبهه با زنجیر 
مي بندند ی��ا ب��ه زور مي برند و چ��ون بزرگ ترها 
نمي رون��د بچه هاي کوچ��ک و دانش آم��وزان را 
مي برند. ای��ن تبلیغات آنقدر وس��یع بود که حتي 
در درون پایگاه هاي ما مي دیدیم شب نامه پخش 
می کردند. نمي خواهم اس��م گروه ها را بیان کنم، 
کس��اني که با جنگ موافق نبودند و پاي آنها هیچ 
وقت به جبهه ها نرس��ید و به فرمای��ش امام، یک 
روز خواهد رس��ید که ع��ده اي حس��رت جبهه و 
دفاع مق��دس را مي خورن��د که چ��را در جبهه ها 
نبودیم. از طرف دیگر تبلیغات فراواني مي کردند 
که در جبهه  همه گرسنگي مي کشند، در صورتي 
که عالوه بر مسئولیت بس��یج، من مسئول ستاد 
جذب و هدایت کمک ه��اي مردمي بودم، در واقع 
یک ش��بکه اي با قدرت بس��یج در کل کش��ور به 
وجود آوردم که کمک هاي مردمي هدایت ش��ود. 
راهکارهاي جدیدي که مردم مس��تأصل نشوند و 
هر کسي مي خواهد مشوقاتي براي این کار شود. 
من از این کاس��ه گرفتن و گدایي به مناسبت هاي 
مختلف از ابتدا مخالف بودم و اینها را خالف عزت 
بسیج مي دانستم و اجازه نمي دادم هیچ گاه این کار 

را انجام دهند اما باید راه درست طي شود. 
اين براي همان زماني بود که ش�ما 
مس�ئوليت ارس�ال کمك ه�ا را بر 

عهده داشتيد؟ 
بله البته کمک ها وس��یع ب��ود اما برخ��ي مرتب 
مي گفتند که مردم کمکي به جبهه نمي کنند. در 
آن زمان براي تسهیل امور من خدمت امام رسیدم 
و گفتم مردم ما عالقه دارند به جاي مالیات کمک 
به جبهه کنند. این ضرري نمي زند اما مي خواهند 
پولي که پرداخت مي کنند در جبهه هزینه  ش��ود. 
این پیش��نهاد من به امام بود و ایش��ان پذیرفتند. 
ایشان سهم امام را هم اجازه دادند و به حاج احمد 
گفتند و ایشان هم با دولت صحبت کردند و گفتند 
آقاي رحماني مي آیند و توجه داشته باشید. آقاي 
موس��وي بودند. ما خدمت ایشان رفتیم و توضیح 
دادیم از طریق وزارت اقتصاد و دارایي اعالم شد هر 
کسي آن مقداري که پول براي پشتیباني جبهه و 
جنگ و رزمندگان مي دهد همان فیش را به دارایي 
ارائه دهد و از مالیات فرد کسر مي شود. از آن روز 
وضع خرید ما خوب ش��د. از بیرون و داخل خرید 
مي کردیم. سفارتخانه ها را فعال کردیم. از جاهاي 

مختلف کمک هاي زی��ادي دریافت کردیم. مردم 
بزرگ ما همین طور که در جهاد نفس و جاني در 
جبهه حضور داشتند، در جهاد مالي هم به همان 
صورت مطابق قرآن حضور داش��تند. اگر کس��ي 
بگوید کمبود داشتیم این جزوه عملکرد یک ساله 
بس��یج را ارائه مي دهم. ببینند لشکرها و تیپ ها و 
همه چگونه امکانات را دریاف��ت مي کردند، البته 
جنگ بود و نمي توان گفت هر چه مي خواس��تیم 
به وفور بود ولي در عین حال تبلیغات وسیع وجود 
داشت و حتي برخي از مسئوالن ما هم باور کردند. 
اینها گذش��ته اس��ت و نمي توان برخي حرف ها را 
پنهان کرد و الحمدهلل االن پیروزي هاي بزرگي به 
دست آورده ایم ولي یک عده اي درون سازمان هاي 
رزم ما بودند، ممکن است از این بهانه مي گرفتند 
که نیرو نداشتیم و اگر نیرو داشتیم چنین و چنان 

مي کردیم. این هم وجود داشت. 
اگر اجازه دهيد س�راغ اعزام سپاه 
100هزار نفري محمد رس�ول اهلل به 
جبهه هاي جنگ حق عليه باطل برويم. 
اين اعزام يکي از بزرگ ترين تجمعات 
بسيجيان بود که در زمان جنگ انجام 
شد که خب زمينه س�از عمليات هاي 
بزرگي همچون کربالي 4 و 5 بود. فکر 
مي کنم اين اعزام هم در راستاي مقابله 
با همان فضاي تخريبي ب�ود که عليه 

جبهه هاي جنگ شکل گرفت؟ 
براي مقابله با این موج تبلیغاتي به دنبال این بودیم 
که ابتدا با امام مشورت کنیم. محضر ایشان رفتم و 
گفتم چنین فضایي وجود دارد. امام همانند ما نبود 
که بولتن هاي خود را دور سر خودمان مي گردانیم. 
امام عالوه ب��ر آنکه ضروري بود اکثر ش��بکه هاي 
خارج��ي را گ��وش مي کردند، ل��ذا وقتي خدمت 
ایش��ان گفتم فرمودند ببینید چه هجومي است و 
رادیوهاي بیگانه این مطال��ب را بیان مي کنند. به 
ایشان گفتم مي خواهم اعزام 100هزار نفري را در 
این هفته براي هفته بسیج آتي سازماندهي کنم. 
ایش��ان گفتند خیلي خوب اس��ت. همین مطلب 
را بیان کردند و بیش��تر هم صحبتي نکردند. من 
به ستاد بس��یج آمدم و همه جمع ش��دیم و براي 
ای��ن برنامه ریزي کردی��م. گفتیم 100ه��زار نفر 

را مي خواهی��م بیاوری��م و چه کار کنی��م که این 
انجام شود. رفقا اس��تقبال خوبي در بسیج کردند، 
البته برخي متأس��فانه قبول نداشتند و مي گفتند 
امکانپذیر نیست و این براي جمهوري اسالمي بد 
است. به شما عرض کنم که حتي برخي برخالف 
واقع براي امام نوش��تند ب��رای جبهه ها جمعیت 

نمي آیند. 
 از طرف چه کساني اين شبهه براي 

امام ايجاد شد؟ 
اجازه دهید اسم نیاورم. این برنامه ریزي گسترده 
براي خنثي کردن همان جو منفي بود که گفتم و 
خوشبختانه به همراه سایر دوستان این کار بزرگ را 
انجام دادیم. ظرف دو سه ماه تبلیغات ما با همراهي 
سایر بزرگان انجام شد. خوشبختانه وقتي به میدان 
وارد شدیم و تأیید دیگران را دیدیم، مخالفت ها از 

بین رفت و این اعزام بزرگ انجام شد. 
در جمع آوري اي�ن جمعيت عظيم 
در آن زمان دچار مش�کل نشديد 
چون به هر حال 100هزار نفر جمعيت 

عظيمي بود؟
عظی��م بود ول��ي اصاًل ناممک��ن نبود. بر اس��اس 
تجربیات گذشته ما براي 12آذر 1365 برنامه ریزي 
کردیم. خوش��بختانه این اعزام توانس��ت تاثیرات 
بسیار مفیدي را در تغییر کلي توازن به نفع جبهه 
داشته باشد. حضور س��پاه محمد کربالي 5 را به 
وجود آورد و سرنوش��ت جنگ را دگرگون کرد. ما 
براي حضور نیروها سهمیه بندي کردیم. محضر آقا 
رس��یدیم که رئیس جمهور بودند و گفتند برخي 
زیاد خوش بی��ن به این ش��عاري که ش��ما دادید 
نیستند. گفتم با راهنمایي شما این آمار را مي دهم 
که 21هزار و 500پایگاه و س��تاد ناحیه مقاومت 
در شهر و روس��تا و عش��ایر داریم. هر کدام از این 
پایگاه ها چقدر نیرو دارد؟ یک بار در تهران بمباران 
شده بود از قم مي آمدم، یک باره در خیابان ها که 
صداي انفجار مي آمد ترس��یدم، نماز مغرب و عشا 
را هم نخوانده بودم. غروب بود و یک ساعت از اذان 
گذشته بود. به مسجد الرحمان در خیابان سپهبد 
قرني رس��یدم و چش��مم به پایگاه مقاومت افتاد، 
ماشین را پارک کردم و داخل رفتم. مشغول نماز 
ش��دم و نماز دوم را مي خواندم که بچه هاي بسیج 

مسجد الرحمان من را دیدند و دور من را گرفتند. 
مسئول بسیج این مس��جد گزارش داد که 9 گروه 
مقاومت هس��تند و اکثراً تحصی��الت عالیه دارند. 
همیش��ه از این پایگاه یاد مي کنم. م��ا 21هزار و 
500پایگاه داشتیم. شاید برخي 10 گروه مقاومت 
داش��تند. من خدمت آقا عرض ک��ردم چیزي که 

کاشتیم را باید درو کنیم. 
 اين سرمايه گذاري در زمان همان 
اعزام درو ش�د، البته فکر مي کنم 
تمام کشور به نوعي در اين اعزام سهم 

داشتند. 
بله. گفتیم هر پایگاه در شهر و روستا هفت نفر اعزام 
کنند. دو نفر هم ارفاق مي کنیم که اتفاقی بیفتند. 
االن اش��اره اي داشته باش��م که آذربایجان شرقي 
8هزار نفر اعزام کرد، اصفهان 8هزار نفر اعزام کرد، 
ایالم که کوچک اس��ت هزار و 500 نفر اعزام کرد، 
کرمانشاه 3هزار و 500نفر اعزام کرد، بسیج عراق 
۴هزار نفر اعزام کرد. عالوه بر بس��یج ایران بسیج 
عراق هم تشکیل داده بودیم که براي مجلس اعال 
بود. تهران 1۴هزار نفر اعزام کرد، خراسان 1۴هزار 
و 500 نفر اعزام کرد، مازن��دران 10هزار نفر اعزام 
کرد، قم هزار و 200نفر اعزام کرد، هرمزگان 5هزار 
و 500 نفر اعزام کرد و همدان 5هزار نفر اعزام کرد. 
این از سراسر استان ها هماهنگ شد و برنامه ریزي 
کردند و تصویري نبود که در خیال باش��د. همه در 
تهران حضور داشتند و در این مراسم مهم شرکت 
کردند. ما ترتیبي دادیم که امام هم به اس��تادیوم 
بیایند ولي گفتند ممکن اس��ت خطري پیش آید 
و خالصه منتفي شد. کس��ي که آنجا را اداره کرد 
آیت اهلل خامن��ه اي بود و رژه در ای��ن بزرگراه کرج 
انجام ش��د.  بنابراین این حرف درس��تي نیس��ت 
که کس��ي جبهه نمي رفته اس��ت. اینها با اختیار 
و خواس��ته خود در اعزام 100هزار نفري شرکت 
کردند. کربالي 5 معلول این حضور چشمگیر است 
و الحمدهلل دستاورد بزرگ کربالي 5 بعدها منجر به 
پذیرش قطعنامه و انهدام ماشین جنگي دشمن و 

تسلیم شدن او در برابر انقالب اسالمي بود. 
مشکالت لجستيك را چگونه حل 

کرديد؟ 
خوشبختانه کمک هاي مردمي همه را حل کرد. ما 
برنج این نیروها را از ش��مال کشور گرفتیم. روغن 
حیواني را یک اس��تان اه��دا کرد. هم��ه و همه با 
کمک هاي مردمي حل شد. ما حتي مجبور شدیم 
برخ��ي از س��اختمان هاي نیم��ه کاره در مجتمع 
اسکان را بازسازي و بخشي از نیروها را در آن ساکن 
کنیم. در کنار این مالحظات الزم نیز براي انتقال 
نیروها انجام شد و براي سوخت رساني به خودروها 
تانکرهاي متحرک را در جاده ها به راه انداختیم تا 
به اتوبوس ها گازوئیل برس��انند. همچنین پدافند 
هوایي نیز در کنار اس��تادیوم مستقر شد تا خداي 
نکرده دشمن از فرصت سوءاستفاده نکند. هنگام 
حضور نیروها هم دو فرون��د هواپیماي اف 1۴ در 
حال گشت زني در اطراف استادیوم بودند. تمام این 
تدابیر خوش��بختانه به آن تجربه بزرگ منجر شد 
که من تاثیرات آن را در جبهه هاي جنگ خدمت 

شما عرض کردم. 
 جناب رحماني از وقتي که براي گفت 

و گو با ما اختصاص داديد متشکريم. 

در دوره اي تبلیغات از داخل و خارج خیلي وس��یع شد. مي گفتند بسیجیان را در 
جبهه با زنجی��ر مي بندند یا به زور مي برند و چ��ون بزرگ ترها نمي روند بچه هاي 
کوچک و دانش آموزان را مي برند. این تبلیغات آنقدر وسیع بود که حتي در درون 

پایگاه هاي ما مي دیدیم شب نامه پخش می کردند
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آقاي افشار به عنوان يکي از فرماندهان 
بسيج بفرمايد، چه ضرورت هاي منجر 
شد تا حضرت امام )ره( تنها چند ماه بعد از 
پيروزي انقالب اسالمي دستور به تشکيل 

بسيج را صادر کنند؟
حضرت امام به عن��وان معمار انقالب قب��ل از پیروزي 
نهضت روي ساختار حکومت فکر کرده بودند؛ مثال در 
نجف و نوفل لوشاتو فرمایشاتي از ایشان منتشر شده که 
نشان مي دهد ایشان براي حکومت اسالمي دوراندیشي و 
بینشي منحصربه فردي داشته اند. یکي از آن شاخصه ها، 
تأکید بر مردم ساالري، توجه به مردم، نقش مردم چه در 
پیروزي نهضت و چه در اداره کش��ور بوده است. خیلي 
در ذهن امام این امر برجس��ته بود و لذا بعد از پیروزي 
انقالب اسالمي، نهادهاي انقالبي یکي پس از دیگري با 
محوریت مردم شکل مي گیرد. نهادهاي انقالبي هم فقط 
براي حضور مردم در عرصه هاي مختلف ش��کل گرفته 
است و برخي فکر مي کنند دلیل آن عدم اعتماد مردم 
به دستگاه هاي کالسیک و سنتي اس��ت، مثاًل اگر در 
کنار دولت، جهاد سازندگي ایجاد شده یا در کنار ارتش، 
سپاه تأسیس شده است، عاملش بي اعتمادي مردم بوده 
است، خیر اینطور نیست. اتفاقاً امام نسبت به ارتش نظر 
مثبتي داش��تند و به رغم اینکه منافقین شعار انحالل 
ارتش مي دادند امام محکم ایستادند و گفتند ارتش باید 
بماند.   اما سپاه به عنوان بستر حضور مردم مکمل ارتش 
است یعني فراخوان مردم و آموزش نظامي دادن به مردم 

در قالب بسیج صورت مي گرفت. بسیج و سپاه از هم جدا 
نیستند. سپاه بدون بسیج هویتي ندارد. سپاه ستاد بسیج 
است. شما هر بسیجي بخواهید در کشور درست کنید، 
آموزش نظامي بدهید، سازماندهي و به کارگیري کنید 
نیاز به یک رده ستادي دارید که آن ستاد سپاه مي شود. 
همانند سپاه و بسیج که محور امنیت و اقتدار نظام در 
حوزه نظامي و امنیتي هس��تند، در حوزه اقتصادي ما 
خأل جهاد س��ازندگي را کاماًل احساس مي کنیم و یک 
نهاد انقالبي و مردمي نداریم. شهید بهشتي مي فرمودند 
»سپاه و جهاد دو بال انقالب هستند.« با حذف جهاد در 
حقیقت یک بال انقالب را از دس��ت دادیم. البته بسیج 
سازندگي تا حدودي آن را جبران مي کند اما قطعاً خأل 
جهاد سازندگي کاماًل احساس مي شود. فلسفه تشکیل 
بسیج و سپاه این است که بستري براي حضور مردم در 
عرصه دفاع و امنیت کشور باشد. این نظر حضرت امام 
بوده که فرمودند: مملکتي که 20 میلیون جوان دارد، 
20 میلیون تفنگدار باید داشته باشد. قبل از بروز جنگ 
تحمیلي این فرمایش را داش��تند که این نشان دهنده 
نهادینه ساختن مشارکت مردم در عرصه هاي مختلف 
است. در حوزه بس��یج هم در بخش دفاع و امنیت بوده 
است. این مقدمه اي بود که باید عرض مي کردم. بحمداهلل 
بسیج را نتوانستند منحل کنند، نه اینکه نخواستند، بلکه 

اراده اي براي انحالل سپاه و بسیج بود. 
در داخ�ل چني�ن اراده اي وج�ود 

داشت؟

متأسفانه بله. 
در همان سال هاي نخست انقالب؟

خیر، در اواخر جنگ ب��ود. در اواخر جنگ 
گروهي مأمور شدند... .

چه گروهي بودند؟
نمي توان بیان کرد. 

اين گروه همان گروهي اس�ت که بيان 
مي کردن�د جنگ تمام ش�ده و نياز به 

سپاه و بسيج نداريم؟
خیر، اواخر جنگ بود که آقاي ش��یخ عبداهلل نوري که 
نماینده ولي فقیه در س��پاه شده اس��ت، ابتدا نماینده 
ولي فقیه در جهاد بود و با حفظ سمت آن اواخر نماینده 
ولي فقیه در سپاه هم شد. ایشان از طرف آقاي هاشمي 
رفسنجاني مأموریت پیدا کرد که طرح ادغام ارتش و سپاه 
را تهیه کند. یک سال ایشان کار کرد. یعني با فرماندهان 
ارتش و سپاه جلسه گذاشت و طرح ادغام را تهیه کردند. 
نزد ما هم آمدند. آن زمان من در بسیج بودم و گفتم آقاي 
نوري بسیج را مستثني کنید و این نیروي مردمي است. 
در مجموع ایشان طرح ادغام سپاه و ارتش را تهیه کرد. 
خدمت امام مي برند. امام طرح را مي بینند و مي گویند 
مي خواهید سپاه را منحل کنید؟ جواب مي شنوند که 
خیر، ما مي خواهیم نیروي زمیني ارتش را به سپاه بدهیم 
و نیروي هوایي و دریایي سپاه را به ارتش بدهیم که در 
کل یک ارتش داشته باشیم. امام مي فرمایند نزد آقاي 
خامنه اي بروید و هر چه ایشان بیان کردند. آن زمان مقام 

معظم رهبري نماینده حضرت امام در شوراي عالي دفاع 
بودند و بعد آقا مخالفت مي کنند و این طرح کنار گذاشته 

مي شود وگرنه االن سپاه نداشتیم. 
گفته مي شد خروج شما از جهاد به دليل 
اختالف با آقاي عبداهلل نوري بود. چنين 

روايتي درست است؟
بله، به همین دلیل بود. یعني من مخالف وزارتخانه شدم 
و گفتم جهاد نهاد مردمي است و وقتي وزارتخانه شود 

نمي تواند هویت مردمي خود را حفظ کند. 
بر اس�اس آنچه گفتيد دستاوردهاي 
بس�يج در 40 س�ال اخير حين جنگ 
تحميلي و پس از آن در عرصه جنگ نرم و 

ساير عرصه ها چه بوده است؟
من فکر مي کنم غیر از نقش اولي که بس��یج در تأمین 
نیروهاي جبهه و جنگ و بخش دفاعي داشت )که درباره 
آن خیلي صحبت شده( مي توان گفت اگر این روحیه و 
فرهنگ ایثار و شهادتي که بسیجیان با خود به جبهه ها 
مي بردند، نبود ما قطعاً قافیه جنگ را باخته بودیم چون 
در تمام عوامل اقتدار نظامي، دش��من از ما جلوتر بود. 
معادله قدرت را در دانشگاه هاي نظامي تدریس مي کنند، 
مثالً تعداد جمعیت عراق یک سوم جمعیت کشور ماست 
اما ارتش عراق با وجود اینکه همیش��ه تلفات سنگیني 
مي دید، دو برابر ما نیرو داشت. عملیات کربالي5 باعث 
شد 70 درصد ارتش عراق منهدم شود اما در پایان جنگ 
عراق 50 لشکر داشت در حالي که ارتش و سپاه ما با هم 

فراز و فرودهاي بسيج در دوره هاي مختلف در گفت وگو
 با سردار عليرضا  افشار،  فرمانده اسبق بسيج مستضعفين

 بسیج الگوي موفق 
تولید امنیت و اقتدار بومي است

از زمان تشکيل بسيج 40 سال مي گذرد؛ نهادي که در دفاع از آرمان ها و اهداف انقالب اسالمي در عرصه هاي 
مختلف اجتماعي، فرهنگي، سياس�ي و حتي اقتصادي گام هاي مؤثري برداش�ته و در جهت تأمين منافع 
مردم از هيچ کوششي مضايقه نکرده است. سازمان بسيج مستضعفين در پنجم آذر 135۸ با فرمان حضرت 
امام خميني)ره( تشکيل شد و پس از تصويب مجلس شوراي اسالمي در دي ماه 135۹ به  طور قانوني رسميت 
پيدا کرد.  سردار عليرضا افشار متولد 1330 از فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمي در هشت سال جنگ 
تحميلي است که از سال 6۸ تا 76 فرمانده نيروي مقاومت بسيج را بر عهده داشته است و دوره فرماندهي خود 
در بسيج را موفق ترين دوره بسيج مي داند؛ وي در گفت وگويي که با »جوان« انجام داده است فراز و فرودهاي 
بسيج در دوره هاي مختلف زماني را مؤثر در کارآمدي و توانمندي اين نهاد انقالبي مي داند و بسيج مستضعفين 

را يك الگوي موفق براي ساير کشورهاي مختلف در جهت توسعه امنيت و اقتدار عنوان مي کند. 

محمد اسماعيلی
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کمتر از 25 لشکر داشتند. 80- 70 کشور از صدام در این 
جنگ تحمیلي حمایت مي کردند. آن اسرایي که ما از 
کشورهاي مختلف داشتیم بیانگر این مشارکت ها بود و 
پیشرفته ترین تجهیزات، چه شرقي و چه غربي، هر دو 
بلوک در اختیار صدام بود. چه چیزي معادله قدرت را به 
نفع ما تغییر داد؟ تنها چیزي که مي توان بیان کرد همین 
فرهنگ ایثار و شهادت طلبي بود که رزمندگان ما داشتند 
البته با همین روحیه هم تسلط خود را بر خطوط نبرد 
فراهم مي کردند یعني رشد فني و تخصصي و نظامي گري 

را با همین روحیه به سرعت پیش مي بردند. 
لذا نقش بسیج را مي توان غیر از عوامل انساني که تأمین 
مي کردند، روحیه و فرهنگ ایثار و شهادتي دانست که 
در جبهه ها به واسطه حضور این عزیزان در اوج خود قرار 
داشت و مایه پیروزي ما بر دشمن شد و قطعاً لطف الهي 

هم در رابطه با این فرهنگ شامل این عزیزان شد. 
در دوره فرماندهي شما در بسيج، شاهد 
تغيير در ساختار بسيج و ايجاد نيروي 
مقاومت بسيج هس�تيم و عليرضا افشار 
به عنوان اولين فرمان�ده نيروي مقاومت 
اس�ت، چني�ن تغييراتي بر حس�ب چه 

ضرورت هايي شکل گرفت؟
من هم مي خواهم بیشتر به بسیج دهه 70 و شکل گیري 
نیروي مقاومت بسیج اشاره کنم، در طول دفاع مقدس 
بسیج به صورت واحد عمل مي کرد. واحد بسیج ستاد 
مرکزي سپاه بود و در استان ها و شهرستان ها هم واحد 
بسیج داشتیم ولي به صورت نیرو عمل نمي کرد و سلسله 
مراتب طولي نداشته است. حتي در خیابان فلسطین، 
محل سابق بسیج، دفتري داشتیم که نیروي متخصص 
جذب مي کرد. نیروهاي متخصصي که مورد نیاز جبهه ها 
بود از نجار، خیاط و هر تخصصي که جبهه نیاز داشت در 
آن دفتر جذب و به لشکرها اعزام مي کردیم. دانشجویان 
دانشگاه ها عموماً آنهایي که داوطلب رفتن به جبهه بودند 
مي رفتند و مرکز آموزش خاتم االنبیا داش��تیم. واحد 
بسیج بخش هاي مختلفي داش��ت. حتي براي نمایش 
اقتدار یک رژه نیروهاي بسیجي را در سطح شهرها قبل 
از اعزام داشتیم که اولین مورد لشکریان فجر بود که قبل 
از عملیات والفجر مقدماتي بسیجیان در قالب یگان هایي 
با لباس و کالهخود در سطح شهرها رژه رفتند و این روي 
فضاي روحي و رواني کشور تأثیر داشت ولي از آن قوي تر 
سپاهیان محمد رس��ول اهلل )ص( بود که در استادیوم 
آزادي اجتماع عظیمي از رزمندگان تشکیل دادند که 

مي خواستند به جبهه اعزام شوند. 
 این اعزام خیلي رعب در دل دش��من ایجاد کرد و این 
جمعیت عظیمي که به س��مت جبهه مي آمدند بسیار 
مؤثر بود، چون آنها مرتب مي گفتند به واسطه فشاري که 
به مردم از جهات مختلف وارد مي شود، مردم استقبال 
نمي کنند ولي اینطور نبود. ب��ه محض اینکه امام اعالم 
فراخوان��ي مي دادند جمعیت قابل توجهي به س��مت 

جبهه ها حرکت مي کرد.
اينکه نام بس�يج از ني�روي مقاومت 
بسيج به سازمان بسيج مستضعفين 
تبديل شد بر چه اساسي صورت گرفت؟

باید بگویم نیروي مقاومت بسیج داستان مفصلي دارد. با 
تشکیل سازمان به نظر من قدري بسیج افت کرد و خیلي 
مشکالت براي بسیج ایجاد شد. من در تحلیل خودم اوج 
بس��یج را در دوره نیروي مقاومت مي دانم، باید بدانیم 
بعد از جنگ، فرمان آقا بود که تشکیل نیروي مقاومت 

صورت بگیرد. 

به هر حال بسیج سه مقطع دارد. یکي واحد بسیج، یکي 
نیروي مقاومت بسیج و دیگري سازمان بسیج است. این 

سه دوره را باید از هم تفکیک کنیم. 
واحد بسیج زیر نظر سپاه بود. فرقي نمي کند، چه واحد 
بسیج و چه نیروي مقاومت زیر نظر سپاه بود. مقاومت 
بسیج باعث شد اقتدار ستادي قوي تري پیدا کند. البته 
باید بیشتر درباره نیروي مقاومت صحبت کنیم چراکه 

بسیج دهه 70 اوج موفقیت هاي بسیج بود. 
چه نتايج و آثاري را مي توان براي اين 

سه دوره  برشمرد؟
در مقطعي که واحد بسیج بود بیشترین نقش بسیج، در 
دفاع مقدس بود. فعالیت هاي بسیج فرهنگي، اجتماعي، 
ورزشي و به خصوص امنیتي بود. در بخش هاي مختلف 
ایست و بازرسي هایي که در سطح شهرها داشتیم هم 
حضور فعال داش��ت. چون همزمان با دف��اع مقدس و 
وضعیتي که در جبهه هاي جنگ تحمیلي داشتیم در 
داخل کشور هم حرکت ها و آشوب هایي بود، اقدامات و 
تحرکات گروهک هاي تروریستي بود که آنجا هم نقش 
بسیج و نیروهاي مردمي تعریف شده بود و فعالیت هایي 
در قالب ایس��ت و بازرس��ي ها و فعالیت هاي اطالعاتي 
و بسیج انجام مي شد. یک س��ال مانده به پایان جنگ 
حضرت امام )ره( در برابر درخواست فرمانده کل سپاه، 

سردار محسن رضایي، که نامه اي خدمت امام نوشته بود 
و از ایشان درخواست کرد اجازه بدهند یگان هاي دریایي 
و هوایي داشته باشیم ؛ حضرت امام نیز چون افق بلندي 
براي سپاه مي دیدند اجازه دادند نیروي دریایي و هوایي 

و یگان هاي نیروي زمیني ایجاد شود. 
 این سه نیرو در سپاه شکل گرفت. یعني سپاه سه نیرو 
داشت. اما با سپاهي که در اس��تان ها و شهرستان ها و 
روستاها به نام سپاه کشوري بود در واقع سپاه صاحب 

چهار نیرو بود. 
بعد از رهبري مقام معظم رهب��ري فکر مي کنم اولین 
جلسه بود که معظم له بعد از رهبري براي بازدید به سپاه 
آمدند. مراس��م صبحگاهي بود و بعد در دفتر کل سپاه 
تشریف آوردند. آنجا بحث نیروها مطرح شد و از ایشان 
پرسیده ش��د که حضرتعالي فکر مي کنید جنگ تمام 
شده نیروها بمانند یا خیر؟ مقام معظم رهبري فرمودند 
نیروها که باید با قوت بمانند، نیروي زمیني، دریایي و 
هوایي باید بمانند. البته یک نیروي قدس را رهبري در 
همین جلسه موافقت کردند که مربوط به فعالیت هاي 

برون مرزي سپاه مي شد. 
 در آن جلسه عرض کردم براي بسیج چه فکري مي کنید 
که  در تبادل نظر معظم له ضمن موافقت، فرمودند نیروي 
مقاومت بسیج عنوان خوبي است و تاکید کردند که یک 
نیرو هم براي بس��یج اختصاص پیدا کند. در حقیقت 
نیروي مقاومت بسیج با تدبیر مقام معظم رهبري شکل 
گرفت. همین سپاه کشوري که در حقیقت بدنه آن بدنه 
بسیج در استان ها و شهرستان ها و روستاها و ستادهاي 
سپاه استان و شهرس��تان بود به عنوان نیروي مقاومت 
بسیج تصویب ش��د. چند روز بعد هم س��ردار محسن 
رضایي به بنده حکم راه اندازي نیروي مقاومت  بس��یج 
را دادند چون بس��یج تا آن زمان نیرویي نداشت. براي 
تشکیل ستاد در پادگان امام حسن )ع( جایي را در نظر 

گرفتیم و نیروي مقاومت آنجا به تدریج شکل گرفت. 
بعد از آتش بس تهدیدات جدي در عرصه هاي جنگ نرم 
داشتیم که مقام معظم رهبري بارها بدان اشاره داشتند 
یعني فرمودند آن تهدید جدي که کشور را امروز در برابر 
خود دارد شبیخون فرهنگي اس��ت و بر همین اساس 
اولویت نخست بس��یج در همین زمینه شکل گرفت. 
آمادگي هاي نظامي هم به جاي خود ضرورت داش��ت. 
پادگان هاي آموزش��ي نظامي داشتیم که از قبل، زمان 
جنگ، موافقتي از شوراي عالي پشتیباني جنگ گرفته 

بودیم که در ش��رایط جنگي در همه شهرهاي کشور، 
اردوگاه قدس براي بس��یج داشته باش��یم تا نیروهاي 
بسیجي هر شهرستان در آن اردوگاه ها آموزش الزم را 
ببینند. این اردوگاه قدس به تدریج با کمک ائمه جمعه 
و مسئوالن محلي در اس��تان ها تبدیل به یک پادگان 
مي شد. این ظرفیت بس��یار عظیم را در سراسر کشور 
داشتیم البته بخش عمده اینها را لشکرها و تیپ ها وقتي 
از جبهه برگشتند، گرفتند چون یگان هاي رزم سپاه در 
مناطق عملیاتي پادگان هایي را براي استقرار نیرو ایجاد 
کردند ولي وقتي به ش��هر خود بازگش��تند آنجا مکان 
مناسبي نبود و دنبال جایي مي گشتند، همین اردوگاه 

قدس را از بسیج گرفتند. 
در کل بعد نظامي و آموزش هاي نظامي در بسیج کماکان 
وجود داشت اما رویکردي به سمت مقابله با تهدیدات نرم 
شکل گرفت که االن عرض مي کنم. اولین مسئله توسعه 
رده هاي مقاومت بسیج مساجد در محالت بود و جذب 

گسترده نیروهاي بسیجي بود. 
 اجتماعات یکصدهزار نفري در استادیوم آزادي را همان 

زمان برپا مي کردیم حتي براي خواهران اجتماع یکصد 
هزار نفري بس��یج خواهران داش��تیم که در استادیوم 
آزادي بود. پایگاه هاي مقاومت اقتداري تام در محالت 
پیدا کردند و براي آنها یک حساب جاري با کمک بانک 
ملي باز کردیم که پول مس��تقیماً از مرکز به حس��اب 
پایگاه هاي مقاومت واریز مي شد و تالش هاي زیادي بود 
که پایگاه هاي مقاومت یک قوت و هویت قوي تر پیدا کند 
البته بسیج اقشار هم به تدریج در دستور کار قرار داشت 

که توسعه یابد. 
براي توس�عه بس�يج در ميان اقش�ار 
مختلف جامعه چ�ه اقداماتي صورت 

گرفت؟
بس��یج ادارات، بسیج کارگري، بس��یج اصناف و بسیج 
طالب به عنوان یک ضرورت مهم و اساس��ي در همین 
دوره درک ش��د و بر اس��اس همین ضرورت توسعه در 
همین زمینه ها م��ورد توجه قرار گرفت. البته بس��یج 
دانشجویي و بسیج دانش آموزي از قبل تشکیل شده بود. 
بسیج جامعه مهندسین، بسیج جامعه پزشکي و... در 
همان ایام شکل گرفتند. خیلي از بسیج اقشار این چنین 
بود البته بعداً که مقام معظم رهبري توصیه هایي داشتند 
که بسیج اقشار به سایر گروه هاي اجتماعي توسعه یابد 

االن 2۴ بسیج قشر در سازمان بسیج داریم. 
محور مهم دیگري که در آن ایام بیشتر مدنظر داشتیم 
اوقات فراغت جوانان بود که خیلي روي آن تأکید مي شد 
مخصوصاً در ایام تابستان و به طور کلي در طول سال این 
چنین بود. بسیج محوري اولویت کانون هاي فرهنگي و 
ورزشي جوانان ش��د. در تمام شهرها کانون هاي بزرگ 
اجتماعي، فرهنگي و ورزش��ي ایجاد ش��د. حتي براي 
مساجد کانون هاي کوچک تر پیش بیني شده بود. طرح 
میثاق را در تابستان ها اجرا کردیم که جمعیت زیادي از 
جوانان را جذب مي کرد و برنامه هاي فعالیت  فوق برنامه 

و تفریحات سالمي را براي آنها داشت. 
یک محور دیگر فعالیت هاي هنري بود که بنیاد روایت 
فتح تأسیس ش��د البته قبل از تشکیل نیروي مقاومت 
بس��یج یعني قبل از آتش ب��س روایت فت��ح در جهاد 
سازندگي بود. ش��هید آویني آنجا تولید برنامه مي کرد 
که من هم با ایشان در ارتباط بودم چون در اوایل جهاد 
ایشان کار خود را با ما شروع کرد. یعني دعوت به گروه 

تلویزیوني جهاد سازندگي بود. 
یک حوزه را هم به یادواره هاي ش��هدا اختصاص دادیم 
چون به هر حال آتش بس ش��ده بود و به نظر مي رسید 
که نباید از یاد شهدا غفلت کنیم. واقعاً احساس مي کنم 
این یادواره ها و این ارتباط ما با ش��هدا و فرهنگ آنها و 
وصیت آنها چقدر روي نس��ل جوان امروز ما تأثیرگذار 
است. کنگره هاي سرداران ش��هید تشکیل شد. در هر 
استان یک کار بسیار سنگین هنري و فرهنگي برگزار 
مي شد تحت عنوان کنگره سرداران شهداي استان که 
هر سال یک استان را انجام مي دادیم. یک کار جالب دیگر 

اردوکشي هاي رزمي بود. 
بسيج در آن دوره زماني در غائله هاي 

شهري نيز حضوري فعال داشت؟
گردان هاي عاشورا و الزهرا بعد از تشکیل نیروي مقاومت 
بسیج راه اندازي شد. مخصوصاً حوادثي که در اغتشاشات 
شهري وجود داشت، در مشهد، اراک، شیراز و... وجود 
داش��ت. ش��اید آن زمان را به خاطر نداشته باشید ولي 
آشوب سنگیني را از خارج کشور مدیریت کردند و تمام 
بانک ها و مغازه ها و خیابان هاي وس��یع به دست افراد 
اوباش آتش مي گرفت و هیچ دفاع ش��هري نداش��تیم. 

در مقطعي که واحد بس��یج بود بیش��ترین نقش بس��یج، در دف��اع مقدس بود. 
فعالیت هاي بس��یج فرهنگي، اجتماعي، ورزش��ي و به خص��وص امنیتي بود. در 
بخش هاي مختلف ایست و بازرسي هایي که در سطح شهرها داشتیم هم حضور 

فعال داشت
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بالفاصله گردان هاي عاش��ورا و الزهرا را تشکیل دادیم 
که آموزش هاي الزم را دیدند و حالت بازدارندگي پیدا 
کرد. وقتي گردان هاي عاش��ورا رزمایش شهري برگزار 
مي کردند از هر گونه آشوب شهري پیشگیري مي کرد 
حتي ما یک کاربرد دیگر براي گردان هاي عاشورا و الزهرا 
پیش بیني کردیم که براي ام��داد و نجات بود. حوادث 
زیادي از جمله زلزله، سیل و حوادث غیرمترقبه داشتیم 
که ارکان گردان هاي عاش��ورا دو گروه شدند و همین 
گردان آمادگي پیدا ک��رده بود ب��راي اینگونه حوادث 
بالفاصله در محل حضور پیدا کنند و در زلزله رودبار و 

جاهاي دیگر شاهد این حضور بودیم. 
دستاوردهاي ديگري هم مي توان براي 
ني�روي مقاوم�ت بس�يج در زم�ان 

فرماندهي شما نام برد؟
مس��ئله امر به معروف و نهي از منکر و مقابله با مفاسد 
اجتماعي یکي دیگر از اقدامات موثر این دوره زماني بود. 
البته حرکت اولیه و جریان اصلي بسیج ترویج فرهنگ 
انقالب و ارزش هاي انقالبي- دیني به شکل هاي مختلف 
در پایگاه هاي مقاومت و پایگاه هاي بس��یج بود. قباًل از 
نظر نظم شهري اوضاع مناسبي نبود، به عنوان نمونه در 
ایست و بازرسي هایي که با هدف ارتقاي امنیت صورت 
مي گرفت چون بس��یج ضابط قضایي نبود در دادگاه ها 
معموالً محکوم مي شد. با دس��تور مقام معظم رهبري 
به مجلس قانوني تصویب ش��د که تمامي بس��یجیان 
بعد از طي دوره آموزشي و دریافت کارت به ضابط قوه 
قضائیه تبدیل شده اند. بر همین اساس مراکز اجرایي امر 
به معروف و نهي از منکر را در سراس��ر کشور راه اندازي 
کردیم. همین مراکز اجرایي امر به معروف و نهي از منکر 

به دالیل مختلفي نتوانست ادامه کار دهد. 
اي�ده راهي�ان ن�ور ب�ر اس�اس چ�ه 

ضرورت هاي مطرح و اجرايي شد؟
کار مناسب دیگري که صورت گرفت بحث راهیان نور 
بود. اینها االن رویدادهاي مهم کش��ور اس��ت که نسل 
جوان م��ا را با فرهنگ و ارزش هاي دفاع مقدس آش��نا 
مي کند. بعد از آتش بس بود که تعدادي از خانواده هاي 
شهدا به عشق ش��هید خود مناطق عملیاتي را بازدید 
مي کردند. بسیج به این نتیجه رسید که این کار قشنگي 
است و تأثیر خوبي در روح و روان افراد مي گذارد لذا کار 
را توسعه دادند. بازسازي مناطق عملیاتي صورت گرفت. 
در منطقه اي که عملیاتي انجام شده بود چون همه چیز 
تخریب مي شد و از بین مي رفت، شلمچه و اروندرود و 
سایر نقاط سپاه و نیروي مقاومت بسیج تالش کرد و این 
راهیان نور تبدیل به دانشگاهي شد که مردم به خصوص 
نسل جوان را با آن حماسه ها و افتخارات گذشته آشنا 
کند. حتي راویاني تربیت شدند که همراه این کاروان ها 
به آنجا مي روند و شرایط جنگي را توضیح دهند. تربیت 

راویان هم برعهده مجموعه ما بود. 
طرح واليت هم در هم�ان بازه زماني 

عملياتي شد؟
بله طرح والیت در همان دوره طرح ریزي شد. این طرح 
بر اساس یک دغدغه مهم و ناشي از احساس مسئولیت 
نسبت به انقالب و اسالم ش��کل گرفت. در سال 76 که 
جریان دگراندیش و لیبرال و از نظر سیاسي و تکنوکرات 
از نظر اقتصادي مدیریت کشور را به دست گرفت عزیزان 
بس��یجي در دانش��گاه ها از نظر مباحثه ب��ا اینها دچار 
مشکالتي شدند. جریان سروش و جریان هاي غربزده در 
دانشگاه ها و بعضاً با تفکرات التقاطي در دانشگاه ها خیلي 
فعالیت داشتند. دوره طرح والیت در جهت پاسخگویي 

به آن جریان تشکیل شد. مؤسسه امام خمیني و آیت اهلل 
مصباح یزدي زحمت کشیدند در اردوگاه سیدالشهدا 
تعدادي دانشجو دعوت کرده و دوره ۴0 روزه براي اینها 
گذاش��تند و به قدري مؤثر بود که بعداً اینها به راحتي 
مي توانستند پاسخ ابهامات و سؤاالت و شبهاتي که مطرح 
مي شود را در قالب طرح والیت بدهند که سال هاي بعد 
هم به سطح دانش آموزي انتقال پیدا کرد و دوره هایي 

براي دانش آموزان در سطح خودشان برگزار کردند. 
دوره اي که من در نیروي مقاومت بسیج بودم در مقطعي 
آقاي قالیباف جانش��ین من بود و آقاي حجازي رئیس 
ستاد من بودند. وقتي آقاي قالیباف رفتند آقاي حجازي 
جانشین من بودند. بعد از این که من از فرماندهي نیروي 
مقاومت رفتم آقاي حجازي که فرمانده نیروي مقاومت 
ش��دند همان برنامه ها را ادامه دادند. به نظرم موفقیت 
بسیج در دهه 70 که همه عزیزان صاحب نظر از آن یاد 
مي کنند به دلیل تداوم برنامه ها بود که هیچ برنامه اي 

قطع نشد. 
در واقع تداوم برنامه ه�اي مثبت را از 
کارکردهاي مثبت دوره فرماندهي بعد 

از خود مي دانيد؟ 
آن برنامه هایي که اشکال داش��ت، اشکاالت را برطرف 
مي کردند. هیچ برنامه اي کنار گذاش��ته نمي شد. باید 

نکته اي را ع��رض کنم، آقا در دوره اي  فرمودند بس��یج 
10میلیوني باشد، یعني همه مردم بسیجي هستند و به 
هر حال به نظر من ارتباط سپاه و بسیج یک بحث است و 
این که هویت مستقلي داشته باشند بحث دیگري است. 
از ظرفیت ها و حمایت ها استفاده ش��ود، اگر قرار است 

کمکي صورت گیرد لطمه به نحوه اداره نزند. 
چ�را موفق ترين دوره بس�يج را دوره 
ني�روي مقاوم�ت بس�يج در دهه 70 

مي دانيد؟ 
یک مورد مهم دیگر را بیان کنم و پاس��خ شما را بدهم. 
یک مورد دیگر بسیج سازندگي اس��ت. در دوراني که 
مرحوم هاشمي رفسنجاني بحث سازندگي را در کشور 
محور گذاشته بود، بس��یج هم به دنبال رفع خرابي ها 
و مش��کالت کش��ور که در دوران دفاع مق��دس اتفاق 
افتاد، رفت و کارهاي زی��ادي انجام داد. ما طرحي براي 
مشارکت مردم در سازندگي کش��ور داشتیم. موضوع 
خیلي مفصلي است و بحث مستقلي به خود اختصاص 
مي دهد. مثالً واکسیناسیون فلج اطفال یکي از برنامه هاي 

مهم بهداشتي بود که بسیج پاي کار آمد و با کمک وزارت 
بهداشت توانستند فلج اطفال را در کشور ریشه کن کنند. 
کار بسیار ارزشمندي بود. بعد از این موفقیت خدمت مقام 
معظم رهبري هم رسیدیم و ایشان خیلي استقبال کردند 
و گفتند کار بسیار خوبي بوده و ادامه بدهید. ما طرح هاي 
زیاد دیگري تهیه کردیم. طرح کمربند سبز ایران بود که 
در تمام نقاط مرزي زمین هاي مستعد زیر بار کشاورزي 
برود، در بخش هایي ش��روع ش��د ولي متأسفانه بعدها 
دولت ها حمایت نکردند. یک طرح که خیلي مهم است 
و االن هم به عنوان یکي از مشکالت کلیدي نظام مطرح 
است خصوصي سازي مؤسس��ات دولتي و شرکت هاي 
دولتي بود که روي دست دولت مانده است. کارخانجات 
بزرگ و مؤسس��ات بزرگي هس��ت چون اینها زیان ده 
هستند، هیچ کس س��رمایه خوبي نمي گذارد و ارزان 
مي خرند، بعد مي گویند بیت الم��ال را مفت فروختند. 
این بحث خصوصي س��ازي به این دلیل معروف ش��ده 
است. به یاد دارم در آن زمان گفتیم بسیج این مؤسسات 
را مي خرد و سهام آن را بین بس��یجیان و مردم توزیع 
مي کند و این اتفاق افتاد. این فرآیند را جلو مي بردیم که 
کات کردند و اجازه ندادند ادامه یابد و حوزه اقتصادي و 
بسیج سازندگي هم فعالیت هاي متنوعي صورت گرفت 

که به هر حال جاي طرح آن در اینجا نیست. 

نگفتيد چرا دهه 70 را موفق ترين دوره 
بسيج مي دانيد؟

نیروي مقاومت هویتي داش��ت که س��تاد فرماندهي و 
مدیریت مستقلي بود که مي توانست این تنوع برنامه ها و 
گستردگي کار را مدیریت کند. وقتي تبدیل به سازمان 
بسیج شد این ستاد کوچک شد. سپاه هم گرفتاري هاي 
زیادي داشت. ستاد س��پاه نمي توانست با ستاد بسیج 
جایگزین شود. به هر حال کشور در بخش هاي مختلف 
مش��کالتي داش��ت مخصوصاً تهدیدات برون مرزي و 
مسائلي که وجود داشت، تقویت نیروي قدس و امثالهم 
و کارهایي که در مجموعه سپاه رقم مي خورد. لذا ستاد 
بسیج ضعیف و محدود ش��د و خود به خود این تأثیر را 
روي رده ها گذاشت. سپاه هاي اس��تان که در حقیقت 
اقتدار بسیج به سپاه هاي استاني آن بود از بسیج گرفته 
شد و زیرنظر س��پاه آمد. در حقیقت بین ستاد بسیج و 
سازمان بسیج با رده هاي بعدي یعني شهرستان و بخش 

و روستا قطع رابطه اتفاق اتفاد. 
سپاه استان سلسله مراتب را قطع مي کند و این ساختار 

ابهام دارد چرا که حفظ هویت سازماني یک اولویت مهم 
است؛ اما این اتفاق نیفتاد و عماًل نه سازمان بسیج به آن 
معنا راه افتاد و نه اینکه یک ستاد تخصصي براي ستاد 
سپاه شکل گرفت. یعني عماًل در مدیریت بسیج دچار 
مشکل شدیم و این پراکندگي و رخوت طوري ایجاد شد 
که همه احساس مي کردند، در نیروهاي مقاومت بسیج 

ضعیف شده است. 
دالي�ل ديگ�ري را هم مي ت�وان براي 

موفقيت آن دوره زماني ذکر کرد؟
انسجام و اقتدار و یکپارچگي ستاد نیروهاي سپاه هاي 
استاني یک اولویت مهم و حیاتي دیگر بود. جز انسجام 
و تداوم آن دلیل دیگري نیس��ت. من 8 سال در نیروي 
مقاومت بودم، 8 سال هم آقاي حجازي که با هم 16 سال 
مي شود. این ثبات برنامه ها و تداوم برنامه ها تأثیرگذار 
است تا این که برادري اینها را کنار بگذارد و کار دیگري را 
شروع کند. این به نظر من ثبات، انسجام، تداوم منجر به 
حمایت هاي بي دریغ مقام معظم رهبري نیز شد و البته 
االن هم ایشان حمایت هاي گسترده اي از بسیج دارند. 

خب در دوره هاي بعد همچنان شاهد 
ايده هاي نو در بسيج بوده ايم؟

ایده ها همچنان وجود دارد مخصوصاً در زمان س��ردار 
نقدي ایده هاي متنوعي معرفي شد ولي قدرت اجرایي 
نداشتند. خودشان هم مدعي بودند که قدرت اجرایي 
نداشتند و ایده ها روي زمین مي ماند و در رده ها حمایت 
نمي شد در حالي که بودجه بسیج خیلي افزایش یافت. 
زماني که ما نیروي مقاومت بسیج بودیم کل بودجه بسیج 

براي همه رده ها ۴/5 میلیارد تومان بود. 
از هم�ان س�ال 6۸ رق�م کل بودج�ه

4/5 ميليارد بود؟
خیر، قبل از 76 کمتر هم بود و میانگین این س��الها را 
عرض مي کنم. حداکثر بودجه اي که من آخرین دوره 
گرفتم ۴/5 تا 5 میلیارد تومان بود با این همه رده هایي 
که گستردگي زیادي داشت البته بعد از من که سردار 
حجازي تش��ریف آوردند جهش اعتباري داش��تیم به 
واسطه دو درصد س��ود کارخانجات که قانون تصویب 
کرده بود، در اختیار بسیج قرار دادیم. به نظرم مي رسد که 
آن دوران، دوران درخشاني بود و االن هم البته زحمت 
زیادي کشیده مي شود و بسیج هم واقعاً تالش هاي خوبي 
دارد و کارهاي خوبي هم صورت مي دهد ولي به اعتراف 

همه عزیزان دهه 70 دوره طالیي و بهتري بود. 
يکي از اتهاماتي که به بسيج مي زنند 
اتهام فعالي�ت سياس�ي و دخالت در 
فضاي سياسي کشور است؛ نظر شما درباره 

اين اتهامات چيست؟
در کل بس��یج همانطور که در عرصه ه��اي فرهنگي ، 
اجتماعي و اقتصادي ، امنیتي ، دفاعي و غیره مأموریت 
دارد در عرصه سیاسي هم مأموریت دارد و نمي توان گفت 
هیچ مأموریتي ندارد. مق��ام معظم رهبري به صراحت 
تأکید فرمودند باید بسیج فعالیت  سیاسي داشته باشد، 
منتها این چارچوب فعالیت سیاسي نباید منجر به دخالت 
در جناح بندي ها شود. وقتي مي گوییم بصیرت افزایي 
بسیج یعني مردم دشمن شناس و مصلحت شناس باشند 
و مصالح خود ، نظام و انقالب را در بعد ارزش هاي انقالب 
در نظر بگیرند. به هر حال اینها را به عینه ببینند که کجا 
تقویت مي شود و کجا ضربه مي خورد و از کجاها ممکن 
است دچار سستي و ضعف شویم. لیبرالیسم یک تفکر 
است، تکنوکراتي در حوزه اقتصادي یک نظریه است. 
وقتي به این نظریات مي پردازیم ممکن اس��ت مواضع 

مسئله امر به معروف و نهي از منکر و مقابله با مفاسد اجتماعي یکي دیگر از اقدامات 
موثر این دوره زماني بود. البته حرکت اولیه و جریان اصلي بس��یج ترویج فرهنگ 
انقالب و ارزش هاي انقالبي- دیني به شکل هاي مختلف در پایگاه هاي مقاومت و 

پایگاه هاي بسیج بود
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و دیدگاه هایي که بسیج دارد هم جهت شود یا مخالف 
جهتي با یکي از اعضا یا گروه ها شود. این مقصر بسیج 
نیست. بسیج از نظام دفاع مي کند. از ایده ارزشي و دیني 
خود دفاع مي کند. این که جناحي منتفع ش��ود و یک 
جناحي ضرر ببیند به آنها مربوط است و ربطي به بسیج 
ندارد. ممکن است تخلفي در جاهایي صورت بگیرد ولي 
نباید به کل بس��یج تعمیم داد. ممکن است فرمانده یا 
مسئولي از سپاه و بسیج در یک نقطه اي از کشور کاري 
انجام دهند. این خالف است و دادسراي نظامي ما ست 
که به خیلي از این پرونده ها رس��یدگي و با فرد برخورد 
مي کند. خیلي رسانه اي نمي شود ولي این اتفاق گاهي 
رخ مي دهد ولي بر بدنه بسیج و کل سپاه به هیچ وجه این 
اتهام وارد نیست یعني شأن خود نمي داند که در بازوي 
یک حزب ،گروه یا جناحي قرار بگیرد. خودش در رأس 

نظام و ارزش هاي نظام قرار دارد. 
براي تخطئه شأن و جايگاه بسيج، نظام 
سلطه و برخي از جريانات داخلي تالش 
مي کنند تقابل مردم- بسيج را عملياتي 
کنند و بر همين اس�اس در طراحي هاي 
خود تصويري خش�ن و پرخاش�گر ارائه 

مي دهد؛ نظر شما در اين باره چيست؟
استکبار جهاني و دشمنان ما بعد از ۴0 سال از انقالب 
متوجه شده اند تش��کیل نهادهایي مانند بسیج و سپاه 
از عوامل اقتدار نظام بوده اس��ت. بر همین اساس دائماً 
در تالشند تا چهره اینگونه نهادهاي انقالبي را تخریب 
کنند. مراکز مطالعاتي زی��ادي به آنها کمک مي کند تا 
به این نقطه برس��ند چرا که همانطور که عرض کردم 
سپاه و بسیج را عامل بسیار مهم در حفظ نظام و تحقق 
اهداف نظام و پیش��برد برنامه هاي نظام مي دانند و  در 
همین راستا فضاسازي در رسانه ها را دائماً مورد توجه 
قرار مي دهند و بعضاً عوام��ل داخلي نیز آنها را حمایت 
مي کنند. باید به بحث نفوذ هم توجه داشت؛ ما هم نفوذ 
فردي داریم هم جریاني. نفوذ فردي همانند س��یامک 
پورزند است که به 200 خبرنگار و هنرمند پول مي داد 
و آنها را در عرصه هاي مورد نظر امریکا هدایت مي کرد. 
نفوذ جریاني هم یعني یک جری��ان لیبرالي که طوري 
فکر و عمل مي کند که در جهت دشمن قرار بگیرد. در 
فتنه هایي که اتفاق افتاده است، یک نوک حمله جریان 
سپاه و بسیج بوده است. هرچند واقعاً مظلومیت سپاه 
و بسیج در این حوادث براي دفاعي که انجام مي دادند 
مشهود است چون به هر حال یک آشوب شهري همانند 
صحنه جنگ نظامي نیست و راحت نمي توانیم در آن 
مقابله کنیم، بلکه باید با احتیاط و تحمل فش��ار باشد. 
به یاد دارم شهید همداني زماني که فرمانده سپاه تهران 
بود و مسئولیت مقابله با فتنه 88 و نیروهاي آشوبگر را 
داشت، آنها مي خواستند از خیابان عبور کنند و به سمت 
جنوب و بیت رهبري بروند که ایشان به نیروهاي خود 
دس��تور داد که اجازه تیر ندارید ولي نباید اجازه دهید 
جمعیت از اینجا عبور کند، در حالي که آنها مسلح بودند. 
خود شهید همداني مي گفت خدا شاهد است فشاري که 
به ما در این نقطه آمد از کربالي 5 بیشتر بود. اینها فشار 
زیادي را تحمل کردند تا نظام را حفظ کنند و این فتنه 
به اهداف خود نرسد. اینها مسئولیت سپاه است. سپاه 
پاسدار انقالب و این نظام اس��ت و بسیجیان عزیز ما به 
همراه عوامل و نیروهاي اصلي سپاه چنین مأموریتي را 
دارند و الحمدهلل موفق بودند. دشمنان به واسطه ابزارهاي 
مختلفي که در دست دارند و از جمله رسانه هاي پرشمار 
) چه در داخل و چه در خارج از کشور( تالش مي کنند 

این فضا را در تبلیغات عمومي خود ایجاد کنند که سپاه 
و بسیج در مقابل این جریانات معترض هستند. اگرچه 
دشمن و جریان هاي ضدانقالب در این جهت هزینه هاي 
گزاف اقتصادي مي کنند اما به دلیل اینکه بسیج در بدنه 
مردم و جامع��ه وجود دارد هیچ وق��ت این اتفاق جنبه 
عیني پیدا نمي کند. در تبلیغات و فضاي مجازي یا در 
عرصه هاي دیگر که در اختیار دارند ممکن است هر مقدار 
بتوانند تبلیغات کنند اما در واقع و در صحنه و خیابان و 
میدان چنین اتفاقي رخ نمي دهد یعني بسیج هیچ وقت 

از مردم جدا نمي شود چون بدنه مردم را دارد. 
البت�ه در بح�ث اس�تفاده از رس�انه، 
روايتگ�ري نداريم و آنچ�ه را واقعيت 
است نمي توانيم نش�ان  دهيم. اين ضعف 
بسيج نيست؟ يعني اس�تفاده نکردن  از 

رسانه يك ضعف به شمار نمي آيد؟
توقع بیش��تري از س��پاه و بس��یج هس��ت ک��ه براي 
بصیرت افزایي و انتقال معارف اس��ت. البت��ه در حوزه 
سیاسي ابعادي از آن مربوط به دشمن شناسي و مسائل 
مشابه است که براي مطالبه مقام معظم رهبري باید بهتر 
عمل کنیم. ابزار کار طرح هاي مختلفي است، مثالً طرح 
صالحین و طرح هاي بصیرتي همچون طرح والیت ولي 
شاید با ابزار روز تناسب ندارد و نتوانستیم مقداري که 
الزم است در گسترش کار خود مخصوصاً بحث بسیج 

دهها میلیوني خوب عمل کنیم.
 محافظ�ه کاري زياد در اطالع رس�اني 
فعاليت ه�ا و اقدامات بس�يج را قبول 

داريد؟ 
با توجه به اینکه مثال در س��ال 97 و در حالي که به رژه 
اهواز حمله شد یکي از اتفاقاتي که در فضاي رسانه اي به 
ما خیلي کمک کرد؛ توئیت آقاي ظریف بود که به زبان 
انگلیسي نوشته بودند. آقاي ظریف سه عکس را کنار هم 
گذاشته بود و در مورد حمله به رژه خبررساني کرده بود. 
آن سه عکس، عکس کودکاني بود که نیروهاي ارتش و 
سپاه تالش مي کردند آنها را از معرکه بیرون بیاورند. این 
به دنیا نشان داد که فقط به نیروي نظامي ما حمله نشده 
بلکه آنجا زن و بچه بودند. منظور ما چنین کارهایي است 
که با یک عکس حقیقت نشان داده شود. در حالي که به 
عنوان نمونه خاطرم هست در فتنه سال 88  به ما گفتند 
بعد از ظهر عاشوراي 88 بسیاري از زخمي هاي بسیج را 
به بیمارستان بقیه اهلل بردند و به هیچ خبرنگاري اجازه 
ورود ندادند. اگر خبرنگاران مي توانستند با زخمي هاي 

بسیج گفت وگو  بگیرند و عکسي از آنها منتشر کنند، مي 
توانستیم حقایق بسیاري از غائله ظهر عاشوراي 88 را به 

تصویر بکشیم اما نشد.
اوالً قدري مي شود که همان مقدار الحمدهلل انقالب را 
از گرداب ها و گردنه ها نجات داده و پیش برده اس��ت. 
بحث فیلم هایي که از صحنه ه��اي مردمي در جریان 
فتنه 88 گرفته شد بي تأثیر نبود هر چند همانطور که 
اشاره داشتید متأسفانه قوت الزم را در این بخش نداریم 
مخصوصاً آنکه به موقع باشد. خبر آن لحظه اي که باید 
پخش شود ارزش خبري دارد و بعداً معلوم نیست آن 
مقدار اثر را داش��ته باش��د. یک مقداري ممکن است 
مدیریت گزارش ضعف داشته باشد، البته محافظه کاري 
به نظر من کمتر تأثیر داشته یعني کمتر چنین چیزي 
وجود داشته و بیشتر نداشتن فن است  یا آشنا نبودن 
به فنون خبرنگاري و جنگ نرم عملیات رواني اس��ت 
واال قطعاً بچه هاي س��پاه و بس��یج از خدا مي خواهند 
این مظلومیت و این ارتباط مردمي را که اشاره کردید، 
بیشتر بیان شود. هر رش��ته اي تخصص خود را دارد و 
نیاز است این تسلط پیدا شود ولي اجماالً فکر مي کنم 
حفظ ارتباط مردمي که باید س��پاه و بس��یج در بدنه 
جامعه داشته باشند بیشتر کمک مي کند تا آن حوادث 
و کارهاي رسانه اي! همین مسئله مي تواند خیلي مؤثر و 
تعیین کننده باشد، چراکه مردم در یک فرآیند طوالني 
ببینند بسیج و سپاه از آنهاست به آنها اعتماد مي کنند 
ولو خبر و رسانه نتواند این مظلومیت را منعکس کند 
یعني ما به یک بحث درازمدت نیاز داریم، به یک چیز 
عمیق و ریشه اي نیاز داریم تا شکلي و ژورنالیستي باشد. 
این در جاي خود خوب است و نمي خواهیم منکر شویم 
ولي اگر ریشه ها و ارتباطات و همراهي ها خوب دیده 
شود و مردم ش��ناخت پیدا کنند و خود حضور داشته 

باشند که الحمدهلل بخش زیادي اینچنین است. 
البته رس��انه ها هم مس��ئولیت دارند و باید بسیجي به 
میدان بیاید. ارتباط تنگاتنگ با م��ردم و ارائه خدماتي 
که در طول سال هاي اخیر بس��یج به مردم ارائه داده و 
براي اینکه به مردم جاهاي مختلف و افکار عمومي کشور 
بخواهیم بگوییم بسیج این خدمات اجتماعي، فرهنگي و 
اقتصادي را انجام مي دهد قاعدتاً نیازمند رسانه هستیم. 
اینکه در فالن منطقه مرحوم استان سیستان یا استان 
ایالم خدماتي ارائه مي شود نیازمند این است که یک کار 
منسجم رسانه اي داشته باشیم. قباًل هم عرض کردم و 
ممکن است شنیده باشید که وقتي در جهاد سازندگي 

فعالیت هاي زیادي انجام دادند خدم��ت امام رفتند و 
گزارش کار س��الگرد جهاد را از طرف ش��وراي مرکزي 
خدمت آنها دادند امام قدري برافروخته شدند و گفتند 
اینها را به مردم بگویید و چند ب��ار هم بگویید، چرا که 
مردم فراموش مي کنند. یک مرغ یک تخم مي گذارد این 
همه سروصدا مي کند، شما این همه کار کردید و هیچ 

چیزي نمي گویید.
 مسئله مهمي که باید در اینجا مورد توجه قرار بگیرد آن 
است که متأسفانه ما قرارگاه جنگ نرم در کشور نداریم. این 
بحث شما به ایجاد چنین قرارگاهي بازمي گردد که جریانات 
معاند را رصد و شناسایي کند و مقابله قانوني با آنها داشته 
باشد. مقام معظم رهبري این توقع را داشتند که شوراي 

عالي انقالب فرهنگي قرارگاه جنگ نرم کشور شود.  
در پاي�ان تحليل خ�ود از الگوپذيري 
بسياري از کشورهاي مسلمان از بسيج 

مستضعفين را  بفرماييد.
این هم نکته مهمي بود که جزو محورها نوشته بودم ولي 
فرصت نشد توضیح دهم. همان طور که سردار سلیماني 
بیان کردند دفاع مقدس که واقعاً یک قله براي جریان هاي 
جهادي است. واقعاً فرهنگ ایثار و شهادت که با تشکیل 
بس��یج در دوران دفاع مقدس و پس از آن شکل گرفته 
اس��ت، درس مهمي براي ملت هاي آزاده اس��ت و این 
یک نماد درخشان اس��ت که موفقیت ها و پیروزي ها و 
مقاومت هاي بسیاري را براي ملت هاي منطقه به همراه 
داشته است. زماني که نیروي مقاومت بسیج بودم یک 
گروه از طرف سید حس��ن نصراهلل براي بسیج آمدند و 
گفتند این تشکل حزب اهلل را س��ازماندهي مي کنیم و 
مي خواهیم از تجربیات شما استفاده کنیم. مفصل مطالبي 
را خدمت آنها بیان کردیم و بعد یک هفته در بخش هاي 
مختلف نیروي مقاومت مي چرخیدند. به یاد دارم همان 
مقطع به آنها گفتم هر چند در حال جنگ هستید ما هم 
باید آمادگي رزم را داشته باشیم ولي کمک به محرومان 
و مردم را هیچگاه از سازمان خود دور نکنید. سعي کنید 
به موازات آن آمادگي رزمي خدمت به مردم و محرومان 
در اولویت کار شما باشد که آنها هم پذیرفتند و الحمدهلل 
عمل کردند. یکي از دالیل محبوبیت حزب اهلل لبنان و 
اینکه توانسته در دل مردم جا داشته باشد این است که 
در رسیدگي به مناطق محروم لبنان موفق عمل کرده 
است. ولي جریانات معارضین و دشمنان از این اقدامات 
و در انتقال این تجربیات بسیار نگران و ناراحت هستند. 
به هر حال سوریه  در نزدیکي سقوط قرار داشت، عراق 
هم همین طور بود و این دو کشور توانستند با مشارکت 
نیروهاي مردمي خود و با همین بسیج ملي نجات یابند 
و اینها درس گرفته از حرکت بسیج ماست. خوب است 
که حداقل در حد مطالعات و بررسي هایي که باید صورت 
گیرد و چگونگي انتقال این فرهنگ به ملت هاي آزادیخواه 
دنیا تحقیق شود. هر ملت و هر کشوري بخواهد در مقابل 
استکبار بایستد نیاز به نیروي مردمي دارد. االن در دنیا 
نیروي مردمي داریم ولي بسیج نیست. کشورهاي شرقي 
و نیروهاي مردمي اجباري است یعني کل دانشجویان و 
کل کارگران در نظام کمونیستي در ارتش هستند و باید 
سالي چند روز آموزش ببینند تا در زمان جنگ از اینها 
استفاده شود. حتماً باید مد نظر داشت که بسیج  باید به 
صورت نهادینه براي انتقال فرهنگ به ملت هاي دیگر 

مخصوصاً جهان اسالم تالش کند.
تش�کر از وقتي که در اختي�ار ما قرار 

داديد
تندرست باشید 

اس��تکبار جهاني و دشمنان ما بعد از ۴0 س��ال از انقالب متوجه شده اند تشکیل 
نهادهایي مانند بسیج و سپاه از عوامل اقتدار نظام بوده است. بر همین اساس دائماً 

در تالشند تا چهره اینگونه نهادهاي انقالبي را تخریب کنند
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گفت وگو با س�ردار نقدي، هميش�ه جذاب و خواندني است. صراحت، 
صداقت و شجاعت در بيان مس�ائل جزء الينفك رفتار اوست که البته 
بعضاً براي اين ويژگي ها هزينه هم پرداخته است. سادگي در رفتار فردي 
و مديريتي وي زبانزد اس�ت. دفتر کار او به غايت ساده است و به جرئت 
مي توان گفت از امکانات دفتر يك مدير دست چندم هم بهره مند نيست. 
چه زماني که رئيس سازمان بسيج مستضعفين بود و چه اکنون که معاون 
هماهنگ کننده سپاه پاس�داران انقالب اسالمي است.  سردار سرتيپ 
بس�يجي محمدرضا نقدي را مي توان نمونه عيني يك بسيجي ناميد. 
به مناسبت چهلمين سال تشکيل بسيج مستضعفين با او به گفت وگو 
نشستيم. مشغله کنوني او گرچه بسيار فراتر از مسئوليت در بسيج است، 
ليکن باعث نشد براي بسيج وقت نگذارد. سردار نقدي سخت معتقد است 
که رؤساي بسيج در ادوار مختلف، فرمانده يا رئيس نيستند، بلکه نقش 
دبيرخانه و هماهنگ کننده تدابير را ايفا مي کنند. فرمانده بسيجيان آقا 
هستند.  آنچه در پي مي آيد حاصل گفت وگوي ما با سردار نقدي است.

سازمان بسيج از زمان تشکيل تا کنون سه بار تغيير نام 
داده است. از ابتداي تشکيل »واحد بسيج« بود، در زمان 
آقاي حجازي به »نيروي مقاومت بسيج« تغيير يافت و با 
ورود جنابعالي »سازمان بسيج مستضعفين« شد. فلسفه 

اين تغيير نام ها چه بود؟ 
واحد بسیج ابتداي انقالب تشکیل ش��د، یک تشکل کوچک بود و هنوز 
مي خواست جوانه بزند و این طور نبود که نام بزرگي را روي آن قرار دهند. 
چیزي وجود نداش��ت و باید موجودیت مي یافت . بنابراین آن زمان در 
مجموعه سپاه کارهاي مختلفي بود و واحدي به نام بسیج درست کردند 
که ستادي این کار را دنبال کند. در جنگ بسیج کارایي و گستردگي خود 

را نشان داد. 
با تدبیر فرمانده معظم کل قوا، بعد از جنگ تصمیم گرفته شد در عداد سایر 
»نیروها« دربیاید و همانند نیروي زمیني، هوایي و دریایي یک نیرو شود 
که تحت عنوان نیروي مقاومت بود. با این وضعیت هم نزدیک به 20 و چند 
سال بسیج طي شد که به عنوان نیروي مقاومت بود. نزدیک به 20 سال و یا 
بیشتر این وضعیت را طي کرد و جلو آمد. بعداً کارکردهاي دیگر بسیج غیراز 
نظامي گري خود را نشان داد و جنبه هاي فرهنگي، حضور در عرصه اقتصاد 
مقاومتي، جنبه هاي محرومیت زدایي، جنبه هاي هنري و جنبه هاي علمي 
انقالب ضرورت یافت که بسیج به صورت گسترده وارد شود.  پیشنهادي از 
سوي فرمانده وقت کل سپاه شد که این ساختار فراتر از نیرو هست و در تراز 
یک نیرو نیست که در تراز خود سپاه و کل سپاه است و سطح تشکیالتي 

راهبردي پیدا کند و به حالت سازمان مطرح شود، نه به صورت نیرو. 
سازمان فراتر از نيرو است؟

این پیشنهاد به این دلیل بود که بر اساس تشکیالت ساختاري 
نیرو رده عملیاتي است. ستاد کل سپاه حالت راهبردي است. این را در تراز 
رده ستاد کل سپاه آوردند. مجموعه بسیج را در رده ستاد کل سپاه آوردند و 
رئیس سازمان بسیج جانشین فرمانده کل سپاه در امر بسیج تعریف شد. 

پس ارتقا پيدا کرد؟
از نظر ساختاري و ادبیات ساختاري و سازمان ارتقا یافت منتها 
این کار ویژگي هایي داشت که قسمت هاي پشتیباني و آمادی و امثال اینها 
را از بسیج گرفتند و گفتند واحدهاي سپاه این کارها را انجام مي دهند. 
شاید از نظر اختیارات اجرایي و قدرت اجرایي تنزل یافت اما از نظر جایگاه 
ساختاري و ادبیات سازماني ارتقاي س��ازماني بود ولي از نظر اختیارات 

اجرایي و میداني و عملیاتي به سپاه استاني رفت و اینها به آنها واگذار شد. 
اینها مسائل تشکیالتي است و این بحث زیاد مورد عالقه مردم نیست. 

چرا بسيج مستضعفين شد؟
بس��یج مس��تضعفین از ابتدا بود. از ابتدا که امام این مسئله 
را پایه گذاري کردند ش��اید از قب��ل انقالب فرموده بودن��د نیاز به حزب 
مستضعفین داریم. تشکلي شامل همه مستضعفاني که مورد ظلم قرار 
گرفتند و حق آنها را مستکبران ضایع کردند و مصادره کردند. مستضعف 
کسي است که مورد استضعاف قرار گرفته است، نه فرد ضعیف منظور باشد. 
آدمي که به ضعف کشیده شده و حق او پایمال شده است، حق او مصادره 
شده است. مستضعف با ضعیف فرق دارد. ضعیف شاید فردي است که مورد 
ظلم قرار نگرفته است بلکه فرد ضعیفي است ولي مستضعف کسي است 
که این استضعاف فاعلي دارد که آن طاغوت و استکبار است. انساني را به 

استضعاف و به بند و ضعف کشیده است. 
تشکل این به ضعف کشیده شدگان و تشکل مظلوم واقع شدگان در مقابل 
استکبار ضرورت غلبه بر آنها اس��ت. باالخره نمي توانیم سالح قوي تر از 
مستکبرین فراهم کنیم. امکان مردم مستضعف نیست که از ساز و برگ 
نظامي قوي تر از مستکبرین و طاغوت را تهیه کنند. نمي خواهند تسلیم 
شوند و چطور مي شود هم تسلیم نش��د و هم ساز و برگي معادل دشمن 
نداشت؟ راه این تش��کل و یکپارچگي و انسجام بین مستضعفین است 
که وقتي با هم متحد ش��وند مي توانند با یک قدرت قلدر دست و پنجه 

نرم کنند. 
مورچگان را چو فتد اتفاق/   شیر ژیان را بدرانند پوست!

 یعني مورچه خیلي کوچک است و با شیر مقایسه کنید چیزي نیست 
ولي وقتي مورچگان متفق مي شوند و حمله مي کنند، یک شیر و یک فیل 
را با آن هیکل بزرگ از پاي درمي آورند. مستضعفین وقتي متحد شوند و 
انسجام پیدا شود مي توانند غلبه کنند. این سنت الهي است. وقتي اتفاق 
و اتحاد بین مردم پیدا شود مي توانند بر طاغوت و قدرت هاي بزرگي که 
سازوبرگ و سالح زیاد دارند غلبه کنند. بنابراین امام از ابتدا براي غلبه بر 

طاغوت و ظالمین بزرگ بین المللي و مستکبرین اندیشه مستضعفین را 
از قبل انقالب مطرح کردند که باید چنین تشکلي داشته باشیم که بعد 
از انقالب به صورت بسیج مستضعفین این تشکل را ایجاد کردند تا یک 
محوري براي تشکل مورد ظلم واقع شده هایی که مصمم هستند حق خود 

را از طاغوت بگیرند. 
تش�کيل معاونت ام�ور بين المللي در زمان رياس�ت 

جنابعالي، با همين نگاه بود؟
اینکه این تش��کیالت را جهاني ببینیم از ابتدا نگاه امام بود. بحث بسیج 
جهاني و یک صد میلیوني جهان اسالم را مطرح کردند، بسیج 20 میلیوني 
را در داخل کشور مطرح کردند و امام راحلي که بنیان گذار بسیج هستند 
بسیج صدمیلیونی را در جهان اسالم مطرح کردند و طبعاً اقتضا مي کرد. 
یعني بسیج در سیر تکاملي خود به نقطه اي رسید که باید در جهان اسالم 
حرف مي زد. باید این تجربه را منتقل مي کرد و ما هم دیدیم عماًل اتفاق 
افتاد. بحث معاونت بین المللي یا همکاري هاي بین المللي براي این بود که 
بتوانیم تجربه بسیج مستضعفین را به تمام مستضعفین دنیا منتقل کنیم و 
آنها را هم به میدان بیاوریم. براي این کار سازمان و نیروي قدس را داریم که 
براي کمک و یاري مستضعفین عالم است. منتها تجربه هاي سازماندهي 
بسیج در آن نیرو وجود ندارد و اینجا کسي بخواهد این کار را براي دنیا و 
مستضعفین دنیا تعریف کند ایده معاونت بین الملل مطرح شد که در این 
امر نقش آفریني کند و شما هم شاهد بودید که هم در عراق حشدالشعبي 
درست شد و هم در سوریه نیروهاي وطني درست شدند و هم در لبنان و 
جاهاي دیگر و کشورهاي دیگري که مبارزه آنها شکل گرفته است، ریز به 

ریز الگوي بسیج را بردند و پیاده مي کنند. 
به بسيج 20 ميليوني اشاره کرديد. به خاطر دارم ابتداي 
آذر ماه ۹2 پي�ش از خطبه هاي نماز جمع�ه تهران به 
صورت رسمي براي اولين بار اعالم کرديد که آرزوي امام 
محقق شد. مي خواستم بدانم به موازات اين ارتقای کمي، 

آيا از نظر کيفي هم در اين حوزه اتفاقي افتاده است؟

رحيم زيادعلي- کبري آسوپار

گذشته و حال و آينده بسيج در گفت وگوي تفصيلي با سردار نقدي فرمانده اسبق بسيج

تلخ ترین مأموریت بسیج  را داشتم

وقتي اتفاق و اتحاد بین مردم پیدا شود مي توانند بر طاغوت و قدرت هاي بزرگي که 
سازوبرگ و سالح زیاد دارند غلبه کنند. بنابراین امام از ابتدا براي غلبه بر طاغوت 
و ظالمین بزرگ بین المللي و مستکبرین، اندیشه مس��تضعفین را از قبل انقالب 

مطرح کردند که باید چنین تشکلي داشته باشیم

ان
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ی| 
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حتماً اتفاق کیفي افتاده اس��ت. یعن��ي قابل قیاس 
نیست. ما امروز نزدیک به دو هزار و 800-700 گردان 
بسیجي داریم که در قالب گردان هاي بیت المقدس، 
گردان هاي امام حسین)ع(، گردان هاي امام علي)ع( 
سازماندهي ش��دند. اگر چنین ظرفیتي را در زمان 
دفاع مقدس داشتیم تا آن سوی مرزهاي عراق پیش 

مي رفتیم. 
چنین تشکل آموزش دیده و سازمان یافته اي را اگر 
داشتیم مي توانس��تیم کارهاي خیلي بزرگي انجام 
دهیم. اینها کیفیت هس��تند یعني وقتي س��ازمان 
یافتند، آموزش دیدند، کیفیت هستند به عالوه اینکه 
در جنبه هاي دیگر رشد و تکامل بسیج در عرصه هاي 
مختلف وجود نداشته است. االن بسیج حقوقدانان را 
داریم که برجسته ترین حقوقدانان تراز یک کشور 
در این تشکل هس��تند. بسیج اس��اتید را داریم که 

برجسته ترین اساتید و استاد تمام فراواني از دانشگاه ها  
عضو این تشکل هستند. بسیج پزشکان داریم. البته 
در زمان جنگ بسیج پزش��کان داشتیم و عملکرد 
درخشاني داشته است ولي خیلي از این اقشار دیگر 
را با این کیفیت و این سطح از علم و دانش و تخصص 
در رشته هاي مختلف نداشتیم. اینها کیفیت است. 
بسیج رسانه اصاًل نداشتیم. سال 9۴ یا 93 تشکیل 
شده است. اینها کیفیت هس��تند. بسیج مداحان، 
بسیج روحانیون و طالب و غیره داریم. بسیج اساتید 
حوزه هاي علمیه داریم. بسیج اساتید دانشگاه ها را 
قبالً داشتیم و االن بسیج اساتید حوزه هاي علمیه را 
5 سالي است تشکیل دادیم و وزنه بسیار بزرگ فقهي 
است که ش��اید در دنیا معادل چنین تشکل بزرگ 
فقهي وجود ندارد. تشکل انقالبي با این کیفیت که 
تماماً مجتهد هستند وجود ندارد. کل بسیج اساتید 
حوزه هاي علمیه که االن تشکیل شده همه مجتهد 
هستند. تش��کل بزرگي از مجتهدین است. این کار 
نظیر و سابقه نداشته است. همه کیفیت است که در 
عرصه قشري خود نقش آفرین هستند. بسیج اصناف 
و بسیج مهندسین ما فعال هستند. بسیج مهندسین 
را االن در چند رشته جدا داریم. بسیج کشاورزي براي 
خود سازماني دارند، بسیج مهندسین صنعتي تشکل 

جداگانه دارند. بسیج کارگري قدیمي تر است. از قدیم 
بوده اس��ت و این س��ؤالی که مي پرسید این کمیت 
اضافه شده کیفیت هم داشته است، این پاسخ است 
که شما مي بینید اگر بخواهیم از نظر نظامي کیفیت 
را در نظر بگیریم نقش آفریني بسیجیان در شکست 
داعش در عراق و سوریه یک کیفیت نظامي را نشان 
مي دهد. تشکل 2 هزار و 700-600 گردان بسیجي در 
قالب هاي مختلف یک کیفیت آموزش دیده سازمان 
یافته رزمایش کرده است. این کیفیت را ضمن کمیت 

و رشد چند ده برابري کمیت را نشان مي دهد. 
وجود همین اقش��ار همانند بس��یج هنرمندان که 

برجس��ته ترین هنرمندان را در بس��یج هنرمندان 
داریم. اینها کیفیت است. وقتي یک کسي که جزو 
بسیج هنرمندان است فیلمي را مي سازد که در زمان 
خود باالتری��ن نفوذ در جریان ه��اي اجتماعي پیدا 
مي کند کیفیت محسوب مي شود. اینها نبوده است 
و کیفیت هایي است که در طول این سال ها به بسیج 
اضافه شده است و بس��یج یک روند تکاملي کمي و 

کیفي را داشته است. 
در ميانه فتنه ۸۸ به رياست سازمان 
بسيج منصوب ش�ديد. آن زمان در 
مورد فعاليت بس�يج در مقابله با فتنه 
نقدها و حتي تحسين ها زياد بود. برخي 
بسيج را متهم به خش�ونت مي کردند، 
برخي معتقد بودند بسيج آموزش الزم و 
آمادگي کامل براي مقابله با جنگ شهري 
را ندارد و به يك نوعي غافلگير ش�ده 
اس�ت، برخ�ي معتق�د بودند بس�يج 
محدوديت هاي�ي در اين زمين�ه دارد. 

عملکرد بسيج را در آن چند ماه و بعضًا 
اتفاقاتي که بعد از آن به شکل کوچك 

افتاد، چطور ارزيابي مي کنيد؟
 بسیج نیروهاي مردمي هستند. شاید در حرفه خود 
و قشر خود حرفه اي هس��تند اما در مسئله جنگ و 
امنیت نیروهاي مردمي هستند که شغل دیگري دارند 
یا حرفه آنها بحث نظامي گري و مقابله با اغتش��اش 
نیست. طبیعتاً آن کسي که صحنه را مدیریت مي کند 
متولي امر است. در دفاع مقدس سپاه جنگ را اداره 

مي کند، ارتش جنگ را اداره مي کند. 
آنها مدیریت مي کنند و نقشه را طرح ریزي مي کنند 
تا در کجا مستقر باشند. مهندسین کجا جاده بکشند، 
مخابرات کجا مستقر شود و گردان ها به چه سمت 
و س��ویي حرکت کنند و چه ساعتي حرکت کنند و 
اینها طراحي هایي است که توسط سپاه و ارتش انجام 

مي شود و بسیجیاني که شغل هاي دیگري دارند را 
آموزش مي دهند و در چهارچوب طرحي که ریختند 
از آنها استفاده مي کنند. در مس��ائل امنیت داخلي 
شهرها، مس��ئولیت با نیروي انتظامي است. بسیج 
مسئولیتي ندارد. بر اساس طرحي که او مي ریزد و مثاًل 
جریان اغتشاشي را مي خواهند کنترل کنند نیاز است 
دست کمک به سوي بسیج دراز کند چون امکانات ما 
به اندازه کافي نیست. آنجا بسیج در چارچوب طرحي 

که او مي ریزد وارد میدان مي شود. 
اين پيش از بحران است؟

خیر. شرایطي که حتي بحران شود مثاًل 
س��پاه باید مس��ئولیت را برعهده بگیرد که طراحي 
براي به کارگیری بس��یجیان انجام دهد . بنابراین ما 
نمي توانیم ضعفي را متوجه بس��یجیان کنیم. اگر 
ضعفي متوج��ه کار و طراحي باش��د متوجه نیروي 
انتظامي یا سپاه است که باید طراحي مي کردند و به 
نحو شایسته استفاده مي کردند. منتها نقش آفریني 
بسیج آن قس��متي که رس��انه هاي دش��من بدان 
مي پردازند که چند گردان کم��ک نیروي انتظامي 
کرده نیست. اصاًل در جریان فتنه این کوچک ترین 
نقش بسیج است و کمرنگ ترین نقش بسیج است 
که چند گردان ضداغتشاش به نیروي انتظامي کمک 

کند یا در چارچوب س��پاه در موقعي که آشوبي اوج 
بگیرد وارد عمل شود و کمک کند. 

قسمت اصلي، نقش آفریني و بصیرت افزایي بسیج 
به جامعه است. حضور متشکل در میدان ها و دعوت 
به حضور مردم است و این اتفاق بزرگي است که در 
فتنه 88 افتاده اس��ت. در فتنه 88 اتفاقات بزرگي را 
بسیج رقم زد که مس��ئله چند گردان ضداغتشاش 
در مقابل آن هیچ اس��ت. حرکت بزرگ مردم در روز 
قدس، حرکت بزرگ مردم در روز 13 آبان 88 است 
که شاید دیگر تا امروز چنین تجمعي تکرار نشده. به 
خاطر اینکه بصیرت بخشي انجام شد و حساسیت 
مردم در این موضوع باال رفت و آگاهي رساني شد و 
مردم ضرورت احساس کردند تا حضور یابند و فتنه را 
خنثي کنند. بنابراین اگر شما به سوابق رجوع کنید 
تجمعي به اندازه 13 آب��ان 88 نداریم. آنچه فتنه را 
شکست، برخورد چند گردان ضداغتشاش نبود. آنها 
بخش کوچک کار بسیج بود. در فضاي فتنه و غباري 
که ایجاد کردند و سعي مي کردند حقیقت بر مردم 
نامعلوم باقي بماند و مردم تکلی��ف خود را نداند که 
باالخره باید از چه کسي حمایت کنند و چه کار کنند، 
بسیج با حضور مقتدرانه در عرصه روشنگري و آگاهي 
بخشي و رسانه هاي مختلف و انتش��ارات و بیانات و 
س��خنراني هاي مختلف و زنجیره اي در تمام کشور 
کار بزرگي انجام داد. حماسه 9 دي نقش پررنگ تر 
و مهم تر از این مسئله دارد. اینها را چه کساني انجام 
دادند؟ بسیجیاني که مردم را در محله هاي خود جمع 
کردند و در مساجد براي آنها صحبت کردند و مسئله 
فتنه را ش��کافتند. مردم را توجیه کردند، حقایق را 
بازگو کردند، فیلم ها را نشان دادند و غباري که دشمن 
درست کرده بود تا حقیقت روشن نشود را کنار زدند 
و مردم آن طور حضور حماسي در 9 دي پیدا کردند 
و اینها ظرفیت هایي بود که بسیج در آن نقش اساسي 

و محوري داشت. 
آن چه به فتنه خاتم��ه داد درگیري ه��اي جزئي و 
مختصري که اتفاق افتاد نبود. آن چیزي که در فتنه 
دشمن را سرکوب کرد و فتنه گران را زمین گیر کرد 
و غائله را خاتمه داد حضور بسیار گسترده مردم بود 
که نتیجه برنامه روشنگري و بصیرت بخشي و آگاهي 
بخشي از طریق رسانه هاي بسیجي و از طریق رسانه  
س��خنران در میان مردم و از طری��ق ارتباط با یک 
یک مردم بود. حتي کارهایي بس��یجیان کردند که 

فوق العاده اثربخش بود. 
در همان زمان بسیجیاني که سطح تحصیالت باال و 
قدرت اقناع باالیي داشتند، به هزاران نفر از افرادي 
که در فتنه فریب خورده بودن��د مراجعه کردند. به 
خانه این افراد رفتند. در دفتر کار آنها مالقات کردند 
و با آنها گفت وگو کردند و مسئله را براي آنها تبیین 
کردند. اینها را قانع کردند که این کار اشتباهي است. 
بیانیه هاي زیادي ش��اید در روزنامه هاي شما چاپ 
شده و در آن تاریخ پیدا کنید که اعضاي ستادهاي 
انتخاباتي که بیشتر از همه در معرض آسیب مشارکت 
در فتنه و آش��وب بودند، بیانیه هاي سلسله واري را 
همان زمان منتش��ر کردند که جزو فتنه نیستیم و 
جزو آشوب نیستیم و ما این کارها را انجام نمي دهیم. 
این افراد را چه کساني آگاه کردند؟ با آنها چه کساني 
صحبت کردند و آنها را قانع کردند که این بیانیه ها را 
صادر کنند؟ همین بسیجیان متفکر و صاحب نظر 
و سطوح باالي عناصر سیاس��ي که در بسیج بودند 

آنچه به فتنه خاتمه داد درگیري هاي جزئي نبود. آن چیزي که در فتنه دشمن را سرکوب 
کرد و فتنه گران را زمین گیر کرد و غائله را خاتمه داد حضور بسیار گسترده مردم بود که 
نتیجه برنامه روشنگري و بصیرت بخشي و آگاهي بخشي از طریق رسانه هاي بسیجي و از 

طریق رسانه  سخنران در میان مردم و از طریق ارتباط با یک یک مردم بود
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توانستند بروند و این نقش خیلي مهم تر از این است 
که در خیابان انجام شد. 

البته اینکه مي گوییم غافلگیر شدند نسبت به اینکه 
تعدادي از ش��خصیت هاي تراز اول کشور که مورد 
اعتماد مردم بودند و مردم اینها را در طول 30 سال 
از انقالب همیش��ه پشت س��ر انقالب دیده بودند و 
همیشه حامي انقالب دیده شده بودند، پرچمداران 
خیلي از حرکت ها بودند و یکباره همه اینها مخالف 
ش��وند، همه در جبهه منتقد ش��وند، این را کسي 
تصور نمي کرد. اینکه رسانه هاي بیگانه تالش کنند 
و یکسري آدم فریب خورده که پول بگیرند و اراذل و 
اوباش خیابان را به هم بریزند و آتش بزنند، همیشه 
احتمال این اتفاق وج��ود دارد. آن چیزي که همه را 
غافلگیر کرد این بود عده اي که در تراز مسئولیت ها، 
در ریاست جمهوري ها، ریاس��ت قوه قضائیه ها، در 

نخست وزیري ها و سطوح اجرایي باالي کشور بودند، 
خودشان معترض و مخالف شوند و دامن به این امر 

بزنند. 
به اينها معترض مي گوييد؟

چه بگوییم؟ آن روز مي گفتند ما اعتراض 
داریم. معترض به اصل نظام بودند. معترض به سالمت 

نظام بودند. 
اين عناد است.

هر چه باشد، به قول ش��ما معاند باشند. 
من نمي خواهم در این امر وارد شوم که ماهیت آنها را 
توضیح دهم ولي این تصور در هیچ یک از مردم وجود 
نداشت. در هر کشوري این اتفاق بیفتد حتماً نظام 
آن کشور سرنگون مي شود. ناگهان ببینید که دهها 
نفر از تراز اول نظام، نه تراز دوم، همه بس��یج شوند و 
نظام را زیرسوال ببرند. مردم خیلي هوشیاري نشان 
دادند که تسلیم این جو نش��دند. بسیجیان خیلي 
هوشیاري نش��ان دادند که تس��لیم این جو نشدند. 
به طور طبیعي بای��د اینها دنبال ای��ن افراد حرکت 
مي کردند. مي خواستم به اینجا برسیم که بسیج در 

فتنه 88 خیلي مظلوم واقع شد. 
آن صحنه هاي بسیار بزرگ و حماسه هایي که بسیج 
در طول تاریخ ۴0 ساله داشته را باید مجسم کنید.  

بس��یج مجری هزاران طرح محرومیت زدایی است 
که در عمق روستاهای کشور انجام شده است. بسیج 
کارهاي هنري بسیار بزرگي انجام داده که حضرت 
آقا فرمودند گویي مولود جدیدي در هنر متولد شده 
است. فرمودند شما کاري در هنر کردید که وقتي نگاه 
مي کنید گویي مولود جدیدي در عرصه هنر ظهور 
یافته است. بسیج اینها است. بسیج شهید شهریاري 
و شکافتن هسته است. بسیج پرتاب ماهواره است. 
بس��یج حرکت هاي عظیمي اس��ت که الهام بخش 
جهان اسالم مي شود و عملیات بزرگ شکست داعش 
را رقم مي زند. ما به تبع آنهایي نرویم که بسیج را طور 
دیگري معرفي مي کنند. این هم )فتنه( یک حادثه 
بوده و زیر یک درصد از حوادث مربوط به بس��یج را 

تشکیل مي دهد. 
البته عملکرد بسیج در مقابله با فتنه 88 و فتنه 76 

و فتنه 96 بسیار درخش��ان و کاماًل قابل دفاع است. 
توانس��ته با حرکت موج هاي مردمي جلوي فتنه را 
بگیرد و آنها را س��ر جاي خود بنش��اند. 23 تیر یک 
ماجرا است، 9 دي یک ماجرا است و در سال 96 در 
شهرهاي مختلف به اقتضاي خود بسیج این ماجراها 
را رقم زده است. این هم پرونده بسیار درخشان است 
و کاماًل قابل دفاع اس��ت و براي هر جاي دنیا کاماًل 

الهام بخش است. 
در بغداد یک اغتشاش شد یکباره صد نفر در یک روز 
کشته شدند. در جاهاي دیگر همین اتفاقات مي افتد. 
اینجا هش��ت ماه فتنه بود، خود بس��یجیان شهید 
شدند. این مهم اس��ت. خیلي درخشان و درجه یک 
است، کار بس��یج در این حوزه درجه یک است و در 
دنیا نظیر ندارد، منتها چیزهاي بزرگي ممکن است 
مورد غفلت واقع شود. کارهاي بزرگي که جنبه هاي 
ایجابي و هیجان انگیز و الهام بخش دارند. باید روي 
این جنبه هاي ایجابي تمرکز کنیم و بسیج را این گونه 
معرفي کنیم. بسیج نماد شهید شهریاري است. ایشان 
یک بسیجي بود. نماد بسیج حججي است. نماد بسیج 
همداني است. با اینها به میدان بیاییم و بسیج را با این 
دید معرفي کنیم. اشاره اي در حد خودش به مسئله 
نقش بس��یج در فتنه 88 و موفقیتي که آنجا داشته 

است که بخش ناپیداي آنکه هیچ یک از رسانه هاي 
دنیا نمي دانند، شاید براي اولین بار از من مي شنوید 
که ارش��ادگران بس��یج و صاحب  نظران متخصص 
اعتقادي و سیاسي بسیج که در جامعه حضور دارند 
ده هزار نفر را مشخص کردند از افرادي که در معرض 
آسیب مشارکت در فتنه بودند و سراغ اینها رفتند و 
با اینها گفت وگو کردند و در خانه ها و دفاتر کاري آنها 
صحبت کردند. صدها بیانیه از اینها در همان موقع در 
رسانه ها منتشر شد و آدم هایي بودند و یا ستادهاي 
انتخاباتي که در آنجا شکست خورده بودند و ممکن 

بود گرفتار فتنه شوند. 
در واقع نوعي مواجهه چهره به چهره 

بود.
بله. اقناع آرامش بود. اینکه مي گفتند گفت وگو کنیم، 
همین بود. به جاي اینکه در خیابان درگیر ش��وند 
بسیاري از افراد یعني 90 درصد آدم ها را با گفت وگوها 

اقناع کردند. 
البته درص��دي اف��راد رذل و بي منط��ق و با اهداف 
متمایزي بودند. این افراد کینه دار بودند و یکس��ري 
بهایي و منافق و ش��الق خورده های مفاس��د بودند. 
افرادي هم قاچاقچي و یکسري افرادي که چک پول 
گرفته بودن��د در خیابان آمدند و آن ش��لوغ بازي ها 
را در آوردند. آن کس��اني ک��ه روز 25 خرداد آمدند 
مردمي بودند که در انتخابات شرکت کردند و اعتراض 
داشتند. اصالً هیچ انگیزه ضد انقالبي نداشتند و اکثر 
اینها طرفدار نظام بودند. کاماًل طرفدار نظام بودند و 
برخي شهادت طلب در دفاع از نظام بودند، اعتراض 
داشتند و تصور مي کردند آن دروغي که گفته شده 
بود و خیلي از مسئولین این دروغ را تائید کردند، تصور 
مي کردند اشکالي به وجود آمده و باید اعتراض کنند. 
وقتي حرکت هاي آن اراذل و اوباش و حمله به مسجد 
و حمله به پایگاه بسیج را دیدند خود همین مردم پا 
پس کشیدند. اینها مردم بودند و عقب رفتند و حاضر 
نش��دند جلوتر بروند. در این پاپس کشیدن آگاهي 
بخشي بسیج بسیار مؤثر بود که توجیه کند بگوید 
در انتخابات طرفدار کسي بودید و حاال رأی نیاورد و 
توجیه مي شوند. 90 درصد این جمعیتي که بودند، 
شاید 98 درصد آنها با گفت وگوي چهره به چهره قانع 
ش��دند. آن دو درصد آدم هایي بودند که هدف هاي 
دیگري داشتند و خود را قاطی این مردم و معترضین 
کرده بودند تا با هدفي کشور را به هم بریزند. از روز 30 
خرداد به بعد فقط مي بینید با جمعیت بزرگي مواجه 
نیس��تید و این چطور اتفاق مي افتد؟ در رأس خود 
بسیجیان خود رهبر معظم انقالب با خطبه غرا مسئله 

را براي مردم تبیین مي کنند. 
این بخشي از مشارکت بسیجیان در برقراري امنیت 
و مقابله با فتنه است که حضور در مقابله با اغتشاشات 
است، س��خت ترین و تلخ ترین مأموریتی است که 
به بسیجیان سپرده شد. اوج بصیرت و اوج گذشت 
بسیجیان را به نمایش مي گذارد. طبعاً جنگیدن با 
دشمن اجنبي و خارجي با وجود مخاطراتي که دارد 
و اینکه سالح هاي پیشرفته و شیمیایي و انواع بمب ها 
را علیه بسیجیان دارند و تعداد زیادي از آنها شهید و 
شیمیایي مي شوند و براي همیشه جانباز مي شوند، 
براي بسیجیان این رزم شیرین تر و گواراتر از این است 
که جلوي یک همشهري یا هم محلي یا یک همخون 
خود از عش��یره و طایفه و اقوام خودش��ان هستند، 
بایستند و کار بسیار سختي است. منتها بسیجیان 

دوران ما نش��ان دادند در این آزمایش سخت هم به 
میدان مي آیند و سربلند بیرون مي آیند. نشان دادند 
افرادي هستند که این از خودگذشتگي را دارند که 
در مقابل قوم و خویش خود اگر خواس��ت در مقابل 
انقالب و اسالمي بایستد حاضر هستند تا پاي جاي 
بایس��تند و از انقالب دفاع کنند. این اوج عظمت و 
بصیرت یک بسیجي است. در صدر اسالم آنچه کم 
آوردند مؤمنین آن دوران در دفاع از حقیقت که منجر 
به حادثه کربال شد در همین صحنه بود. خیلي ها به 
امیرالمؤمنین مي فرمودند ما را براي جنگ بفرستید 
ولي براي جنگ این قسمتي که خویش و قوم هاي ما 
هستند نفرس��تید. حاضر بودند جان بدهند ولي در 
این قسمت کم مي آوردند. بسیجیان دوران ما نشان 
دادند کم نمي آورند ولو در مقابل قوم خویش و رفیق 
خود و هم بازي و هم دانش��گاهي خود براي دفاع از 
انقالب بایستند، اگر آن افراد منحرف شده باشند و از 
مرز شرع پا را  فراتر بگذارند مي ایستند و جان در این 
مسیر مي دهند. این اوج عظمت بسیجیان دوران ما 
است که امام راحل فرمودند مردم دوران ما از مردم 
دوران امیرالمؤمنین )ع( و از م��ردم حجاز در دوران 
پیامبر باالتر هستند از نمادهاي این است که آنجا این 
جماعت کم آوردند. در مقابل اجنبي و بیگانه براي 
جنگ آمدند ولي جایي که خواستند با قوم و خویش 
خود در زمان امیرالمؤمنین )ع( بجنگند کم آوردند و 
کم گذاشتند ولي این جوانان آمدند و حقیقتاً این از 
خود گذشتگي را نشان دادند با وجود اینکه بسیار تلخ 

و سخت است عدول نکردند. 
این درس بزرگي بود براي کساني که طمع کردند به 
اینکه ما را در موضع انفعال قرار مي دهند و اگر دشمن 
خارجي مي ترسد خود وارد میدان ش��ود افرادي را 
در داخل اس��تخدام کند تا براي برهم زدن اوضاع با 
این تصور که ما هم در مقابل همش��هري و رفیق و 
هم محلي خود کم مي آوریم و آنها را استخدام کند 
راحت مي تواند پیشروي کند. این چنین نبود و نشان 
دادند بصیرت بسیجیان خیلي بیشتر از این است که 
بخواهند در هر میداني کوتاه بیایند و اگر الزم باشد در 
مقابل فرزند و پدر خودشان هم مي ایستند و از انقالب 

خود دفاع مي کنند. 
از فرمايشات شما اين چنين برداشت 
کردم در سيري که بر بسيج گذشته 
براي اين تش�کل مردمي مي توان سه 
رويکرد را مشخص کرد. رويکرد دفاعي، 
امنيتي و االن هم جنگ نرم است. به نظر 
شما االن مهم ترين اولويت براي بسيج 

چه حوزه اي است؟
من یک موردي را اصالح کنم که شاید در مورد بسیج 
این ذهنیت وجود داشته باشد. با آمدن بنده به بسیج 
این تغییرات ساختاري به وجود نیامد. من یک سال 
بعد از اینکه تغییرات ساختاري به وجود آمد به سازمان 
بسیج آمدم. تغییراتي که نیروي مقاومت را تبدیل به 
سازمان بسیج کردند. گرچه در حکم من براي اولین 
اسم سازمان بسیج ذکر شد ولي قاعده و سازماندهي 
که بر این اساس صورت گرفته بود که نیرو نباشد، قبل 
از اینکه به بسیج بپیوندم انجام شده بود و تصمیمات 
زیادي گرفته ش��ده بود و تغییرات س��اختاري داده 
شده بود. تقریباً یک سال بعد از این تغییرات به بسیج 
پیوستم. این تغییرات را من به وجود نیاوردم. بلکه با 
یک امر واقع مواجه شدم. این را هم تصدیق نمي کنم 

بسیج کارهاي هنري بسیار بزرگي انجام داده که حضرت آقا فرمودند گویي مولود 
جدیدي در هنر متولد شده است. فرمودند شما کاري در هنر کردید که وقتي نگاه 

مي کنید گویي مولود جدیدي در عرصه هنر ظهور یافته است
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در زمان نیروي مقاومت بسیج رویکرد فرهنگي و یا 
جنگ نرم نبوده است. درست است که اسم آن نیروي 
مقاومت بسیج بود اما الاقل در 15-10 سالي که به 
انتها برسد و نیروي مقاومت بسیج به سازمان بسیج 
تبدیل شود، دغدغه اصلي فرمانده نیروي مقاومت 
بس��یج دغدغه هاي فرهنگي بود. فعالیت و تمرکز 
فکري روي مسئله فرهنگي بود منتها االن نمي توان 
مقطع بندي کرد که تا آنجا رویکرد نظامي داشتند و از 
آن به بعد رویکرد فرهنگي شده است. این با شیبي بعد 
از جنگ شروع شده و هر چقدر تهدیدات جنبه هاي 
نرم پیدا کرده بسیج هم خود را با آن تهدیدات تطبیق 
داده اس��ت و تهدیدات فرهنگي و تهدی��دات نرم و 
تهدیدات سیاسي و تهدیدات اقتصادي است و بسیج 
خود را به تدریج و متناسب با شرایط تهدیداتي که 
واقع مي شد و بر اساس ارشادات و راهنمایي هایي که از 
رهبري معظم انقالب دریافت مي کرد خود را به تدریج 
تطبیق داده است. من یک مرزبندي را نمي گذارم که 
از این تاریخ که در بسیج وارد شدیم رویکرد عوض شد. 
این چنین نیست. شاید مقداري هر مدیر و فرمانده اي 
روي قسمتي تمرکز مي کند. بخش دفاعي را اتفاقاً 
در یک سال قبل از ورود من به سازمان بسیج، خیلي 
نادیده گرفته بودند و کنار گذاشته شده بود و فرض 
را بر نبود این گذاشته بودند و به بخش صرفاً جنگ 
نرم پرداخته بودند. وقتي بنده آمدم تمام بخش هاي 

نظامي را دوباره احیا کردم. 
اي�ن بخش ه�ا مش�کلي ن�دارد در 

گفت وگو باشد؟
خیر. نمي خواهم چیزي مبهم بماند. این طور مي گویند 
از زماني که ما آمدیم رویکرد ما جنگ نرم شده و قبل از 
آن جنگ سرد بوده، این تقسیم بندي نیست. رویکرد 
بس��یج به تدریج بوده متناس��ب با تهدیدات بوده و 
نیروي مقاومت بسیج هم رویکرد جنگ نرم داشته 
و اولویت را بر جنگ نرم مي دانسته است. در 10-15 
س��ال انتهاي نیروي مقاومت بس��یج رویکرد اصلي 
قطعاً جنگ نرم بوده و به آن پرداخته است و بعد که 
مسئولین تصمیم گرفتند در ساختار تغییراتي ایجاد 
کنند در یک سالي که به بسیج نپرداخته بودند قدري 
در کنار گذاشتن جنبه هاي نظامي بسیج افراط شده 
بود که ما برگشتیم با تدبیري که فرمانده معظم کل قوا 
داشتند تمام بخش هایي که قدري پژمرده شده بود یا 
نادیده گرفته شده بود همه را به لطف پروردگار احیا 
کردیم و گردان ها دوباره سازماندهي و تجهیز شدند. 
رزمایش هایي ساالنه براي گردان ها داشتیم و این طور 
که بگوییم از آن به بعد روي جنگ نرم آمدیم و جنگ 
س��خت را رها کردیم این چنین نبود. ما نمي توانیم 
افراط و تفریط کنیم. همیش��ه فرصت هاي متفاوت 
و تهدیدات متفاوتي داریم و اینها کم و زیاد مي شوند 
و پررنگ و کمرنگ مي شوند و باید خود را با شرایط 
تطبیق دهیم. هر جا تهدی��دات نظامي غلظت پیدا 
مي کنند باید بتوانیم در آن دوران غلظت آمادگي هاي 
رزمي را باال ببریم و آن زماني که تهدیدات جنگ نرم 
غلظت مي یابند باید در آن دوران بر آن کارها تمرکز 
کنیم و توسعه دهیم. بسیج هم تقریباً در طول سال ها 
از ابتداي انقالب با یک شیبي خود را با شرایطي که 

اقتضا مي کرده، تطبیق داده است. 
من خودم تقسیم مقطع تاریخي براي مأموریت های 
بسیج قائل نیستم. اعتقاد دارم بسیج هوشمندانه با 
یک شیب متناسب با تهدیدات همیشه خود را تطبیق 

داده است. آنجایي که الزم بوده در عرصه نظامي وارد 
شود آمده و آنجا که الزم بوده در عرصه برقراري امنیت 
آمده وارد شده و آنجا که الزم بوده در عرصه مقابله با 
اغتشاشات و آشوب هاي خیاباني بیاید، آمده و خیلي 
قشنگ نقش آفریده اس��ت. آنجایي که الزم بود کار 
فرهنگي انجام دهد حضور پیدا کرده است. آنجایي 
که الزم بوده کار سیاسي انجام دهد حضور پیدا کرده 
و روشنگري سیاسي کرده است، آنجایي که الزم بوده 
در اقتصاد مقاومتي و محرومیت زدایي وارد ش��ود 
نقش ایفا کرده است و قطعاً بدون انتقاد نیست ولي در 
یک جریان کلي عمومي این حرکت را نگاه مي کنیم 
حرکت منطقي و هوشمند است و متناسب با اقتضائات 
و شرایط است. علت این هوشمندي هم نسبتي با ما 
ندارد مثالً خودم بخواهم نسبت دهم یا آقاي غیب پرور 
نسبت دهد یا آقاي سلیماني نسبت دهند و یا قبل از 
آن آقاي حجازي بخواهند نسبت دهند. اصل دلیل 
این هوشمندي به هدایت هاي رهبري بازمي گردد 
که هر سال مالقات با بس��یجیان دارند و خط مشي 
تعیین مي کنند و کاماًل از نزدیک بس��یج را زیرنظر 
دارند و بیشترین عنایت را در گفتارها به بسیج داشتند. 
بیشتر از هر پدیده  و مجموعه اي رهبري انقالب، چه 
در زمان امام راحل و چه در زمان بعد از رحلت ایشان تا 
امروز، به بسیج پرداختند و رمز این هوشمندي بسیج 
و تطبیق خودش با شرایط همین هدایت هاي رهبري 
بوده است. هیچ کدام از مدیراني که در بسیج بودیم 
نمي توانیم این هوش��مندي را به خودنسبت دهیم. 
بس��یجیان هم از همان جا خط مي گیرند. ما اینجا 
دبیرخانه کار هس��تیم. برخي به ما نسبت مي دادند 
فرمانده کار هستیم، من هر جا بوده گفته ام ما فرمانده 
بسیج نیستیم و فرمانده بس��یج رهبري هستند. ما 
اینجا دبیرخانه کار هس��تیم. آن چیزي که رهبري 
مي خواهند اگر عرضه داشته باش��یم و الیق باشیم 
را تبیین کنیم و راه بیندازیم و این ارتباط را سامان 
دهیم. این ارتباط میلیوني بس��یجیان را با فرمانده 
خودشان س��امان دهیم. ما اینجا فرمانده نیستیم. 
هیچ کدام از ما که مسئولیت بسیج را داشتیم فرمانده 

بسیج نبودیم. فرمانده بسیج همیشه شخص فرمانده 
معظم کل قوا بودند و هستند و اگر بخواهیم فرماندهي 
کنیم بسیجیان گوش نمي دهند، بسیجیان از فرمانده 
خودشان گوش مي کنند. فرمانده را او مي دانند و صبح 
به صبح بیدار مي شوند که ببینند رهبري چه گفته و 
آن را اجرایي کنند. هر چقدر شفاف تر کار را در زمینه 
فرمان و تدبیر رهبري تبیین کنم و راه براي اجراي 
آن باز کنم، آن زمان مس��ئول بسیج موفق مي شوم. 
اگر کمترین زاویه با حرف رهبري پیدا کنم و حرفي 
را از خود دربیاورم قطعاً ناموفق در آن مسئله هستم. 
فرمانده بسیج همیش��ه والیت اس��ت و هیچ گونه 

واسطه اي در این میان نیست. 
در خصوص فعاليت هاي فرهنگي و 
فضاي مجازي بسيج که در دوره هاي 
قبل نبوده، چ�ه اتفاقي افت�اد که اين 
ضرورت احساس شد و فعاليت بسيج در 

فضاي مجازي به چه صورت است؟
جنگ نرمي که شکل گرفت یک ابزار مهمي که داشت 
فضاي مجازي بود. فضایي که باید بستري براي تکامل 
و رشد انسان باشد براي مبارزه باارزش های الهي به 
شکل گسترده بکار گرفته شد. طبیعي بود بسیجیان 
در مقابل این بي تفاوت نباشند و گوشه و کنار کارها را 
شروع کردند و مطالبه مي کردند که فرصت دهیم در 
فضاي بسیج بیاییم و از این امر استفاده کنیم و از این 
ابزار براي پیشبرد اهداف استفاده کنیم. با مشورتي که 
با اهالي نظر در بسیج شد این تصمیم گرفته شد که 
قرارگاه بصیرت را تشکیل دادیم و بچه ها را سازماندهي 
کردیم که خوشبختانه حرکت بسیار بزرگي صورت 
گرفت که آن زمان جاده یک طرفه وجود داشت که در 
فضاي مجازي یک جاده یک طرفه وجود داشت. فقط 
اتوبان بود و آنها و حریفان و دشمنان ما مي تاختند 
و جلو مي رفتند و به هدف خود نزدیک مي ش��دند و 
ما این جاده را دو طرفه کردیم و با کمک بسیجیان 
حضور فعالي بحمداهلل در فضاي مجازي پیدا ش��د 
. کس��اني که دنبال حقیقت هستند بتوانند نظرات 
متفاوت را بشنوند و ببینند. مواضعي که فرماندهي 

کل قوا گرفتند در این زمینه تأثیر داشت. اشاراتي که 
داشتند اگر من رهبر نبودم خودم تصدي این فضاي 
مجازي را برعهده مي گرفتم و این جنب و جوش بسیار 
زیادي در بین بچه هاي بسیجي ایجاد کرد. عالقه را به 
اینکه در این عرصه فعال تر باش��ند بیشتر مي کرد و 
خوشبختانه امروز ما یک بلوغي داریم. البته شاید حد 
حضور ما و اثرگذاري ما در حد حضور واقعي نباشد و 
اثرگذاري مجازي ما به اندازه اثرگذاري واقعي بسیج 
نباشد و مطالبه ما بیشتر باشد ولي باید این را بدانیم 
که این مسئله مربوط به بسیجیان و مربوط به حضور 
بسیجیان در فضاي مجازي نمي شود بلکه به مدیریت 
فضاي مجازي مرتبط است که تصمیم درباره آن در 
حوزه دولت اس��ت و دولت تصمیم گرفته مدیریت 
فضاي مجازي در دس��ت بیگانگان باشد. بنابراین تا 
زماني که آنها مدیریت کنند و آنها تصمیم بگیرند که 
چه کسي صداي او بلندتر شنیده شود و چه کساني 
صداي آهسته تر داشته باش��ند، چه کسي پرتکرار 
باشد، آنها شبکه را مدیریت مي کنند، تصمیمي که 
تا حاال دولت گرفته است این بوده که این مدیریت 
در دست بیگانگان بماند. بنابراین تالش هاي زیادي 
که بسیجیان در این زمینه مي کنند به دلیل مدیریت 
در دست دشمن بسیجیان است، شاید به اندازه کافي 
آن بازتابي ک��ه در صحنه حقیقي دارن��د، آن توازن 

دیده نشود. 
طي دو دهه گذشته، بسيج در حوزه 
محروميت زدايي و سازندگي همواره 
به صورت فعال شرکت کرده و هميشه 
هم اعالم آمادگي کرده در اين حوزه ها به 
دولت ها کمك کند، ول�ي هيچ گاه اين 
اراده و جلب مش�ارکت بسيج از سوي 
دولت ها ديده نشده است، در اين زمينه 
هم فرقي بين اصالح طلبان و اصولگرايان 

وجود ندارد. اين امر ناشي از چيست؟
ما یک نظام دیوان ساالري داریم که از رژیم گذشته 
به ارث رس��یده اس��ت و امروز روش متعارف همین 
مدل ها است که قدري رقیق تر یا غلیظ تر است. همین 
دیوان ساالري و به اصطالح دولتي بودن برنامه ریزي ها 
و تصمیمات، اجراها و همه مسائل است. مدل حکومت 
اسالمي قطعاً این نیست. مدل نظام اسالمي منطبق 
بر الگوي اس��المي–ایراني پیشرفت که حضرت آقا 
مطالبه مي کنند اگر بخواهیم مطلعي براي این الگوي 
اسالمي– ایراني پیشرفت بنویسیم، اولین خط توجه 
به خدا اس��ت ولي حتماً دومین خط مردم هستند. 
حضور مردم در صحنه و اداره مس��ائل و حل مسائل 

با مردم است. 
اين مدل و نگاه که ج�اي دولت ها را 

براي حکومت داري تنگ نمي کند؟
بله. مدل اسالمي این اس��ت. این دیوان ساالري که 
همین طور به ارث رسیده و متداول در دنیا است که 
آنها باشند افرادي بیایند و همه کارها را به عهده بگیرند 
و تصمیم بگیرند. االن در دیوان ساالري دولتي وقتي 
مي خواهند یک مسئله را حل کنند مثاًل خانه هاي 
بهداشت را درست کنند، جاده بسازند، راه آهن درست 
کنند، جنگل کاري کنند، سد بزنند، هر کاري بخواهند 
انجام دهند و هر مأموریتی به عهده دولت گذاشته 
ش��ود، هر کاري بخواهند انجام دهن��د اعم از اینکه 
کش��اورزي را تقویت کنند، صنعت را تقویت کنند، 
مدلي که در دیوان س��االري ما وجود دارد کارفرما، 

اعتقاد دارم بسیج هوشمندانه با یک شیب متناسب با تهدیدات همیشه خود را تطبیق 
داده اس��ت. آنجایي که الزم بوده در عرصه نظامي وارد شود آمده و آنجا که الزم بوده در 
عرصه برقراري امنیت آمده وارد شده و آنجا که الزم بوده در عرصه مقابله با اغتشاشات و 

آشوب هاي خیاباني بیاید، آمده و خیلي قشنگ نقش آفریده است
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پیمانکار و ناظر است. یعني مي گویند این کاري که 
مي خواهیم انجام دهیم کارفرم��ا ما به عنوان دولت 
هستیم و پیمانکار چه کسي باشد و چه کسي نظارت 
کند. این مثلث همیشه در ذهن آنها مي آید یا گاهي 
اوقات در شکل افراطي، خود دولت وارد عمل مي شود 
و خودش مجري و پیمانکار مي شود. این شکل افراطي 
است که سعي شده از این فاصله بگیریم و به بخش 
خصوصي واگذار کنیم و از این سیس��تمي که خود 
دولت وارد عمل شود فاصله گرفته شود. اوج سپردن 
کارها به مردم این طور تصور مي شود که کارها را به 
مردم بسپاریم و دولت کارفرماي بزرگ باشد منتها در 
مدل اسالمي اولین چیزي که به ذهن مدیر مي رسد 
این است که با مشارکت خود مردم چطور مي توانم این 
مسئله را حل کنم. با مشارکت خود مردم باشد! آحاد 
مردم مسئول باشند، آحاد مردم احساس مسئولیت 

کنند. همه نقش داشته باشند. 
در دفاع مقدس در موضوع جنگ این را توانستیم خوب 
اداره کنیم. یعني فرماندهي جنگ مردم را در صحنه 
آورد و دیدیم چه نتایج شورانگیز و افتخارآفرینی به 
دنبال داش��ت. تا زماني که مردم را در دفاع مقدس 
نیاورده بودیم مرتب زمین از دس��ت دادیم و مرتب 
ناکام ماندیم. عملیات بزرگي انجام دادیم که شکست 
خورد و ب��ي نتیجه ماند ول��ي از زماني پیروزي هاي 
درخشان ما شروع ش��د که مردم وارد جنگ شدند. 
کسي که فکر دیوان ساالرانه دارد همانند بني صدر 
تفکر مي کرد مي گفت براي چه اسلحه بدهیم و مردم 
نمي دانند چه کار کنند ولي وقتي این راه باز شد و آن 
فکر دیوان س��االري کنار رفت و مسیر براي حرکت 
باز شد، دیدیم چه افتخاراتي آفریده شد. خوبي آن 
صحنه این بود که مجریان و کارفرمایان این صحنه 
نیروهاي مسلح بودند که زیر نظر مستقیم رهبري 
بودند . بنابراین این حرف را برتابیدند و حرکت کردند و 
اطاعت کردند و وقتي فرمودند بسیجیان را وارد صحنه 
کنید و بکار بگیرید این کار انجام شد. نترسیدند که کار 
را به خود مردم واگذار کنند. مردم هم در پشت جبهه 
حماس��ه آفریدند و هم در تدارکات جبهه حماسه 
آفریدند و هم در خود جنگ حماسه آفریدند و همه 

کارها را مردم انجام دادند. 
در عرصه هاي دیگ��ر بحث جهاد س��ازندگي براي 
خدمت رساني به مردم تشکیل شد بسیار درخشان 
کار کرد منتها همین فکر دیوان س��االرانه آمد و به 
عنوان دولت پیش��نهاد ادغام و انحالل را دادند. این 
به عنوان انحالل است وقتي در یک وزارتخانه اداري 
و بروکراسي قدیمي ادغام شود یعني منحل شود. این 
سیستم را ادغام کردند حتي مي خواستند بسیج و 
س��پاه را هم ادغام کنند چون در حوزه مسئولیتي 
مستقیم رهبري بود مخالفت شد. رهبري با قاطعیت 
مانع شدند. مي خواستند بسیج و ارتش و سپاه را با هم 
ادغام کنند و همانند جهاد که ادغام شد. اگر این کار 
کرده بودند اصالً امروز اثري از این چیزي که در صحنه 
مي بینید نمانده بود. کمیته را ادغام کردند و نهادي 
انقالبي منحل شد. سراغ س��پاه آمدند که این کار را 
انجام دهند و رهبري جلوي این کار ایستادند و اجازه 
ندادند این کار اتفاق بیفتد. چرا این اتفاق مي افتد؟ 
چون مدل ه��ا را در دنیا نگاه مي کنن��د هیچ جا این 
مدل استثنائي که اسالم عرضه مي کند و مي گوید 
به مردم خود مسئولیت اجتماعي بدهید و مسائل را 
با حضور مردم حل کنید، اسالم این را بیان مي کند، 

وجود ندارد. در صدر اسالم همه حضور داشتند. در 
دفاع مقدس به شیریني این را تجربه کردیم. در جهاد 

سازندگي این را تجربه کردیم. 
البته آنها بيان مي کنند که مجلس و 
رئي�س جمه�ور منتخ�ب م�ردم 

هستند.
دموکراسي غربي و مردم ساالري اسالمي در همین 
فرق دارند. دموکراسي غربي مي گوید مردم انتخاب 
کنند و با فض��اي پروپاگاندا و فض��اي تبلیغات که 
مي دانیم چه کسي انتخاب مي شود که مربوط به نظام 
و حاکمیت پشت پرده آنها مي ش��ود، این را انتخاب 
کنید و در خانه بنشینید و کاري با شما نداریم. این 
مدل دموکراسي غربي اس��ت. شما کاره اي نیستید 
و پیمان��کاران بزرگ و عناصر دولت��ي و کارفرمایان 
بزرگ براي شما تصمیم مي گیرند. مجلس مي روند 

و مي دانند چ��ه کار کنند و بعد از این انتخاب ش��ما 
کارگر هستید. از این به بعد مردم کارگر هستند و باید 
کارگري خود را انجام دهند ولي نظام مردم ساالري 
دیني مبتني بر حضور مردم در عرصه ها است تا مردم 
مسئله را حل کنند و کار را مردم حل مي کنند. همه 
مردم باید احساس مسئولیت کنند، همه مردم از نظر 
اسالم شخصیت هستند. همه مردم دولت هستند. 
اینکه شهید رجائي از کابینه 36 میلیوني اسم برد، 
یک شعار نیس��ت. این دکترین نظام اسالمي است. 
کابینه 36 میلیوني است. اگر کسي بخواهد این طور 
کار کند باید کابینه 80 میلیوني داشته باشد. همه 
مردم را جزو کابینه خود بداند و کار را به مردم بسپارد 
و به مردم اعتماد کند. نه اینکه مردم به عنوان بخش 
خصوصي باش��ند، بخش خصوصي گروه کوچکي 
هستند و صاحبان ثروت هستند. این هم بخشي از 
مردم است ولي تمام مردم نیس��ت. در مردم کارگر، 
کش��اورز، معلم، دانش آموز، دانشجو و غیره هستند 
و همه بخش خصوصي نیستند که بگوییم کار را به 
مردم بسپاریم یعني به بخش خصوصي بدهیم. کار 
را به مردم بسپاریم یعني تمام دانش آموزان هم نقش 
داشته باشند. همانند دفاع مقدس که دانش آموزان 
آمدند 36 هزار شهید تقدیم کردند. معلمان ما ۴ هزار 
و 900 شهید تقدیم کردند. معلم بودند ولي وقتي از 
اینها خواسته شد که بیایند، نقش آفریني کردند. در 
مسئله امنیت و مقابله با گروه هاي تروریستي مردم 
نقش ایفا کردند. امام از اطالعات 36 میلیوني اس��م 

بردند. همه خبر دادند. هر کسي از همسایه خود خبر 
دارد که منافق و تروریس��ت است خبر دهد. همین 
مطلب را امام فرمودند و همه این کار را کردند و این 
قفل شد. یک گروه تروریستي وقتي واحد اطالعاتي و 
سازمان اطالعاتي آن را تعقیب مي کند تعداد سازمان 
اطالعاتي محدود است. در این شرایط گروه تروریستي 
احساس امنیت مي کند و اینکه از چشم این سازمان 
اطالعاتي خود را پنهان کنم کار تمام است و مي توانم 
خود را حفظ کنم و هر کاري بخواهم انجام دهم ولي 
وقتي احساس کند زیر ذره بین همه مردم قرار دارد 
و هر کسي مشکوک مي شد سریع خبر به سیستم 
اطالعات��ي مي دادند و این گروه تروریس��تي خواب 
نخواهد داش��ت. همان طور که دیدیم مرد. جریان 
تروریستي با اطالعات 36 میلیوني مرد. جریان تجاوز 
بیگانگان به کشور با ارتش 20 میلیوني مرد و شکست 

خورد. در همه عرصه ها بخواهیم وارد شویم. 
در بسیج گفتیم سوادآموزي را انجام دهیم و ظرف 3 
سال بي سوادي را با کمک بسیجیان صفر مي کنیم. 
با کمک بسیج برنامه ریزي و محاسبه کردیم و طرح 
دادیم. دو بار در هیئت عالي که 7 وزیر عضو بودند و 
حکم هیئت دولت را داشت مطرح شد و تصویب شد. 
بعد گفتند این آموزش��یاران چه مي شوند و حقوق 
مي گیرند. به همین سادگي این سیستم دیوان ساالري 
اینکه مردم نقش آفریني کنند و مسئله را حل کنند 
کنار مي گذارد. این چیز کوچکي نیست که ظرف دو 
الي سه سال رکورد شکني کنیم و بي سوادي را صفر 
کنیم، در عرصه جهاني بازتاب دارد ولي دیوان ساالري 
به این مجال نمي دهد. یکسري کارمند اینجا داریم که 
بیکار مي شوند. کارمندان را معلم آموزش و پرورش 
کنید و یک برنامه دیگر براي آنها طراحي کنید ولي 
دیوان س��االري فکر مي کند با همین مدل باید جلو 
برود. ش��ما در فلج اطفال بسیجیان را وارد مي کنید 
و ریشه کن مي کنند و 20-10 کشور وارد مي شوند 
و تنها کشوري که موفق مي شود که کار را تمام کند 
ایران است. چون از بسیج استفاده کرد. اگر بخواهد 
دیوان ساالري و اداري برخورد کند، نمي تواند جمعیت 
بزرگي را انجام دهد. در همین روزهاي آخري که در 
بسیج بودم وزارت جهاد گفت مي خواهیم مرغ هاي 
محلي را واکس��ینه کنیم و خطر وجود دارد. قبول 
کردیم و 15 میلیون قطعه مرغ محلي را بسیجیان 
در عرض سه روز واکسن زدند و طرح اجرا شد. اینها 

کارهایي است که مي توان در همه امور اجرایي کرد و 
طرح هاي زیادي هم به دولت ارائه شده و متخصصان 
و کارشناساني که اهل فن هستند طرح ها را شدني 
دانستند. منتها این نظام دیوان ساالر حاکم که وجود 
دارد نوعي احساس رقابت مي کند و مجال نمي دهد 
که وارد ش��وند و این تجربه ش��یرین دفاع مقدس، 
تجربه شیرین جمع کردن بساط تروریست ها، تجربه 
شیرین بحث واکسیناسیون اطفال را فراگیر کرد. ولي 
بسیجیان هر جایي بتوانند کار خود را انجام مي دهند. 
حضور درخشان بسیجیان را در واقعه سیل دیدید. 
خوشبختانه من آن زمان مسئول بسیج نبودم و راحت 

مي توانم تعریف کنم. 
همه دنیا این حضور بس��یجیان را دید. یکباره یک 
اتفاق نادر در کش��ور افتاد که 1۴-13 استان درگیر 
سیل خانمان برانداز شد ولي آب از آب تکان نخورد. 
از همه جاي کش��ور در این استان ها ریختند ان هم 
در تعطیالت نوروز که م��ردم دنبال تفریح خود باید 
مي رفتند، همه آس��ایش خود را کنار گذاشتند و به 
میدان آمدند و بسیجي وار مسئله را حل کردند واال تا 
10 سال دیگر تبعات آن ماجرا دامن ما را مي گرفت. 
البته االن مشکالتي وجود دارد ولي اوضاع زیرورو شد 
و خیلي وضع با حضور بسیجیان تغییر کرد. در زلزله و 
سیل و حوادث و در محرومیت زدایي که االن هزاران 
گروه جهادي در عمق روستاها ش��بانه روز فعالیت 
مي کنند، در ایام تعطیل از استراحت و رفاه و لذت ها 
مي گذرند و وارد میدان مي شوند. این ظرفیتي است 
و عقل و تدبیر حکم مي کند که افرادي که در سمت 
مس��ئولیت قرار مي گیرند از ای��ن ظ درفیت عظیم 

استفاده کنند.  
به عنوان سؤال پاياني بفرماييد، اگر   
زمان به عقب برگ�ردد نکته مغفول 
مانده اي که در 7 سال خدمت در بسيج 
که مي خواس�تيد انجام دهيد و نش�د 

چيست؟
برنامه دانشگاه بسیج را داشتیم که بسیجیان کادر 
خ��ود را که در س��رگروه ها، گردان ها و دس��ته هاي 
رزمي هس��تند، در فضاي مجازي هس��تند، تحت 
پوش��ش آموزش جامع و فراگیر و س��طح باال قرار 
دهیم و خیلي ت��الش کردیم و آن زمان نش��د. این 
برنامه اي بود که داشتیم و توفیق حاصل نشد که انجام 
دهیم. گسترده تر کردن همین ارتباطات بین المللي 
بس��یجیان بود که تالش زیادي شد و قدم هایي هم 
برداشته شد اما به اوج خود نرسید. در اقتصاد مقاومتي 
طرح هاي بزرگي وجود داشت که نیاز به همراهي و 
مساعدت دولت داشت، در حد و کفایت بسیج انجام 
شد ولي باز هم به اوجي که مي خواستیم به خاطر عدم 
همراهي دولت ها، چه دولت قبلي و چه دولت فعلي، به 
هدف نرسیدند. همان طور که گفتید دولت قبلي هم 
همین طور بود و از بسیج به نحو شایسته استفاده نکرد. 
برنامه اقتصاد مقاومتي که بسیج داشت .  اگر من االن 
فرصت کنم و دولت همراهي کند، این برنامه را پیاده 
مي کنیم و مي توان گفت کشور بیمه مي شود. برنامه اي 
که به دولت ارائه شده در زمان آقاي احمدي نژاد بود، 
برنامه اي که به صورت اقتصاد مقاومتي به دولت آن 
وقت ارائه شد ولي متأسفانه اس��تفاده نشد و در این 
دوره هم دوباره ارائه شد و استفاده نشد. این مي تواند 
اقتصاد کشور را زیروزبر کند. اینها چیزهایي است که 

امید داریم بشود در آینده انجام داد. 

مي خواستند بسیج و سپاه را  ادغام کنند که رهبري با قاطعیت مانع شدند. مي خواستند 
بسیج و ارتش و سپاه را با هم ادغام کنند، همانند جهاد که ادغام شد. اگر این کار را کرده 

بودند اصالً امروز اثري از این چیزي که در صحنه مي بینید نمانده بود. 
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مهدي پورصفا

حجت االسالم احمد سالك از جمله روحانيوني اس�ت که از ابتداي انقالب 
اسالمي عالوه بر فعاليت هاي سياس�ي و مذهبي در جبهه مبارزه سخت با 
دشمنان نيز فعال بوده است. يکي از مسئوليت هاي حجت االسالم سالك در 
اين حوزه فرماندهي بسيج مستضعفان در سال هاي ابتدايي انقالب اسالمي 
است. فرا رسيدن سالگرد تشکيل بسيج مس�تضعفين به فرمان حضرت 
امام خميني )ره( در 5 آذرماه بهانه اي ش�د تا براي مرور خاطرات وي از آن 
دوران پر افت و خيز در ساختمان بهارستان مهمان نماينده کنوني مجلس 
شوراي اسالمي در اصفهان و فرمانده بسيج مستضعفان در سال هاي 1360 

تا 1362 باشيم. 

 اجازه بدهيد گفت و گو را از زماني ش�روع کنيم که ش�ما قبل از 
فرماندهي بس�يج، مس�ئوليت هاي جدي نظامي و امنيتي را در 

استان اصفهان بر عهده داشتيد. 

خب اولین مس��ئولیت بنده در اصفهان، فرمانده کمیته دفاع ش��هري بود. عمر این 
مسئولیت کوتاه بود. کارهاي زیادي هم صورت گرفت. بعد از آن فرمانده سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي اصفهان شدم، البته یک مدت کوتاهي مرحوم استاد پرورش بودند، ولي 
بعد این سمت به عهده من گذاشته شد و فرماندهي سپاه را برعهده داشتم. در این مدت 
اتفاقات بسیار فراواني افتاد،  چراکه کشور در تالطم بود از جمله درگیري با بني صدر و 

خط مهدي هاشمي که در استان بسیار فعال بودند. 
 دليل اين اختالف نظر و درگيري با بني صدر چه بود؟

 ما در زمان فرماندهي سپاه یک کمیته ویژه اي با ارتش داشتیم، مرحوم 
شهید صیاد شیرازي، شهید بابایي، سرهنگ یا تیمسار ریاحي. برادر خوبم حاج آقا 
صفوي مسئولیت عملیات من در استان بودند. وقتي جنگ شروع شد ما ستاد غرب 
کشور را در اصفهان تشکیل داده بودیم و با ارتشي هایي همانند عطاریان در جنوب 
و غرب کشور س��ر جنگ داش��تیم. آنها آدم هایي در گروه بني صدر بودند. البته من 
نمي خواهم کلمه خیانت را به کار ببرم، ولي واقعاً با این فرماندهان مشکل داشتیم. یکي 

از این مشکالت هم سر واگذاري یک پادگان آموزشي رخ داد. 
 منظورتان کدام پادگان بود؟

پادگان غدیر اصفهان بود. ما به مرحوم شهید رجایي در زمان نخست وزیري 

 روايت حجت االسالم احمد سالك دومين فرمانده بسيج
از چگونگي تشکيل آن و خارج کردن بسيج از دست بني صدر

فاصله من با نوک يوزی تروريست  فقط شيشه ماشين بود اما خدا نخواست

 آقا گفتند نگذارید سپاه 
فقط در یک دستش اسلحه باشد!

جمع بندي من اين 
است که قبل از فرمان 
حضرت امام )ره( که 
در پنجم آذر سال 5۸ 
اعالم کردند، بسيج 
مردمي را در اصفهان 
تشکيل داديم که هم 
حوزه خواهران و هم 
حوزه برادران بود و هم 
به سپاه وصل کرديم. 
چشمه جوشان سپاه 
کل کشور اين بچه 
بسيجي ها بودند. اين 
کار اول بود
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ایشان نامه اي نوش��تیم که باید نیرو براي جبهه هاي 
غرب، جنوب، گنبد، سیس��تان و بلوچس��تان تربیت 

کنیم. در چهار نقطه نیرو داشتم. 
الزم بود آموزش نظامي، رزم انفرادي، عقیدتي را داشته 
باشیم. جا نداشتیم. در ابتدا توانستیم مالکیت پادگان 
15 خرداد را که پادگان لنجري یا کوماندویي شاه بود 
با کمک مرحوم صیاد ش��یرازي که فرمانده ارتش در 
اصفهان بود، بگیریم که ساختمان تازه ساختي هم بود 
ولي آن پادگان محدود بود.  رقمي که از جوانان به ما 
رجوع کردند، رقم بسیار باالیي بود و پادگان ظرفیت 
این را نداشت. بنابراین نیاز به پادگان بزرگ تر و بیشتر 
داشتیم که پادگان غدیر را براي آموزش نیروهاي جدید 

گرفتیم. نقطه شروع این درگیري همین مسئله بود. 
 ثمرات تشکيل اين ستاد در اصفهان 

چه بود؟
اولین اقدام پیوند بین سپاه پاسداران و ارتش جمهوري 
اسالمي به عنوان بازمانده ارتش شاه بود. خط اصلي این 
ارتباط توسط ما شکل گرفت. در کنار این ما جنگ را 
با مدیریت خیلي خوبي در اصفهان و غرب و جنوب و 
شرق اداره مي کردیم. ما در سیستان و بلوچستان نیرو 

داشتیم که آقاي شمشیري مسئول آن بودند. 
در گنبد نیرو داشتیم و فرمانده آقاي عسگر منتظرالقائم 
بود که االن اس��تاد دانشگاه اصفهان اس��ت. اولین بار 
در غرب کش��ور، کردس��تان، آقاي محمد حجازي، 
مرحوم شهید محمد اردستاني را داشتیم. در جنوب 
و در دارخوئین مرحوم شهید حجت االسالم حاج آقا 
مصطفي رداني پور و آقاي شهید حسین خرازي بودند. 
ایشان مسئول اسلحه خانه در سپاه اصفهان بود. از اینجا 

به لطف خدا رشد کرد و فرمانده الگو شد. 
 ماجراي پادگان غدير چه شد؟

سر پادگان غدیر با بني صدر درگیر شدیم 
ولي پادگان را گرفتیم و االن دانش��گاه امیرالمؤمنین 
شده است. یک ستاد دیگري تشکیل دادیم که مسئول 
آموزشي آن ستاد مرحوم شهید حبیب خلیفه سلطاني 
بود، آقاي رحیم صفوي، مرحوم ش��هید کالهدوزان، 
بنده بودیم. دو کار در این ستاد کردیم؛ یکي این بود که 
سپاه خواهران را راه انداختیم و اولین باري بود که در 

کشور سپاه خواهران تشکیل مي شد. 
کار دومي که کردیم این بود که جوانان مؤمن و انقالبي 
را با هماهنگي با صیاد ش��یرازي و دوس��تان ارتشي 
آموزش بدهی��م. آنجا براي اولین بار کلمه بس��یج در 
دهان ما افتاد. جلس��ه مفصلي تش��کیل شد و در این 
جلسات صحبت کردیم و آنجا به این نتیجه رسیدیم 
که مي توانیم  یک برنامه ری��زي مفصل براي آموزش 

نیرو انجام دهیم. 
مرحوم شهید صیاد شیرازي و دوستان ایشان پذیرفتند 
که کالس هاي آموزشي، ابزار آموزشي و خوابگاه و غذا 
را در اختیار ما قرار دهند. مجاني هم بود چون آن زمان 
پولي نداشتیم. از سوي دیگر در تلویزیون یک مصاحبه 
کردیم که این آمادگي را داریم و مي خواهیم بسیج را 

تشکیل دهیم. 
 پس شما تشکيل بس�يج را از قبل از 
فرمان رس�مي حض�رت ام�ام کليد 

زديد؟
 بله، این قبل از فرمان حضرت امام )ره( بود. در یک روز 
مردم را دعوت به مسجد سید اصفهان کردیم. ساعت 

۴ بعد از ظهر بود. 
میزهایي را به صورت حروف الفبا گذاشتیم که جوان ها 

و مردم که مي آیند اسامي را روي حروف الفبا بنویسند 
که جمعیت فشرده نشود. تقس��یم کردیم. جمعیت 
خوبي آمد. پدر و مادران و جوانان آمدند و اسم نویسي 

کردند. 
سه،چهار تا از ماشین هاي ارتشي را دم در مسجد سید 
گذاشتیم تا نیروهاي داوطلب را براي آموزش انتقال 
دهند و شهید خلیفه سلطاني را به عنوان مسئول این 
کار گذاشتیم. زماني که امام تشکیل بسیج مستضعفان 
را مطرح کردند ما چهار،پنج م��اه تقریباً جلو بودیم. 
نیروها به ط��ور منظم به پادگان ارت��ش مي رفتند و 
آم��وزش آنها به مدت ی��ک هفته انج��ام مي گرفت. 
بعد به سپاه مي آمدند و در قالب گردان هاي مختلف 
سازماندهي و اعزام مي شدند. زماني که جنگ در 31 
شهریور س��ال 59 آغاز شد، دس��ت ما از نظر نیروي 
انساني پر بود. زماني که حضرت امام )ره( اعالم کردند 
ارتش 20 میلیوني تشکیل شود ما در اصفهان جشن 
گرفتیم که در راستاي اندیشه حضرت امام یک عمل 

مثبتي را انجام دادیم. 

 اولين اقدام عملياتي شما با نيروهاي 
س�ازماندهي ش�ده در اين قالب چه 

بود؟
در این باره من فقط یک حادثه را براي شما بیان مي کنم. 
مرحوم شهید کالهدوز سرپرست سپاه یا فرماندهي 
سپاه بود. خود او نیروي ارتشي بود ولي فرمانده سپاه 
در خیابان پاسداران شده بود. آنجا محل ساواک قدیم 
بود و االن دست وزارت اطالعات است. بني صدر همه 
را در دزفول یا وحدتي خواسته بود. بني صدر با عنوان 
جانشین فرمانده کل قوا به آنجا رفته بود و براي مسئله 
جنگ جلسه اي گذاشته بود. شهید کالهدوز هم به آن 
جلسه دعوت شده بود. آنجا به نظرم سرهنگ قاسمي، 
سرهنگ عطاریان و سران ارتش آن زمان به بني صدر 
پیشنهاد مي کنند که کردستان از دست رفته است و 
ما مرز ایران را کرمانش��اه بگذاریم. یعني کردستان از 
دست رفته است. این پیشنهاد را مي دهند و بني صدر 
در جلسه بحث مي کند و مي گوید حرف خوبي است 
و مي پذیریم. مرحوم ش��هید کالهدوز بلند مي شود و 
داد و فریاد مي کند که یک وجب از خاک این مملکت 
را اجازه نمي دهیم به بیگانه بدهید مگر اینکه از روي 

جنازه ما سپاهي ها رد شوید. 
ما این کار را نمي کنیم و جلسه را ترک مي کند و بیرون 
مي آید. از آنجا به من زنگ زد که من نیروي پیش مرگ 
براي نجات کردس��تان مي خواهم. گفتم چهار فروند 
هواپیما را بفرس��ت و این کار را کرد. زمان گذاشتیم. 
مثاًل شنبه این جلس��ه بود، ما چهارش��نبه نیروها را 

اعزام کردیم. 
من مصاحبه تلویزیوني کردم و غوغایي شد. گردان ها 
تشکیل شدند. روز چهارشنبه اعزام شروع شد. اولین 
هواپیما رفت و ما به خلبان س��پردیم که در فرودگاه 
سنندج مي خواهید بنشینید مراقبت کنید که هواپیما 

را خمپاره نزنند.
 این خلبان ها هم پذیرفتند ک��ه از الي کوه ها با یک 
مهارت خاصي حرکت کنند. هواپیماي ما در فرودگاه 
سنندج نشسته بود که پرتاب خمپاره ها شروع شد. ما 
هر 30 قدم یا 20 قدم یک شهید دادیم. شرایط طوري 
بود که روي مناره مس��جد جامع س��نندج مسلسل 
گذاشته بودند و در کوچه پس کوچه ها و خانه ها شلیک 

مي کردند. 
فرمانده ما باالي مناره مسجد رفت و این را از باال پایین 
انداخت. واقعاً بچه هاي ما در نجات س��نندج غوغایي 
کردند. جمع بندي من این اس��ت که قب��ل از فرمان 
حضرت امام )ره( که در 5 آذر س��ال 58 اعالم کردند 
بس��یج مردمي را در اصفهان تش��کیل دادیم که هم 
حوزه خواهران و هم حوزه برادران بود و هم به س��پاه 
وصل کردیم. چشمه جوشان سپاه کل کشور این بچه 
بسیجي ها بودند. این کار اول بود. سؤال شما این بود که 

چطور فرمانده بسیج کل کشور شدم. 
 بله شما چطور به فرماندهي بسيج در 

آن مقطع زماني حساس رسيديد؟
 همایش��ي در قم ب��ود. از علما دع��وت کرده بودند و 
فرماندهان سپاه هم بودند و آن زمان جزو فرماندهان 
اولیه بودیم. من به عنوان فرمانده سپاه اصفهان بودم، 
سرکار خانم دباغ فرمانده همدان بود. در این همایش 
تعدادي از فرماندهان گردان ها هم بودند. به یاد دارم 
آیت اهلل ناصر مکارم و آیت اهلل امیني دعوت شده بودند 
و بحث این بود که پیوندي بین حوزه علمیه قم و سپاه 
پاسداران شکل بگیرد که هدف مقدسي در این امر بود. 

ما هم آنجا بودیم تا توضیح بدهیم که در سطح کشور 
چه کار مي کنیم. در این جلس��ه س��ردار محمود زاده 
که مدتي در نیروي انتظامي بود و االن نمي دانم کجا 
هستند، بحث فرماندهي من را مطرح کردند. یکباره 
همه دور من جمع شدند و گفتند این براي فرماندهي 
خوب اس��ت و اینجا ما را انتخاب کردن��د و ما را بلند 
کردند و پش��ت تریبون بردند. در این جلسه با حضور 
فرماندهان ارشد سپاه اعالم کردند آقاي سالک فرمانده 
بسیج است. ما نه سر پیاز و نه ته پیاز بودیم، ولي تجربه 

اصفهان را داشتیم که تجربه خوبي بود. 
  بعد چه اتفاقي افتاد؟

خب ما در این جلسه به فرماندهي بسیج 
انتخاب شدیم و به تهران رفتیم. ما را شوراي فرماندهي 
سپاه خواس��تند و بحث هاي زیادي ش��د. قبل از من 
آقاي مجد مدت کوتاهي آنجا بودند که ایشان را آقاي 

بني صدر منصوب کرده بود. 
 دليل برکناري ايش�ان از فرماندهي 

بسيج چه بود؟
من این را نمي دانم ولي اعضاي شوراي فرماندهي روي 
آقاي مجد اش��کال ارتباط با منافقین داشتند. البته 
این جاي بررسي دارد ولي من االن نظري ندارم. البته 
ایشان در مجلس آن زمان رنج نامه اي علیه من خواند. 
من ایشان را قبل از آن ندیده بودم و نمي شناختم. به 
نظرم هم بعداً خلع لباس شدند و خبر دیگري ندارم. 
البته من هم در این قضیه تقصیري نداشتم و شوراي 
فرماندهي سپاه این تصمیم را گرفته بود تا بسیج را از 
دست بني صدر خارج کند و از این رو الزم بود کسي را 
از خودشان براي این سمت معرفي کنند و آقاي مجد 
را کنار بزنند. این مقدمه ورود من به فرماندهي بسیج 

کل کشور بود. 
البته تمام کساني که مي خواستند سمت فرماندهي 
را در سپاه داشته باش��ند، باید به حضرت امام معرفي 
مي شدند و این مسئله مهمي بود. به هر حال فرمانده 
کل قوا باید روي نیروي مس��لحي همانند سپاه نظر 
داشته باش��د. اینها نکته قابل توجهي بود که البته به 
من هم گفتند، حضرت امام هم با این انتصاب موافقت 

کردند. 
 اولين روز کاري شما در بسيج چگونه 

آغاز شد؟
در اولین قدم ما به مقر بسیج رفتیم تا آنجا را تحویل 
بگیریم. ساختماني که در آن مستقر بودیم ساختمان 
تقاطع بلوار کشاورز و فلسطین بود که ساختماني 11 
طبقه بود و مقر امدادي زمان شاه محسوب مي شد. ما با 
استقبال دوستان آنجا مستقر شدیم و اولین کاري که 
باید انجام مي دادیم این بود که شوراي فرماندهي خود 
را تعیین مي کردیم. در طول این مدت سپاه خواهران 
تهران شکل گرفته بود و تحوالتي در سپاه رخ داده بود. 
من شوراي فرماندهي خود را ساماندهي کردم و تیم 
خیلي خوبي متشکل از 1۴ نفر از دوستان شکل گرفت 
و کار را شروع کردیم. اساس��نامه و برنامه ها را تنظیم 
کردیم. یک ارزیابي هم شد. این هم قابل توجه است که 
باید بیان کنم. دوستان فکر مي کردند اگر امکان داشته 
باشد، بسیج در مجلس شوراي اسالمي آن زمان یک 

اسا سنامه مستقل از سپاه داشته باشد. 
  چرا اين اتفاق نيفتاد، گويا خود شما 

در آن زمان پشيمان شديد؟
اتفاقاً بنده روي مس��ئله به صورت جدي کار کردم و 
اسا سنامه اي ۴0 ماده اي هم آماده کردم. این خبر به 

مهم ترین دلیل کناره گیري من از فرماندهي بس��یج این بود که امید نجف آبادي 
نماینده مردم اصفهان از سوي دستگاه قضایي محکوم به اعدام شده بود و اصفهان 
نماینده نداش��ت و از این رو مردم اصفهان و علماي این شهر از من خواستند که 

کاندیدا شوم
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حضرت آقا رس��ید. به من زنگ زدند و تشکر کردند. 
من شوراي اول این اساسنامه را در مجلس رد کردم. 
براي ش��وراي دوم مي رفت که به صحن علني بیاید و 

عملیاتي شود. 
معظم له با شماره تلفن سیاسي زنگ زدند و من صبح 
در ستاد نشسته بودم و گفتند آقا مي خواهند با شما 
صحبت کنند. من به فرمایشات آقا گوش دادم. گفتند 
اوالً من شما را تشویق مي کنم، چراکه کار قشنگي را 
سازماندهي مي کنید، ولي آقاي سالک اگر این کار را 
بکنید عماًل سپاه پاس��داران انقالب اسالمي تبدیل 
به س��ازماني مي ش��ود که تنها در یک دست اسلحه 
دارد و در یک دست قرآن و نیرویي را که همانند یک 
چشمه جوشان براي سپاه باشد، از آن جدا مي کنید. 

من گفتم فرمان شما چیست؟ ایشان فرمودند بسیج 
باید پشتوانه سپاه باش��د. گفتم »چشم « و بالفاصله 
جلسه شوراي معاونین را تشکیل دادم و آنجا موضوع 
را مطرح کردم. در اعضاي شورا اختالف افتاد، عده اي 
موافق و ع��ده اي مخال��ف بودند. در ای��ن میان من 
میدان داري کردم و گفتم فرمان آقا را اجرا مي کنم. 
اگر همه مخالف باشید من یک تنه مي ایستم. اینها 

وقتي موضع محکم من را دیدند قبول کردند. 
همان جا متن و م��اده واحده اي نوش��تیم که از این 
ساعت بسیج کل کشور با توجه به مواد قانوني به سپاه 
پاسداران ملحق مي شود. به مجلس رفتم و با دوستان 
صحبت کردی��م و الیحه پیش��نهادي را باال و پایین 
کردیم. برخي نمایندگان گفتند، ولي من گفتم باید 
این کار بشود و دالیل خودم را هم بیان کردم. باالخره 
با اصرار من دوستان مجلس این امر را پذیرفتند و با 
15 امضا در کمیسیون دفاعي مجلس طرح را متوقف 

کردیم و بسیج در سپاه ادغام شد. 
بعد از ظهر خدمت آقا زنگ زدم و خدمت ایشان ما وقع 
را گفتم. آقا گفتند من تعجب مي کنم که این کار به 
این سرعت انجام شد. من گفتم امر شما است. ایشان 
صبح فرمود و بعد از ظهر هم کار انجام ش��د. این هم 

خالصه کار بود. 

 دوران رياس�ت ش�ما مص�ادف ب�ا 
برکناري بني صدر و اوج درگيري هاي 
منافقين درتهران بود، بسيج در مهار اين 

درگيري ها چه نقشي داشت. 
خب بني صدر از مهم ترین چالش هاي ما در آن زمان 
بود. بني صدري که س��ر انتقال پ��ادگان غدیر و 15 
خرداد با او درگیر بودم، بني صدري که با صیاد درگیر 
بود و درجه او را کند، بني صدري که با روحانیت مسئله 
داشت و دهها مورد دیگر. زماني که من فرمانده بسیج 
شدم چالش اصلي ما جریانات منافقین و میلیشیاي 
مسلح و مانور آنها در کل کشور از جمله تهران بودند.

 میلیشیاي مسلح منافقین همراه با برکناري بني صدر 
اعالم تظاهرات کرده بودن��د و اوضاع بهم ریخته بود. 
بعد از ماه هاي اولیه این بحران اسفند ماه بود که بحث 
تظاهرات در دانش��گاه تهران و راهپیمایي منافقین 
در تهران مطرح ش��د. براي مقابله با این مانور قدرت 
پایگاه هاي بسیج تهران آماده بودند تا با موتور مقابل 
این حرکت مانور کنند اما پول بنزین هم نداشتند. من 
خدمت مرحوم آیت اهلل مهدوي کني، وزیر کشور رفتم 
و گفتم تهران را مي خواهی��د اداره کنید باید به من 
کمک کنید. من 15 هزار لیتر بنزین مي خواهم. ایشان 
هم دادند و من بین موتورهاي بچه ها تقسیم کردم. 
بچه ها با خانم هاي خودشان با پرچم جمهوري اسالمي 
آمدند. 500 موتوري راه انداختیم. اینها یکباره روي پل 
پیچ شمرون آمدند. آن سوي پل منافقین یک ماشین 
آجر خالي کرده بودند و میلیشیاي مسلح هم ایستاده 
بودند. مردم را اذیت مي کردند. یکباره بچه هاي ما وارد 
شدند. گفته بودیم هر کسي را دیدید معطل نکنید و 
بزنید. فتنه منافقین آن روز توسط میلیشیا و همین 

جوانان بسیجي بدون تابلو جمع شد. 
 مس�ئله آم�وزش نيروه�ا را چگونه 

پيگيري کرديد؟
ما دو پادگان در تهران داشتیم که یکي شهرک شهید 
محالتي بود که یک ساختمان در آن نبود و فقط یک 
ساختمان مرکزي داش��ت. ما وارد ش��دیم و آن هم 

داستاني دارد و زنجیري محل ورودي بستیم و هیچ 
کسي را راه ندادیم. به باالي ساختمان رفتیم و چادر 
زدیم و آموزش را راه انداختیم. با کمک صیاد شیرازي 
و بچه هاي سپاه و ارتش عده زیادي را آموزش  دادیم. 
یک پادگان هم در جاده قدیم تهران داشتیم که االن 
پادگان پشتیباني سپاه اس��ت. یک پادگاني بود که 
امکانات آموزش فراواني داشت. آنجا مرکز آموزشي 
ما بود. در این دو جا نیرو تربیت مي کردیم و آموزش 
مي دادیم و البته این غیر از استان هاي ما بود. در تهران 
این دو پادگان بود. براي جبهه و شرق و غرب و حفاظت 
خود تهران که مهم تر از همه بود. کار دیگري که کردیم 
از سراسر ایران تمام بسیجي ها را بسیج کردیم که هر 
کسي با لباس و اس��لحه خود به تهران بیاید. حدود 
12 هزار نفر به تهران آمدند.  این ورزش��گاه 12 هزار 
نفري را محل خواب و کار و غذاي این عده قرار دادیم 
که به هیچ عنوان کار راحتي نبود. آقاي کنعاني مقدم 
مسئولیت این کار را بر عهده داشتند. اجتماع بسیار 
عظیمي بود و سني و شیعي، کرد و لرد و غیره همه با 

یک لباس آمده بودند. 
 اعزام اين 12 ه�زار نفر در قالب طرح 

خاصي صورت گرفته بود. 
نام این طرح لبیک یا خمیني بود. یک نقطه شروعي 
در تهران و یک نقط��ه پایاني داش��تیم. مانور قدرت 
در تهران با چند ه��دف مهم انجام ش��د. یکي اینکه 
موجودیت بسیج را با قدرت اعالم کنیم. دوم اینکه به 
تمام جریانات سیاسي از جمله منافقین، حزب توده و 

غیره اعالم کنیم که در مقابل شما ایستاده ایم. 
البته نکته سومي در این امر داشتیم که انسجام درون 
تشکیالتي س��پاه را به عنوان مانور خیاباني عملیاتي 
کنیم. الحمدهلل این مانور خیلي زیبا ش��کل گرفت و 
آن روز هم ما تشکیالت فعلي را نداشتیم تا بتوانیم این 

لحظات را ثبت کنیم. 
 تشکيالت استاني بسيج هم در همين 

زمان شکل گرفت؟
بله، خوش��بختانه در آن زمان س��ازماندهي خوبي 

در کش��ور صورت گرفت. به همراه اعضاي شوراي 
فرماندهي سفرهاي زیادي به اس��تان ها داشتیم و 
تش��کیالت زیادي راه انداختیم. خود من مرزهاي 
پاکستان و افغانستان را بازدید کردم. مرزهاي آستارا 
را رفتم و براي هر کدام داستان دارم. بخواهم در این 
مدت کوتاه بگویم نمي شود، ما شب و روز نداشتیم. 
اتفاقاتي هم مي افتاد. در همین مانور12 هزار نفري 
که داش��تیم یک زماني بچه ها به م��ن گفتند تمام 
بیمارستان هاي تهران را بسیج کردیم و آمبوالنس ها 
به ورزشگاه مي آیند. گفتم چه شده است؟ گفتند یک 
عده به خاطر تشنگي س��راغ آب آلوده رفته و دچار 
مسمومیت حاد ش��دند. تمام آمبوالنس هاي تهران 

آمدند و به بچه هاي ما سرم وصل کردند. 
 خود ش�ما در آن دوره ه�دف حمله 

منافقين قرار گرفتيد؟
 یک روز صبح که من از س��اختمان مرکزي بسیج 
پایین آمدم، دیدم روبه روي در ورودي بس��یج یک 
موتور سوار دو پشته نشس��ته است. خیلي اهمیت 
ندادم و راننده خود را ص��دا کردم، چراکه با مرحوم 
شهید مظلوم آیت اهلل دکتر بهشتي جلسه داشتم و 
باید به دیوان عالي مي رفتم. ماشین من که حرکت 
کرد این موتوري هم حرکت کرد. دم در ورودي به 
دیوان عالي کشور، راننده من گفت آقاي سالک لوله 

یوزي در شقیقه شما است. 
من زیرچشمي نگاه کردم، دیدم همان موتوري است و 
عقبي یوزي را درآورده و فاصله من با لوله یوزي شیشه 
ماشین بود. من آنجا کلت داش��تم. بالفاصله کلت را 
کشیدم مسلح کردم. راننده ما یک ویراژ داد، زنجیر را 
پاره کردیم و رفتیم داخل ساختمان دیوان عالي کشور. 
آقاي بهشتي گفتند چطور شده است، خیلي مضطرب 

هستید. جریان را گفتیم. 
سریع دستور دادند کل منطقه را کنترل کنند چون 
روز قبل آقاي حقاني را به ش��هادت رس��انده بودند و 
دیگران هم بود. ای��ن اتفاق هم براي م��ن افتاد، ولي 

خدا نخواست. 
 چه ش�د که از فرماندهي بسيج کنار 

رفتيد؟
مهم ترین دلیل کناره گیري من از فرماندهي بسیج 
این بود که امید نجف آبادي نماینده مردم اصفهان 
از سوي دس��تگاه قضایي محکوم به اعدام شده بود 
و اصفهان نماینده نداشت و از این رو مردم اصفهان 
و علماي این شهر از من خواستند که کاندیدا شوم. 
خب من هم مش��ورت کردم و گفتند خوب است و 
رفتم. من جزو اولین نمایندگان میان دوره اي مجلس 
اول انقالب اسالمي هستم. یعني مجلس اول را بودم. 
سوم و چهارم هم بودم و بعد هم در دوره هاي نهم و 
دهم هم از سوي مردم شریف اصفهان به نمایندگي 

انتخاب شدم. 
 ممنون از وقتي ک�ه در اختيار ما قرار 

داديد جناب سالك. 
من هم از ش��ما و روزنامه جوان تشکر مي کنم  به فکر 
افتاده اید که تاریخ ش��کوهمند انقالب اس��المي را با 
برگ هاي زرین آن که یکي از آن برگ ها بسیج است و 
به فرمان حضرت امام خمیني )رضوان اهلل( تشکیل شده 

براي نسل جدید و مخاطبان روزنامه روایت کنید. 
همان گونه که رهبري تصریح کرده اند، این اطالعات 
باید مستند شود و به عنوان یک الگو در اختیار نسل 

حال و آینده قرار گیرد. 

ان
جو

د/ 
عه

ك 
ا ني

رض
يد

حم

زماني که من فرمانده بسیج شدم چالش اصلي ما جریانات منافقین و میلیشیاي مسلح و مانور 
آن ها در کل کشور از جمله تهران بودند.  میلیشیاي مسلح منافقین همراه با برکناري بني صدر 
اعالم تظاهرات کرده بودند و اوضاع بهم ریخته بود. بعد از ماه هاي اولیه این بحران اسفند ماه 

بود که بحث تظاهرات در دانشگاه تهران و راهپیمایي منافقین در تهران مطرح شد
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 صدور بیانیه گام دوم انقالب از سوي امام خامنه اي 
یکي از مهم ترین و محوري ترین رویداد ها در حوزه 
گفتماني انقالب اسالمي است که افق و چشم انداز 
حرکت نظام، کش��ور و انقالب اس��المي را ترسیم 
مي کند. بي تردید لزوم توجه به جایگاه این س��ند 
راهبردي اتخاذ تدابیر الزم ب��راي تحقق منویات و 
فرامین رهبر فرزانه انقالب را گوشزد مي کند. در این 
راستا به طور حتم اصلي ترین رسالت بسیج و همه 
دستگاه هاي مسئول در گام دوم انقالب این است که 
براي اجرایي شدن آن به جواناني که موتور محرکه 

نظام و کشور هستند بهاي الزم را بدهند. 
یکي از ابعاد این بها دادن ها توج��ه به ظرفیت ها و 
توان بالقوه نیروهاي مستعد و پا به کار و بهره گیري 
از پتانسیل و انرژي فوق العاده این قشر و زمینه سازي 
براي حضور مؤثر و هدفمند در عرصه هاي مختلف 
فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي و محرومیت زدایي 
و رفع موانع و مشکالت کش��ور و برنامه ریزي براي 

پیشرفت علمي و تمدن سازي است. 
رئیس سازمان بسیج در اینباره به مناسبت چهلمین 
س��ال تأس��یس این نهاد انقالبي مي گوید: وظیفه 
ما این است که در سازمان بس��یج مستضعفین از 
ظرفیت نیروهاي بسیجي استفاده بهینه کنیم؛ البته 
ظرفیت هاي خوبي نیز داریم که باید این ظرفیت ها 

ساماندهي و سازماندهي شود. 
س��ردار غالمرضا س��لیماني اجراي بیانیه گام دوم 
انقالب را وظیف��ه بس��یج و بس��یجیان مي داند و 
مي افزاید: »یکي از برکات انقالب اسالمي توجه به 
تربیت نوجوانان و جوانان انقالبي و فرهیخته است 
که در دوره هاي مختلف و طي ۴0 سال گذشته این 

مهم به خوبي انجام شده است.«
تردی��دي نمي توان داش��ت که در جامع��ه مدرن 
امروز، نهاد سازي و س��اختارمندي امري بدیهي و 
گریز ناپذیر اس��ت و محوریت بخشي به کار جمعي 
مبتني بر خرد حکمراني و عقالنیت اس��ت. تجربه 
گرانق��در جوان گرای��ي و جوان م��داري در دوران 
دفاع مقدس و موفقیت سایر کشورها در راه اندازي 
سمن ها و تش��کل هاي مردم نهاد و خیریه ها، براي 
ساماندهي حضور سازماندهي شده مردم و جوانان 
و اقش��ار متخصص و صاحبان فن و ایده، حاکي از 

ضرورت توجه به این مقوله مهم و مؤثر در توس��عه 
کشور است. 

رئیس س��ازمان بس��یج هم ب��ا تأکید ب��ر ضرورت 
س��اماندهي و توانس��نجي آن را از دیگر اولویت ها 
عنوان مي کند و مي افزاید: » باید حضور سازمان یافته 
جوانان در گام دوم انقالب اس��المي و در راس��تاي 
اعتالي انقالب اس��المي و عظمت میهن و کش��ور 

عزیزمان شکل بگیرد.«
   12 گام براي تحقق گام دوم انقالب 

 رئیس س��ازمان بسیج مس��تضعفین در خصوص 
برنامه هاي این س��ازمان براي حضور مؤثر بس��یج 
در گام دوم انقالب و اس��تفاده از ای��ن ظرفیت هم 
مي گوید: » برنامه هاي ما موضوعات مختلفي را در 
بر مي گیرد و برنامه ه��اي مختلفي را هم باید انجام 
دهیم که بخش��ي از آن در قالب 12 برنامه اعتال و 

تدبیر به مرحله اجرا گذاشته شده است.« 
س��ردار س��لیماني درباره اهم برنامه هاي 12 گانه 
اعتالي بس��یج تصریح مي کند: » اعتالي بسیج در 
واقع س��ازماندهي جوانان و نوجوانان از سن 15 تا 
۴0 سال در قالب طرح اعتالي شهید حججي است. 
طرح اعتالي ش��هید بهنام محمدي هم در عرصه 
بسیج دانش آموزي در حال انجام است که مدارس، 
مراکز بسیج و مساجد را به یکدیگر پیوند مي دهد.« 

رئیس سازمان بسیج تأکید مي کند: »دیگر طرح ما 
اعتالي رضویون است که بسیجیان با هماهنگي قوه 
قضائیه و نیروي انتظامي در محالت و محل زندگي 
خود گش��ت هاي امنیتي دارند و این گش��ت ها به 
منظور صیانت از حریم مردم بوده و برنامه هایي در 
ارتباط با جامعه پزشکي است که در قالب گروه هاي 
جهادي بسیج پزشکي به مردم خدمت مي کنند.« 

رئیس سازمان بسیج با تأکید بر اینکه طرح اعتالي 
پایگاه هاي مقاومت محلي بسیج برادران و خواهران 
در دستور کار است، گفت: » این طرح براي دستیابي 
به منظومه فکري مقام معظم رهبري و نقشه راهي 

که ایشان ترسیم کرده اند، اجرا مي شود.« 
   خدمت رساني، مردم ياري و مردم داري 

خدمت رس��اني، مردم یاري و م��ردم داري از دیگر 
اهداف و برنامه هاي اعتالبخش س��ازمان بسیج در 
راس��تاي تحقق بیانیه گام دوم انقالب است. بر این 
مبنا حرکت هاي جهادي در قالب بسیج سازندگي 
تاکنون توانس��ته بخش��ي از این اهداف را محقق 
س��ازد، اما حجم عظی��م خرابي ها و خس��ارت ها و 
محرومیت ه��اي باقي مانده از نظام ستمش��اهي و 
حوادث فراوان در کشور مي طلبد دامنه فعالیت ها و 
خدمات گسترش یابد و بر مبناي گام دوم، گام هاي 

بلندتري برداشته شود. 

گروه هاي جهادي و بسیج سازندگي در پایگاه ها و 
هسته هاي مقاومت بسیج مجري این بخش از گام 
دوم انقالبند. مسئول سازمان بسیج سازندگي هم 
در این باره به مناس��بت چهلمین سالروز تشکیل 
این نهاد مي گوید: »در بیانی��ه گام دوم خطابیه اي 
به مسئوالن است که به آنها مي فرمایند: همانطور 
که امور را به شما سپردیم، شما هم آنها را به جوانان 
بس��پارید که در ادامه مي فرمایند جوانان شما هم 

آستین ها را باال بزنید و مردانه پاي کار بایستید.« 
وي مي افزاید: »جوانان امروز باید نقش خودشان را 
مطالبه کنند و به طور دغدغه مند و مسئولیت پذیرانه 
در صحنه هاي انقالب نقش آفریني کنند. قطعاً اشاره 
مستقیم به نقش جوانان و بسیجیان در بیانیه گام 
دوم انقالب هم افتخار بزرگي براي نهاد بسیج است 

هم دغدغه ساز و مسئولیت آفرین.«
مهندس زهرایي در خصوص نقش و کارکرد بسیج 
س��ازندگي در گام دوم تصریح مي کند: » حضرت 
آقا در این بیانیه به دس��تگاه هاي اجرایي اشاره اي 
نکردند، ولي بس��یج س��ازندگي را مورد اشاره قرار 
دادند و صف هاي طوالني و اردوهاي جهادي براي 
س��ازندگي را که اتفاق مي افتد مورد تحسین قرار 

دادند و این مسئولیت ما را بیشتر مي کند.« 
رئیس سازمان بسیج  سازندگي کشور اضافه مي کند: 
»ایشان وقتي مي فرمایند صف هاي طوالني جوانان 
و اردوهاي بس��یج س��ازندگي براي خدمت رساني 
یعني  اي بسیج سازندگي مسئولیت شما در ۴0 ساله 
دوم بسیار سنگین تر است و متولي بخش عظیمي 
از این جهادي ها هستي و شمایي که مي گویید 11 
هزار گروه جهادي در کشور راه انداختید باید آن را 

به 50 هزار گروه برسانید.«
م��ا در همه مقاطع انق��الب ش��اهد نقش آفریني و 
پیشتازي جوانان در پیشبرد اهداف انقالب اسالمي 
بوده ایم اما بهره گیري دولت هاي حاکم و مستقر از 
این ظرفیت داراي فراز و نش��یب بوده است. زماني 
بوده برخي از دولت هاي مستقر دور بسیج و سپاه را 
خط کشیده اند و به دلیل تعلقات سیاسي نخواسته اند 
از این ظرفیت عظیم براي رفع محرومیت و پیشبرد 
اهداف کشور بهره برداري کنند که این اقدام ضد ملي 
موجب ایجاد خسارت براي کشور شده است. برخي 
هم تا اندازه اي به این ظرفیت توجه کرده اند، اما اصل 
اتفاق و خدمت رساني و کمک رساني و همگرایي ملي 
به ش��کل آتش به اختیاري اتفاق افتاده و بسیج در 

میان نهادها و نیروهاي مردمي پیشتاز بوده است. 
آیا امروز کس��ي تردیدي مي تواند نسبت به حضور 
و س��هم و نقش نیروهاي مردم��ي در اجراي موفق 
طرح ملي واکسیناسیون فلج اطفال، سیل گلستان، 
لرستان، زلزله سرپل ذهاب و. . . داشته باشد. اگر به 
بهانه هاي سیاس��ي تردیدهایي وارد مي شود قطعاً 
از سر دلس��وزي و دغدغه مندي و خدمت به کشور 
نیست بلکه غرض و مرض سیاسي در پیدا و پنهان 

آن نهفته است. 
 در حال حاضر، جوان سازي، جوان گرایي و جوان مداري 
جزو برنامه هاي اصلي نظام و تأکیدهاي رهبري نظام 
و الزمه برون رفت از وضعیت موجود است و کادرهاي 
جوان وظایف مهم و گسترده اي را باید بر عهده بگیرند، 
اما تحقق این امر نیازمند ساختارسازي و نهادمندي 
است که طبیعتاً بسیج مي تواند در سرلوحه و سرفصل 

این حرکت باشد. 

12 گام بسيج در گام دوم انقالب

 اعتماد به جوانان 
سرخط برنامه ها

علي شيرين

تجرب��ه گرانق��در جوان گرای��ي و 
جوان مداري در دوران دفاع مقدس و 
موفقیت سایر کش��ورها در راه اندازي 
س��من ها و تش��کل هاي مردم نه��اد 
و خیریه ها، براي س��اماندهي حضور 
سازماندهي شده مردم و جوانان و اقشار 
متخصص و صاحبان فن و ایده، حاکي 
از ضرورت توجه به این مقوله مهم و مؤثر 

در توسعه کشور است

تالش غرب در ترویج سبک زندگی غربی در ایران، زیان های بی جبران اخالقی 
و اقتصادی و دینی و سیاسی به کشور و ملّت ما زده است؛ مقابله با آن، جهادی 
همه جانبه و هوشمندانه می طلبد که باز چشم امید در آن به شما جوان هاست

بخشی از بیانیه »گام دوم انقالب« امام خامنه ای
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عليرضا محمدي

صحبت از تفکر و روحيه بس�يجي ک�ه به ميان 
مي آيد، مرزها معناي خود را از دست مي دهند. 
مهم نيست اهل کجا باشي و به چه زباني سخن 
بگويي، ارزش هاي نهفته در بسيج مي تواند روح 
هر انس�ان آزاده اي را چنان جذب کند که يك 
جوان غيرايراني در قلب يك کش�ور مسيحي، 
خود را بس�يجي بداند. خانم نازل�ي مارگاريان 
متولد 1372 در ش�هر ايروان ارمنستان، چنين 
روحي�ه اي دارد. پي�ج اينس�تاگرامش مملو از 
تصاوير شهداي ايراني اس�ت و مي گويد ايران 
را به خاطر همه چيزش دوست دارد؛ تاريخش، 
انقالبش، طبيعتش و ش�هدايش. گفت وگوي ما 
را با اين جوان ارمنستاني که خود را يك بسيجي 

مي داند، پيش رو داريد. 

چطور ش�د يك ج�وان ارمنس�تاني 
مس�لمان ش�ده و مذهب تش�يع را 

انتخاب کرده است؟
من پیش از آنکه مسلمان شوم، به ایران عالقه مند شدم. 
همسایه هاي ایراني داش��تیم که آشنایي با آنها مرا به 
ایران، فرهنگ و تاریخش عالقه مند کرد. از 12 سالگي 
در مورد ایران مطالعه کردم. چون کشور شما یک کشور 
انقالبي است که در نظام آن دین نقش پررنگي دارد، 
خواهي نخواهي در مورد اس��الم و تش��یع هم مطالعه 
کردم. رفته رفته همان عش��قي را که نسبت به ایران 
پیدا کرده بودم، نسبت به اسالم، مذهب تشیع، انقالب 
و والیت فقیه و خصوصاً اهل بی��ت پیدا کردم و بعد از 

مطالعه فراوان در 17 سالگي مسلمان شدم. 
با انقالب اسالمي و انديشه هاي حضرت 
امام چطور آشنا شديد؟ شما به عنوان 
يك فرد دوس�تدار ش�هداي ايراني در 

فضاي مجازي شناخته مي شويد. 
من یک کتاب درخصوص انقالب اسالمي در مسجد 
کبود ایروان خوان��دم که به زبان ارمنس��تاني بود. با 
انقالب و ریش��ه هاي آن و اندکي از تفکرات حضرت 
امام با همان کتاب آشنایي پیدا کردم. بعدها از طریق 
دانشگاهي که در آن تحصیل مي کردم، براي اردوي 
چند روزه به ایران آمدیم. در دانشگاه امام خمیني)ره( 
قزوین فیلمي از دفاع مقدس ب��ا عنوان »خداحافظ 
رفیق« دیدم که روي من تأثیر عمیقي گذاشت. بعد 
از باغ موزه دفاع مقدس بازدید کردیم و اشتیاقم براي 
دانستن از شهدا بیشتر شد. رفته رفته سعي کردم زبان 
فارسي را یاد بگیرم. اول مکالمه و بعد خواندن و نوشتن 
را هم یاد گرفتم و کتاب شهدا را مطالعه کردم. ابراهیم 
هادي یکي از ش��هدایي بود که به عنوان بسیجي به 
جبهه رفت و شهید شد. زندگي و مرام ایران واقعاً من 

را تحت تأثیر خود قرار داد. 

پس بس�يج را از طريق شهيد هادي و 
ديگر شهداي دفاع مقدس شناختيد؟

راس��تش همینطور اس��ت. وقتي در مورد این شهدا 
مطالعه مي کردم، متوجه شدم اغلب آنها به عنوان یک 
بسیجي به جبهه رفته اند. حتي شهداي مدافع حرم که 
سال ها بعد از مسلمان شدن من در جبهه سوریه و عراق 
شهید شدند، آنها هم خیلي هایشان بسیجي بودند یا اگر 
شغل نظامي داشتند، به صورت داوطلبانه و بسیجي وار 
به جهاد مي رفتند. من بسیج را در سیماي شهدا و راه 
و منش آنها شناختم. به قول شهید مدافع حرم هادي 
ذوالفقاري لباس بسیجي مهم نیست،  اخالق بسیجي 

مهم است. 
اتفاقاً سؤال بعدي ام درخصوص همين 
اخ�الق يا روحيه بس�يجي ب�ود؛ چه 

شناختي از روحيه بسيجي داريد؟
پاسخ این سؤال را هم دوست دارم از طریق شهدا بدهم. 
مثاًل ابراهیم هادي که یک بس��یجي تمام عیار بود، به 
مردم کمک مي کرد و آزارش به هیچ کسي نمي رسید. 
ایش��ان وقتي مي خواس��ت باري از روي دوش کسي 
بردارد، همین که او مخلوق خدا ب��ود برایش کفایت 
مي کرد. نمي پرسید تو مسلماني یا مسیحي یا هر دین 
دیگري، به آن شخص براي رضاي خدا کمک مي کرد. 
همین اخالص در عمل و کار براي رضاي خدا و جهاد در 

مسیر الهي، نشانه هاي روحیه بسیجي است. 

شما بس�يجي هس�تيد يا خودتان را 
بسيجي مي دانيد؟

به رغم اینکه برخي از دوستان ایراني ام سعي مي کردند 
ذهنیت بدي نسبت به بس��یج در من ایجاد کنند، اما 
من به بسیج و روح حاکم در آن عالقه مند شدم و چند 
سال پیش دوست داش��تم به صورت رسمي بسیجي 
بشوم و کارت بسیج داشته باشم. چون مي خواستم در 
فعالیت هاي فرهنگي که در مسجد کبود ایروان انجام 
مي شود یا سایر فعالیت ها ش��رکت داشته باشم. ولي 
متأسفانه امکان پذیر نش��د. با این وجود خودم را یک 
بسیجي مي دانم. چون بس��یجي بودن به قول شهید 
ذوالفقاري به لباس نیس��ت به اخالق اس��ت. اگر من 
بتوانم روحیه یک بسیجي را در خودم تقویت کنم، یک 

بسیجي هستم. 
در صحبت هايتان به دوستاني اشاره 
کرديد که مي خواستند ذهنيت بدي 
نسبت به بس�يج در ش�ما ايجاد کنند؛ 
هدفشان چه بود و چرا شما خالف تالش 

آنها به بسيج عالقه مند شديد؟
نمي خواهم این تصور ایجاد شود که آنها هدفمند این کار 
را مي کردند. راستش تعدادي از دوستان ایراني بودند که 
خیلي در خط بسیج و این حرف ها نبودند. به نظر من آنها 
هم خوب این راه و مرام را نمي ش��ناختند. من همیشه 
سعي مي کنم تحت تأثیر جوسازي ها قرار نگیرم. سعي 
دارم خودم با تحقیق به حقایق پي ببرم. لذا در کنار حرف 
آنها به حرف کساني که دوستدار بسیج و انقالب بودند هم 
گوش مي دادم و نهایتاً با مطالعه راه خودم را پیدا کردم. 

تا به حال در فعاليت هاي بسيجي گونه 
شرکت کرده ايد؟

من در پیج اینستاگرامي ام س��عي مي کنم به معرفي 
شهداي ایراني بپردازم. از آن گذشته هر اتفاقي را که در 
ایران یا کشورهاي اسالمي رخ مي دهد،  اطالع رساني 
مي کنم. مثاًل در حادثه س��یل اخیر که اوایل امس��ال 
براي چند نقطه از ایران رخ داد، سعي کردم پست هاي 

مرتبط با آن را بگذارم و اطالع رساني کنم. خیلي هم 
دوست دارم در مسجد کبود ایروان فعالیت فرهنگي 
داشته باشم. چون در اغلب مراسم آنجا شرکت مي کنم، 
مي خواهم فعالیت هم داش��ته باش��م، ولي راستش 
خجالتي هستم و رویم نمي شود از مسئوالن بخواهم 

تا با آنها همکاري کنم. 
به نظر شما هرکس�ي در هر جاي دنيا 
مي تواند يك بسيجي باشد؟ به عنوان 
نمونه تشکلي مثل بس�يج مي تواند در 

کشور ارمنستان ايجاد شود؟
بعید مي دانم در اینجا چنین تش��کلي ایجاد شود. 
من معتقدم روحیه بسیجي به روحیه یک مسلمان 
نزدیک تر اس��ت. این امر هم به دلیل مسائل دیني 
و فرهنگ ناش��ي از آن اس��ت، ولي اگ��ر منظور از 
روحیه بسیجي کار گروهي و داوطلبانه براي اهداف 
خیر باش��د، این قضیه در مؤسسه هاي مردم نهاد یا 
»ان جي او«  ها انجام مي ش��ود. ولي اینکه درس��ت 
مثل بسیج باش��د و روابط و روحیه حاکم در آن در 
یک تشکل حاکم شود، خب این مسئله سخت است 
و بعید مي دانم در یک کش��ور غیرمسلمان چنین 
جمعي ایجاد شود. با این حال معتقدم هرکسي که 
بتواند روحیه بسیجي داشته باش��د و براي رضاي 
خدا کار کند یک بسیجي اس��ت حاال چه مسلمان 

باشد چه مسیحي. 
ش�ما الگوي بس�يجي ها را چه کسي 

مي دانيد؟
حضرت آقا بهترین الگو براي بس��یجي هاي عالم 
است. به ایش��ان عالقه مند هس��تم و دوستشان 
دارم. تدابیر حض��رت آق��ا و گوش به فرمان بودن 
بسیجي ها باعث شده تا ایران االن به چنان قدرتي 
تبدیل بشود که هیچ کسي جرئت حمله نظامي به 
آن را نداشته باشد. تا وقتي که همه گوش به فرمان 
ایشان باش��ند، هیچ اتفاقي براي ایران با آن همه 

دشمني که دارد، نمي افتد.  

حضرت آقا بهترين الگو براي بسيجيان عالم است

من در پيج اينس�تاگرامي ام س�عي 
مي کن�م ب�ه معرفي ش�هداي ايراني 
بپ�ردازم. از آن گذش�ته ه�ر اتفاقي  
راکه در ايران يا کش�ورهاي اسالمي 
رخ مي ده�د اطالع رس�اني مي کنم. 
مث�اًل در حادثه س�يل اخير که اوايل 
امس�ال براي چند نقطه از ايران رخ 
داد، سعي کردم پست هاي مرتبط با 

آن را بگذارم و اطالع رساني کنم

من اصرار نمیکنم که برداشت من یا هر تلّقی دیگری از اسالم را بپذیرید بلکه 
میگویم اجازه ندهید ای��ن واقعّیت پویا و اثرگذار در دنیای ام��روز، با اغراض و 
اهداف آلوده به شما شناسانده شود. اجازه ندهید ریاکارانه، تروریست های تحت 

استخدام خود را به عنوان نمایندگان اسالم به شما معرفی کنند

بخشی از نامه رهبر انقالب به عموم جوانان در کشورهای غربی

ان
جو

ی/ 
ير

ش
ده

ضا 
ر

بسيج و هنر  فصل 2

شهدای ایرانی را در اینستاگرام معرفی می کنم
گفت و گو با يك جوان ارمنستاني که خودش را بسيجي مي داند



21  

 شجره  چهل ساله| ويژه  چهلمين سالگرد  تشکيل بسيج مستضعفين
| آذر 1398|  روزنامه جوان | 

21  

 شجره  چهل ساله| ويژه  چهلمين سالگرد  تشکيل بسيج مستضعفين
| آذر 1398|  روزنامه جوان | 

   بسیج یکی از تفکرات ناب انقالب اسالمی است که اصلی ترین اثرگذاری آن 
بعد از تشکیل ش��دنش را می توانیم در دوران شکوهمند هشت سال دوران دفاع 
مقدس ببینیم، به گونه ای که گروه های مردمی و بس��یجی در این هش��ت سال 
توانستند کارنامه  درخشان و ماندگاری از خودش��ان در تاریخ به ثبت برسانند و 
توانایی خود را به رخ جهانیان بکشانند. یکی از مهم ترین دالیل پیروزی ما در مقابل 
دشمن متجاوز، وجود گروه های بسیجی بود که داوطلبانه و به عشق حراست از 
خاک کشورمان قدم در میدان های نبرد گذاشتند و نگذاشتند که دشمن خاکمان 

را در اشغال نگه دارد و او را فراری دادند. 
به نظر من تفکر بسیجی، فرهنگی مقاومتی را در دوران دفاع مقدس ایجاد کرد 
که باعث شد بسیاری از گروه های مردمی رهس��پار جبهه ها شوند و نگذارند که 
سنگرها خالی بمانند. در این میان تعداد زیادی از این عزیزان و مردم کشورمان به 

شهادت رسیدند و با خون خودشان اثبات کردند که حاضرند برای وطن از جانشان 
بگذرند. اصالت و فرهنگ بسیج از همان دوران دفاع مقدس شکل گرفت، هرچند 
که در  زمان پیروزی انقالب اس��المی هم که هنوز بسیج تشکیل نشده بود مردم 
ما بس��یجی ها به خیابان ها می آمدند تا باعث سرنگونی رژیم شاهنشاهی شوند و 
سرانجام هم موفق ش��دند. در حال حاضر با اینکه خبری از جنگ در کشورمان 
نیس��ت، همچنان بس��یج به فعالیت خود در عرصه های مختلف ادامه می دهد. 
نمی توان گفت که فعالیت بس��یج فقط به ابعاد نظامی ختم می شود. بسیج یک 
فرهنگ است و با این فرهنگ می توان کشور را به سمت پیشرفت و ترقی سوق داد. 
یقیناً وجود روحیه بسیجی در میان مسئوالن کشورمان می تواند حالل بسیاری از 
مشکالت اقتصادی باشد. اگر بتوانیم روحیه بسیج در دوران دفاع مقدس را برای 

همیشه حفظ کنیم، هرگز کشورمان دچار بحران نخواهد شد. 

   در طول سالیان گذشته با پدیده رشد و گسترش موج خوانندگی در کشور، 
به ویژه در موسیقی های مبتذل مواجه هس��تیم که متأسفانه گاه دیده می شود 
رس��انه های ما هم به این موسیقی های بدون محتوا و ش��عر بها می دهند و از آن 
حمایت می کنند، اما وجود جشنواره های موسیقی بس��یج می تواند  باعث رشد 
و گسترش موسیقی ارزشی و با مضمون در کشورمان شود. ارگان هایی همچون 
سپاه و بسیج می توانند در این حوزه بیشتر ورود کنند تا با ورود هجمه موسیقی 
مبتذل منتقل شده از س��وی غرب مقابله کنند. بسیج، یک تفکر و فرهنگ است 
که ریشه در انقالب اس��المی دارد. باید از این فرهنگ در همه عرصه ها خصوصاً 
عرصه ها فرهنگی و هنری بهره ببریم. ما نمی توانیم حضور بسیج را فقط در ابعاد 
نظامی ببینیم، بسیج آنقدر گسترده است که می تواند در همه حوزه ها در راستای 

ارزش ها و مبانی انقالب اسالمی فعالیت کند. 

همانگونه که بسیج به فرمان امام خمینی)ره( تشکیل شد و در زمان جنگ تحمیلی 
به بهترین شکل ممکن ظاهر شد و توانایی هایش را نمایان کرد، در حال حاضر هم 
می توانیم در حوزه فرهنگی از فرهنگ بسیج بهره بگیریم و نگذاریم که فرهنگ 
غربی در جامعه گسترش پیدا کند. به نظر می رسد اگر بودجه بیشتری در اختیار 
بسیج قرار گیرد، بسیج می تواند در حوزه فرهنگی اقدامات شایان و قابل توجهی را 
انجام دهد و سد محکمی در برابر هجمه ها و تهاجم فرهنگی دشمن باشد. معتقدم 
که بسیج یک نهاد انقالبی و نیرومند است که می تواند خدمات زیادی را به قشر 
متعهد جامعه، به ویژه در حوزه فرهنگی و حمایت از آثار هنری ارزشی ارائه کند. 
باید از این توانایی و ظرفیت استفاده و بودجه آن نیز تأمین شود. بسیجی ها نشان 
داده اند  با روحیه جهادی می توان در هر عرصه ای موفق عمل کرد. به شرطی که 

انگیزه های الهی فراموش نشود و رضایت الهی سرلوحه  امور باشد. 

   بسیج یکی از یادگارهای ماندگار امام خمینی)ره( محسوب می شود. بعد 
از تشکیل این نهاد مردمی، ش��اهد خیر و برکات آن در عرصه های مختلف برای 
کشورمان بودیم. من در طول سالیان گذشته در برنامه های مختلف بسیج  شرکت 
داشته ام، اما اردوهای راهیان جهادی در مناطق محروم استان آذربایجان شرقی، 
برایم حس و حال عجیبی داشت. در این منطقه محروم، نظاره گر خدمات گسترده 
بس��یجیان جهادگر در جهت خدمت به محرومان این استان بودم و تالش کردم 
خودم هم به عنوان یک فرد در این طرح شرکت و طعم خدمت رسانی به مردم را 
لمس کنم. برخورد مردم با گروه های بسیجی و جهادی بسیار عالی بود. وقتی این 
گروه ها، باعث ترمیم خانه های تخریب شده، تازه سازی مدارس کهنه و همچنین 
تقویت امکانات بهداشتی و درمانی آن مناطق محروم  می شدند، واقعاً می توانستیم 
رضایت دل نشینی را در چهره های مردم آن مناطق ببینیم که واقعاً دیدن چنین 

صحنه ای به اندازه یک دنیا ارزش داش��ت. معتقدم که اردوهای جهادی یکی از 
دستاوردهای اثرگذار و عظیم بسیج اس��ت. اگر بتوانیم باعث افزایش گروه های 
جهادی و بس��یجی در مناطق محروم کشورمان ش��ویم، یقیناً مردم کشورمان 
اثرگذاری بسیج در عرصه سازندگی و خدمت رسانی را در ابعاد بیشتری خواهند 
دید. خدمت به مردم محروم روس��تاهای کش��ور، یکی از امتیازات ویژه بس��یج 
و اردوهای جهادی محس��وب می ش��ود و بس��یجیان در این عرص��ه بدون هیچ 

چشمداشتی و در جهت کسب رضایت الهی و خدمت به مردم، تالش می کنند.
انقالب اس��المی ایران یک انقالب مردمی است. از دل مردم برآمده و حاال کسب 
رضایت الهی در گرو خدمت به همین مردم اس��ت. این همان نکته ای اس��ت که 
بسیج آن را درک کرده  و امیدوارم بسیجیان همیش��ه در این مسیر دشوار ثابت 

قدم و استوار باشند. 

مجيد مظفری بازيگر سينما و تلويزيون:

کارنامه بسیج در دوران دفاع مقدس درخشان است 

محمد گلريز خواننده سرودهای انقالبی:

موسیقی ارزشی  می تواند با بسیج عمومی  تقویت شود

عبدالرضا اکبری بازيگر سينما و تلويزيون: 

طعم حضور در اردوهای جهادی بسیج را چشیده ام
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زهرا چيذري

 گفت و گو با مدير اجرايي يکي از بزرگ ترين پروژه هاي تحقيقاتي ايران

با نگراني از اتمام انرژي هاي فس�يلي، انرژي هاي نو به عنوان انرژي هاي 
پ�اک و تجديد پذير م�ورد توجه ق�رار گرفته ان�د. در اين مي�ان انرژي 
خورشيدي يکي از پاک ترين و در دس�ترس ترين اين انرژي هاست که 
مي توان از آن در طيف گس�ترده اي بهره گرفت؛  از روشنايي يك چراغ 

گرفته تا به پرواز درآوردن يك هواپيما!
شايد تصور کنيد دستيابي به هواپيماي خورشيدي تنها براي کشورهاي 
پيش�رفته غربي امکانپذير اس�ت، اما بايد بدانيد که جوان�ان مبتکر و 
دانشمند ايراني نخستين هواپيماي تك نفره خورشيدي را توليد کرده اند 
و در پروژه اي جديد ارتقاي اين هواپيما به هواپيماي دو نفره خورشيدي 
را در دستور کار دارند. هواپيمايي که بناست تمامي آيات قرآن روي بدنه 
آن نقش ببندد و به عنوان پيام آور صلح و دوستي،  دور دنيا را در ۸0 روز 
طي کند! اين پروژه علمي، به صورت جدي و براي اولين بار در ايران کليد 
خورده و سازمان بس�يج علمي هم براي حمايت از آن آستين همت باال 
زده است. پروژه طراحي و ساخت هواپيماي يك نفره خورشيدي ايران با 
هزينه اي بالغ بر 1۸5 ميليارد تومان جزو بزرگ ترين پروژه هاي تحقيقاتي 

دنيا محسوب مي شود و حاال به همت جمعي از جوانان متخصص کشورمان 
به ثمر رسيده است. به سراغ کاوه مراد نجاتي، معاونت اجرايي اين پروژه 
مي رويم تا درباره اين دستاورد علمي و فني که با همراهي سازمان بسيج 

به ثمر رسيده گفت وگويي داشته باشيم. 

آقاي مراد نجاتي پروژه هواپيماي خورشيدي که شما و دوستانتان 
ساخته ايد از چه زماني و چگونه کليد خورد؟

این پروژه از سال 89 کلید خورد. در پنج سال اول یعني از اواخر سال 89 تا سال 
95 در فاز طراحي، مطالعه و س��اخت نمونه هاي رادیو کنت��رل و برنامه کنترل 
بوده است. از س��ال 95 به بعد این پروژه با همکاري و حمایت شرکت ها، مراکز و 
سازمان هاي مختلفي از جمله سازمان بسیج وارد فاز اجرایي شده است. فرآیند 
طراحي و ساخت نمونه اولیه زیر نظر واحد پژوهشي ماناکا و شرکت هواپیما سازي 

ایرسا تکمیل شده است. 
درباره فرآيند س�اخت اين هواپيما بگوييد، حتماً کار پيچيده اي 

است!
بله، طراحي و ساخت هواپیماي یک نفره خورش��یدي چهار بخش دارد؛  بخش 
مکانیک، بخش برق،  مهندس��ي هوا فضا و طراحي هاي پیش��رفته هر بخش یک 
س��رگروه دارد و در مجموع 160 نفر روي این پروژه کار مي کنند. طراحي نمونه 
اولیه داراي حداکثر وزن برخاس��ت 2 هزار و 127 کیلوگرم، بال هایي با مساحت 
19۴متر مربع و پهناي بال 71متر بدنه اي به طول 17متر و سه موتور با مجموع 
قدرت ۴0 اسب بخار است، سلول هاي خورش��یدي مورد استفاده از این هواپیما 
باید داراي حداکثر راندمان باشند. مساحت سلول ها 18۴متر مربع، وزن آنها ۴50 
کیلو گرم و توان خروجي مقداري برابر 12/3کیلو وات است. باتري مورد استفاده در 
نمونه اولیه از نوع لیتیوم یون بوده و داراي وزني برابر ۴30 کیلوگرم است. براي این 
نمونه اولیه مداومت پروازي حدود یک ساعت پیش بیني شده است که مي تواند تا 

حدود چهار ساعت نیز افزایش یابد. 
هواپيماي شما تاکنون پرواز هم داش�ته و امتحانش را پس داده 

است؟
بله، محققان واحد پژوهش��ي ماناکا و شرکت هواپیماسازي ایرس��ا، اولین پرواز 
آزمایشي نمونه اولیه را به صورت شبیه سازي جریان باد روي بال ها و بدنه هواپیما 
انجام دادند و براساس نتایج به دست آمده توانستند مشکالت موجود را شناسایي 
کرده و در جهت رفع آنها اقدام کنند. این پرنده اکنون منتظر اخذ مجوزهاي الزم 

براي پرواز آزمایشي روي باند است. 
اين هواپيما چه مشخصاتي دارد و چگونه کار مي کند؟

از مش��خصات فني این طرح مي توان ب��ه نوع بال آن اش��اره کرد که 
هواپیمایي با بال باالس��ت. هواپیماهاي با بال باال طراحي پیچیده تري نسبت به 
هواپیماهاي با بال وسط یا بال پایین دارند. طول دهانه بال 65 متر و مساحت هر 

 بسیج علمي 
بهتر از پارك هاي علم و فناوري عمل مي کند

ارتفاع پروازي هواپيماي تك نفره خورشيدي کشورمان
 3 کالس باالتر از مشابه خارجي آن است

روحيه بسيجي يعني 
عمل به تکليف. 
اينکه ما تالش 
کنيم صرف نظر از 
نتيجه، با جديت در 
مسير هدف وااليي 
که در پيش است 
حرکت کنيم. چنين 
روحيه اي باعث 
مي شود شکست 
در نيل به اهداف 
معني نداشته باشد 
و درهاي نااميدي به 
رويمان باز نشود

بسيج   وعلم فصل 3
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بال 82 متر مربع است. مس��احت شه پرها 21 متر 
مربع متر مربع است. بیشینه وزن برخواست 2 هزار 
و 727کیلو گرم و مداومت پروازي 15ساعت و ۴1 
دقیقه است. ارتفاع پروازي که این هواپیما مي تواند 
در آن پرواز کند بین 55 تا 62 هزار پا اس��ت. توان 
پنل ها 29/6 و باتري 62 کیلووات ساعت است. سه 
موتور در این هواپیما استفاده شده و طول ملخ موتور 

اصلي دو متر و موتورهاي جانبي 3/6 متر است. 
ويژگ�ي هواپيماي ش�ما نس�بت به 

نمونه هاي مشابه در دنيا چيست؟ 
قبل از ما شرکت سوالر اینپاس سوئیس هواپیماي 
یک نفره خورشیدي تولید کرده، اما ارتفاع پروازي 
هواپیماي تولیدي ما سه کالس از هواپیماي تولیدي 

آنها بیشتر است. 
ساخت اين هواپيما چه اهميتي دارد؟

حمل و نقل کشور همواره قسمت زیادي 
از انرژي موجود در کشور را مصرف مي کند و مسبب 
بسیاري از آلودگي هاي هوا است. کشورهاي پیشرو 
در عرصه انرژي هاي تجدید پذیر و سبز مانند آلمان، 
امریکا و قطر در ش��اخه هاي مختل��ف حمل و نقل 
دستاوردهاي فوق العاده اي در این زمینه دارند و در 

این مسیر قرار گرفته اند. 
با توجه به گ��ران بودن فعالیت در ح��وزه انرژي هاي 
تجدیدپذی��ر و از آنجا که کمتر کش��وري به فعالیت 
در این حوزه مبادرت نموده اس��ت، حض��ور ایران در 
این صنعت و ساخت هواپیماهاي خورشیدي توسط 
کشورمان مي تواند تحول عظیمي براي صنعت ایران 
باشد تا بتواند فاصله خود را با صنعت جهان به حداقل 
برساند. ساخت این محصول اقتصاد مقاومتي را محقق 
مي کند و ارز آوري بسیاري براي کشور به همراه خواهد 
داشت و همچنین ایجاد اشتغال و فرصت هاي پژوهشي 

از دیگر چشم اندازهاي این طرح است. 
از آنجایي که تاکنون کش��ور م��ا تجربه هاي موفق 
چندان��ي در طراحي و س��اخت هواپیما نداش��ته، 
مي توان گفت س��اخت اولین هواپیم��اي با چنین 
ارتفاع پروازي آن هم از نوع خورشیدي، پروژه بزرگ 
ملي و بس��یار چالش برانگیزی محسوب مي شود و 
مي توان آن را بزرگ ترین پروژه تحقیقاتي ایران در 

طول تاریخ نامید. 
آيا اين هواپيما به بنزين نيازي ندارد؟ 

پس چگونه کار مي کند؟
این هواپیما با انرژي خورشیدي کار مي کند. تجهیز 
هواپیما با سلول هاي خورشیدي به طوري است که 
این سلول ها روزانه انرژي مورد نیاز براي پرواز را از 
خورشید دریافت نموده و مازاد آن را در باتري ذخیره 
می کنند و در طول شب باتري تنها منبع انرژي در 
دسترس است که تا روز بعد و شروع چرخه جدید به 

آرامي تخلیه مي شود. 
سازمان بسيج چه نقش�ي در اجراي 

پروژه شما داشته است؟
این پروژه اسپانس��رهاي زیادي دارد و بیش��تر این 
اسپانسرها در برابر زدن آرمشان روي هواپیما از این 
پروژه حمایت کردند، ولي سازمان بسیج یک حامي 
واقعي است و حمایت هاي بي شائبه اي داشته است. 
ب�ا توج�ه ب�ه حمايت هاي بس�يج از 
پروژه هاي علمي، از نگاه شما به عنوان 
يك مخت�رع آي�ا بس�يج در س�الگرد 
40سالگي خودش توانسته نقش خودش 

را در عرصه علمي به درستي ايفا کند؟
طي سه یا چهار سال اخیر با ش��روع فعالیت هاي 
علمي، بس��یج علمي گام هاي خوبي برداش��ته و 
حمایت هاي خوبي ه��م از پروژه ه��اي کوچک و 
کم هزینه کرده است، اما با توجه به سنگین بودن 
هزینه هاي پروژه ما امکان حمای��ت از ما محدود 
بوده است، ولي در کل مي شود گفت بسیج در چند 
سال اخیر خیلي بهتر از پارک هاي علم و فناوري 
کار کرده است. چون پارک هاي علم و فناوي افراد 
را بدهکار و تولید کننده ها را درگیر بروکراسي هاي 
اداري مي کنند، ولي بسیج علمي واقعاً یک حامي 
اس��ت و براي هر طرح دنبال یک حامي مي گردد. 
به خاطر همین حمایت ها هم بناست تا روي بدنه 
این هواپیم��ا پنج آرم ثبت ش��ود که ب��ا توجه به 
حمایت هاي گذشته س��ازمان بسیج احتماالً یکي 

از آرم ها، آرم سازمان بسیج خواهد بود. 
پس ش�ما به عنوان مدير اجرايي يك 
پروژه علمي از عملکرد بسيج رضايت 

کافي داريد؟
بله، به خصوص آقاي قدیاني مدیر قبلي س��ازمان 
بس��یج علمي هر چند وقت یه بار گزارشي از پروژه 

مي خواستند و جلسه اي با ما مي گذاشتند.  
در مس�ير اجراي اي�ن پ�روژه با چه 

مشکالتي مواجه بوديد؟
بدیهي است که انجام هر پروژه بزرگ داراي مشکالت، 
کمبوده��ا و محدودیت هاي خاص خود اس��ت که 
فقدان بودج��ه کافي، وجود مقررات دس��ت و پاگیر 
مال��ي و اداري، کم توجهي به محققان و مش��خص 
نبودن سیاس��ت ها و اولویت هاي تحقیقاتي، فقدان 
نظام صحیح و مطلوب در ارتب��اط با توزیع اعتبارات 
پژوهشي، فقدان بستر مناس��ب براي شکل گیري و 
رشد تحقیقات کاربردي، فقدان ضوابط منسجم و قابل 
اجرا در ارتباط با سیاست هاي حمایتي از محققان و 
متخصصان از جمله مش��کالتي اس��ت که در مسیر 

فعالیت و کار تحقیقاتي پروژه وجود دارد. با وجود این 
باید توجه داشته باشیم که صنعت هوانوردي در آینده 
سرمایه ملي ما خواهد بود که توسعه آن نیازمند فراهم 
کردن زیرساخت هاس��ت، یعني همان تأمین منافع 
ملي و توسعه پایدار. مدیران ما باید این زیرساخت ها 
را آماده کنند تا بتوانیم وجهه خود را در سطح منطقه 

و در عرصه بین المللي حفظ کنیم. 
براي انجام اين پروژه چه ميزان اعتبار 
در نظر گرفته شده و برنامه آينده شما 

چيست ؟
پروژه ساخت اولین هواپیماي خورشیدي ایران با 
هزینه اي بالغ بر 185 میلیارد تومان جزو بزرگ ترین 
پروژه هاي تحقیقاتي دنیا محسوب مي شود و کمتر 
پیش مي آید روي پ��روژه اي تحقیقاتي این میزان 

هزینه شود. 
فازهاي بعدي این پروژه هواپیماي خورش��یدي 
چند نفره و بعد استفاده هر چه بیشتر انرژي هاي 
نو در صنعت هوانوردي است که بنا داریم در این 
مس��یر گام بر داریم. با تولید هواپیماي دو نفره 
بناست تا تمام آیات قرآن بر روي بدنه آن نوشته 
ش��ود و این هواپیما دور کره زمین را در 80 روز 
بگردد و پیام صلح و دوستي جهان اسالم را به دنیا 
برساند. این کار در آینده نزدیک شاید کمتر از یک 
سال آینده بناست تا اجرایي شود و به این منظور 
طي دو سال اخیر هماهنگي هاي الزم پیش بیني 

شده است. 
به عنوان مدي�ر اجرايي ي�ك پروژه 
تحقيقات�ي بزرگ چ�ه انتظ�اري از 

مسئوالن داريد؟
مس��ئوالن باید به کارهاي تحقیقاتي و پژوهش��ي 
که توسط جوانان انجام مي ش��ود، بها بدهند و باید 
از ایده و فکر آنان حمایت کنند، در ایران ش��رکتي 
که توانایي ساخت و تولید هواپیماهایی که بتوانند 
مجوز هاي جهاني پرواز را بگیرن��د وجود ندارد و با 

توجه به گران بودن فعالیت در حوزه انرژي هاي نو 
و تجدید پذیر و از آنجا که کمتر کشوري به فعالیت 
در این حوزه مبادرت نموده است، حضور ایران در 
این صنعت و ساخت هواپیماهاي خورشیدي توسط 
کش��ورمان مي تواند تحول عظیم��ي براي صنعت 
ایران باشد تا بتواند فاصله خود را با صنعت جهان به 

حداقل ممکن برساند. 
آقاي مراد نجاتي در هفته بسيج قرار 
داريم و به ط�ور يقين اگ�ر فداکاري 
رزمندگان بس�يجي و جانفشاني شهدا 
نبود امروز فضا براي دستيابي به چنين 
پروژه هاي علمي اي فراهم نمي شد. از بين 
ش�هداي دوران دفاع مقدس و بعد از آن 
ش�ما ب�ا ک�دام ش�هيد ارتب�اط روحي 

نزديك تري برقرار مي کنيد؟ 
من با شهید محمود کاوه و شهید مرتضي آویني 
ارتباط بیش��تري برقرار کرده ام. من ش��خصیت 
ش��هید آویني را از مطالع��ه کتاب هاي ایش��ان 
شناختم و برایم شخصیت بس��یار جذابي دارد. 
درباره ش��هید کاوه هم وقتي زندگي ایش��ان را 
مطالعه مي کنی��د، مي بینید ایش��ان ب��ا وجود 
سختي هاي زیادي که کشیده اند، اما به پیروزي 

امیدوار بوده اند. 
چه تعريفي از روحيه بسيجي داريد؟ 
اين روحيه در پيشرفت هاي علمي چه 

تأثيري مي تواند داشته باشد؟
روحیه بس��یجي یعني عمل به تکلی��ف. اینکه ما 
تالش کنیم صرف نظر از نتیجه، با جدیت در مسیر 
هدف واالیي که در پیش است حرکت کنیم. چنین 
روحیه اي باعث مي شود شکست در نیل به اهداف 
معني نداشته باش��د و درهاي ناامیدي به رویمان 
باز نش��ود. این روحیه را اگر در زندگي و کارهاي 
علمي هم ب��ه کار ببریم به طور یقین پیش��رفت 

خواهیم کرد. 

پروژه ساخت اولین هواپیماي خورشیدي ایران با هزینه اي بالغ بر 185میلیارد 
تومان جزو بزرگ ترین پروژه هاي تحقیقاتي دنیا محسوب مي شود و کمتر 

پیش مي آید روي پروژه اي تحقیقاتي این میزان هزینه شود
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دکترسهيال خسروآبادي داراي مدرک دکتراي مديريت آموزشي است 
که در س�ال 13۹5 دانشجوي نمونه اس�تان مازندران از دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد ساري شد، سپس رتبه اول فارغ التحصيالن دکتري در 
سال 13۹5 از همين دانشگاه را به خود اختصاص داد. وي به کرات کتب 
علمي آموزشي و مقاالت علمي – پژوهشي در فصلنامه هاي داخلي و 
خارجي به چاپ رسانده اس�ت و هم اکنون نيز به مطالعه و پژوهش در 
حوزه علوم اجتماعي و رفتاري مش�غول اس�ت. با دکتر خسرو آبادي 
که عضو خانه نخبگان بسيج استان خراسان اس�ت همکالم شديم تا 
از فعاليت خانه نخبگان بسيج بيش�تر بدانيم و از چگونگي تاثير تفکر 

بسيجي بر پيشرفت هاي علمي گفت و گو کنيم. 

 خان�ه نخب�گان بس�يج، چ�ه فعاليت هاي�ي دارد؟ از نحوه 
عضو گيري اين خانه بگوييد. 

با توجه به آش��نایي من با بس��یج علمي به عنوان یک پژوهشگر، خانه نخبگان 
بسیج تاکنون موفق به شناس��ایي و جذب دهها تن از مخترعان، دانشجویان، 
اساتید نوآور، خالق و ایده پرور و پژوهشگر شده است، هم اکنون نیز نه تنها در 
پي شناسایي و جذب حداکثري است، بلکه جهت ایجاد انگیزه براي نگهداشت 
این نخبگان بسیجي برنامه هاي مدوني را در نظر دارد. الزم به ذکر است منویات 
مقام معظم رهبري و فرمایشات ایشان همواره سرلوحه و نقشه راه مرکزعلمي 
بسیج بوده و طبق فرمایش��ات حضرت آقا اعتماد به جوانان و نخبگان که امروز 
داراي بصیرت و آگاهي هستند مي تواند زمینه شکوفایي و توسعه هر چه بیشتر 

ایران اسالمي را فراهم آورد. 
در همین مرکز نخبگان بسیج استان خراس��ان شمالي که من عضو آن هستم، 
همواره از این سرمایه هاي فکري استقبال شده و مي شود، به گونه اي که اقشار 
مختلف دانشجویان، اساتید و حتي نوجوانان که داراي طرح و ایده هاي نوآورانه 
هس��تند و به حمایت فکري و مالي نیاز دارند با مراجعه ب��ه این مرکز عالوه بر 

عضویت در خانه نخبگان از آنها حمایت مي شود. 
سعي مرکز علمي و پژوهشي این اس��ت تا افرادي که اعتقاد دارند این سازمان 
مي تواند طرح ها و ایده هاي علمي آنها را عملي سازد مورد حمایت قرار بگیرند. 
به مرکز علمي و پژوهشي مراجعه مي کنند و خانه نخبگان بسیج هم از پذیرش و 

عضوگیري آنها استقبال کرده و هیچ حد و مرزی براي آنها قائل نیست. 
همانطور که مي دانيد هويت بس�يجي، صرف�ٌاً در بعد نظامي 
خالصه نمي شود، به نظر شما چگونه مي توان تفکر بسيجي را 

در همه ابعاد به ويژه بعد علمي توسعه داد؟
به نظر من اینجا نقش نظام تعلیم و تربیت بسیار حائز اهمیت است. آنچه امروز 
در سیس��تم تعلیم و تربیت و حتي دانش��گاه ما آموزش داده مي شود در جهت 
پرورش شخصیت و تفکر افراد این جامعه نیست. امروز ما در دنیا جزو کشورهاي 
برتر در دارا بودن سواد به لحاظ اخذ مدرک دانشگاهي هستیم و بسیار افتخار 
مي کنیم که در تعالي علوم پیش��رو داراي متخصصان برجسته  هستیم. به نظر 
من در کنار آم��وزش دروس تخصصي چه در آموزش و پ��رورش و چه در نظام 
آموزش عالي، باید برنامه هایي جهت رشد معرفت و شناخت نوجوانان و جوانان 
وجود داشته باشد تا تعلیم و تربیت صرفاً از نگاه تجویزي و توصیفي خارج شود 

و کارکرد هنجاري و کاربردي خود را هم ارتقا دهد، آن وقت اس��ت که مي توان 
تفکر بسیجي را در تمام زمینه هاي علمي نیز مشاهده کرد. 

صرف نظر از جوان ها و عموم مردم، تاثير روحيه جهادي روي 
مس�ئوالن و مديران تا چه مي�زان مي تواند کش�ورمان را از 

چالش هاي رو به رو به سالمت عبور دهد؟
من معتقدم اگر روحیه مدیریت جهادي و خدمت به اجتماع با هدف دستیابي به 
تعالي اجتماعي در مدیران ما وجود داشته باشد ایران از این تنگناها به سالمت 
عبور خواهد کرد. در زمان حاضر کشور ما نیازمند مدیران متعهد، متخصص و 
خدمتگزاري است که دل در گرو کشور و انقالب دارند و هدف خود را در راستاي 
اهداف ایران اس��المي و منافع ملت مي دانند. در این ص��ورت تهدیدها براي ما 
فرصت خواهند بود. مدیران جهادي با روحیه بسیجي و اخالقي خود مي توانند 
انگیزه تحقق ش��عار اقتصاد مقاومت��ي را در مردم ایجاد نماین��د و به راحتي از 

چالش هاي رو به رو عبور نمایند.  
در شرايط کنوني سازمان بسيج علمي تا چه ميزان مي تواند 

از مبتکران و نخبگان علمي براي رفع مشکالت بهره ببرد؟
سازمان بسیج علمي از تمامي ظرفیت خود در جهت نیل به اهداف عالیه کشور 
اس��تفاده مي کند. حمایت هاي فکري و معنوي همواره و ب��ا تمام ظرفیت هاي 
تخصصي انجام مي شود، زمان و مکان هم ندارد. اس��تان ما )خراسان شمالي( 
جزو استان هاي محروم کشور قلمداد مي ش��ود. مرکز علمي و پژوهشي بسیج 
نگاه بسیار ویژه اي به این موضوع داشته و در برنامه هاي کوتاه مدت و بلندمدت 
خودش رسیدگي به مناطق محروم، خصوصاً افرادي را که به لحاظ بضاعت مالي 
کم برخوردار هس��تند اما پتانس��یل تفکر خالقانه و نوآورانه را دارند در اولویت 

مي گذارند. 
اما در خصوص حمای��ت مادي به لحاظ کمبود بودج��ه گاه نمي توان در حد 
انتظار بودجه اي را به طرح ها اختصاص داد، با این وجود ما در استان خراسان 
شمالي با استفاده از پتانسل متخصصان مان، تقریباً تمامي طرح هاي مربوط 
به مخترع��ان را تا حد تجاري س��ازي و عرضه به بازار با هم��ان بودجه اندک 

  معتقدم اگر روحیه مدیریت جهادي و خدمت به اجتماع با هدف دستیابي به تعالي اجتماعي در مدیران 
ما وجود داشته باش��د ایران از این تنگناها به س��المت عبور خواهد کرد. در زمان حاضر کشور ما نیازمند 
 مدیران متعه��د، متخصص و خدمتگزاري اس��ت ک��ه دل در گرو کش��ور و انقالب دارند و ه��دف خود را 

در راستاي اهداف ایران اسالمي و منافع ملت مي دانند

زينب امجديان

گفت وگو با  نخبه علمي، پژوهشگر و فعال خانه نخبگان بسيج

هدف بسیج 
بارورسازي سرمایه هاي فكري است

جهانبخش سلطانی:
 نقش تعيين کنند ه  بسيج

 در  حراست از کشور 
مشهود است

    بس��یج یکی از گروه ه��ای مردمی و 
اثرگذار در کشورمان است که در دوران دفاع 
مقدس، به خوبی توانس��ت باعث شکس��ت 
دشمن متجاوز شود. در حال حاضر با تغییر 
شرایط جنگی در حوزه های فرهنگی و فضای 
مجازی، بسیج در این عرصه وارد شده است. 
یکی از مهم تری��ن اهداف بس��یج، مقابله با 
تهاجم فرهنگی دشمن است. دشمن از طریق 
رسانه هایش در تالش است تا باعث کم رنگ 
شدن فرهنگ بس��یجی در کشورمان شود و 
طوری وانمود کند که بسیج در مقابل مردم 
ق��رار دارد، در حالی که در زلزله کرمانش��اه 
دیدیم که گروه های بسیجی و مردمی زیادی 

به کمک مردم شتافتند. 
بس��یج، تفکری مهم و انقالبی و عاملی مهم 
برای حفظ وحدت و همبستگی در کشورمان 
اس��ت و به دلیل اثرگ��ذاری ای��ن نیروهای 
مردمی و انقالبی اس��ت که دش��من تالش 
می کند تا باعث تضعیف چنین گروه هایی در 
کشورمان شود و از این طریق بتواند به ابعاد 
مختلف کشورمان نفوذ کند و باعث متالشی 
شدن انقالب اسالمی شود. بسیجیان کسانی 
هستند که به خاطر مس��ائل مادی به بسیج 
نیامده ان��د و توقعات مادی ندارن��د، بلکه به 
خاطر حفظ اس��الم و انق��الب و قصد قربت 
آمده اند. در حال حاضر، امنیت کش��ورمان 
مدیون رش��ادت ها و از جان گذش��تگی های 
بسیجیان و نیروهای مسلح است که با جان 
و دل از خاک کشورمان محافظت می کنند و 
هرچند وقت یک بار خبر شهادت این عزیزان 
را در مرزهای کشورمان در مقابله با گروه های 
تروریستی و جنایتکار می ش��نویم که واقعاً 

تلخ است.
 باید گفت که بس��یجیان به عنوان سربازان 
انق��الب اس��المی، نق��ش تعیین کننده در 
 حراست از خاک کش��ورمان بر عهده دارند

 و در طول دوران دفاع مقدس هم رزمندگان و 
بسیجیان زیادی بودند که با اهدای جانشان، 
 نقش اثرگ��ذاری در پی��روزی مل��ت ایران

 ایف��ا کردند. اگ��ر بتوانیم هم��ان فرهنگ و 
روحیه را حف��ظ کنیم، انقالب اس��المی در 
 مقاب��ل تم��ام هجمه ه��ای دش��من بیمه

خواهد شد.    
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مورد حمایت ق��رار مي دهیم. هم  اکنون چندین 
طرح تجاري سازي ش��ده در حال تولید و عرضه 
محصوالت شان به بازار استان و در سطح کشور 
هستند و در چرخه تولید و اقتصاد نقش بسزایي 

ایفا مي  کنند. 
 چقدر ب�ر اي�ن باوريد که بس�يج 
منحصر به حضور در سازمان بسيج 
نبوده و در حقيقت هر کسي دل در گرو 
انق�الب اس�المي دارد يك بس�يجي 

محسوب مي شود؟! 
آنچه در بسیج اهمیت بس��یار دارد تفکر بسیجي 
اس��ت؛ تفکري مبتني ب��ر مفروض��ات و باورهاي 
بسیجي. بسیجي تنها در لباس و حضور در سازمان 
خالصه نمي ش��ود؛ در برخي ش��رایط خاص مثل 
هشت سال دفاع مقدس و س��ال ها بعد در جبهه 
مقاومت به عنوان مدافعان حرم در صحنه نبرد با 
دشمنان اسالم به خوبي ظهور و بروز یافت و جوانان 
ما از طیف هاي مختلف در زمان مقتضي در صحنه  
حاضر شدند. این مسئله نش��ان مي دهد ادراکات 
مبتني بر ایثار، وجدان، همدلي، خداترسي، تعهد 
مسئولیت در قبال مظلومان از ویژگي هاي جوانان 
ابتداي انقالب بوده و هم اکنون نیز وجود دارد اما 
همانگونه که مقام معظم رهبري مي فر مایند با یک 
سطح باالتري از دانش، آگاهي و بصیرت که خود 

مایه افتخار است. 
 ب�ه نظ�ر ش�ما نيروه�اي توانمند 
بس�يجي در عرصه ه�اي مختلف 
علمي، چگونه مي توانند به خوبي بروز 

و ظهور پيدا کنند؟ 
به نظر من بس��یج 20میلیوني ایران تمام اقشار و 
تخصص ها را در خود دارد و همی��ن امر مي تواند 
زمینه پیش��رفت و بالندگي ای��ران را فراهم آورد. 

اینجا باید خاطر نش��ان کنم که تفکر بسیجي در 
پي پیشرفت است و نه فقط توس��عه، زیرا توسعه، 
گاه ارزش ها را همراه ندارد اما بس��یج پیش��رفت 
و توس��عه همراه با ارزش هاي ایراني و اس��المي را 
خواهان است. سازمان بسیج علمي ایجاد ساختار 
شبکه اي جهت سهولت در دسترسي به تجربیات 
و ایده ه��اي مختل��ف در عرصه ه��اي اجتماعي و 
فرهنگي و علمي را در برنامه خود قرار داده است و 
این خود باعث توانمند سازي متخصصان در تمام 

عرصه ها شده است. 
چطور مي توان تفکر خالق و نوآور 
بسيجي را در دانش�گاه ها و مراکز 

علمي گسترش داد؟ 
باید به این نکته تأکید داش��ته باشیم که دانشگاه 
یک نهاد معرفت س��از اس��ت که صرفاً وظیفه آن 
آموزش نیس��ت بلک��ه وظیفه اش گس��ترش فهم 
در جهت تربیت یک ش��هروند اجتماعي متعهد و 
متخصص است. دانش��گاه نقطه تالقي فرهنگ و 

دانش است. 
 در دانش��گاه هدف باید س��طح باالتري از آنچه 
دانشجویان در دوران دبیرستان آموخته اند را به 
دانشجویان تعلیم بدهد. آنچه در دانشگاه هدف 
است یادگیري اس��ت نه صرفاً یاد گیري دانش، 
بلکه خردمندي است. به نظر مي رسد کارکردهاي 
هنج��اري دانش��گاه در برخي از دانش��گاه ها به 
فراموشي سپرده شده است. توماس فریدمن در 
کتاب )جهان مسطح( خود معتقد است که براي 
جوانان فرصتي فراهم کنید که پندار مثبت شان 
را به واقعی��ت تبدیل کنند. فریدم��ن مي گوید: 
فن��اوري اطالعات در ارتباطات ب��ه خودي خود 
نمي تواند جامعه اي عادل تر، عاقل تر و آبرومندتر 
بس��ازد و وجود فناوري اطالع��ات در ارتباطات 
مي توان��د موجبات ایجاد بس��تري جهت رش��د 
خالقیت، همکاري، همدل��ي و خود آگاهي و در 
نهایت باعث ارتقای سطح خردمندي افراد شود. 
فریدمن بر این باور اس��ت ک��ه کارکرد تکنیکي 
سیستم آموزشي باید در خدمت کارکرد هنجاري 

قرار گیرد. 
ش�ما به عن�وان يك نخب�ه علمي 
عملکرد سازمان بس�يج علمي را 

چطور ارزيابي مي کنيد؟ 
با وجود تمامي مش��کالتي که پیش روي سازمان 
بسیج علمي قرار دارد به عنوان سازماني که همواره 
در پي ایجاد اعتماد بین خود و اجتماع اس��ت و از 
سویي دیگر با منابع محدود مالي رو به رو است، به 
نظر مي رسد این س��ازمان از تمامي توانش جهت 
اهداف اجتماعي استفاده مي کند اما همانند تمامي 
سازمان هاي اجتماعي که دغدغه ملت و اجتماع را 
دارد تا زمان رفع مشکالت مردم باید تالش مضاعف 

از خود نشان دهد.  

توس�عه، گاه ارزش ها را هم�راه ندارد 
اما بسيج پيش�رفت وتوسعه همراه با 
ارزش هاي ايراني و اسالمي را خواهان 
اس�ت. س�ازمان بس�يج علمي ايجاد 
س�اختار شبکه اي جهت س�هولت در 
دسترسي به تجربيات و ايده هاي مختلف 
در عرصه ه�اي اجتماعي و فرهنگي و 
علمي را در برنامه خود قرار داده است

وجود دهها هزار نخبه، از یک منظر، نشانگِر »تصویر صحیح و واقعی از 
کشور« و مایه خرسندی و احساس امید است، ضمن آنکه با بهره مندی 
از نخبگان قطعاً چارچوب های برنامه ریزی برای مسائل کشور باید ارتقا 

یابد )رهبر معظم انقالب(

جهانگير الماسی :

 بسيج  در فضای مجازی
بصيرت افزايی کند

    بس��یج اثرات فوق العاده و اثرگذاری 
برای انقالب اس��المی به همراه داشته است. 
در حال حاض��ر که خب��ری از جنگ نظامی 
سخت نیست، ش��اهد ایفای نقش بسیجیان 
در عرصه های فرهنگی و جنگ نرم هستیم. 
یقیناً اگر به خوبی نتوانی��م در جبهه جنگ 
نرم فعالیت کنیم، دشمن به راحتی می تواند 
فرهنگ مس��موم خود را در میان جوانان و 
نسل های امروزی ما ترویج دهد. اگر چنین 
اتفاقی بیفتد، نس��ل به نس��ل که می گذرد، 
فرهنگ های غربی جایگزین فرهنگ اصیل 
کش��ورمان خواهن��د ش��د. در ای��ن حالت 
می گویند کش��ور دچار اس��تحاله فرهنگی 
شده است. به همین دلیل، وجود گروه های 
بس��یجی و مردم��ی در فضاه��ای مجازی و 
فرهنگی کشورمان الزم و ضروری است. باید 
آن را تقویت کرد، به ویژه اینکه در حال حاضر 
اکثر جوانان کش��ورمان فعالیت گسترده ای 
در فضای مجازی دارند و دشمن از این فضا 
به نفع خود بهره می برد و در تالش اس��ت تا 
با تولید محتواهای غلط، باعث دلسرد شدن 
جوانان کشورمان نسبت به انقالب اسالمی 
و فرهنگ بس��یج شود. نیاز اس��ت که بسیج 
در این عرصه ورود جدی داش��ته باشد و به 
روشنگری و تبیین اهداف دشمن در  فضای 

مجازی بپردازد. 
یقیناً بصیرت افزایی بس��یج در عرصه فضای 
مج��ازی و عرصه فرهنگی کش��ورمان باعث 
شناخت بیش��تر ما نس��بت به تاکتیک های 
دشمن می شود. به این ترتیب عملیات های 
روانی و رسانه ای دشمن در کشورمان بی اثر 
و خنثی خواهد شد. در کل باید بگویم بسیج، 
ارزش، احترام و ضرورت بودنش همواره مورد 
توجه قرار گرفته است و بسیج در هر قشری که 
است هدفش کمک به مردم در نقاط  مختلف 
کشور اس��ت. به نظر من بس��یج دانشجویی 
بس��یار مؤثر عمل ک��رده و همچنین در بعد 
س��ازندگی نیز بسیج در س��اخت خانه های 
روستایی و مناطق محروم خیلی تالش کرده و 
بار زیادی را از دوش مردم مستضعف برداشته 

است. 
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   علي شيرين 
یکي از دسیسه ها و توطئه هاي پیدا و پنهان دشمن 
در داخل و خارج کش��ور که با همکاري رسانه هاي 
معاند، شبکه هاي ماهواره اي، کانال ها و شبکه هاي 
اجتماعي و مج��ازي در ح��ال انجام و گس��ترش 
است، ترویج روحیه ایران س��تیزي، ایران گریزي و 
نفرت پراکني نسبت به این سرزمین از طریق انتشار 
اخبار منفي و سیاه و فیک و رواج جعلیات و شبهات 

و بزرگنمایي ضعف ها و کاستي هاست. 
در اینکه کشورمان هم اکنون دچار مشکالت متعدد 
فرهنگ��ي و اقتص��ادي و اجتماع��ي و بي عدالتي و 
تبعیض است و بخشي از این مشکالت و نابساماني 
متعلق به این دوره اس��ت تردیدي نیس��ت، اینکه 
مدیران و مسئوالن در برطرف کردن این مشکالت 
و مبارزه با فقر و فس��اد و تبعیض کوتاهي کرده اند، 
بازهم تردیدي نیست، اما کیست که نداند این کشور 
وارث حجم عظیمي از نواقص، معضالت و فساد ها و 
آوارها از حاکمیت هاي فاسد گذشته است و باز هم 
کیست که نداند در هیچ دوره اي بیگانگان و غربي ها 
دایه دلس��وزتر از مادر براي م��ا نبوده اند و در هیچ 
یک از دولت ها ي گذش��ته و حال ایران آنها به ویژه 
امریکا، اروپا و غرب براي ما کاري نکرده اند و فقط به 
دنبال غارت ثروت هاي ملي و استعمار گري بوده اند، 
س��ر انجام اینکه راه حل این مشکالت را هم باید در 

داخل جست نه مهاجرت و پشت کردن به وطن. 
کساني هم که باید براي عمران و آباداني و اصالح این 
مشکالت و نابساماني ها قدم بردارند و با پیشرفت علمي 
و نوآوري، راه هاي ناهموار را هموار کنند، همین جوانان 
و نسل جدید دختران و پسران هستند. بي تردید بناي 
معاندان و دش��منان و تفرقه افکنان و به تعبیر رهبر 
فرزانه انقالب بد خواهان ایجاد یأس و ناامیدي نسبت 
به آینده کشور و بهشت نمایي غرب براي نسل جوان به 
ویژه نخبگان، نوآوران و پیشتازان علم و فناوري است. 
خب در این میان نقش بسیج به عنوان نهادي خیرخواه، 
دلسوز و پیشگام در شکستن این سد و امید آفریني 

براي نسل جوان چیست؟
یکي از برنامه هاي حمایتي س��ازمان بسیج علمي 
به عنوان بخ��ش تخصصي بس��یج مي تواند همین 
حمای��ت از نخبگان و ن��وآوران و به ثمر رس��اندن 
پروژه هایي باش��د که سال هاست خاک مي خورد و 
طراحان و پي افکنان آن منتظر گشایش در باغ سبز 
حمایتند و خیلي هایشان هم ناامید و سرگشته میان 

دستگا ه هاي حمایتي رها شده اند! 
وقتي مي شنویم سازمان بس��یج علمي، پژوهشي و 
فناوري در پي تجاري سازي بیش از 60 طرح اختراعي 
و علمي در س��ال جاري اس��ت، امیدوار مي شویم که 
حداقل بخشي از این جوانان راه را در ماندن، ساختن، 

آباد کردن و رفع موانع و مشکالت فرارو دیده اند. 
بسیج به عنوان امتداذ مردمي نظام و نهادي که اقشار 
و اصناف مختلف را با اولویت جوانان در برمي گیرد، 
یکي از وظایف اصلي خود را در حوزه علم و فناوري 
و تسهیل فر آیند عملکرد براي مخترعان، مبتکران، 

استادان، دانشجویان و نخبگان مي داند . 
بر مبناي همی��ن راهبرد این نهاد ت��الش کرده از 

طرح هاي علمي و پرو ژه ه��اي دانش بنیان نو آوران 
جوان در حد وسع خویش حمایت کند، اما آیا این 
حمایت کافي اس��ت؛ اگر طرحي معرفي شد با چه 
سرمایه اي تجاري سازي و تولید انبوه مي شود؟ آیا 
مجدداً ماجراي طراح ماش��ین برقي پیش نمي آید 
که از سوي معاون وقت محیط زیست در دولت هاي 
قبلي رانده شد و در مقابل کش��وري مثل آلمان از 

طرح هایش استقبال کرد و او را قاپید. 
در این بخش هم شاید بسیج علمي و سایر بخش ها 
فعالیت هایي را براي ثروت آفریني داشته اند، اما کافي 

نیست و به حمایت گسترده دولت نیازمند است. 
در بخ��ش دانش افزای��ي و اس��تعداد پروري هم از 

اقدام هاي امید بخش به نخبگان و مستعدان جوان 
ایجاد 100 مرکز رشد توسط بسیج علمي در کشور 
اس��ت که از ابتدا تا زماني که ایده به تولید صنعتي 
برسد، خدمات رایگان به افراد مي دهد. در کنار این 
اقدام همچنین براي تبدیل نوآوري و طرح به کاالي 
صنعتي و تبدیل ب��ه ثروت ایجاد مرک��ز نوآوري و 

شتاب دهي در دستور کار قرار گرفته است. 
بس��یج علمي با رویک��رد تفکر جه��ادي در حوزه 
حمایتي تالش دارد از تمامي اف��راد فعال در حوزه 
علم و تولیدات دانش بنیان حمایت  کند، اما به دلیل 
ظرفیت گس��ترده منابع انساني کش��ور باید بیش 
از پی��ش از توانایي محققان داخل و خارج کش��ور 
براي پیشبرد برنامه هاي بلند مدت توسعه علمي و 

دسترسي به افق 1۴0۴ استفاده کرد. 
یکي دیگر از ضرورت هاي امروز شرایط تحریمي 
و کاهش شدید درآمد هاي نفتي بومي سازي علم 
و فناوري ها و به منصه تولید رساندن اختراعات 
و نوآوري هاي دانش بنیان اس��ت، لذا محققان 
و پژوهش��گران باید براي حل مشکالت کشور 
و درآمد افزایي علم را با حمای��ت نهادها بومي 
کنند ت��ا ثمره آن ب��ه محصول قاب��ل صادرات 

تبدیل شود. 
هم اکنون 2 هزار و 800 مرکز آموزش عالي، ۴میلیون 
و 800 دانشجو و ۴ هزار شرکت دانش بنیان در کشور 
فعالیت مي کنند. همچنین 100 تا 150 هزار عضو 
هیئت علمي داریم که باید از این پتانسیل هاي عظیم 
و تأکیدات مقام معظم رهبري در راس��تاي ارتقاي 
سطح علمي کشور و افزایش سطح تولیدات علمي 
و محصوالت دانش بنیان ب��راي افزایش در آمدهاي 

کشور و ثروت افزایي استفاده شود. 
حمایت ساالنه از هزار طرح علمي از مرحله فکر تا تبدیل 
به علم، فناوري، تولید و ثروت از برنامه ها و سیاست هاي 
مهم سازمان بسیج علمي، پژوهشي و فناوري در عرصه 
علم و فناوري است که امیدواریم با افزایش حمایت ها در 
کنار سایر فعاالن این عرصه بتواند توطئه هاي بدخواهان 

این سرزمین را خنثي کند. 
همه مسئوالن و دس��ت اندرکاران و تالشگران این 
میدان باید سعي کنند تا شیریني علم و فناوري ها 
را با تبدیل آن به ثروت بر سر سفره هاي مردم وارد 
کنند و ما هم به س��هم خود و بر حس��ب وظیفه به 
این تالش ها ارج مي نهیم و دس��تان پرتوان شان را 

مي بوسیم.  

بسیج علمي و امید آفریني براي نوآوران جوان 

حمایت ساالنه از هزار طرح علمي از مرحله فکر تا تبدیل به علم، فناوري، تولید و 
ثروت از برنامه ها و سیاست هاي مهم سازمان بسیج علمي، پژوهشي و فناوري در 
عرصه علم و فناوري است که امیدواریم با افزایش حمایت ها در کنار سایر فعاالن 

این عرصه بتواند توطئه هاي بدخواهان این سرزمین را خنثي کند
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آرمان شريف

از نق�اط قوت ملت اي�ران در دف�اع مقدس حضور 
پرتعداد نخب�گان علمی و چهره های دانش�گاهی 
در صحن�ه نبرد بود. اي�ن نخبگان ب�ه هيچ عنوان 
خودشان را از صف مردم و ديگر اقشار جامعه جدا 
نکردند و حضورشان به عنصری روحيه بخش برای 
ساير رزمندگان تبديل ش�د. در آن روز ها دفاع از 
ميهن برای نخبگان علمی در اولويت قرار داش�ت. 
آنها به فرصت های م�ادی که پيش رويش�ان بود، 
پش�ت پا زدند تا ايران اس�المی در آوردگاه دفاع 
مقدس سربلند باشد. مهندس شهيد امير مهرداد 
که به عنوان يکی از شهدای شاخص بسيج در سال 
۹۸ معرفی ش�ده اس�ت، يکی از رزمندگان نخبه 
علمی بود که حضور مخلصان�ه ای در دفاع مقدس 
داش�ت. در ادامه نگاه�ی به فعاليت ه�ای علمی و 
جهادی ش�هيد مهرداد می اندازيم و گذری نيز بر 
حضور او در دوران دفاع مقدس خواهيم داش�ت.

   دانشجويی متعهد و انقالبی
هنگامی که مهرداد در رشته مهندسی شیمی دانشگاه 
صنعتی شریف پذیرفته شد، آینده ای روشن انتظارش 
را می کشید، اما او کس��ی نبود که تنها به یک جنبه 
از زندگی اش توجه کند. مه��رداد دغدغه و تعهداتی 
داشت که نمی توانست نسبت به آنها بی تفاوت باشد. 
ش��هید مهرداد پس از ورود به دانشگاه ارتباطش را 
با دانشجویان مسلمان برقرار کرد. می خواست وارد 
مبارزه با رژیم طاغوت شود، اما خیلی زود و در اولین 
سال تحصیل در یکی از تظاهرات دانشجویی دستگیر 
و راهی زندان شد که به خاطر نداشتن مدارک کافی 

دال بر محکومیت، بعد از مدت کوتاهی آزاد شد.
دانش��جویان در دوران انقالب حض��وری پررنگ در 
مبارزات انقالبی داشتند و ش��هید مهرداد با شدت 
بخشیدن به فعالیت های سیاسی و اجتماعی خود، 
برای پیروزی انقالب از هیچ فعالیت صحیح و اسالمی 
رویگردان نبود. با پیروزی انقالب اسالمی فعالیت های 

این دانشجوی متعهد و نخبه نیز چند برابر شد.
روحیه پرتالش مهرداد، او را به تکاپو وامی داشت و سعی 
می کرد لحظه ای را برای خدمت کردن به اسالم و رفع 
محرومیت و کسب فیض از دست ندهد. به دنبال این 
روحیه بود که بعد از پیروزی انقالب و در تابستان 1358 
ابتدا در جهاد سازندگی استان لرستان فعالیتش را آغاز 
کرد و بعد مسئول تدارکات جهاد شد. او بعد از اتمام کار 
و بازگشت به تهران در جهاد سازندگی دانشگاه صنعتی 
شریف که عمده فعالیتش رفع مشکالت سیاسی و فنی 

کارخانجات و صنایع بود، مشغول به کار شد. 
مسئولیت اولیه این دانش��جوی انقالبی مراجعه به 
کارخانجات همراه با دیگر برادران جهاد و اس��اتید 
متعهد دانشگاه و جمع آوری مشکالت فنی آنان بود تا 
با طرحشان برای حل مشکالت چاره اندیشی شود و 
در این رابطه پاره ای از مشکالت فنی و سیاسی بعضی 

کارخانجات را رفع کردند.
در خرداد 1359 با حرکت انقالب فرهنگی و تعطیل 
ش��دن دانش��گاه ها با توجه به اینک��ه در آن روز ها 
مس��ئله ای به نام تضاد علم و تعهد توسط منحرفان 
در ایران ایجاد ش��ده بود. ش��هید امیر مهرداد برای 
اینکه غلط بودن این نظریه را اثبات کند همراه دیگر 
دانشجویان متعهد دانشگاهی حرکتی را آغاز کردند 
که بعداً به نام جهاد دانشگاهی نامیده شد. با توجه به 
اینکه این شهید، دانشجوی رشته مهندسی شیمی 

دانشگاه بود، به همین دلیل مسئولیت گروه مهندسی 
شیمی جهاد را بر عهده گرفت.

    فعاليت های علمی شهيد مهرداد
اولین پروژه گروه که تحت سرپرس��تی ایشان و با 
همکاری یکی از اساتید دانشکده مهندسی شیمی 
و چند ت��ن از دیگر افراد، از جمله ش��هید علیرضا 
قزوینی انجام ش��د، پروژه »بیوگاز« ب��ود. در این 
پروژه که ه��دف از آن تهیه گاز مت��ان )به عنوان 
سوخت( از فضوالت حیوانی بود، سعی شد تا یکی 

از مش��کالت مردم روستایی کش��ورمان در فصل 
سرما که رساندن سوخت و تهیه چوب برای ایجاد 
گرما بود، رفع شود. گروه علمی ایشان حدود سه 
سال در رابطه با این پروژه فعالیت کرد که حاصل 
آن ایجاد چند واحد اصلی در استان ایالم و ارائه و 
بررسی در سمپوزیوم بین المللی انرژی های نو بود 
که توس��ط ش��هید علیرضا قزوینی در سمپوزیوم 

مطرح شد.
پروژه دوم، طرح »برج تقطیر« برای سازمان انتقال 
خون ایران بود ک��ه در این پروژه ی��ک واحد تقطیر 
الکل جهت تصفیه پس��اب های س��ازمان طراحی، 
ساخت، نصب و راه اندازی شد که هم اکنون در حال 
بهره برداری است و همچنین چندین پروژه دیگر با 
همکاری ایشان انجام شد. ساخت پماد سنگر نیز از 
ابتکارات شهید امیر مهرداد در دفاع مقدس بود. این 
پماد برای دفع حشرات موذی در سنگر رزمنده ها در 
شرایط سخت مناطق عملیاتی بسیار کاربردی بود و 

محل گزش حاصل از نیش پشه ها را التیام می داد.
شهید مهرداد از طریق بسیج راهی جبهه شد و با اینکه 
مدت خدمت ایشان پایان یافته بود برای رسیدن به 
مقصود خود کنار رزمندگان مان��د و گفت که آمده  
در عملیات شرکت کند. در پاییز س��ال 1362 قرار 
بود عملیات والفجر ۴ انجام شود. شهید امیر مهرداد 
همراه دیگر رزمندگان در این عملیات شرکت کرد و 
در ارتفاعات منطقه پنجوین در تاریخ 1362/8/13 به 

فیض شهادت نائل آمد. 

»امیر« نخبه بسیج بود که با دانش به جنگ دشمن رفت
از »امير مهرداد« شهيد شاخص بسيج کشور در سال ۹۸چه می دانيم

ش��هید مهرداد در بخش��ی از وصیتنامه اش به زیبایی مس��یر جهاد و 
مبارزه اش را اینگونه تشریح می کند: »به هرحال این قافله با قافله ساالر 
پیر خود بار و بندیلش را بسته و به  سوی قدس عزیز حرکتش را آغاز کرده 
و دیر نیست روزی که خمینی عزیز ندای توحیدش را از آن خطه به گوش 
جهانیان برساند و البته فتح قدس صرفاً آزاد شدن یک مکان نیست، بلکه 
این آزادی در کنارش آزادی مس��تضعفین را به همراه دارد و شکست و 
پایان عمر نکبت بار ابرقدرت ها را و این ملت زجرکشیده و شهیدداده به 
رهبری پیر جماران، جهان را از شر طاغوت و طاغوتیان و شیطان بزرگ 
آزاد خواهد کرد و این مبارزه را با انتظار مهدی)عج( و تا ظهور آن حضرت 
که منجی عالم بشریت است ادامه خواهد داد و بدا به حال آنان که عزم 
راسخ این کاروانیان را دیدند و به آن نپیوس��تند. کاروان حق جویان را 
دیدند که به سوی نور در حرکت است، اما همچون شب پرستان اگر در 
جلوی آن نایستند، سر را در گریبان بردند و منکر حقیقت آن شدند و به 
اعمال دوران جاهلیت خود ادامه دادند و همچون ابولهب ها و ابوجهل ها 
و... بهترین فرصت متعالی ش��دن را از دس��ت داده و جهنمی شدند.«

فرازی از وصيتنامه ش�هيد مهرداد:... فتح قدس صرفاً آزاد ش��دن یک مکان 
نیست، بلکه این آزادی در کنارش آزادی مستضعفین را به همراه دارد و شکست 
و پایان عمر نکبت بار ابرقدرت ها را و این ملت زجرکش��یده و ش��هیدداده  از ش��ر 

طاغوتیان آزاد خواهد شد
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يلدا حدادي کالس يازدهم اس�ت و امس�ال 
توانسته به عنوان يك دانش آموز بسيجي از 
استان قم در المپياد جغرافياي کشوري مقام 
نخست را به دس�ت بياورد و مدال طالي اين 
رقابت علمي را از آن خ�ود کند. اين نوجوان 
بسيجي نخبه تنها يکي از رويش های بسيج 
در آستانه چهل س�الگي اين نيروي مردمي 
است. حاال  رويش های بس�يج در حوزه هاي 
غيرنظامي و در عرصه هاي علمي و فرهنگي 
ملموس تر از گذشته شده است و چهره  هايي 
همچون يلدا حدادي نمادي از وجهه هاي کمتر 
شناخته ش�ده بس�يج در حوزه فعاليت های 
علم�ي و فرهنگ�ي را ب�ه هم�گان معرف�ي 
مي کنند. نش�انه اي از اينکه بسيج مي تواند 
با استعدادترين دانش آموزان اين مرز و بوم 
را تحت پوشش خود قرار دهد و در کنار علم 
آموزي با ج�ذب آنها در زير پرچ�م انقالب و 
واليت،  علم ش�ان را به زيور اخالق انقالبي و 
تعهد بسيجي بيارايد تا علم نافع توليد شود. 
در سايه توليد همين علم نافع است که کشور 
به پيشرفت و ارتقا دس�ت مي يابد. به سراغ 
اين دانش آموز نخبه رفته ايم تا سيماي دهه 
هشتادي هاي نخبه و بسيجي را در کالم وي 

بيشتر بشناسيم. 

خانم حدادي چه شد که متوجه شدي 
دررشته جغرافيا استعداد داري و به 

اين سمت و سو کشيده شدی ؟ 
من ابتدا عالقه اي به رشته جغرافیا نداشتم. اما معلم 
جغرافیاي ما در س��ال دهم ما را براي ورود به رشته 
انس��اني و همین طور براي یادگیري درس جغرافیا 
خیلي تش��ویق مي کرد. از س��وي دیگر خیلي از ما 
المپیادي ها وقتي کتاب های درسی مان را مي خوانیم 
برایمان چندان جذاب نیست اما وقتي عالوه بر کتاب 
درس��ي برخي کتاب ه��ای دیگر را ه��م مي خوانیم 
موضوع برایمان جالب مي شود. من هم وقتي منابع 
المپیاد جغرافیا اعالم ش��د منابع را خواندم و خیلي 
خوش��م آمد و با تالش خودم و لطف خدا توانس��تم 

موفق شوم. 
براي حضور در المپياد جهاني جغرافيا 
چه برنام�ه اي داري؟ آيا براي حضور 

مقتدرانه در اين رقابت هم آماده ای؟ 
بهمن ماه بناس��ت تا یک دوره و  ی��ک آزمون دیگر 
برگزار شود و بر اساس این آزمون از بین ما هشت نفر 
برگزیده المپیاد کشوري چهار نفر انتخاب مي شوند و 
این چهار نفر براي مرداد ماه سال آینده براي المپیاد 

جهاني اعزام خواهند شد. 

در حال حاضر چ�ه فعاليت هايی در 
زمينه هاي علمي داري؟

امسال توانستم در المپیاد جغرافیاي کشوري مدال 
طال کس��ب کنم و در کنارش در کانون علمي بسیج 

هم فعالم. 
اش�اره داش�تي که در کانون علمي 
بسيج هم فعال هستي. کانون علمي 

بسيج چه فعاليت هايی دارد؟
در این کانون بیشتر براي بچه هایي که در پایه هاي 
پایین تر هستند رده های رفع اشکال برگزار مي کنیم 
و حتي سعي مي کنیم تا براي المپیاد رده هایی برگزار 
کنیم. دانش آموزانی که عالقه مند به شرکت در این 
رده ها هس��تند را براي عضویت در بس��یج تشویق 
مي کنیم. عالوه بر این در کانون علمي بس��یج نگاه 
ما این اس��ت که تنها ب��ه برگ��زاري رده های علمي 
اکتفا نکنی��م و در کنار برگ��زاري رده های علمي به 

فعالیت های فرهنگي هم توجه کنیم. 
فعاليت ه�ای فرهنگ�ي کانون ه�ا 

چيست؟
ما بیشتر سعي مي کنیم روي وصیت نامه شهدا کار 
کنیم و از بچه ها مي خواهیم تا وصیت نامه ش��هدا را 
حفظ کنند یا این وصیت نامه ه��ا را روي در و دیوار 
رده ه��ا بزنند. همچنی��ن یادواره هایي براي ش��هدا 

برگزار مي کنیم. 
خانم حدادي ش�ما در حال حاضر با 
توجه به توانايي علمی ات در رده های 
کانون علمي بسيج به بچه هاي پايه هاي 
پايين تر و کساني که از نظر علمي نسبت 
به شما ضعيف تر هستند کمك مي کني. 
آيا در بس�يج به ش�ما هم کمك ش�د تا 
بتواني توان علمی ات را باال ببري ؟ چقدر 
از موفقيت�ت در المپياد را ناش�ي از اين 

کمك ها مي داني ؟
بله در پایگاه علمي رده هایی براي ما مي گذاشتند 

که آموزش هاي خوبي داشت و آزمون های منظمي 
برگزار مي کردند. البته نه ب��ه کیفیت رده هایی که 
برخي از آموزشگاه هاي معروف برگزار مي کنند اما در 
مجموع خیلي خوب و کمک کننده بود. به خصوص 
اینکه این رده ها هزینه مناس��بي هم داشتند. البته 
این رده ها در زمینه جغرافیا نبود اما براي درس های 

کلي مدرسه کمک خوبي به شمار مي رفت. 
شما از چه زماني عضو بسيج شدي ؟

من از چهار سال پیش فعالیتم را در بسیج 
شروع کردم. ابتدا عضو بس��یج مسجد شدم و بعد ها 
عالوه بر مسجد در مدرسه و پایگاه علمي فعالیت هایم 

را ادامه دادم. 
امسال بسيج وارد چهل سالگي خود 
مي شود. به نظر ش�ما به عنوان يك 
نخبه جوان آيا بسيج به جايگاهي که بايد 
دس�ت يابد رسيده اس�ت؟ ما نسبت به 

بسيج چه وظيفه اي داريم؟
به نظر من ما خیلي بیشتر از اینها مي توانستیم براي 
بسیج کار کنیم. آن بسیجي که مد نظر امام خمیني 
)ره( بود و بر اس��اس آن نیروي مقاومت بسیج را پایه 
گذاري کردند نیرویي مردمي بود که بتواند مدیریت 
کشور را بر عهده بگیرد و در هر زمینه اي اعم از علمي، 
 فرهنگي،  اقتصادي و غیره بتواند پیش��رو باش��د. اما 
متأسفانه امروز و در آس��تانه چهل سالگي بسیج به 
خیلي از این آرمان ها نرس��یده ایم و این از کم کاری 

ما بوده است . 
چطور؟

ببینید ما وقتي وارد بس��یج مي ش��ویم 
فقط در یک زمینه فعالی��ت داریم؛ یا فعالیت علمي 
مي کنیم و از فعالیت های فرهنگي غافل مي شویم یا 
فعالیت فرهنگي مي کنیم و از فعالیت های علمي جا 
مي مانیم. به نظر من اینطوري جواب نمي دهد و باید 
فعالیت های علمي و فرهنگي را توأم با هم انجام داد تا 

به نتیجه دلخواه برسیم. 

پس به خاطر همين است که شما در 
پايگاه علم�ي در کن�ار فعاليت های 
علمي و برگزاري رده های رفع اش�کال 
فعاليت های فرهنگي را هم گنجانده ايد؟

بله دقیقاً همین طور است. 
از نظر ش�ما چگونه مي توان شرايط 
بس�يج را ارتق�ا داد و ه�م ج�ذب 
دانش آموزان و به ويژه بچه هاي نخبه را 
در بس�يج افزاي�ش داد و ه�م ج�ذب 
هدفمندي داشته باش�يم تا بسيج را به 

جايگاه شايسته اش برسانيم؟
 من فکر مي کنم باید سعي کنیم حلقه هاي صالحیني را 
به طور جدي تر تشکیل دهیم. مستمر بودن حلقه هاي 
صالحین و همینطور هدفمند کردن آنها مي تواند به 
جذب بچه ها در بسیج کمک کند. این مسئله براي خود 
من پیش آمده که گاهي وقت ها از راه هاي دور و نزدیک 
به پایگاه مي آییم اما حلقه صالحین تشکیل نمي شود و یا 
در حلقه ها مطالب و موضوعات عمیق و استداللي مطرح 
نمي شود و نمي تواند به ابهامات بچه ها و شبهاتي که 
وجود دارد پاسخ دهد. این شبهات باعث مي شوند پایه 
فکري بچه ها به هم بریزد و وقتي این عشق و ارتباط به 
واسطه شبهاتي که مطرح مي شود و پاسخ مناسبي هم 
براي آنها نیست از بین برود بچه ها نمي توانند به خوبي 

ارتباط بگیرند و فعالیت کنند. 
شما خودت با اين مواجه شده اي که 
ش�بهه اي برايت پي�ش بياي�د و در 
حلقه هاي صالحين به سؤال و شبهه شما 

پاسخ ندهند؟
بله براي من چند ب��ار پیش آمده اس��ت. به همین 
خاطر هم تنها مباحثي را در حلقه مطرح مي کنم که 
اطمینان داشته باشم امکان پاسخگویي به آن وجود 
دارد و مواردي را که احساس کنم نمي توانند پاسخگو 
باش��ند، در جمع مطرح نمي کنم و کارم را شخصي 

پیش مي برم. 
در اين موارد چه کار مي کني ؟

معموالً به سراغ معلم دیني ام می روم و از 
ایشان مي پرسم. 

خانم حدادي شما چقدر براي بسيج 
وقت مي گذاري؟

من و دوستانم چهار پنج نفر هستیم و تالش مي کنیم 
بیشتر در مدرسه براي بس��یج وقت بگذاریم. به طور 
مثال براي برنامه هاي صبحگاه که یک ربعي فرصت 
هست تالش مي کنیم تا برنامه پرباري را براي بچه ها 
داشته باشیم. همین طور خیلي وقت ها از معلم ها کمک 
مي گیریم. در پایگاه علمي با بچه ها قرار گذاشتیم تا 
جلسات رفع اشکالي را در حرم حضرت معصومه و یا 
در مدرسه تشکیل دهیم و هر کدام از بچه ها به تناسب 
توانایي اش بخشي از کار رفع اشکال را برعهده بگیرد. 
این برنامه را هنوز کامل اجرا نکردیم اما فعال قصد داریم 

جمعه ها 2 ساعتي را به این کار اختصاص دهیم. 

دارنده مدال طالي المپياد جغرافيا از توانايی ها و ويژگی های علمی بسيجيان می گويد

مدیریت کشور با تفكر بسیجی آرمان تحقق نیافته امام)ره( است

من فکر مي کن��م باید س��عي کنیم حلقه ه��اي صالحین��ي را به طور 
جدي تر تشکیل دهیم. مس��تمر بودن حلقه هاي صالحین و همینطور 

هدفمند کردن آنها مي تواند به جذب بچه ها در بسیج کمک کند

کبری فرشچی



با حجاب کامل قهرمان آسیا شدیممبينا شانلو
گفت و گو با   کاپيتان بسيجي تيم ملي کبدي بانوان  که  براي اولين بار قهرمان بازي هاي آسيا يي شدند

از ۹ سالگي ورزش کبدي را ش�روع کرد و اکنون که 27 سال دارد 
با 1۸ س�ال فعاليت مس�تمر در ورزش کب�دي به عن�وان يکي از 
پيشکسوتان اين رشته در ايران شناخته مي شود. فريده ظريف 
دوست در اوج جواني، 13 سال اس�ت که در تيم ملي کبدي ايران 
در رده هاي س�ني جوانان و بزرگساالن حضور دارد و مدت هاست 
که بازوبند کاپيتاني تيم مل�ي کبدي ايران را بر ب�ازو مي بندد. او 
دومين فرزند خانواده و تنها خواهر در بين پنج برادرش است. تيم 
ملي کبدي ايران با کاپيتاني وي بود که در مسابقات آسيايي 201۸ 
جاکارتا در ديدار نهايي با غلبه بر هند قهرمان آس�يا شد. فريده 
ظريف دوس�ت از دبس�تان به عضويت بس�يج درآمده و در دوره 
راهنمايي به عنوان يك بسيجي فعال شناخته شده است. او همواره 
در فعاليت هاي ورزشي بسيج مشارکت فعال داشته و دارد. گفت و 

گوي ما با اين بانوي بسيجي ورزشکار را پيش رو داريد. 

چطور شد رشته کبدي را انتخاب کرديد؟
کبدي رشته اول استان ما سیستان و بلوچستان است،  اما من 
فوتس��ال و کاراته هم کار مي کردم. خانواده ام اهل ورزش هس��تند. پدرم 
ورزشکار بود و ورزش را دوست داشت و از همه ما در این راه حمایت کرد. 
ما هم هر کدام با حمایت پدر و مادر به سمت آن رشته ورزشي که دوست 
داشتیم، رفتیم. پدر و برادرم یارهاي تمریني من بودند و کمکم مي کردند. 
رشته کبدي را دوست داشتم اگرچه قبل از آن کاراته کا  بودم. تنها رشته اي 
که اس��تان ما در بازي هاي آس��یایي بازیکن ملي پوش دارد، همین رشته 

کبدي است. 
تيم ملي کب�دي بانوان اولين مدال ط�الي تيمي تاريخ 
ورزش بانوان ايران را در بازي هاي آسيايي کسب کرد، اما 
خيلي از جريان هايي که به اصطالح خود را مدافع حقوق زنان 
ايراني مي دانند، از کنار اين موفقيت گذشتند و ترجيح دادند 

به مسائل حاشيه اي بپردازند، پاسخ شما به آنها چيست؟
خط و ربط آنها مشخص است، خودتان هم که گفتید به حاشیه مي پردازند. 
مهم واکنش مردم است. ما که مقام آوردیم همه مردم خوشحال شدند. هر 
جا مي رفتیم مردم ابراز عالق��ه و لطف و محبت مي کردند و همین براي ما 

کافي است. 
آينده تيم کبدي بانوان را چطور مي بينيد و چه انتظاري 

از مسئوالن داريد؟
ما یکسال است که از بازي هاي آسیایي آمده ایم، در این مدت هیچ مسابقه 
بین المللي برگزار نشده است. نه تمرین ملي داشتیم و نه اردویي برگزار شده 
است. اگر اینطور پیش برود تکرار قهرماني سخت خواهد بود. البته وضعیت 
اقتصادي کشور در این زمینه بي تأثیر نیست، اما مسئوالن باید برنامه ریزي 
کنند تااعض��اي تیم ملي در ط��ول س��ال دور هم جمع ش��وند و تمرین 
داشته باشند. این خیلي مهم اس��ت. البته ما در شهرهاي خودمان تمرین 

مي کنیم، اما کارما تیمي است و باید در کنار هم تمرین کنیم تا هماهنگي 
الزم بین اعضاي تیم به وجود آید. مسئوالن نباید به قهرماني سال 2018 
جاکارتا بسنده کنند، باید براي تکرار قهرماني در دوره هاي بعدي برنامه ریزي 
شود. ما مي خواهیم با تکرار قهرماني هایمان دل مردم را شاد کنیم و امیدوارم 

بازهم در عرصه ورزشي با همت و تالش بازیکنان به قهرماني برسیم. 
يك بخشي از حاشيه سازي هايي که صحبتش شد مربوط 
به حج�اب خانم هاي ورزش�کار مي ش�ود، برخي حفظ 
حج�اب را در انجام مس�ابقه نوعي محدودي�ت مي دانند، 

نظرتان چيست؟ 
ببینید این قانون کشور ماس��ت. ما باید تابع قانون جمهوري 
اسالمي باشیم چون در این کش��ور زندگي مي کنیم و براي 
این کش��ور و به نام این کشور مس��ابقه مي دهیم، بنابراین 
باید ب��ه قانون کش��ورمان احترام بگذاریم. من به ش��خصه 
ارادت خاصي به حضرت آقا دارم. هر چه ایشان بگویند من 
مي پذیرم. از طرفي ما در میدان عمل نشان دادیم که حجاب 

محدودیت نیست. با حجاب هم مي شود قهرمان 
شد. با حجاب هم مي ش��ود به هر جاي دنیا 

رفت و ورزش کرد و مس��ابقه داد و موفق 
ش��د. اتفاقاً قهرماني با حجاب اسالمي 
بیشتر چسبید، این نیست که بگوییم 
حجاب مانع پیشرفت ما مي شود. من 
خودم 13سال است که با حجاب در 
تیم ملي بازي مي کنم و مس��ابقه 
مي دهم. هرگز ب��ه ذهنم خطور 
نکرد که این حجاب بود که باعث 

شد تیم ما موفق نشود. 
به عنوان کاپيتان 
در هداي�ت تيم 
پيش آم�ده که از 
الگو ه�اي انقالبي 
مثل ش�هدا، براي 
دادن انگي�زه به 
بچه ه�ای يتي�م 

استفاده کنيد؟ 
بله، البته من به این مورد 
خیلي توجه دارم. خودم 
درخانواده اي مذهبي در 
زابل بزرگ شدم و افتخار 
مي کنم در خانواده اي 
بزرگ شده ام که به این 

موارد اهمیت مي دهند. به نظرم شهدا در زمینه هاي گوناگون زندگي الگوي 
ما هستند و باید این الگو ها به نحو درستي به نسل جوان معرفي شوند. 

چند سال است که عضو بسيج هستيد؟
از دوران دبستان عضو بسیج بودم و در فعالیت هاي ورزشي بسیج 
حضور داشتم. در مقطع راهنمایي هم به عنوان بسیجي فعال شناخته شدم. 
در کمیته هاي مختلف پایگاه بسیج شهرمان عضو بودم و فعالیت داشتم. 
همه کاري مي کردیم. هر سال مسابقات مختلف ورزشي برگزار مي کردیم 

و خودمان تیم داشتیم. 
شما از دبستان وارد بسيج شديد و در اين مدت در 
کنار ديگر بس�يجيان همکاري و فعاليت داش�تيد. 

تعريف شما از بسيج و روحيه بسيجي چيست ؟
به نظر من بسیجي یک نیروي کارآمد در همه میدان هاست. 
این کارآم��دي در میدان دفاع مقدس و س��پس در میدان 
سازندگي و محرومیت زدایي از مناطق محروم کشور و در 
میدان علمي هم ثابت شده است و میدان هاي جدیدي هم که 
باز شود باز بسیج کارآمدي خودش را اثبات مي کند. اگر در 
هر کدام از دستگاه هاي اجرایي کشور روحیه  بسیجي 
حاکم باشد، توفیقات شان بیشتر مي شود. روحیه 
 بس��یجي در هر جا که حاکم باش��د، در آنجا 
فعالیت، نشاط، حرکت و حیات را مضاعف 
مي کند، این معناي بسیج است. من هم که 
از کودکي در کالس هاي بسیج شرکت 
مي ک��ردم، از هم��ان ابتدا ج��ذب این 
انگیزه، همت، تالش و انرژي زیادي 

که دارند، شدم. 
کداميك از شهدای استان 

خود را می شناسيد؟
ش��هید عال��ي را خیل��ي خ��وب 
مي شناسم. االن هم با خانواده این 
شهید ارتباط داریم. شهید عالي در 
هنگام شهادت سن کم،  اما روحي 
بزرگي داشت. شهدا موجب افتخار 
ما هستند. آنها جانش��ان را براي 
اسالم و کشورش��ان دادند. من به 
خودم و به همه زنان س��رزمینم 
مي گویم که ما باید همیش��ه این 
ش��هدا را مد نظر داش��ته باشیم. 
آنها براي حفظ امنیت ما و حفظ 

ناموس کشور به جبهه رفتند.  

فصل 4بسيج  و ورزش
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   سازمان بسیج ورزشکاران یکی از سازمان هایی است که تالش می کند فرهنگ 
بسیجی را در میان ورزشکاران کشورمان ترویج دهد و با آنان ارتباط برقرار کند. من 
هم در طول این چند سال همکاری زیادی با این سازمان داشته ام. معتقدم که بسیج، 
فرهنگی ماندگار و ارزشی در کشورمان است که اگر به این تفکر بیشتر پرداخته شود، 
موجبات خیر و برکت بیشتری در سطح جامعه می شود. برای مثال اردوهای جهاد 
سازندگی یکی از اردوهای خاطره انگیز، اثرگذار و مردمی است که توسط بسیجیان 
سراسر کشور برگزار می شود. در این اردوها یک عده بسیجی مخلص و انقالبی، لباس 
خدمت به تن می کنند و به روستاها و مناطق محروم کشورمان قدم می گذارند و بدون 
هیچ چشمداشتی در جهت توسعه و آبادانی آن مناطق تالش می کنند تا موجبات 
رضایت مردم منطقه و روستای محروم را فراهم آورند. این بسیجیان دریادل، اگر خانه ای 
تخریب شده در آن منطقه وجود داشته باشد آن را ترمیم می کنند و  اگر مدرسه ای 

بدون امکانات در آن منطقه ببینند، آن را مجهز به امکانات بهتر می کنند. واقعاً اردوهای 
جهادی از جمله اردوهای ماندگار در سطح کشورمان است که مفتخرم از نزدیک این 
اردوها را به چشم دیده ام. به نظرم هیچ چیز شیرین تر از دیدن لبخند مردم مناطق 
محروم از فعالیت گروه جهادی نیست. اردوهای جهادی به دلیل اینکه یک اردوی دلی 
است و بسیجیان خالصانه در این اردوها به مردم خدمت می کنند، جلوه ای خاص برایم 
دارد. من مفتخر بوده ام که در اردوهای جهادی استان سیستان و بلوچستان شرکت 
کنم و در مناطق محروم این استان، حاضر شوم و عشق و دلدادگی بسیجیان به مردم 
را از نزدیک نظاره گر باشم. بسیاری از ما تالش می کنیم که در طول سال و در بهترین 
ایام مثل نوروز به بهترین مناطق کشورمان سفر تفریحی داشته باشیم، اما بسیجی ها 
در اردوهای جهادی در این ایام، به مناطق محروم سفر می کنند و به همنوعان خود در 

سخت ترین شرایط کمک می کنند. باید به آنها خداقوت گفت. 

   بسیج یکی از برکات انقالب اسالمی محسوب می شود و نقش ویژه بسیجیان 
را در زمان بحران در کشورمان به خوبی مش��اهده کرده ایم. مثاًل در زمان سیل و 
زلزله، ابتدا این گروه های جهادی، بس��یجی و مردمی هستند که به کمک مردم 
می شتابند تا آسیب های ناشی از این بحران ها کمتر شود. به همین دلیل می توانیم 
بگوییم که بسیج، یک گروه آماده و منس��جم در سراسر کشور است که در مواقع 
بحرانی به کمک مردم می شتابد. هدف از تشکیل آن هم خدمت به مردم در تمام 

عرصه هاست. 
در دوران دفاع مقدس نیز ش��اهد حض��ور گروه های مردمی و بس��یجی در خط 
مقدم جبهه ها بودیم و می توانیم به جرئت بگوییم که با وجود این گروه ها بود که 
توانستیم بدون هیچ امکانات پیشرفته نظامی در طول هشت سال دفاع مقدس 
در مقابل دشمن ایس��تادگی کنیم و نگذاریم که یک وجب از خاک کشورمان را 

تصاحب کنند. با اینکه چند سال از دوران دفاع مقدس گذشته است، اما همچنان 
بسیج در سراسر کشورمان پویاس��ت و کار حفاظت از کشورمان را بر عهده دارد. 
عالوه بر آن می توانیم به حضور بس��یج در عرصه ه��ای مختلف علمی، فرهنگی، 
اجتماعی، ورزشی و... اشاره کنیم. سازمان بسیج ورزشکاران یکی از سازمان های 
بسیج است که در عرصه ورزشی با رویکرد بسیج اقدام می کند و در حال حاضر، 
برخی از ورزشگاه های کشورمان توسط بسیج اداره می شود. هر چقدر که بسیج 
بتواند در زمینه رشد و ارتقای ورزش کش��ورمان قدم بردارد، می تواند اثرگذاری 
خودش را به عنوان یک نهاد مردمی و انقالبی نشان دهد. همانطور که از اسم بسیج 
مشخص است، متشکل از اقشار مردمی اس��ت که یکدل و با یک هدف به کشور 
خدمت می کنند. اگر همیشه دلمان بسیجی باشد در همه عرصه ها در زندگی مان 

موفق خواهیم بود و می توانیم به آن هدف تعیین شده برسیم. 

   بسیج در تمام عرصه ها به خوبی درخشیده است. برگزاری اردوهای راهیان 
نور که من هم در این اردوها شرکت کرده ام، یکی از اقدامات مؤثر بسیج است که 
همه ساله در کشورمان با حضور اقشار مختلف مردم برگزار می شود. رهبر معظم 
انقالب اسالمی هم این سفرها را یکی از کارهای ویژه بسیج می دانند. از آنجایی که 
هویت بسیج، مردمی است اردوهای راهیان نور با حضور گسترده مردم در مناطق 
عملیاتی دفاع مقدس برگزار می ش��ود. مردم با حضور در این مناطق، بار دیگر با 

آرمان های شهدا عهد و میثاق دوباره می بندند. 
همانطور که عرض کردم من هم از نزدیک در اردوهای راهیان نور شرکت کرده ام 
و معنویت شهدا را حس کرده ام. معتقدم که حضور جوانان در اردوهای راهیان نور 

می تواند باعث پیوند میان نسل امروز با نسل گذشته شود. 
همچنین بس��یج به عنوان یک گروه مردمی در زلزله کرمانش��اه و س��یل اخیر 

تالش های گسترده ای در جهت خدمت به مردم انجام داد و در این مواقع بحرانی 
ش��اهد حضور به موقع نیروهای مردمی و بس��یجی در صف خدمات رس��انی به 
آسیب دیدگان بودیم. می توانیم بگوییم که رسالت بسیج، خدمت به مردم است و 
نباید بسیج را جدا از مردم بدانیم. رسانه های بیگانه در طول سالیان گذشته تالش 
گسترده ای انجام داده اند که باعث کم رنگ شدن فرهنگ بسیج و بسیجی در سطح 
جامعه شوند. این امر در حالی است که بسیج یکی از ستون های محکم انقالب است 
و حضور بسیجی ها در سراسر کشور باعث ایجاد امنیت داخلی شده است. امیدوارم 
با وجود تالش خالصانه گروه های بس��یجی و مردمی، امنیت مان پایدار باش��د و 
دشمن هرگز جرئت حمله به خاک کشورمان را نداشته باشد. هم اینک به رغم اینکه 
جنگی نیست، باز در برخی از مناطق مرزی شاهد حضور نیروهای مردمی در قالب 

بسیج هستیم که می تواند امنیت را برایمان به ارمغان بیاورد. 

يوسف کرمی مدال آور المپيك در رشته تکواندو:

اخالص بسیجیان را در اردوهای جهادی دیده ام

وحيد شمسايی بازيکن و مربی فوتسال:

بسیج در زمان بحران ها در خط اول خدمت رسانی به مردم است

حميد استيلی سرمربی تيم ملی اميد: 

بسیج ماهیتی مردمی  دارد
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براي معرفي س�ردار محمد جعفر اسدي اشاره 
به يك س�مت يا مقطع تاريخي کافي نيس�ت. 
نام او ابتدا به عنوان فرمانده لشکر 33 المهدي 
در دفاع مقدس ش�ناخته ش�د. ام�ا او بعد از 
دفاع مق�دس ني�ز مس�ئوليت هاي متعددي 
نظير فرمانده لشکر 31 عاش�ورا و سپاه پنجم 
باقرالعلوم )ع( در ش�مالغرب کش�ور به مدت 
چهار سال، فرمانده لشکر 1۹ فجر استان فارس 
به مدت شش سال، جانشيني فرماندهي نيروي 
زميني به مدت شش س�ال، جانشين بازرسي 
ستادکل به مدت سه س�ال، فرماندهي نيروي 
زميني س�پاه از تيرماه ۸7 تا ارديبهشت سال 
۸۸، حضور در س�وريه و لبنان طي س�ال هاي 
2003 تا 2005 و معاون بازرسي قرارگاه مرکزي 
خاتم االنبي�اء )ص( را در پرونده خدمتي خود 
دارد، ام�ا نکت�ه اي که باعث ش�د دوب�اره نام 
س�ردار اس�دي بر زبان ها بيفتد، حضورش به 
عنوان فرمانده نيروهاي مستشاران ايراني در 
بحبوحه جنگ س�وريه بود که وي اين س�مت 
را زمس�تان سال 13۹3 از س�ردار شهيد حاج 
حس�ين همداني تحويل گرفت و تا س�ال ۹5 
عهده دار اين مس�ئوليت بود. س�ردار اسدي 
هم به عن�وان يك فرمان�ده لش�کر در دوران 
دفاع مق�دس و ه�م به عنوان فرمانده س�ابق 
مستشاران ايراني در س�وريه، با بسيجي هاي 
نس�ل هاي مختلف ارتب�اط داش�ته و دارد. از 
اين رو به سراغش رفتيم تا در چهلمين سالگرد 
تشکيل بس�يج مس�تضعفين، از تأثير روحيه 
بسيجي در جوانان مدافع حرم و پيروزي هاي 

کسب در اين جبهه گفت و گو کنيم. 

 خيلي از کارشناسان، ارتش سوريه 
را يك ارتش منس�جم با تجربيات 
تاريخي نظير جنگ اعراب و اسرائيل 
مي دانن�د، اما م�ا مي بينيم ک�ه ورود 
نيروه�اي دف�اع وطن�ي ي�ا هم�ان 
بسيجي هاي اين کش�ور باعث تغيير 
معادالت جنگ شد. چطور مي شود که 
چند هزار ج�وان مي توانن�د کاري را 
انجام بدهند که يك ارتش نتوانسته 

بود به انجام برساند؟
من هم موافقم که ارتش سوریه یک ارتش کارآمد 
است، اما بخش��ي از نیروهاي این ارتش در هنگام 
وقوع فتنه در این کشور آس��یب دید. با این وجود 
خوب مقاومت کرد و بخش هایي از خاک س��وریه 
را از خطر س��قوط حفظ کرد. گاهي مي دیدیم که 
بخش��ي از ارتش در یک پادگان نظامي چند سال 
در محاصره بودند، اما تسلیم نشدند. در دیرالزور، 
حلب یا نق��اط دیگر این اتفاق افت��اد. تنها در یک 
مورد تع��دادي از نیروهاي ارتش س��وریه در یک 
پایگاه هوایي به مدت چهار سال مقاومت کردند، اما 
به هر حال در آن طرف یک نیروي چریکي با انگیزه 
و س��ازماندهي شده از سراس��ر جهان جمع شده 
بود تا با حمایت بازیگ��ران بین المللي و منطقه اي 
طومار حکومت س��وریه را ظرف کمتر از س��ه ماه 
در هم بپیچند. یادمان نرفته که تروریس��ت ها در 
هنگام ورود به س��وریه تلي از گذرنامه هاي ش��ان 
درست کردند و همگي را به آتش کشیدند. چون 
مي گفتند آمدیم تا یک دولت راه بیندازیم. داعش 
یعني دولت اسالمي عراق و شام. دولتي که از طرف 
قدرت هاي منطقه اي و ابرقدرت هاي فرامنطقه اي 
حمایت مي شد. بنابراین ارتش سوریه به تنهایي 
کافي نبود، لذا باید همان مدلي که در دفاع مقدس 
به اجرا درآمد آنج��ا نیز اجرا مي ش��د. یعني باید 

جوان هاي س��وري وارد میدان مي ش��دند که به 
همت افرادي چون حاج قاسم سلیماني تجربیات 
جنگ تحمیلي در سوریه به کار گرفته شد و با ورود 
دفاع وطني، معادله جنگ تغیی��ر کرد. در برخي 
از مواقع همین جوان هاي دفاع وطني توانس��تند 
حلقه محاصره را بش��کنند و ارتش س��وریه را از 

محاصره برهانند. 
 تعداد جوان هاي حاض�ر در دفاع 
وطني چقدر بود؟ چه انگيزه هايي 
آنها را تبديل به يك ني�روي کارآمد 

کرد؟
تعداد دفاع وطني در مقاطع مختلف در نوس��ان 
بود. در ی��ک مقطع تا 50 هزار نفر رس��یدند، ولي 
آنچه در اغلب مواقع افراد را به اش��تباه مي اندازد، 
تعداد نفرات اس��ت. اگر انگیزه قوي وجود داشته 
باش��د، یک نفر مي تواند با ش��جاعت و ایمان یک 
تنه مع��ادالت نب��رد را تغییر بده��د. نمونه اش را 
بارها دیده ایم. مثاًل در مقطع محاصره آبادان، یک 

عملیاتي در تپه هاي مدن انج��ام دادیم. یک روز 
صبح اول وقت بعثي ها با هفت تانک و نفربر به ما 
پاتک زدند. من خودم آنجا بودم. خوف این تانک ها 
باعث شد نیروهایي که پشت خاکریز خودي بودند 
عقب نشیني کنند. مي رفت تا خط سقوط کند که 
ناگهان سردار مرتضي قرباني روي خاکریز رفت و 
در حالي که گلوله هاي دش��من از چپ و راستش 
عبور مي کرد، نفربر پیشروي دش��من را زد. باقي 
نفربرها و تانک ها ترسیدند و ایستادند. یکباره ورق 
برگشت و بچه هایي که عقب نش��یني مي کردند، 
برگشتند و نیروهاي دشمن را به اسارت گرفتند. یا 
در عملیات کربالي5 شهید مرتضي جاوید کاري 
کرد که بس��یاري از نیروهاي لش��کر۴1 ثاراهلل از 
خطر اسارت نجات پیدا کردند. خود سردار قاسم 
سلیماني مي گوید که اگر جاوید نبود من یا اسیر 
مي شدم یا به شهادت مي رسیدم. در موضوع سوریه 
هم همین بود. ورود نیروهاي با انگیزه دفاع وطني 
که به نوعي همان بسیجي هاي کشور سوریه بودند 
جان تازه اي به جبهه مقاومت داد و باعث ش��د در 
کنار دیگر عوامل، کفه  ترازو به سمت جبهه خودي 

تغییر کند. 
 روحيه بسيجي هاي سوري را چطور 

ديديد؟
یکسري از این جوان ها همان اخالص بسیجي هاي 
ما را داش��تند، اما نمي توانیم بگوییم همه اینطور 
بودند. از ش��هید مطهري نقل قول زیبایي وجود 
دارد به این مضمون که برخي مي گویند در جهان 
6 میلیارد آدم است، اما تنها یک میلیارد مسلمان 
هس��تند. پس باقي را به کنار بگذاریم. از آن یک 
میلیارد هم 200 میلیون شیعه هستند پس باقي 
را کنار بگذاریم. از میان شیعیان هم یک عده تنها 
در شناسنامه شیعه هس��تند، پس آنها را هم کنار 
بگذاریم وهمین طور تا آخر. به نظرم ما نمي توانیم 

گفت و گو با سردار محمد جعفر اسدي 
 پيرامون تأثير روحيه بسيجي

در پيروزي هاي جبهه مقاومت اسالمي

6 مذهب در سوریه 
با روحیه بسیجی 
در یک خط شدند

بايد همان مدلي که در دفاع مقدس به 
اجرا درآمد آنجا نيز اجرا مي شد. يعني 
باي�د جوان ه�اي س�وري وارد ميدان 
مي ش�دند که به همت اف�رادي چون 
حاج قاسم سليماني تجربيات جنگ 
تحميلي در س�وريه به کار گرفته شد 
و ب�ا ورود دف�اع وطني، معادله جنگ 
تغيير ک�رد. در برخي از مواقع همين 
جوان هاي دفاع وطني توانستند حلقه 
محاصره را بشکنند و ارتش سوريه را 

از محاصره برهانند

عليرضا محمدي

باید جوان هاي سوري وارد میدان مي ش��دند که به همت افرادي چون حاج قاسم 
سلیماني تجربیات جنگ تحمیلي در سوریه به کار گرفته شد و با ورود دفاع وطني، 

معادله جنگ تغییر کرد فصل 5بسيج  و جهان اسالم
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همه نیروهاي حاضر در جبهه مقاومت را با معیار 
بس��یجي هاي خودمان بسنجیم. اس��الم و عقاید 
دیني جاي خود دارد، ولي گاه مي شود که یک نفر 
به خاطر قومیتش یا کشورش اقدام به ایستادگي و 
مقاومت مي کند. اشکالي ندارد. کار او هم در جای 
خودش قابل تحسین است. همین که طرف حق 
را ش��ناخته و علیه باطل قیام ک��رده، جاي تقدیر 
دارد. ش��ما ببینید در سوریه ش��ش مذهب کنار 
هم علیه تروریست هاي وابسته به جبهه استکبار 
مي جنگیدن��د. علوي ه��ا بودند، س��ني ها بودند، 
دروزي ها بودند، اس��ماعیلي ها و دیگ��ران بودند. 
این از قشنگي کار است. روحیه بسیجي و حضور 

بسیجي وار همه اینها را در یک خط و مقابل دشمن 
قرار داده بود. 

 حضور رزمنده ه�اي ايراني تا چه 
ميزان در انتقال روحيه بسيجي به 
جوان هاي سوري مؤثر بود؟ خصوصًا 
که تعدادي از رزمنده هاي مدافع حرم 
يادگاره�اي دوران دف�اع مق�دس 

بودند. 
اص��اًل نف��س تش��کیل دف��اع وطن��ي ی��ا همان 
بسیجي هاي س��وریه برگرفته از الگوي بسیج در 
دفاع مقدس است. خیلي از جوان هاي سوري در 
همنشیني و همراهي با رزمنده ها و بسیجي هاي 
خودمان، رنگ و بوي بسیج گرفتند، اما برخي از آنها 
هم ذاتاً داراي انگیزه ه��اي اعتقادي و دیني قوي 
بودند که این عده خیلي زودتر جذب مي ش��دند. 
اینجا خوب است به یک نکته اي اشاره کنم. یادم 
است اوایل شروع جنگ تحمیلي یک خبرنگاري به 
گمانم در تهران گزارش تهیه مي کرد. به یک جواني 
رسید که هدفون گوشش بود و داشت آهنگ گوش 
مي داد. از او پرسید مي داني که جنگ شده است. 
آن جوان که ان��گار در حال و ه��واي دیگري بود 

طوري پاس��خ داد که گویي اصاًل نمي داند جنگ 
شروع شده است. در هنگام جنگ سوریه هم یک 
خبرنگار معاند دوربین را به سطح شهر دمشق برد 
و با معرفي میدان ام��وي همینطور رفت تا به یک 
کاباره رس��ید. بعد از داخل آنجا تصاویري نش��ان 
داد و اینطور القا کرد که وقتي جوان هاي س��وري 
دارند خوشگذراني مي کنند، جوان هایي از ایران، 
عراق، افغانس��تان و پاکس��تان دارند اینجا شهید 
مي شوند. در صورتي که در ایران خودمان و زمان 
دفاع مقدس هم چنین جوان هایي وجود داشتند. 
در آن طرف یک عده هم جبهه مي رفتند و شهید 
مي شدند. در سوریه هم این اینطور بود. یک عده از 

جوان هاي شان کاماًل مخلص وارد گود شدند و در 
قالب دفاع وطني با دشمن جنگیدند. 

 به نظر مي رسد خود ارتش سوريه 
هم با سرسختي بيشتري نسبت به 
رويدادهاي تاريخي چون جنگ هاي 

اعراب و اسرائيل مي جنگيد. 
عملکرد ارتش سوریه ماحصل تفکرات و فرماندهي 
بشار اس��د اس��ت. به نظر من در مواردي او بسیار 
بهتر از پدرش حافظ اس��د ش��رایط را درک کرده 
و عمل مي کند. ب��ه تعبیر دیگر بصی��رت الزم را 
دارد. در مقطع جنگ 33 روزه همین آقاي بش��ار 
اس��د مرزها را به روي لبناني ها گشود و گفت هر 
کسي که مي خواهد بیاید و در مدارس به آنها پناه 
داد. نوع نگاه رئیس جمهور آن کشور، به نیروهاي 
نظامي هم تس��ري پیدا کرده است و حق و باطل 
را بهتر از قبل مي شناس��ند و لذا بهتر مي جنگند. 
مي دانید که اسرائیل مدعي است ظرف شش روز 
ارتش چند کش��ور عربي را نابود کرد. تا حدي هم 
درست مي گوید، اما این ارتش سوریه که ما دیدیم 
با آن ارتشي که در زمان جنگ ش��ش روزه بود و 

متفاوت است. 

 س�ردار ش�ما چه زماني به عنوان 
فرمانده نيروهاي مستشاري وارد 

سوريه شديد؟
من مقطعي س��ه س��اله فرمانده لبنان، سوریه و 
فلسطین بودم. زمان جنگ 33 روزه در ایران بودم. 
دوباره وقتي که فتنه س��وریه رخ داد، سال 93 به 
آنجا رفتم و فرماندهي مستشاران ایراني در سوریه 

را از شهید همداني تحویل گرفتم. 
 زماني که شما رفتيد تروريست ها 

هنوز در دمشق بودند؟
هم در خود دمش��ق بودند و هم در ریف )اطراف( 
دمش��ق به ش��کل مفصل حضور داش��تند. البته 

زماني که ش��هید همداني به س��وریه رفت اوضاع 
بغرنج تر بود. اوایل کس��ي که از فرودگاه تا دمشق 
مي رفت، چندین بار مورد حمله تروریست ها قرار 
مي گرفت. شهید همداني وقتي که به دفتر کارش 
در دمش��ق رفته و کلید برق را زده بود یک نفر از 
س��اختمان رو به رویي دفترش را به رگبار بس��ته 
بود. زمان حضور ما اوضاع دمش��ق امن تر بود، اما 

تروریست ها همچنان قدرتمند بودند و سرنوشت 
جنگ مشخص نبود. در دنبال کارهایي که سردار 
سلیماني و ش��هید همداني انجام مي دادند ما هم 
با نیروهاي خودمان و دفاع وطني س��وریه و سایر 

مجاهدان کار را ادامه دادیم. 
 حيفمان مي آيد با س�ردار اسدي 
گفت و گو کنيم و به عکس مشهوري 
که مي گويند ساعتي قبل از شهادت 
سردار همداني انداخته شده اشاره اي 
نداشته باش�يم. اين عکس مربوط به 

چه زماني است؟
این عکس شاید پنج ساعت قبل از شهادت سردار 

همداني انداخته شده است. یک جلسه اي در دمشق 
برگزار کردیم که عکس مورد اشاره شما مربوط به 
آن موقع است. آن روز بعد از اتمام جلسه، قرار شد 
به حلب برویم، اما سردار همداني گفت بهتر است 
هر دوي ما در یک اتومبیل نباشیم، چون اگر اتفاقي 
بیفتد، مي گویند چرا هر دوي اینها در یک وسیله 
نقلیه بودند. خالصه ایش��ان رفت و من هم کاري 
داش��تم. انجام دادم و حرکت ک��ردم. پیش خودم 
گفتم اگر دیروقت بشود شب را نزدیکي هاي حلب 
یک جایي به صبح مي رسانم و بعد به آنجا مي روم. 
رفتم و نزدیکي هاي حمص بودم که تماس گرفتند 
و گفتند همداني تصادف کرده، ولي به خیر گذشته 
است. به حما رسیده بودیم که خبر دادند ایشان به 
شهادت رسیده است. آن شب بسیار ناراحت و نگران 
بودم. صبح خودم را به حلب رساند که متوجه شدم 
پیکر حاج حسین را به دمشق فرستاده اند و همان 

شب هم او به تهران منتقل شده بود. 
 خيلي از بسيجي های دهه هفتادي 
اصرار داشتند که در جبهه سوريه 
حضور داشته باشند و تعدادي هم در 
آنجا حض�ور پيدا کردند و ش�هدايي 

اين عکس ش�ايد پنج ساعت قبل از 
شهادت سردار همداني انداخته شده 
است. يك جلسه اي در دمشق برگزار 
کردي�م که عکس مورد اش�اره ش�ما 
مربوط به آن موقع است. آن روز بعد از 
اتمام جلسه، قرار شد به حلب برويم، 
اما سردار همداني گفت بهتر است هر 
دوي ما در يك اتومبيل نباشيم، چون 
اگر اتفاقي بيفت�د، مي گويند چرا هر 

دوي اينها در يك وسيله نقليه بودند

اصاًل جهان اس��تکبار از نام بسیج وحش��ت دارد. فقط به یک نمونه اش 
اشاره کنم؛ در ماجراي برخورد با شناورهاي امریکایي شاید شما فیلم 
کاملش را ندیده باش��ید، آن فردي که وارد ش��ناور امریکایي مي شود 

دمپایي پایش است

  دکتر قاليباف و سردار سالمی نفرات اول و دوم از سمت چپ)در دوران دفاع مقدس(
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تقديم ش�د. ش�ما که با بسيجي هاي 
دهه 60 و بس�يجي هاي ح�ال حاضر 
همرزم بوديد، چه تشابه يا تفاوتي بين 

اين دو نسل مي بينيد؟
اص��ل و ریش��ه یکي اس��ت. تنه��ا تف��اوت در 
اختصاصات زمانه است. االن بسیجي ها از لحاظ 
دسترسي به تکنولوژي و مس��ائلي از این دست 
به روزتر هستند. دهه 60 از این خبرها نبود، ولي 
همانطور که گفتم چون ریشه یکي است، آرمان ها 
و اهداف یکي است، قابلیت ها هم یکي مي شود. 
چط��ور در دوران دف��اع مقدس ی��ک نوجوان 
بس��یجي با اصرار خودش را به جبهه مي رساند، 

در دفاع از حرم نیز ش��اهد چنی��ن صحنه هایي 
بودیم. من هر وقت به ایران برمي گشتم در همان 
فرودگاه جوان ها با اص��رار و حتي التماس از من 
مي خواس��تند که امکان حضورش��ان در جبهه 
مقاومت اسالمي را فراهم آورم. یک بار یک جوان 
که تازه وارد سپاه شده بود در فرودگاه دستم را 
گرفت و گفت نیمي از حقوقم را کس��ر کنید، اما 
اجازه بدهید به س��وریه بروم و در دفاع از حریم 
اهل بیت بجنگم. این جوان قطعاً جبهه هاي دفاع 
مقدس را ندیده بود. شاید هم بعد از جنگ به دنیا 
آمده بود، اما چون روحیه بسیجي داشت، اینطور 
با اصرار مي خواس��ت در جبهه مقاومت اسالمي 

حضور داشته باشد. 
 در طرف مقابل هم دشمن سعي کرده 
بود مدل بسيجي هاي ما را در جبهه 
خودش پي�اده کند، برخ�ي از معاندها 
اعتقادي مي جنگيدند، پس چطور شد 
که بسيجي هاي جبهه مقاومت توانستند 
بر کساني که هم اعتقادي مي جنگيدند 
و هم از س�وي ابرقدرت ها پش�تيباني 

مي شدند پيروز شوند؟

قبل از اینکه به سؤال شما پاسخ بدهم خوب است 
خاطره اي را براي شما تعریف کنم. یکبار در جنوب 
حلب بودم. با دوربین هاي مخصوص تصاویري را 
از جبهه دشمن مي دیدم. یک ساعت یا یک ساعت 
و نیم به نماز صبح باقي مانده بود که دیدم یکي از 
نیروهاي دشمن در حالي که از فرط سرما پتویي 
دور خودش پیچیده و به پش��ت بام آمد و مشغول 
خواندن نماز ش��ب ش��د. نقش هم بازي نمي کرد 
چون در آن موقع از شب که کسي او را نمي دید. در 
هواي سرد ایستاد و نماز خواند. خب نشان مي دهد 
که به کارش اعتقاد دارد. یا یکبار اسنادي از دشمن 
به دستمان رسید که نشان مي داد از نیروهاي شان 

براي ورود به مناطق عملیات��ي امتحان عقیدتي 
گرفته اند. حاال برس��یم به پاسخ س��ؤال شما. من 
فیلمي را از جمع تروریس��ت ها دیدم ک��ه مرا به 
یاد دفاع مق��دس و جمع بس��یجي هاي خودمان 
مي انداخت. یک نوشابه اي وس��ط گذاشته بودند 

و مي خواستند غذا بخورند. به هم تعارف مي زدند. 
ش��وخي مي کردند و ظاهر و رفتارشان آدم را یاد 
رزمنده هاي دوران جنگ مي انداخت. اما اینها یک 
مدل مصنوعي از بس��یجي هاي ما بودند. گاهي ما 
گل هایي را مي بینیم که کاماًل به شکل گل طبیعي 
هستند. تا وقتي به آنها دس��ت نزنید و از نزدیک 
لمس نکنید، نمي توانید اصل یا مصنوعي بودنش 
را متوجه بشوید. قضیه دشمن هم همین طور بود. 
تا از نزدیک نمي دیدي و لمس نمي کردي متوجه 
نمي ش��دي که اینها مدل مصنوعي بسیجي هاي 
ما هس��تند. در واقع دش��من خواس��ته بود نقطه 
قوت ما یعن��ي همان روحیه بس��یجي را در میان 

خودش ترویج بدهد و علیه ما اس��تفاده کند، اما 
بسیجي هاي مصنوعي آنها هیچ وقت نمي توانستند 
عطر و بوي بسیجي هاي ما را به دست بیاورند و به 
همین خاطر هم مدل مصنوعي بسیج که توسط 
دشمن درست شده بود، در میدان عمل نتوانست 
کاري از پیش ببرد و شکست خورد. این خاصیت 
جبهه حق و باطل اس��ت. هرچند جبهه باطل در 
ظاهر مسلمان و اعتقادي باشد، در نهایت باطل از 

بین رفتني است. 
اس�المي  مقاوم�ت  در جبه�ه   
گردان هاي فاتحين ايراني در کنار 
فاطمي�ون  و  عراق�ي  حيدري�ون 
افغانس�تاني و زينبيون پاکس�تاني و 
دفاع وطني سوري ها همگي ذيل نام 
بسيج در ميدان حضور يافته بودند. در 
حالي ک�ه خيل�ي از اي�ن ملت ه�ا با 
فرهنگ هاي متفاوتي هستند، چطور 
اس�ت که همگي آنها ج�ذب روحيه 

بسيجي مي شوند؟
اصل و ریشه یکي اس��ت. ما همگي به یک قبله 
نماز مي خوانیم و باورهاي مش��ترکي داریم. به 

همین خاطر شجره طیبه اي که حضرت امام به 
نام بسیج مس��تضعفین تشکیل داد، امروز ذیل 
هدایت هاي مقام معظم رهبري شاخ و برگ هاي 
متعددي داده و هر شاخه اي میوه هاي خودش 
را دارد. یکي در سوریه، یکي در عراق، یکي در 
لبنان، یکي در س��وریه و... همه از یک ریش��ه 
نشئت گرفته اند و به این ترتیب ما امروز شاهد 
حضور بسیج جهاني اس��الم در محور مقاومت 

هستیم. 
 ح�اال ک�ه در چهلمي�ن س�الگرد 
تشکيل بس�يج قرار داريم، به نظر 
ش�ما دش�منان در مؤلفه هاي قدرت 

نظام اسالمي چه جايگاهي براي بسيج 
قائل هستند؟

اصاًل جهان استکبار از نام بسیج وحشت دارد. فقط 
به یک نمونه اش اشاره کنم؛ در ماجراي برخورد با 
شناورهاي امریکایي شاید ش��ما فیلم کاملش را 
ندیده باش��ید، آن فردي که وارد شناور امریکایي 
مي ش��ود دمپایي پایش اس��ت، اما نیروي کاماًل 
مسلح دش��من از او مي ترسد و تس��لیم مي شود. 
مگر ن��ه اینک��ه امریکایي ها یا کش��ورهاي غربي 
مي گویند ما ابرقدرت جهان هستیم، پس چطور 
است که از یک نیروي ما اینطور مي ترسند. اینها 
به خاطر ابهت و ترسي اس��ت که نام بسیج و سپاه 
و نیروي نظامي اعتقادي ما در دل دش��من ایجاد 
کرده اس��ت. یک روز رزمن��ده خوزس��تاني ما از 
خانه اش در دزفول تا خط مقدم فقط 10 دقیقه با 
ماشین راه داشت. اما امروز به برکت هدایت هاي 
ولي فقیه و وجود بسیج جهاني اسالم، خط مقدم 
ما تا مدیترانه گس��ترش یافته است. بسیج، سپاه 
و ارتش ما ک��ه برگرفته از جوانان انقالبي اس��ت، 
 نعمت هاي بزرگ الهي هس��تند که باید قدردان 

آنها باشیم.

گاهي ما گل هايي را مي بينيم که کاماًل 
به شکل گل طبيعي هستند. تا وقتي 
به آنها دس�ت نزنيد و از نزديك لمس 
نکنيد، نمي تواني�د اصل يا مصنوعي 
بودن�ش را متوج�ه بش�ويد. قضي�ه 
دشمن هم همين طور بود. تا از نزديك 
نمي دي�دي و لمس نمي کردي متوجه 
نمي ش�دي که اينها م�دل مصنوعي 
بسيجي هاي ما هستند. در واقع دشمن 
خواسته بود نقطه قوت ما يعني همان 
روحيه بس�يجي را در مي�ان خودش 

ترويج بدهد و عليه ما استفاده کند

شجره طیبه اي که حضرت امام به نام بسیج مستضعفین تشکیل داد، امروز ذیل 
هدایت هاي مقام معظم رهبري ش��اخ و برگ هاي متعددي داده و هر ش��اخه اي 
میوه هاي خودش را دارد. یکي در س��وریه، یکي در عراق، یکي در لبنان، یکي در 

سوریه و...
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مجتبي امان�ي مأموريت ه�اي طوالني مدتي را به کش�ور مصر 
داش�ته و رئيس س�ابق دفتر حافظ منافع ايران در اين کش�ور 
است. او همچنين در سفرهايش به سوريه و لبنان مطالعاتي روي 
سياست هاي اين کشورها داشته است. اماني معتقد است الگوي 
بسيج در جبهه مقاومت يك الگوي سازنده و تأثيرگذار است و 
کشورهاي منطقه با تأثيرپذيري از روحيه بسيجي مي توانند بر 
دشمنان غلبه کنند. رئيس سابق دفتر حافظ منافع ايران در مصر 
در گفت وگوي پيش رو به نقش نيروهاي مردمي در جبهه مقاومت 
اسالمي و ترويج روحيه بسيجي جهت مقابله با استکبار جهاني 

مي پردازد که در ادامه مي خوانيد. 

خودت�ان س�ابقه عضوي�ت در بس�يج يا حض�ور در 
دفاع مقدس را داريد؟ 

من از ابتداي تشکیل بس��یج در س��ال 1358 به عضویت این سازمان 
درآمدم. حدود پنج سال فرمانده پایگاه شهید غالمي در مسجد بینایي 
خیابان مولوي بودم و ارتباطم با بس��یج را تا پایان جنگ تحمیلي حفظ 
کردم. پس از آن درگیري هاي کاري و مأموریت هاي خارجي اجازه نداد 
دیگر در تشکیالت بسیج باشم، هرچند همواره خود را بسیجي مي دانم.  
موقعیت ش��غلي ام به گونه اي بود که مدت زمان زیادي نمي توانستم در 
جبهه هاي جنگ حضور داشته باش��م و توفیق حضور کوتاه مدتي را در 
جنگ تحمیلي دارم. برادرم، شهید مصطفي اماني و فرزند خواهرم شهید 

علي اکبر وحدتي در دفاع مقدس به شهادت رسیدند. 
ش�ما مدتي حافظ منافع ايران در مصر بوديد. برخي  
کارشناس�ان معتقدند مرسي مي توانس�ت از حدود 
13ميليون نفري که به او رأي داده اند، چند درصدي را پاي 
کار بياورد تا دولتش سقوط نکند. مي توانيم اين حرف را 
اينطور تفسير کنيم که جاي بس�يج مردمي در تحوالت 

مصر خالي بود؟ 
اصوالً مرسي در دوره ریاست جمهوري اش همانند مرحوم بازرگان فکر 
مي کرد. این  دو تصور مي کردند مردم وظیفه اصلي خودش��ان را نسبت 
به انقالب انجام داده اند و دیگر باید به خانه هایش��ان بازگردند تا دولت 
وظایفش را انجام دهد. این چیزي بود که مرحوم بازرگان به طور صریح 
در سال 58 گفت. مرسي چنین موضوعي را به طور صریح به زبان نیاورد 
ولي هیچ گونه اس��تفاده  و توجهي از مردمي که طرف��دارش بودند و به 

انقالب دلبستگي داشتند، نکرد. مرسي تالش نکرد از نیروي آنها جهت 
پیشبرد اهداف انقالب استفاده کند. 

اگ�ر چني�ن کاري انجام م�ي داد مي توانس�ت موفق 
باشد؟ 

من مثالي را براي برخي شخصیت هاي اخواني مي زنم. زماني که دولت 
»عمیق مصر« مرس��ي را در عمل انجام ش��ده قرار داد و او مجبور شد 
استوارنامه س��فیر مصر در رژیم صهیونیس��تي را امضا کند، گفتم اگر 
مرس��ي این اس��توارنامه را امضا نمي کرد و جلوي دیدگان مردم مصر 
آن را پاره و اعالم مي کرد من زیر بار چنین ننگي نمي روم، مي توانس��ت 
با موجي از طرفداران خودش روبه رو ش��ود که هی��چ قدرتي قادر نبود 

مقابلشان بایستد. 
فضاي اجتماعي مصر و خصوصًا جوان هاي آنها تا چه 
ميزان با انقالب اسالمي ايران و مؤلفه هاي قدرتي چون 

بسيج آشنايي دارند؟ 
در زمان حکومت سادات و در طول 30 سال حکومتداري مبارک، یک 
سیطره خبري و تبلیغاتي علیه ایران وجود داشت که روي افکار عمومي 
مردم مصر مؤثر بود. با این حال هر بار که خبري از مقاومت مردم ایران 
و کس��ب پیروزي هاي مختلف علمي یا سیاس��ي به خصوص در عرصه 
دستیابي ایران به تسلیحات پیشرفته از طریق خودکفایي واصل مي شد؛ 
من اش��تیاق مردم مصر را در رفتار و اظهاراتشان مشاهده مي کردم که 
نشان مي داد آنها همواره از اینکه یک کشور اسالمي بتواند براي خودش 
قدرت کسب کند، خوشحال بودند و به حال خودشان غبطه مي خوردند. 
بعد از انقالب مصر نیز دشمنان مقاومت مي خواستند مردم مصر را نسبت 
به انقالب ایران بدبین کنند. اما واقعیت این اس��ت که مردم مصر هیچ 
گونه واهمه اي در رابطه با ایران نداش��تند. به خصوص در زمان پیروزي 
انقالب ایران مورد تهاجم تبلیغاتي کش��ورهاي غربي و امریکا بودند. با 
این حال مردم این کش��ور وقتي اخبار مختلفي را درباره پیشرفت هاي 

احمد محمدتبريزي

نقش بسيج مردمي در جبهه جهاني مقاومت اسالمي در گفت وگو با مجتبي اماني، ديپلمات و کارشناس روابط بين الملل 

من اشتياق مردم 
مصر را در رفتار و 
اظهاراتشان مشاهده 
مي کردم که نشان 
مي داد آنها همواره 
از اينکه يك کشور 
اسالمي بتواند براي 
خودش قدرت کسب 
 کند، خوشحال بودند
 و به حال خودشان
غبطه مي خوردند

هنر بسیج تعمیم الگوی مقاومت از لبنان تا یمن است
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علمي، نظامي و سیاسي ایران مي شنیدند که باعث 
تفکر و تعجب شان در خصوص علت پیشرفت هاي 

ایران اسالمي مي شد. 
آيا امکان ايجاد يك تشکل خودجوش و 
مردمي نظير بسيج در مصر وجود دارد؟ 
یکي از نقاط ضعف انقالب مصر این بود که هیچ گاه 
نتوانست نهادس��ازي کند. در انقالب اسالمي ایران 
نهاده��اي مختلف��ي ب��راي حفاظ��ت از انقالب یا 
تضمین اس��تمرار آن به وجود آمدن��د. کمیته هاي 
انقالب اسالمي در کنار ش��هرباني و سپاه پاسداران 
در کنار ارتش ب��ه وجود آم��د. دادگاه هاي انقالب، 
مجموعه هاي اطالعاتي، کمیته امداد، بنیاد شهید، 
بنیاد مستضعفان و شوراي نگهبان نهادهایي بودند 
که پس از انقالب تأسیس شدند. بسیج مستضعفین 
هم یکي از این س��ازمان هایي بود که چند روز پس 
از تسخیر النه جاسوسي با فرمان امام تشکیل شد. 
انقالب مصر هیچ گونه نهادسازي انجام نداد و یکي از 

دالیل مهم شکستش هم همین بود. 
مدل بسيج مس�بوق به سابقه بود؟ 
يعني در جنبش هاي تش�کيل شده 
قبل از انق�الب مي توانيم نمونه هايي از 
آن را پيدا کنيم؟ اصاًل چه چيزي باعث 
مي شود تا بس�يج را ش�اخص و نمونه 

بدانيم؟ 
سازمان بسیجي که در ایران تشکیل شد با نمونه هاي 
آن در کش��ورهاي دیگر متفاوت اس��ت. در برخي 
کش��ورهاي اروپایي نمونه ها و الگوهایي در این باره 
وجود دارد اما آنچه در ایران اتفاق افتاد، تفاوت هایي 
با نمونه هاي دیگر کشورها دارد. نخست بعد اعتقادي 
و دیني بس��یج اس��ت که اهمیت زیادي دارد. دوم 
اینکه کاماًل از آحاد جامعه برخاسته و در آن نشاني 
از س��ن، ش��غل، تحصیل و قومیت خاص��ي وجود 
ندارد. به خاطر همین ویژگي ها، بس��یج توانس��ته 
است منشأ خدمت زیادي به انقالب اسالمي باشد. 

جنگ ه��م تأثیر زیادي بر پختگي و کارآمد ش��دن 
بسیج داشت. یکي از ابتکارات مهم مسئوالن پس از 
دفاع مقدس به کارگیري نیروي بسیج در زمینه هاي 
مختلف س��ازندگي، فرهنگي و اجتماعي بود. اینها 
شاخصه هایي است که در نمونه هاي خارجي  به این 

وسعت نمي بینیم. 
به نظر شما بسيج مس�تضعفين که 
مدنظر امام بود مي توانست محدود 

به جغرافياي ايران باشد؟ 
بسیج هم مانند سپاه پاسداران محدود به جغرافیاي 
ایران نیست. این البته به معناي این نیست که بسیج 
مأموریت هایي در کشورهاي دیگر دارد بلکه به این 
معناست که فکر، نیرو و روحیه بسیجي مي تواند در 
خدمت منافع مش��روع ملت هاي دیگر قرار بگیرد. 
امروز الگوي بسیج به عنوان یک الگوي پذیرفته شده 
براي اقتدار و پیش��رفت در خیلي از کشورها مورد 
استفاده قرار مي گیرد. مثل حشد الشعبي عراق که 
نمونه اي از بسیج مستضعفین ایران است و توانست 

جنایتکاران داعشي را شکست دهد. 
ب�ه حشدالش�عبي اش�اره کرديد، 
جوان�ان حشدالش�عبي در حالي با 
افتخار خودشان را بس�يجيان عراقي 
معرفي مي کنند که کشورشان 35 سال 
تحت سيطره حزب بعث قرار داشت. به 
نظر ش�ما چه بنيان هاي فک�ري باعث 
مي شود حشدالش�عبي پيوند عميقي 
بين خودش ب�ا الگوي بس�يجي که در 
ايران شکل گرفته است احساس کند؟ 
در درجه اول اندیش��ه ها و آرمان هاي الهي حضرت 
امام)ره( و نقش روحانیت پیشرو و مبارز است که در 
بسیج به ظهور رسیده و تأثیر زیادي در جذب افراد 
دارد. سپس نیت و فرماندهي هوشمندانه مقام معظم 
رهبري و اخالصي که در مجموعه بسیج حاکم است 
از مهم ترین ذخیره هاي معنوي و جذابیت هاي آن به 

شمار مي رود. این موضوع باعث شده که اثرات بسیج 
در داخل کشور بسیار فراگیر باشد و در آن سو مورد 
پذیرش دیگر کش��ورها هم قرار بگیرد. مردم عراق 
و خصوصاً جوانانش��ان ارزش هاي نهفته در بس��یج 
را درک مي کنند و با توجه به تش��ابهات فرهنگي و 
مذهبي که در دو کش��ور وجود دارد، جذب بس��یج 
مي شوند. به طور طبیعي وقتي مردم بستر مناسبي 
براي فعالیت در راستاي فطرت خودشان ببینند به 
آن روي مي آورند و این از نقاط مثبتي است که باعث 
شده توجه به بسیج و مقاومت و تشکل براي حفاظت 
از منافع مردم و اصول و عقاید آنها مورد توجه باشد. 
ناگفته نماند همان ابتداي انقالب اسالمي توطئه ها و 
لبه تیز تبلیغات و تهاجم دشمن متوجه بسیج و سپاه 
بود. قطعاً این تهاجمات در کشورهاي دیگري مثل 
عراق مشاهده هم مي شود که باید با آن مقابله کرد. 
دف�اع وطن�ي در س�وريه مق�ارن 
حشدالشعبي در عراق تشکيل شد، 
براي دفاع وطن�ي مي توانيم آينده اي 
همچون حزب اهلل لبنان يا حشدالشعبي 
عراق متصور شويم يا بسيج مردمي در 

سوريه راه ديگري در پيش مي گيرد؟ 
بس��تگي دارد مدیریتي که بر این گروه ها هس��ت 
چگونه عمل کند. قطعاً با روندي که االن مش��اهده 
مي کنیم، تأثیر بسیج و حشدالشعبي مورد پذیرش 
مردم بیش��تري قرار بگیرد. همانطور که ش��ما هم 
اشاره کردید، دفاع وطني در سوریه تقریباً با همان 
هدف حشدالش��عبي در عراق شکل گرفت. ساختار 
هر کش��وري با کش��ور دیگر متفاوت است. ساختار 
س��وریه متفاوت از س��اختار عراق اس��ت ولي مهم 
گردآوردن نیروه��اي پراکنده  در ی��ک مجموعه با 
اهداف مشترک است. در سوریه در چارچوب دفاع 
از این کش��ور، نیروهاي مردمي توانسته اند در برابر 
توطئ��ه  گروه هایي مثل جبهه النص��ره، داعش و. . . 
مقاومت کنند و آنها را به عق��ب برانند. حزب اهلل در 

امروز اگر ش��ما جلوه های زیبای پُرش��ور حضور جوان��ان را در 
صحنه های پُرخطر فلس��طین و لبنان مش��اهده می کنید، این 

الگوگیری از بسیج است

لبنان در بستر ناتواني دولت ش��کل گرفت؛ چراکه 
دولت لبنان قادر به دفاع از س��رزمین هاي خودش 
نبود و این را حزب اهلل بر عه��ده گرفت و تا االن هم 
ادامه دارد. در س��وریه هم ارتش��ي متعلق به دولت 
بود که توانست دفاع وطني را در درون ارتش ایجاد 
کند. حشدالشعبي در عراق نه به ناپیوستگي لبنان 
و نه همانند سوریه که پیوس��تگي زیادي به ارتش 
دارد، ش��کل گرفت. االن دولت عراق تالش مي کند 

حشدالشعبي را جزئي از ارتش عراق قرار بدهد. 
شما پيروزي هاي عظيم شکل گرفته 
در يم�ن را ناش�ي از چ�ه نيروي�ي 
مي دانيد؟ آيا ترويج روحيه بسيجي در 
بين رزمن�دگان يمني نظي�ر آنچه در 
سوريه و عراق ش�اهد بوديم توانسته 
است در کس�ب اين پيروزي ها سهيم 

باشد؟ 
ماهیت آنچه چیزي که به عنوان مقاومت در ایران، لبنان، 
عراق، سوریه و یمن شکل گرفته یکي است. اما یمن 
صحنه متفاوتي از آن چیزي که ما بسیج مي خوانیم، 
دارد. در یمن س��الح هاي زیادي در دس��ت مردم به 
صورت پراکنده وجود دارد که همسو کردن این نیروها 
با هم مهم است و انصاراهلل توانسته این کار را انجام دهد 
و نیروها را در مقابل توطئه و تهاجم سعودي ها منسجم 
)بسیج( کند که مي بینیم پیروزي هاي مهمي نصیب 
یمن شده است. هر کشوري شرایط خودش را دارد و 
هنر این است افراد از هر شرایطي بتوانند اهداف مشروع 
خودشان را برآورد کنند. ارتش و نیروهاي مردمي به 
عنوان دو گروه مجزا در یمن ش��ناخته مي ش��وند. در 
یمن ارتش نیروهاي مردمي داری��م، در عراق ارتش و 
حشدالشعبي داریم، در لبنان حزب اهلل داریم و ارتش 
منسجم و فعالي وجود نداشته است. در سوریه ارتش 
قوي هست و تمامي کارهاي نظامي در چارچوب ارتش 
انجام مي شود. اینها همه بستگي به شرایط مختلف هر 
کشور دارد و هنر این بوده که در تمام این شرایط الگوي 

بسیج تعمیم داده شده است. 
امسال گراميداش�ت چهلمين سال 
تأسيس بسيج را پيش رو داريم، به 
تعبير حض�رت آقا 40 س�الگي، س�ن 
پختگي و تجربه است، به نظر شما بسيج 
اکنون در ش�اخصه هاي ق�درت ايران 

اسالمي چه جايگاهي دارد؟ 
باالخره بس��یج مجموعه اي بوده که از کوران تجارب 
مختلف درآمده و توانسته است خودش را اثبات کند. 
نکته مهم این است که بتواند با همان اهداف و اصول 
اولیه شکل خودش را حفظ کند و نیروهایش را آموزش 

بدهد و عنصر تقوا و علم را در آنها تقویت کند. 
انديشکده هاي غربي در مؤلفه هاي 
قدرت ايران چ�ه جايگاهي را براي 

بسيج قائل هستند؟ 
اص��والً بس��یج را در رده بندي هاي نظام��ي در نظر 
نمي گیرن��د حت��ي گاهي س��پاه را ه��م در چنین 
رده بندی هایي قرار نمي دهند. البت��ه در این زمانه 
نباید به ارزیابي و آمارهاي برخي مؤسس��ات توجه 
کرد. آنچه از لحاظ عملي اهمیت دارد این است که 
با وجود ارتش،  سپاه و بس��یج کسي جرئت حمله یا 
توطئه علیه ایران را پیدا نمي کند و این نکته مهمي 
است که فوق همه ارزیابي و آمارها از قدرت نظامي 

کشورها ارائه مي شود. 
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آرمان شريف

کشورهای اسالمی و الگوگيری از بسيج مستضعفين 
در گفت وگو با هادي محمدي، کارشناس مسائل بين الملل

يمن، عراق، لبنان و سوريه کشورهايي هستند که با اتکا و الگوگرفتن از روحيه 
بسيج مردم ايران توانسته اند بر دشمنان شان فائق آيند و به اهداف شان برسند. 
گفتمان انقالب اسالمي با ارائه شعارهاي استکبارستيزانه، مردم کشورهاي 
منطقه را نسبت به وضعيت شان آگاه کرده و موجب بيداري شان شده است. 
هادي محمدي از کارشناسان مسائل بين الملل که وضعيت کشورهاي عربي 
منطقه را زيرنظر دارد، بر نقش مؤثر گروه هاي مردمي صحه مي گذارد. محمدي 
در گفت وگوي پيش رو نگاهي بر وضعيت گروه هاي بسيج مردمي در کشورهاي 

منطقه دارد و از تاثير الگوي مستضعفين بر اين گروه ها مي گويد. 

 بسيج مستضعفين که در س�ال 135۸ تشکيل شد، آيا نمونه هاي 
مشابهي در کشورهاي ديگر داشت؟

اگر مفهوم بسیج را به عنوان تشکل هاي مردمي پیش برنده یکسري سیاست ها و ارزش ها 
بدانیم، مي بینیم در تشکل هاي چپ دنیا و جریان  دولت هاي سوسیالیستي این تشکل 
بخشي از سازمان سیاسي و اجتماعي آنها بوده است. در دولت هاي منطقه مثل سوریه 
و عراق نیز تشکل پیشاهنگي یا تشکل مشابهي با مفهوم بسیج داشته ایم؛ تشکل هاي 
مردمي  که از ظرفیت هایشان در عرصه هاي مختلف اس��تفاده مي شد، وجود داشتند. 
در کشورهاي چپ دنیا این یک پدیده ساختاري اس��ت. در دولت هاي غربي و لیبرال 
هم به شکل دیگري در جهت منافع دولت ها این تش��کل ها را با اسامي دیگر مشاهده 
مي کنیم. اینگونه نیست که آنها هم ظرفیت هاي خودشان را فقط به ظرفیت هاي رسمي 
محدود کنند. آنها هم با عناوین و اسامي دیگري سعي کرده اند از تشکل هاي اجتماعي و 
فرهنگي شان استفاده کنند. حتي در زمان شاه سازمان جوانان براي اقشار مختلف تالش 
مي کرد از ظرفیت هاي اجتماعي در خدمت یک سازوکار و منافع کالن کشور استفاده کند 

هر کسي بر اساس سیاست و استراتژي هایش برایش ابزار تعریف مي کند. 
انقالب اسالمي در ایران پیروز ش��ده و این انقالب شعار ابتدایي اش نه شرقي و نه غربي 
اس��ت. آن زمان جهان به دو بلوک غرب و شرق تقسیم مي ش��د و چیزي به نام دولت 
مستقل وجود نداشت. عماًل انقالب اسالمي یک راه سوم در گفتمان جهاني محسوب 
مي شد. دولت جمهوري اسالمي براي پیش بردن اهداف و استراتژي هایش نیاز به ابزار 

داشت تا ظرفیت هاي مختلف را بسنجد و از طریق این ابزارها برنامه هایش را پیش ببرد. 
ظرفیت هاي رسمي و دولتي تقریباً نزدیک به صفر اس��ت. دلیلش هم نوع ارتباطات، 
وابستگي ها و پیوندهایي است که دولت هاي زیردست و باالدست در جهان با هم داشتند. 
مهم ترین ابزار گس��ترش ارزش هاي انقالب اسالمي در س��طح منطقه نگاه به مردم و 
تشکل هاي مردمي محسوب مي شود. مخاطب انقالب اسالمي مردم بودند و انقالب هر 
جا ورود مي کند سعي دارد بیشتر با مردم حرف بزند تا دولت ها. مردم را حول یکسري 
محورها جمع و تشویق مي کند. این مسیر از ابتداي انقالب آغاز شد. هرجا ظرفیت پذیرش 
بیشتري دیده  شده کار در آن بخش با سرعت بیشتري جلو  رفته است. تمرکز و ثقل اصلي 
کار برون مرزي جمهوري اسالمي در خصوص ظرفیت هاي اجتماعي و غیردولتي در دو 
بخش دسته بندي مي شود. نخست درباره سازمان هاي انقالبي و مبارزي است که نظام 
حاکم در کشور خودشان را نمي پذیرفتند. مي بینیم کنفرانس همه گروه هاي انقالبي در 
تهران تأسیس مي شود. بخشي خود مردم هستند که جمهوري اسالمي آنها را متناسب با 
ایده ها و استانداردهاي خودش سازماندهي مي کرد تا گفتمان راه سوم جهاني از طریق آنها 
دنبال شود. البته در سازمان هاي انقالبي دنیا جریان هایي بودند که ما به صورت صددرصد 
نمي توانس��تیم آنها را بپذیریم. در بخش بزرگي با آنها فصل مشترک داشتیم، ولي در 
بخش هایي نمي توانستیم با آنها انطباق کامل داشته باشیم. در نتیجه الگو و استانداردهاي 
خودمان را در تشکل  سازي هایي که از سوي جمهوري اسالمي دنبال مي شد نتوانستیم  به 

اجرا بگذاریم. این استراتژي از ابتداي انقالب به این سو دنبال و اجرا شده است. 
 نخس�تين تجربه هاي�ي ک�ه از الگوي انقالب اس�المي و بس�يج 

مستضعفين الگوبرداري کردند چه کشورهايي بودند؟
اولین جایي که جوانه هاي اجتماعي متناس��ب با الگوي فکري ایران مش��اهده ش��د، 
لبنان بود. اگر چه در جاهاي دیگري همین پذیرش و استقبال مطالبه از سوي مجامع 
مختلف کشور اسالمي و غیراسالمي دیده شد، اما لبنان بهترین و مستعدترین جا براي 
زدن اولین جوانه ها بود. این به این معنا نبود که کشورهاي دیگر بستري براي پذیرش 
گفتمان انقالب اسالمي نداشتند. ما در اثناي انقالب شاهد بودیم که نظامیان پاکستاني 
و ژنرال هاي عالي رتبه این کشور که به مراسم حج رفتند در بازگشت به ایران مي آیند 
و خدمت امام مي رس��ند و چیزي ش��بیه به بیعت را به اجرا مي گذارند. در لبنان یک 
شرایط مستعدي توسط شیعیانش وجود داشت که آمادگي بیشتري براي دنبال کردن 
الگوهاي فکري انقالب اسالمي را داشتند، لذا اولین سازمان ها در آنجا شکل  گرفت. در 
عراق و کشورهاي دیگر این زمینه ها و ارتباطات وجود داشت، ولي تبلورش در لبنان 
از همان سال هاي اول انقالب در قالب تش��کلي به نام حزب اهلل شکل گرفت. حزب اهلل 
تشکلي مردمي بود که با فرهنگ بس��یج مردمي براي مبارزه انقالبي در مقابل ظالم و 

متجاوز تشکیل شد. 
 دليل تمايز بسيج مستضعفين در ايران با نمونه هاي مشابه ديگر در 

کشورهاي ديگر چيست که آنقدر شاخص و کاربردي است؟
وجه تمایز در ویژگي ها و کارکردهایشان است. آن تشکل ها قبل از آنکه در خدمت مردم 
باشند در خدمت یک نظام حاکم هستند، اما بسیج خودش را در خدمت مردم و انقالب 
تعریف کرده است. در کارنامه تشکل هاي وابسته به دو بلوک شرق و غرب جهان این نقش 
بزرگ مردمي را نمي بینید. مثاًل در زمان شاه سپاه دانش را تحت عنوان تشکل مردمي 
داشتیم، ولي آن افراد وظیفه اي در قالب یک ش��غل یا سربازي  برعهده شان بود که باید 
انجام مي دادند. در حالي که بس��یج خدمت خالصانه و بدون چشمداشت به مردم دارد. 
اینطور نیست که یک بسیجي براي گذراندن خدمت س��ربازي به یک روستا برود و کار 

 بیداری منطقه 
تبلور گفتمان انقالب در بسیج است

اولين جايي که 
جوانه هاي اجتماعي 
متناسب با الگوي 
فکري ايران مشاهده 
شد، لبنان بود. اگر 
چه در جاهاي ديگري 
همين پذيرش و 
استقبال مطالبه از 
سوي مجامع مختلف 
کشور اسالمي و 
غيراسالمي ديده شد، 
اما لبنان بهترين و 
مستعدترين جا براي 
زدن اولين جوانه ها 
بوده است
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کند، بلکه خدمت را خدمت خالصانه براي مردم مي داند. 
آن نظام ها یک سازمان تعریف ش��ده رسمي دارند که 
جایگاه، حقوق و منافعي براي اعضایش تعریف مي شود. 
در صورتي که در جریان خودجوش بس��یج، شرط اول، 
اخالص و خدمت بدون چشمداشت است. در بسیج اوج 
بروز و ظهور حرکت هاي انساني و ایجاد الفت را مي بینید. 
در کشورهایي که با هم منافع مش��ترک دارند یا با هم 
همسو هستند، مي بینیم که آنها مطیع یکدیگر مي شوند، 
در حالي که در کش��ورهاي همسو با ایران چنین چیزي 
دیده نمي شود و ما نمي  خواهیم که آنها مطیع و فرمانبر 
باشند. ما احس��اس مي کنیم اگر یک جریان همسو در 
کشوري وجود دارد پس آنها شریک ما هستند. آنها را مثل 
خودمان مي بینیم و تابع خودمان تصور نمي کنیم. یکسان 
بودن اندیشه و معیارها موجب مي شود ما یک همبستگي 
گسترده بین خودمان و دیگران ببینیم. اینگونه نیست 
که حزب اهلل لبنان مثل یک شاخه نظامي و امنیتي براي 
جمهوري اسالمي فرمانبري کند. خودش باورهایي دارد 
و بدون دستوري خودش و ایران را در یک تراز مي بیند. به 
همین دلیل تهدید ایران تهدید حزب اهلل تلقي مي شود. نه 
اینکه فرماني از ایران ببرد، بلکه خودش مي فهمد تهدید 
جمهوري اسالمي به عنوان ام القراي جهان اسالم یعني 
تهدید کیان یک جریان اجتماعي و یک بسیج مردمي 
بزرگ. این جریان به دلی��ل ویژگي هاي خاص خودش 
داراي کارنامه و کارکرد غیرقابل فهم براي دشمن است. 
نمي توانند بفهمند که یک بسیجي چگونه جانش را فدا 
مي کند. چون نظامشان منفعتي است و همه چیز را در 
سود و زیان مي بینند درک نمي کنند چگونه یک بسیجي 
بدون چشمداشت کار مي کند. در صورتي که در ایران 
مالک اینگونه نیست. این چیزي است که این تشکل هاي 
مردمي را از هم جدا مي کند و باعث مي شود از تشکل هاي 
مردمي کارنامه فوق العاده اي مشاهده کنید. مثل یمن که 
یک نفر بدون امکانات دست به اقداماتي مي زند که براي 
دشمن شان غیرقابل باور است. قدرت یمني ها با دست 
خالي برابري مي کند با قدرت جبهه مقابل که از همه چیز 
بهره مند است. سرباز س��عودي چون بنا به دستور آمده 
معادله قدرت را فقط بر پایه امکانات و تسلیحات نظامي 
مي بیند و شکست مي خورد. مصداق بزرگترش را در سال 
2006 دیدیم که یک تشکل مردمي به اسم حزب اهلل در 
برابر رژیمي که ششمین ارتش دنیا را در اختیار دارد در 
یک جنگ 33 روزه  طرف مقابل را شکست مي دهد. این 
در حالي است که طرف شکست خورده رژیمي است که از 
ابزار و امکانات مادي بسیاري برخوردار است. در اظهارات 
فرماندهان و افسران رژیم صهیونیستي با صراحت بیان 
شده که ما نمي توانیم پدیده از خودگذشتگي و انگیزه  
دف��اع را در طرف مقاب��ل بفهمیم. نکته مه��م دیگر تا 
سال 2006 برآوردهاي استراتژیک روي عنصر انساني 
کمترین ضریب محاسباتي را داش��ت و اغلب برآوردها 
روي امکانات مادي و غیرانساني استوار بود. بعد از جنگ 
2006 این معادله به هم ریخت و احساس کردند عنصر 
انساني مي تواند با کمترین ابزار، رخدادهایي را پدید  آورد 
که ابزارهاي پیشرفته تکنولوژیک در مقابلش کارآمدي 
ندارد. تکرار س��ال 2006 را در یمن مي بینید. دشمنان 
مردم یمن مجموعه اي از ابزارهاي مادي و تس��لیحاتي 
و انواع امکانات و پول را در اختیار دارند و یمني ها بدون 
امکانات خاصي با تکیه بر عنصر انساني با اراده، مخلص و 

باانگیزه دشمنان شان را مغلوب مي کنند. 
 آيا ش�يوه فعاليت مردم يمن از بسيج 

مستضعفين نشئت گرفته است؟

در همه کشورهاي منطقه از عراق تا لبنان، سوریه و 
یمن این الگوبرداري را دارند که برگرفته از فرهنگ 
تبعیت نیست و از فطرت آدمي مي آید. ما به آنها تنها 
شعار مبارزه با ظلم و مخلصانه جنگیدن و مقاومت 
ک��ردن را دادیم و هیچ وقت نگفتی��م از ایران فرمان 
بگیرند. نیروي بسیج مردمي یمن با تکیه بر همین 
شعارها در نبرد با دشمنان پیروز شد. همانطوري که 
انقالب اسالمي مرحله جدیدي از تحوالت و معادالت 
قدرت را رقم زد، همانطوري ک��ه حزب اهلل در لبنان 
معادالت جدیدي را در یک س��یر زمان��ي در مقابل 
رژیم صهیونیستي پدید آورد و به عنوان یک مدرسه 
پیروزمند گفتمان خودش را ثبت کرد، امروز یمن این 
نقش را در تحول بزرگ منطقه اي ثبت کرده است. 
امروز بزرگ ترین کشور مقتدر مالي و حمایت شده 
از کشورهاي اس��تعماري در مقابل یک ملت دست 
خالي و پا برهنه شکس��ت  خورده و نظام منطقه اي 

را با فروپاش��ي مواجه کرده است. عربستان و امارات 
با وحشیانه ترین ابزار مردم یمن را سرکوب کردند، 
ولي نتوانس��تند غلبه کنند. این تحول در معادالت 
قدرت بر مبناي گفتمان انقالبي که در گفتمان دیني 
و اعتقادي ریشه دارد، نشئت گرفته و فطري است. در 
پیاده روي اربعین انسان هاي مختلفي از سراسر دنیا 
را مي بینید که جذب قدرت این پیاده روي مي شوند. 
کسي که مسلمان نیست بنا به فطرتش در آنجا حاضر 
مي ش��ود. راهپیمایي اربعین یک رویداد منطبق با 
شاخص هاي فطري و انساني است که مردم از نقاط 
دوردست دنیا در پیاده روي اربعین شرکت مي کنند. 
شاید کسي دین نداشته باشد، ولي چون شاخص ها 
انساني است و در نهضت امام حسین ریشه دارد، همه 
را جذب مي کند. ش��عار و جوهره انقالب اسامي نیز 
یک گفتمان انساني است. به همین خاطر مخاطب 
انقالب اسالمي فقط شیعه نیست و سیاست خارجي 
جمهوري اسالمي در مخاطب قرار دادن مردم خارج 
ایران تنها بر پایه گفتمان شیعه نبوده و مخاطبش ذات 
و فطرت آدم ها بوده است. این جهت گیري به پیکره 
دروني وجدان انسان ها در سراسر دنیا تلنگر مي زند. 
امریکایي ها در عراق با هزاران نیروي نظامي  مبارزه با 
داعش را یک پدیده دشوار تعریف مي کنند )اگر این را 
نمایش تلقي نکنیم، چراکه داعش ساخته خودشان 
است( اما در سوریه و عراق بس��یج و تشکل انقالبي 
متکي به گفتمان انقالب اسالمي با سرعت و قدرت 
وحشي ترین پدیده تروریستي قرن را در کوتاه ترین 

زمان از بین مي برد. 
 آيا کش�ورهاي منطقه يا کش�ورهاي 
غربي واژه مقاومت و ايستادگي مردمي 

را درک مي کنند؟
بستگي به ریش��ه هاي فرهنگي ش��ان دارد و ضریب 
ادراک در هر کش��ور متفاوت است. کش��وري که از 
نظر فرهنگي و اجتماعي مثل لبنان پیش��رفته تر از 
بقیه جوامع عربي است، ضریب درک و پذیرشش از 
گفتمان انقالب اسالمي را در آن گسترده  مي بینید. 
حتي این پذیرش را در لبنان فراتر از شیعیان مي بینید 
و اهل سنت این کش��ور نیز از اول انقالب تحت تأثیر 
این گفتمان قرار گرفته اس��ت. حت��ي ماروني ها که 
دست نشانده فرهنگ اس��تعماري فرانسه هستند را 
تحت تأثیر قرار داده و یکي از بزرگترین جریان هاي 
حزبي هم پیمان با حزب اهلل کرده است. بخش بزرگي 
از مسیحیت لبنان تحت تأثیر این فرهنگ است. در 
جریان جنگ 2006 س��خني از زبان حسن نصراهلل 
جان یک خواننده مس��یحي لبنان��ي را چنان تکان 
مي دهد که احساس مي کند بوس��یدن عبا و نعلین 
سید حس��ن برایش افتخار اس��ت. در حالي که آنها 
مدینه فاضله شان را باید جاي دیگري دنبال کنند. در 
جوامع مختلف بسته به میزان رشدیافتگي فرهنگي، 
اجتماعي و سیاسي این پذیرش ضریب متفاوتي دارد 
و در همه کشورها یکس��ان درک نمي شود. یکسري 
پارامترها در این مس��ئله دخیل اس��ت و در لبنان، 
سوریه، عراق، ترکیه و کشورهاي حاشیه خلیج فارس 
ضرایب متفاوتي دارد. در لبنان تحصیلکرده ها شهید 
مي شوند و جانشان را براي فرهنگ مقاومت مي دهند. 
حتي در جمهوري اسالمي هنوز برخي ریشه ها و عمق 
مقاومت را نمي فهمند ولي 2 هزار کیلومتر آن طرف تر 
سیدحس��ن نصراهلل مي گوید خانه ام را مي فروشم و 
خرج مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستي و استکبار 
امریکا مي کنم. این ربطي به سواد اکادمیک ندارد. در 
پاکستان و افغانستان که ضریب سوادآموزي در سطح 
باالیي نیست مي بینید عشق و پیوند فرهنگي عمیق 
باالیي نسبت به جبهه مقاومت وجود دارد. رزمندگان 
افغانستاني در جنگ با تروریست هاي وهابي و القاعده 
مظلومانه و مستحکم کنار بقیه رزمندگان حضور و 
نقش پررنگي داشتند، اما در کشورهاي جنوب شرق 
آسیا با وجود اینکه مسلمان هستند، ولي درکشان از 
مقاومت چیز دیگري است که به ریشه هاي فرهنگي، 

تاریخي و اجتماعي شان برمي گردد. 
 غربي ها چ�ه مؤلفه هايي ب�راي نقش 

بسيج قائل هستند؟
آنها تجربه و ارزیابي استراتژیک ش��ان را از جنگ هشت 
ساله در خصوص بسیج به عنوان تشکل انقالب اسالمي 
انجام داده اند.آنها مي دانن��د در جنگ تحمیلي که تمام 
جبهه ش��رق و غرب مقابل مان ایس��تاده بود، اگر نیروي 
مردمي و بس��یج وجود نداش��ت این جنگ هشت سال 
طول نمي کش��ید.  یکي از دالیلي که از دهه 70 تا امروز 
در اغلب استراتژي هاي غربي جاي جنگ سخت بر جنگ 
نرم متمرکز شده این است که باید مردم را از مسیرشان 
خارج کرد، چراکه مردم پش��توانه انقالب هس��تند و با 
جنگ سخت خارج نمي شوند. تنها امیدشان این است از 
طریق جنگ نرم، فریب، انحراف و ناامیدي مردم، انقالب 
اسالمي را شکست دهند. سعي مي کنند در عراق جلوي 
این پدیده را بگیرند و نگذارند حشد الشعبي در این کشور 
قوام و استحکام بگیرد. در لبنان نیز همه ابزارهاي فشار به 
حزب اهلل را اجرا مي کنند چ��ون مي دانند اگر این روحیه 
مقاومت گسترش و استحکام یابد، سایه روحیه حزب اهلل بر 

بقیه گروه هاي مردمي منطقه گسترانده مي شود.  

در همه کشورهاي منطقه از عراق تا 
لبنان، سوريه و يمن اين الگوبرداري 
را دارن�د ک�ه برگرفت�ه از فرهن�گ 
تبعي�ت نيس�ت و از فط�رت آدمي 
مي آيد. ما به آنها تنها شعار مبارزه با 
ظلم و مخلصانه جنگيدن و مقاومت 
کردن را دادي�م و هيچ وقت نگفتيم 
از اي�ران فرم�ان بگيرن�د. ني�روي 
بسيج مردمي يمن با تکيه بر همين 
شعارها در نبرد با دشمنان پيروز شد

من امیدوارم که این بسیج عمومی اسالمی، الگو برای تمام مستضعفین جهان 
و ملت های مسلمان عالم باشد

امام خمینی )ره(:
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بدون ش�ك هدف عم�ده و اصلي اس�تکبار 
و صهيونيس�م در منطقه در 40 س�ال اخير، 
ضربه به جمهوري اس�المي ايران بوده است؛ 
هدفي ک�ه گروه هاي تکفيري و تروريس�تي 
دستپرورده استکبار دس�ت به آن مي زنند. 
آنها بارها با جنگ ، تحريم و کودتا شانس خود 
را عليه جمهوري اسالمي امتحان کرده اند، اما 
نتيجه معکوس گرفتند و جمهوري اسالمي به 
عنوان کانون مقاومت اسالمي حکيمانه ترين 
تصميمات را اتخ�اذ کرد،توطئه ها را خنثي و 
مرزهاي نظام اس�المي و مقاومت اسالمي را 
ايمن تر کرد و عراق و سوريه را از دسيسه هاي 
استکبار بيرون کشيد. در اين مسير نيرو هاي 
مقاومت که تش�کيل دهنده بس�يج جهاني 
اسالم هستند نقش ارزنده اي ايفا کردند.  يکي 
از اين نيرو ها مدافعان حرم پاکس�تاني تحت 
عنوان لشکر زينبيون هستند که مخلصانه و 
با همه وجود قدم در ميدان مبارزه گذاشتند. 
روحيه جهادي و بسيجي که از سال ها پيش 
آنها را به مصاف تکفير و تروريست برده بود 
اين بار در جبهه مقاومت اس�المي رخ نشان 
داد.  با سردار ميثمي، فرمانده لشکر زينبيون 
که ش�اخصه محور مقاومت را داشتن روحيه 

بس�يجي مي داند همکالم ش�ديم تا لش�کر 
زينبيون را بيشتر بشناس�يم. سردار حسن 
ميثم�ي از نوجوانان انقالب�ي و از فرماندهان 

جانباز دوران دفاع مقدس است. 

 لشکر زينبيون چگونه تشکيل شد 
و هس�ته اولي�ه آن از کجا ش�کل 

گرفت؟
به رغم مشکالتي که براي حضور جوانان پاکستاني 
در محورمقاومت وجود داش��ت، در سال 1392 و 
اوایل جنگ در سوریه نیروهاي داوطلب پاکستاني 
به دنب��ال یارگیري و برنامه ری��زي براي حضور در 
محور مقاومت بودند. حتي عده معدودي به صورت 
شخصي خودشان را به حرم بي بي)س( و دفاع از آن 
رساندند تا اینکه در اوایل سال 1393 مجموعه اي 
ازرزمندگان مجاهد، هسته اولیه لشکر زینبیون را 
تشکیل دادند. بحمداهلل با روحیه خوب و جنگنده اي 
که داشتند، توانستند به عنوان نیروي ثابت و داراي 

قابلیت در محور مقاومت ماندگار شوند. 
 نقش و جايگاه زينبي�ون در محور 
ارزياب�ي  چگون�ه  را  مقاوم�ت 

مي کنيد؟
رزمندگان لش��کر زینبی��ون در آغازی��ن روزهاي 
حضورشان در منطقه حلب و اطراف آن در مبارزه 
با دش��من تکفیري، حماس��ه هاي بي ش��ماري از 
خود خلق کردند. آنها با کس��ب تجربه و شناخت 

بیشتر دشمن، توانایي هایش��ان را افزایش دادند. 
اعتقادات زینبی��ون، روحیه جهادي و ش��جاعت 
رزمندگان جایگاه خاصي در محور مقاومت اسالمي 
و در منظر بین المللي برایش��ان ب��ه ارمغان آورده 
است. زینبیون در روند آزادسازي حلب، شهرهاي 
نبل و الزهرا و فتوحات بوکمال نقش داش��تند و با 
شکست داعش��ي ها توانمندي و شجاعتشان را به 
رخ کش��یدند تا آنجا که زبانزد فرماندهان میداني 
محورمقاومت شدند. زینبیون از مؤثرترین لشکرها 
در نابودي داعش و پیروزي جبهه مقاومت محسوب 

مي شوند. 
 شما با بسيجي هاي ايراني آشناييت 
داريد. چه تشابهي بين يك رزمنده 
پاکستاني و يك رزمنده بسيجي ايراني 

مي بينيد؟
ما اشتراکات فرهنگي زیادي با هم داریم که عمده 
آن به مس��ئله اعتقادي بازمي گردد. از طرفي دیگر 
آموزه هاي انقالب اس��المي در پاکستان به وسیله 
منادیان خط و راه امام خمیني )ره( تبیین ش��د و 
همه اینها زمینه اي را فراهم ک��رد تا رفتار و منش 
بس��یجي به عنوان یک س��بک زندگ��ي و مبارزه 
در جمع جوان��ان آن خطه مورد توج��ه و الگو قرار 
گیرد. این آمیختگي و همسویي باعث بروز برکاتي 
در کشورشان ش��د و تأثیر زیادي در ایستادگي و 
مبارزه با وهابیت و استکبار جهاني برایشان داشت. 
حرکت در مدار والیت، درک ضرورت کار و فعالیت 

در بحران ها و حض��ور در صحنه ه��اي پیش رو از 
جمله تش��ابهات رزمندگان زینبیون با بسیجیان 

کشور است. 
 چطور مي شود يك جوان پاکستاني 
که در فرهنگ ديگري تربيت يافته 
اس�ت، اينق�در زود در فض�اي جبهه 
مقاومت اس�المي ح�ل مي ش�ود و با 

روحيه بسيجي انس مي گيرد؟
مسئله جبهه مقاومت و پیوستگي جوانان شیعه 
به آن و رسیدن به جانبازي و شهادت طلبي یک 
امر اتفاقي نیست، بلکه روح مبارزه و جهاد باعث 
ماندگاري در جبهه مقاومت ش��د. درست است 
که آنها در فرهنگ دیگري تربیت ش��ده و رش��د 
یافته اند اما این نکته بس��یار حائز اهمیت اس��ت 
که رزمندگان زینبیون همان جوانان پاکس��تاني 
هستند که در کشور خودشان در مبارزه با وهابیت 
و با کساني که با ارزش هاي شیعیان عناد داشتند 
و دارند در حال مبارزه بودند و گاه جانباز ش��ده 
یا ش��هید داده اند. رزمندگان ام��روز زینبیون از 
خانواده همان جانبازان و ش��هدایي هس��تند که 
وقتي خبر جنگ سوریه و  محاصره حرم حضرت 
زینب)س( حضور مدافعان حرم در جبهه مقاومت 
به گوششان رس��ید، راهی سوریه ش��دند. آنها با 
فرهنگ جهاد و مبارزه علی��ه ظلم مأنوس بودند. 
حفظ حرم اهل بیت علیهم السالم مهم ترین عامل 

حضورشان بود. 

صغري خيل فرهنگ

روحيه بسيجي و 
جهادي ارزنده ترين 
سالح و رمز پيروزي 
در جبهه مقاومت بود. 
به جرئت مي توان گفت 
که تمام موفقيت هاي 
کسب شده در لشکر 
زينبيون در سايه 
تفکر و روحيه بسيجي 
بوده است. در حقيقت 
روحيه بسيجي 
شاخصه محور مقاومت 
است

شاخصه مقاومت زینبیون روحیه بسیجي است
چيستی و چرايی لشکر زينبيون در گفت وگو با  سردار ميثمي، فرمانده لشکر 

  شهيد حسين عليخانی

  شهيد محمد جنتی  شهيد عقيد)مالك(  شهيد ثاقب حيدر  شهيد اکبر نظری  شهيد مطهر حسين  شهيد عليرضا جيالن بروجنی

  شهيد بهرام مهرداد
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س��وریه را مي توان نماد امت واحده دانس��ت و هر 
کسي از این دایره خارج مانده خود را محروم کرده 
است. ریخته شدن خون شهداي زینبیون در کنار 
ش��هیدان دیگر جبهه مقاومت نظی��ر فاطمیون، 
حشدالشعبي، س��پاه پاس��داران و حزب اهلل لبنان 

نشان دهنده این وحدت است. 
 بس�يجي ها در جبهه ه�اي دف�اع 
مقدس من�ادي ابتکار، ش�جاعت، 
رشادت و معنويت بودند، اين موارد را 
در بين رزمنده هاي پاکستاني ديديد؟

بله همه این ش��اخصه ها را در وج��ود آنها دیدیم. 
همانطور که ما س��ابقه هشت س��ال دفاع مقدس 
را داریم، جوانان شیعه پاکستان س��ابقه مبارزه با 
وهابیت را در کشور خودش��ان دارند و براي حفظ 
حریم دین و ارزش هاي اس��المي تا مرز ش��هادت 

پیش رفتند. 
ش��جاعت، روحیه مبارزه و ف��داکاري در میان آنان 
حکمفرماس��ت و ب��ه همی��ن جهت با حضورش��ان 
در مح��ور مقاوم��ت، سلحش��وري خودش��ان را 
ب��ه ظه��ور رس��اندند. به ط��وري ک��ه م��ورد توجه 
 فرمانده��ان عالي رتبه مح��ور مقاوم��ت در منطقه 

قرار گرفتند. 
معتقدم با گذش��ت زمان هرگز روحیه شجاعت و 
سلحشوري شان کم نخواهد شد بلکه بیش از قبل 
این مجموعه خود را وارد عرصه و پیکار خواهد کرد. 
در بُع��د معنوي، به تعصبات دین��ي و والیتمداري 

تکیه کرده اند به طوري که جوان پاکستاني حاضر 
است براي امامان معصوم )ع( و ارزش هاي دیني هر 

کاري انجام دهد. 
آنها در این مسیر شهدایي را تقدیم کردند. 

 داشتن روحيه بسيجي تا چه حد در 
پيروزي مقاومت مؤثر بود؟

چه در دفاع مقدس و چه در مح��ور مقاومت، اتکاي 
اصلي ما به س��الح و امکانات نیس��ت. به قول شهید 
میثمي »قدرت ما نه به مقدار امکانات ماس��ت بلکه 
به میزان ات��کاي ما به خداي باري تعالي اس��ت.« لذا 
بسیجیان و رزمندگان محور مقاومت چه زینبیون و 
چه فاطمیون و حیدریون با بي آالیشي، توقعات کم 
و انگیزه دیني و روحیه شهادت طلبي تحت زعامت 
ولي امر مس��لمین حض��رت آیت اهلل العظم��ي امام 
خامنه اي توانستند در مقابل دشمن متحد و بي حیا که 
حمایتگري غرب و کشورهاي منطقه را به همراه داشت 
ایستادگي کنند و شکس��ت را به کام آنان بچشانند. 
روحیه بس��یجي و جهادي ارزنده ترین سالح و رمز 
پیروزي در جبهه مقاومت بود. به جرئت مي توان گفت 
که تمام موفقیت هاي کسب شده در لشکر زینبیون 
در سایه تفکر و روحیه بسیجي بوده است. در حقیقت 

روحیه بسیجي شاخصه محور مقاومت است. 
 ش�ما چ�ه برنامه هاي�ي را ب�راي 
گسترش معنويت و روحيه بسيجي 
در بي�ن رزمن�دگان زينبي�ون اج�را 

کرده ايد؟

ما با وجود فرماندهان الی��ق، روحانیون تبلیغي و 
بهره گیري از اس��تعدادهاي نهفت��ه دراین جوانان 
توانس��تیم بهترین بهره  وري را در رزم، عملیات ها 
و کسب روحیه بسیجي ببریم. اگرچه جنگ اتفاق 
خوبي نیس��ت، اما توانستیم در س��ایه برنامه هاي 
فرهنگي در جبهه مقاومت، چهره واقعي دشمن را 
آشکار و دست هاي پنهان را رو کنیم و روحیه ممتاز 

بسیجي را به رخ جهانیان بکشیم. 
 برخي جانبازان و رزمن�دگان دفاع 
مق�دس از فرمانده�ان و رزمندگان 
لشکر زينبيون بودند، چقدر توانستيد از 
تجربيات و روحيات بسيجي اين عزيزان 

به رزمندگان زينبيون منتقل کنيد؟
فرمانده��ان زینبی��ون از بی��ن خ��ود رزمندگان 
پاکستاني انتخاب مي شدند . فرماندهان شهیدی 
چ��ون  ش��هیدان ن��وروز عل��ي دروی��ش، مطهر، 
مال��ک، زینتعلي جعف��ري که نقش مهم��ي را در 
هدایت و آم��وزش نیروها بر عهده داش��تند که در 
کنار ای��ن عزی��زان، فرماندهان ایران��ی   به عنوان 
مستش��ار لش��کر زینبیون را همراهي می کردند و 
از مش��ورت دادن و انتقال تجربیات ب��ه زینبیون 
دریغ نمي کردند. فرمانده��ان ایراني پرورش یافته 
مکتب امام حسین)ع( هس��تند و با برخورداري از 
تجربیات بسیار ارزشمند در انقالب اسالمي و هشت 
س��ال دفاع مقدس آمده بودند تا همراه با نیرو هاي 
زینبیون در این کار بزرگ مشارکت داشته باشند. 

به جهت اش��تراکات اساس��ي و معنوي و داشتن 
روحیه جهادي و بس��یجي توانستند ارتباط خوبي 
با رزمندگان پاکس��تاني برق��رار و تجربیات دفاع 
مقدس و روحیه جهادي را بهتر در میان این عزیزان 
نهادینه کنند. تعدادي از فرماندهان ایراني لش��کر 
زینبیون چون ش��هید ابوالفضل راه چمني، شهید 
محمد جنتي )حاج حیدر(، ش��هید بهرام مهرداد، 
اکبر نظري، محمد رضاعلیخاني، علیرضا جیالن، 
قنادپور، ضیای��ي و مصطفي زاهدي به ش��هادت 
رسیدند. شهدایي که توانس��تند در مدت حضور و 
همراهي شان در لشکر زینبیون تجربیات جنگي و 

الگوهاي رفتاري خوبي را بر جاي بگذارند. 
 تعري�ف ش�ما از روحيه بس�يجي 

چيست؟
بس��یج یادگار امام خمیني در قرن حاضر اس��ت و 
همچنین عالج مش��کالت کش��ور در زمینه هاي 
مختلف داش��تن روحیه بسیجي اس��ت. بسیجي 
بودن یک شغل نیست بلکه یک نوع سبک زندگي و 
حرکت در فضاي اسالم و انقالب اسالمي است که هر 
کس باید براي کسب آن تالش کند و از خود اخالص 
نش��ان دهد. ما در این ب�رهه از زمان که طرح هاي 
دشمن، به ویژه امریکا و صهیونیست بین المللي را 
علیه ارزش هاي انس��اني و دیني مي بینیم، باید در 
مدار دفاع از دین و ارزش هاي اسالمي گام برداریم. 
لشکر زینبیون هم بسیجي هاي پاکستاني هستند 

که همیشه پا در رکاب والیت خواهند بود. 

بسيجيان و رزمندگان 
محور مقاومت چه 
زينبيون و چه 
فاطميون و حيدريون 
با بي آاليشي، توقعات 
کم و انگيزه ديني و 
روحيه شهادت طلبي 
تحت زعامت ولي امر 
مسلمين حضرت 
آيت اهلل العظمي امام 
خامنه اي توانستند در 
مقابل دشمن متحد و 
بي حيا که حمايتگري 
غرب و کشورهاي 
منطقه را به همراه 
داشت ايستادگي کنند 
و شکست را به کام 
آنان بچشانند
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تشکيل بسيج جهاني اسالم آرماني بود که حضرت امام آن را مطرح کرد. آرماني که اکنون در قالب مدافعان حرم به منصه ظهور 
رسيده است. اينکه يك جوان پاکستاني با همان خصوصيات بسيجي هاي دفاع مقدس اسلحه به دست بگيرد و در ميادين جهاد 
شرکت کند، مسئله اي است که اکنون در لش�کر زينبيون به عينه مشاهده مي ش�ود. تأثير روحيه بسيجي در ميان رزمندگان 

پاکستاني زينبيون موضوع گفت و گوي ما با يکي از اين رزمندگان است که به داليل امنيتي از ذکر نام ايشان معذوريم. 

سارا نيکويی

اولین کساني که مردم و جوانان پاکستان 
را با انقالب اسالمي و بسیج آشنا کردند، 
شهید قائد عالمه عارف حسین الحسیني و 

دکتر شهید محمد علي نقوي بودند

فرهنگ و روحيه بسيجي در گفت و گو با يك رزمنده پاکستاني 

ما بسيجي را سرباز امام زمان )عج( 
و س�رباز ام�ام خامن�ه اي مي دانيم. 
کس�ي که تاب�ع ام�ر واليت باش�د 
در تعري�ف ما يك بس�يجي اس�ت. 
کس�ي که تفک�ر و روحي�ه جهادي 
و حق طلب�ي داش�ته باش�د را بايد 
بس�يجي خواند. بس�يجي مؤمن به 
خدا و با روحيه انقالبي است. بسيجي 
هميشه در صحنه حاضر است خواه 
اين حضور رزمي باش�د يا فرهنگي

 سرباز والیت فقیه 
نزد شیعیان پاکستان یک بسیجي است
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 اهل کجا هستيد و چه زماني به ايران آمديد؟
من اهل کراچي پاکستان هستم و حدود شش سال پیش یعني در 2013/02/25براي تحصیل در 
حوزه علمیه به ایران آمدم. کراچي یکي از بزرگ ترین و پرجمعیت ترین شهر هاي پاکستان است. مردم کراچي 
همواره با وهابیون درگیر بودند. حوادث تروریستي و بمب گذاري هاي گاه و بیگاه عوامل تکفیري و تروریستي 
در منطقه ما باعث شد که مردم همیشه براي نبرد آماده باشند. اهالي کراچي همچون اهالي پاراچنار و پنجاب 
دلیر و شجاع هستند. در کراچي انسان هاي بصیر و آگاه به مسائل زمان وجود دارد. مدت ها است که پیام انقالب 

اسالمي به شهر ما رسیده و به شکل جدي در مجامع فرهنگي طرح مي شود. 
 چه شد که عزم جهاد در جبهه مقاومت اسالمي سوريه کرديد؟

تقریباً 10 روز قبل از جنگ سوریه، براي زیارت بي بي زینب )س(به سوریه رفته بودم. همانجا بودم 
که زمزمه آغاز جنگ را شنیدم. به ناگاه غم بزرگي بر دلم نشست. به حرم حضرت زینب)س( فکر مي کردم و با 
خودم مي گفتم، نکند دست ایادي کفربه حریم آل اهلل نزدیک شود. من نداي هل من معین حضرت زینب)س( 
را با گوش جان شنیدم و براي همین ماندم تا از حرم عمه جان دفاع کنم و همین ماندن مدت ها طول کشید و 
من مدافع حرم شدم و همراه با لشکر زینبیون در منطقه حضور پیدا کردم. در حقیقت روحیه انقالبي و بسیجي 

زینبیون آنها را روانه جبهه مقاومت اسالمي کرد. 
 چه مسئوليت هايي در منطقه بر عهده داشتيد؟

یک بار جانش��ین فرمانده انتخاب ش��دم و از آنجایي که طلبه بودم، در امر تبلی��غ هم انجام وظیفه 
مي کردم. 

 از زبان فرماندهان بس�يج مقاومت شنيده ايم که 
رزمندگان زينبيون بالفطره اهل جهاد هستند و 
روحي�ه بس�يجي باالي�ي دارند، نظر ش�ما 

چيست؟
دقیقاً همینطور است. علت داشتن این روحیه 
جهادي را باید در پیش��ینه و سرگذش��ت 
حق طلبي و ظلم ستیزي مردم پاکستان 
جس��ت وجو کرد. مردمي که س��ال ها 
در مقاب��ل کف��ر و وهابیت ق��د علم 
ک��رده و در این مس��یر هزینه هاي 
جاني و مالي زی��ادي هم داده اند. 
ما س��ال ها اس��ت که در مقابل 
عناص��ر وهابي ایس��تاده و 
در پیکار هستیم. مردم 
پاکستان همیشه آماده 
نبرد با تروریست ها بوده و 
هستند. ما هم از همین نسل 
هستیم. پیش از حضور در جبهه 
مقاومت اسالمي اسلحه به دست 
گرفت��ه و از س��رزمین خودمان در 
مقابل تروریست هاي تکفیري دفاع 
کردیم. چ��ون اعتقاد بر ای��ن فرموده 
امام خمیني )ره( داریم که: » اسالم مرز 
نمي شناس��د « از این رو در جبهه مقاومت 
اس��المي س��وریه و عراق، در قالب لش��کر 

زینبیون به مصاف تکفیر رفتیم. 
 چقدر با »بس�يج « ما آشنا هستيد؟ سعي 
کردي�د از روحي�ه بس�يجي و انقالب�ي 

رزمندگان ايراني الگو بگيريد؟
اولین کساني که مردم و جوانان پاکستان را با انقالب اسالمي و بسیج آشنا کردند، شهید قائد عالمه عارف 
حسین الحس��یني و دکتر ش��هید محمد علي نقوي بودند. ما از طریق این دو بزرگوار از همان دوران کودکي و 
نوجواني در مدارس دیني و مجالس حس��یني با انقالب اسالمي ایران و مفهوم بس��یج و سپاه پاسداران آشنا 

شدیم. 
عارف حسین الحسیني مجاهد انقالبي از یکپارچگي مردم ایران و خلق حماسه انقالب اسالمي با بسیج مردمي 
صحبت مي کرد. ایشان پیام آور اندیشه امام خمیني و انقالب اسالمي در پاکس��تان بود. بعد از شهادت عارف 
حسین الحسیني، امام خمیني )ره( فرمودند که: »ملت ش��ریف و مسلمان پاکستان که به حق ملتي انقالبي و 
وقادار به ارزش هاي اسالمي بوده اند و با ما رابطه دیرینه گرم انقالبي، عقیدتي و فرهنگي دارند، باید تفکر این 

شخصیت شهید را زنده نگه دارند و نگذارند شیطان زادگان جلوي رشد اسالم ناب محمدي را بگیرند....«
ما فرمایشات امام خمیني را با جان و قلبمان حس کرده ایم و سعي کردیم که از این رویش و ثمره انقالب الگو 

بپذیریم. 
در پاکستان سازماني به نام »دانشجویان امامیه پاکستان« است که الگوي شان حضرت امام خمیني )ره(، امام 

خامنه اي و بسیجیان مخلص انقالبي است. در این سازمان جوانان را با الگوگیري از »تفکر و فرهنگ بسیجي« 
تربیت و پرورش مي دهند. من هم عضو این سازمان بودم و از همانجا با بسیج آشنا شدم. بعد از آن هم که به ایران 
آمدم بیشتر با بسیج و کارکرد هاي این نهاد انقالبي آشنا شدم و سعي کردم در رفتار و کردارم مفهوم بسیج را 

نشان بدهم و از سربازان امام خامنه اي باشم. 
 شما در فرهنگ خودتان به لفظ بسيج چه چيزي اطالق مي کنيد؟

ما بسیجي را سرباز امام زمان )عج( و س��رباز امام خامنه اي مي دانیم. کسي که تابع امر والیت باشد 
در تعریف ما یک بسیجي است. 

کسي که تفکر و روحیه جهادي و حق طلبي داشته باشد را باید بسیجي خواند. بسیجي مؤمن به خدا و با روحیه 
انقالبي است. بسیجي همیشه در صحنه حاضر است خواه این حضور رزمي باشد یا فرهنگي. 

 در ميان صحبت فرماندهان و خاطرات رزمندگان اينگونه نقل ش�ده که وقتي زينبيون 
وارد منطقه اي مي شدند، خيال مسئوالن و فرماندهانشان بابت فتح و پيروزي اين عمليات 

راحت بود. به نظر شما چرا اينگونه است؟
در جبهه مقاومت زینبیون نیرو هاي خط شکن هستند. تا وقتي که خط را نشکنند و به اهداف از پیش تعیین شده 

که مد نظر فرماندهان و منطقه مورد نظرشان است دست نیابند و از فتح مطمئن نشوند، عقب نمي نشینند. 
رزمندگان زینبیون با نعره هاي حیدري ش��ان وارد میدان معرکه مي ش��وند و همین غریو هاي حیدري چنان 
رعب و وحشت در دل داعشي ها و تروریست ها مي انداخت، بارها و بارها خودشان به این امر اعتراف مي کردند. 
نعره هاي حیدري زینبیون رمز سراسري عملیات ها بود و به مدد امام علي )ع( چنان قوت مي گرفتند که کسي 

جلودارشان نبود. 
ش��جاعت و فداکاري و غیرت از ش��اخصه هاي رفتاري رزمندگان 

زینبیون بود. س��خت مي جنگیدند و پیروز میدان مي شدند. 
همه اینها باعث ش��د که امام خامنه اي در مورد زینبیون 

اینگونه بفرمایند که: »س��الم من را ب��ه مدافعین حرم 
پاکستاني برسانید. زینبیون خیلي خوب مي جنگند. 
خیلي خوب مجاهدت مي کنند. سالم من را به پدرها 

و مادرها و خانواده هایشان برسانید.«
 ب�ا توجه ب�ه ش�ناختي ک�ه از فرهنگ 
انقالبي، بسيج و دفاع مقدس ما داريد، 
چقدر ش�هداي جن�گ تحميل�ي ما را 

مي شناسيد؟
من ش��هیدان باکري، حس��ن باقري، 

صیاد ش��یرازي، دکت��ر چمران، 
ش��هید برونس��ي و تعدادي دیگر 

از این ش��هداي بس��یجي و سپاهي 
را مي شناس��م و در مورد سبک زندگي 

دیني و منش جهادي شان تحقیق کرده ام. 
حتي عکس این شهدا را کنار شهداي مدافع 

حرم لشکر زینبیون نصب کرده ام تا با اقتدا بر 
آنها از مسیر حق منحرف نش��ده و ان شا ءاهلل با 

بصیر و درایت بتوانم راهشان را ادامه بدهم. 
 خاط�ره اي از رفت�ار بس�يجي رزمندگان 

پاکستاني برايمان تعريف کنيد؟
مي خواهم خاط��ره اي از دالوري رزمن��دگان زینبیون 

و رفتار بسیجي ش��ان برایتان تعریف کنم. من و چند نفر 
از بچه ها در یکي از عملیات ها مجروح ش��دیم. از دو طرف در 

تیررس خمپاره انداز ها و تک تیر اندازهاي داعشي بودیم. با توجه 
به سختي و ش��رایط موجود، تعدادي از همرزمان من و بچه هاي مجروح دیگر را به دوش گرفته و سعي کردند 
به عقب بیاورند. شاید براي خودشان هم خطرات زیادي داشت، اما روحیه جهادي و بسیجي که در وجودشان 
بود، باعث شد تا ما را به عقب بکشند. چند تایي شان هم مجروح شدند، اما خودشان را وقف بچه ها کرده بودند و 
توجه اي به جراحت هاي شان نمي کردند. اینها تنها نمونه هایي کوچک از منش بسیجي رزمندگان غیور لشکر 

زینبیون بود. 
یا در مورد دیگري داوطلبان اعزام به جبهه مقاومت به دلیل تمرین هاي سختي که در دوره آموزشي انجام 
مي دهند، شب ها خس��ته براي خواب مي رفتند و من معموالً بعد از همه به خواب مي رفتم. یک شب دیدم 
بعد از خوابیدن همه، یک نفر از خواب بیدار ش��د و لباس بچه ها که پر از گرد و خ��اک بود را جمع کرد و به 
بیرون رفت. تعجب کردم، به دنبال وي بیرون رفتم. دیدم به سمت حمام رفت، لباس رزمنده ها را شست و 
آویزان کرد. وقتي صبح آنها مي خواستند لباسشان را به تن کنند، دیدند لباس هایشان تمیز است. با تعجب 
از همدیگر پرسیدند که چه کسي این کار را انجام داده اس��ت که هیچ کس آن را نپذیرفت. من هم چیزي 
نگفتم و این کار بارها و بارها تکرار شد. آن شخص کسي نبود جز شهید علي شیخ. زینبیون چنین بودند و 

بسیجي گونه خدمت مي کردند.  

شجاعت و فداکاري و غیرت از شاخصه هاي رفتاري رزمندگان زینبیون بود. سخت 
مي جنگیدند و پیروز میدان مي شدند. همه اینها باعث شد که امام خامنه اي در مورد 

زینبیون اینگونه بفرمایند که: سالم من را به مدافعین حرم پاکستاني برسانید
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لشکر فاطميون يکي از قواي حاضر در جبهه 
مقاومت بود که با شناخت تفکرات امام راحل 
و مقام معظم رهبري، در جهت تش�کيل امت 
واح�ده اس�المي و پياده س�ازي اس�الم ناب 
محمدي قدم هاي شاياني برداشت. رزمندگان 
اين لش�کر يکي از ش�بيه ترين رزمنده ها به 
بس�يجي هاي دوران دف�اع مق�دس ب�وده و 
هس�تند که با انگيزه هاي ق�وي خود ضربات 
کاري را به دشمن وارد کردند؛ چراکه فرهنگ 
افغانستاني ها نزديك به فرهنگ ايران اسالمي 
اس�ت و از طرف ديگر بس�ياري از مجاهدان 
افغانستاني سابقه حضور در جبهه هاي دفاع 
مق�دس را داش�تند. در گفت وگوي�ي ک�ه با 
فرمانده لشکر فاطميون انجام داديم گذري بر 
مجاهدت هاي بسيج گونه رزمندگان فاطمي 

داشتيم که در ادامه مي خوانيد. 

 فاطميون چه زماني تشکيل و از چه 
زمان�ي وارد جبهه مقاومت اس�المي 

شد؟
نکته اي که در رابطه با فاطمیون و چگونگي حضور 
این عزیزان در جبهه مقاومت و دفاع از حریم اسالم 
وجود دارد، بحق نکته مهم و قابل توجهي اس��ت. 

حضور صرف��اً داوطلبانه و برخاس��ته از عمق فهم، 
درک و شناخت از وضعیت روز بش��ریت و به ویژه 
مسلمانان و شیعیان در نقاط مختلف جهان بهانه 
این حضور را در جبهه مقاومت اسالمي ایجاد کرده 
است. با نگاهي به ترکیب رزمندگان حاضر در جبهه 
مقاومت اس��المي، به خوبي متوجه مي ش��ویم که 
ریشه حضور این رزمنده ها، با الگوگیري از حضور 
داوطلبانه بس��یجیان در جبهه ه��اي دفاع مقدس 
صورت گرفته است. کمااینکه لشکر فاطمیون، تیپ 
زینبیون، حیدریون عراقي، حزب اهلل سوریه و لبنان 
و... همگي متشکل از بسیجي هاي ملت هاي مختلف 
هس��تند که با میراث گیري از روحیه ظلم ستیزانه 
رایج در شجره طیبه بسیج مستضعفین، دسته دسته 
و گروه گ��روه به صفوف مجاه��دان جبهه مقاومت 
اسالمي مي پیوندند. ظلم ستیزي یکي از آرمان هاي 
اصلي انقالب اسالمي به رهبري امام خمیني)ره( 
بود ک��ه نگاهي جهاني داش��ت و تنه��ا محدود به 

مرزهاي جغرافیایي ایران اسالمي نمي شد. 
در تمام س��ال هاي حضور افغانس��تاني ها در دفاع 
از حرم، رسانه هاي اس��تکبار س��عي کردند افکار 
منحط و انحرافي خودش��ان در رابطه با فاطمیون 
را به عموم مردم تحمیل کنن��د و وانمود کنند که 
رزمندگان افغانس��تاني در قبال تمایالت مادي و 
دنیوي عازم نبرد با شقي ترین و وقیح ترین دشمن 
مي ش��وند. حال آنکه کم ترین نگاه و بررسي نشان 
مي دهد که چیزي جز یک تفکر بسیجي برخاسته 

از والیتم��داري و محبت به خان��دان اهل بیت)ع( 
و داش��تن درد مش��ترک با مردم مظلوم س��وریه 
نمي تواند این خیل عظیم از بسیجیان افغانستاني 
را در صف اول جبهه مقاوم��ت قرار دهد. در جبهه 
مقاومت اسالمي بار دیگر جهان استکبار به مصاف 
استضعاف آمد و گروه هاي تکفیري صهیونیستي در 
قالب مهاجمان حرم، به ظلم و تعدي در کشورهاي 
اسالمي پرداختند. حضور نیروهاي مبارز و بسیج 
جهان اسالم در جبهه مقاومت اجازه نداد تا آنها به 

نیات شوم خودشان دست پیدا کنند. 
 برخي از جانبازان و رزمندگان دفاع 
مقدس از فرمانده�ان و رزمندگان 
لشکر فاطميون بودند، چقدر توانستيد 
از تجربي�ات و روحيات بس�يجي اين 
عزي�زان در لش�کر فاطمي�ون به�ره 

ببريد؟
همانطور که ش��ما گفتید یک��ي از پایه هاي اصلي 

حضور افغانس��تاني ها در جبه��ه مقاومت عزیزاني 
بودند که در سال هاي دفاع مقدس در جبهه نبرد 
علیه بعثي ها حضور داش��تند. این عزیزان عالوه بر 
اینکه با جنگ و فنون نظامي و رزم آشنایي داشتند 
یک ویژگي بارز هم داش��تند و آن هم آش��نایي و 
شناخت از تفکرات امام راحل و مقام معظم رهبري 
بود. این دو بال در کنار هم باعث شده بود تا آنها با 
شور، شعور و دلباختگي خاصي وارد جبهه مقاومت 
شوند. تعداد این عزیزان هم کم نیست. ویژگي هاي 
مذکور در این عزیزان باعث شد تا فاطمیون زودتر از 
آن چیزي که تصورش مي شد به رشد و بالندگي هم 

در حوزه نظامي و هم در حوزه عقیدتي برسند. 
جالب اینجاس��ت ک��ه افغانس��تاني ها و همراهان 
فاطمیون در داخل ایران با اصرار خودشان نخستین 
پایگاه بسیج غیرایراني را راه اندازي کردند و اکنون 
صدها مهاجر افغانستاني با الگو از رزمندگان فاطمي 
به عضویت بسیج درآمده و در حال خدمت هستند. 
در برخي مواقع ازجمله سیل ابتداي سال و اربعین 
حسیني همین بسیجیان فاطمي پیشقراول خدمت 
و یاري به همنوعان ایراني بودند. حضور بسیجي وار 
و با روحیه جهادي این عزیزان همواره در کس��ب 
موفقیت ها و دس��تیابي به اه��داف از پیش تعیین 

شده مؤثر بوده است. 
 چه تشابهي بين رزمندگان بسيجي 
امروز و ديروز افغانستان مي بينيد؟

تش��ابهات زیادي بین رزمندگان دیروز و امروز در 

صغري خيل فرهنگ

حضور صرفاً داوطلبانه و برخاسته 
از عمق فهم، درک و شناخت از 
وضعيت روز بشريت و به ويژه 
مسلمانان و شيعيان در نقاط مختلف 
جهان بهانه حضور فاطميون را در 
جبهه مقاومت اسالمي ايجاد کرده 
است. با نگاهي به ترکيب رزمندگان 
حاضر در جبهه مقاومت اسالمي، 
به خوبي متوجه مي شويم که ريشه 
حضور اين رزمنده ها، با الگوگيري 
از حضور داوطلبانه بسيجيان در 
جبهه هاي دفاع مقدس صورت 
گرفته است

نخستین پایگاه بسیج غیرایراني   را   فاطمیون تأسیس کردند
گفت وگو با فرمانده لشکر فاطميون پيرامون تأثير روحيه بسيجي بر رزمندگان اين لشکر

فاطميون قطعاً با يك تفکر بسيجي، 
اقدام بسيجي و نگاه بسيجي تشکيل 
يافت، به راه خود ادامه مي دهد و اکنون 

براي آينده خود برنامه ريزي مي کند

نبرد نهایي با گروه تروریستي داعش که با وعده و فرماندهي سردار سرافراز جهان اسالم حاج قاسم سلیماني 
انجام و به پایان حیات این سیه روزان عالم ختم شد قطعاً یکي از افتخارات بزرگ فاطمیون است و باید رزمندگان 
افغانستاني را از اساسي ترین عناصر به خاک مالیده شدن روي تروریست هاي تکفیري- وهابي دانست. حلب، 

تدمر، دیرالزور، بادیه، نبل و الزهرا و جاي جاي خاک سوریه نشان از رشادت هاي فاطمیون دارد
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جبهه مقاومت و به ویژه فاطمیون دیده مي ش��ود. 
عدم وابس��تگي حزبي ، گروهي و جناحي و تبعیت 
صرف از والیت و حرکت در مسیر حکومت جهاني 
مهدي موعود تمام و کمال برخاسته از همان تفکر 
بس��یجي امام راحل)ره( اس��ت که امروز در میان 
رزمندگان، خانواده شهدا و ایثارگران، جانبازان و 
خدمتگزاران فاطمیون وجود دارد و با همین تفکر 

مسیر خودشان را ادامه مي دهند. 
 به نظر مي رسد بخشي از جا افتادن 
روحيه بسيجي در ميدان فاطميون 
به جهت تشابه فرهنگ بين کشور هاي 

ايران و افغانستان مي باشد؟
بله، درمورد افغانستاني ها و به خصوص شیعیان این 
کشور باید گفت گرچه آنها در کشور دیگري رشد 
یافته اند اما مس��ائل مختلف در اش��تراکات دیني، 
فرهنگي، زباني و تاریخي باعث ش��ده است تا آنها 
عالوه بر آشنایي با کشور ایران، عالقه گسترده اي به 
انقالب اسالمي و آرمان هاي امام راحل و مقام معظم 

رهبري داشته باشند. 
وصف دلدادگي افغانس��تاني ها به انقالب اس��المي 
ایران و تالش آنها براي یاري این انقالب گس��ترده 
اس��ت و اکنون به لط��ف کارهاي رس��انه اي که در 
سال هاي اخیر انجام پذیرفته بر همگان روشن شده 
است. افغانس��تاني ها با توجه به شرایط سخت براي 
دین مداري در این کشور در سال هاي حکومت هاي 
کمونیستي و پیش و پس از آن از یک سو و پیروزي 
انقالب اس��المي در ایران از س��وي دیگ��ر، ایران و 
تفکرات امام راح��ل را پناهگاه و ملج��أ امني براي 
زندگي دین مدارانه برگزیدند و خیل عظیم مهاجران 
افغانس��تاني نه براي یک زندگي در رف��اه که براي 
زندگي در محیط امن اس��المي راهي کش��ورمان 
شدند و همین ارتباط باعث شد تا آنها با تفکرات ناب 
انقالب اسالمي، تفکرات و روحیه بسیجي و تفکرات 
والیتمدارانه آش��نا و با این روحی��ه و تفکرات انس 
بگیرند. فاطمیون قطعاً با یک تفکر بس��یجي، اقدام 
بسیجي و نگاه بسیجي تش��کیل یافت، به راه خود 
ادامه مي دهد و اکنون براي آینده خود برنامه ریزي 

مي کند. 
 به نظر ش�ما روحيه بسيجي تا چه 
مي�زان در پيروزي ه�اي جبه�ه 

مقاومت اسالمي نقش داشته است؟
دفاع مقدس و حضور بي س��ابقه افغانس��تاني ها در 
دفاع از حریم والیت و اس��الم نمون��ه بي نظیري از 
حض��ور بس��یجي گونه آنهاس��ت ک��ه ای��ن تفکر 
بس��یجي و والیتمدارانه در دف��اع از ح��رم به اوج 
خود رس��ید. اکنون فاطمیون که بحق مي توان آنها 
را بس��یجیان افغانس��تاني نامید، نگیني در جبهه 
مقاومت و عصاره تفکر بس��یجي در جهان اس��الم 
هستند. ازخودگذشتگي، قناعت، ترجیح دیگران و 
خواسته هایشان بر خود و تمایالت خود، والیتمداري 
و اطاعت پذیري، سخت کوشي، رعایت حقوق افراد، 
توجه خاص به اموال مردم و بیت المال، رعایت حالل 
و حرام حتي در جزئي ترین امور، شجاعت، رشادت، 
ابتکار در اوج مواجهه با کمبودها و دهها خصلت دیگر 
وجود دارد که همه آنها عصاره اش و تکمیل شده اش 
را مي توان تفکر و عمل بسیجي نامید. بي شک همه 
بزرگواراني که در جبهه مقاومت با عزیزان فاطمیون 
کار کرده یا مراوده داش��ته اند به وضوح این خصائل 

نیک اخالقي و عملي را در آنها دیده و حس کرده اند. 
 روحيه بسيجي چه تأثيري بر رزم 
فاطمي�ون در جبهه ه�اي جن�گ 

گذاشته بود؟
با توجه به امکانات واقع��اً کم جبهه مقاومت در عراق 
و س��وریه در برابر امکان��ات گس��ترده جبهه باطل 
که همراهي و پش��تیباني اس��تکبار جهاني و برخي 
کش��ورهاي مرتجع منطقه را داش��تند، چیزي جز 
داشتن روحیه و تفکر بسیجي و عمل براساس و پایه 
همین تفکر و روحیه نمي توانست عامل پیروزي شود. 
نمونه هاي زیادي از این دست وجود دارد که پرداختن 
به آن خارج از حوصله خوانندگان اس��ت و هر گوشه 
جبهه مقاومت چیزي جز عمل به همین تفکر و اقدام 

براساس روحیه بسیجي نیست. 

 نقش و جايگاه 
فاطميون ي�ا همان 

رزمنده ه�اي افغانس�تاني 
مدافع حرم در فتوحات به دست 

آمده در جبهه مقاومت اس�المي را 
چطور ارزيابي مي کنيد؟ 

همه گروه هایي ک��ه راهي مبارزه با ترویس��ت هاي 
وابسته به استکبار جهاني و صهیونیسم شدند،  به سهم 
خود نقش جدي و بي بدیلي در پیروزي نهایي جبهه 
مقاومت در عراق و سوریه داشتند و باید دست تک تک 
آنها را بوسید اما بحق نقش فاطمیون نقشي پررنگ و 

قابل  توجه و اعتنا در این پیروزي ها بوده است. 
بررس��ي عملکرد و عملیات هاي فاطمیون نشان از 
آن دارد که رزمندگان افغانستاني فاتح سخت ترین 
بخش هاي این نبرد جهاني بودند. از س��ال 1392 
به بعد کمتر عملیات و فتوحاتي در جبهه مقاومت 
وجود دارد که نام فاطمیون بر آن حک نشده باشد 
و بتوان نق��ش فاطمیون را در آنه��ا نادیده گرفت.  
نبرد نهایي با گروه تروریستي داعش که با وعده و 
فرماندهي سردار سرافراز جهان اسالم حاج قاسم 
سلیماني انجام و به پایان حیات این سیه روزان عالم 
ختم ش��د، قطعاً یکي از افتخارات بزرگ فاطمیون 
است و باید رزمندگان افغانستاني را از اساسي ترین 
عناصر به خاک مالیده ش��دن روي تروریست هاي 

تکفیري- وهابي دانس��ت. حلب، تدمر، دیرالزور، 
بادیه، نبل و الزهرا و جاي جاي خاک سوریه نشان از 

رشادت هاي فاطمیون دارد. 
 اگ�ر مي ش�ود فض�اي حاک�م در بين 
رزمنده هاي فاطميون را از بعد معنوي 
برايم�ان ش�رح بدهي�د؟ خود ش�ما چه 
برنامه هاي�ي را براي گس�ترش معنويت و 
روحيه بسيجي در بين رزمندگانتان اجرا 

کرده ايد؟

م��ردم  ب��ا  اگ��ر کس��ي 
افغانس��تان و تفکرات و روحیه 

آنها آش��نایي داش��ته باش��د بر این 
امر صحه مي گ��ذارد که افغانس��تاني ها 

مردمي دین مدار هس��تند و روحیه معنوي 
عجیبي دارند. اگر همین روحی��ه معنوي نبود، 

مطمئن باش��ید امروز گروهي در جبهه مقاومت به 
نام فاطمیون وجود نداش��ت. معنویت جزو الینفک 
زندگي افغانستاني ها اس��ت و اگر بگوییم در روحیه 
معنوي و زندگي اسالمي باید از شیعیان افغانستان 

درس گرفت، گزاف نگفته ایم. بدون شک روحانیون 
افغانستاني یکي از پیشقراوالن حضور در فاطمیون از 
همان ابتداي حضور افغانستاني ها در جبهه مقاومت 
بودند و حضور این عزیزان خود هم نش��انگر روحیه 
معنوي افغانس��تاني ها بود و هم کمک بس��زایي به 
س��ایرین مي کرد تا ای��ن روحیه را در خ��ود تقویت 
کنند . شهید علیرضا توسلي)ابوحامد( و برخي دیگر 
از عزیزان افغانستاني که اولین هاي حضور در جبهه 
مقاومت بودند خود داراي تحصیالت حوزوي بوده و 
روحیه مذهبي و معنوي عجیبي داشتند. امروز عرض 
ارادت و عزاداري هاي فاطمیون در حرم عمه سادات 
و حرم حضرت رقیه زبانزد خاص و عام شده است و 
دیگران این روحیه و خلوص را بجد تحسین مي کنند 
و باید گفت فاطمیون محل تبل��ور روحیه معنوي و 
بسیجي در جریان جدید مقاومت شده است. لشکر 
فاطمیون جانبازان و ش��هداي زی��ادي را در تحقق 
اهداف جبهه مقاومت تقدیم کرده است. امیدواریم 
که جبهه مقاومت اسالمي زمینه ساز 

ظهور امام زمان)عج( شود. 
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ب�ا حمل�ه تکفيری ه�ا ب�ه س�وريه و در خطر 
ق�رار گرفت�ن ح�رم حض�رت زين�ب)س(، 
افغانستانی هايی که در س�وريه بودند، از حرم 
اهل بي�ت)ع( دفاع کردند. بس�ياري ديگر نيز 
از کشورشان افغانستان و ساير نقاط به سوريه 
رفتند. با حضور گسترده آنها، لشکر فاطميون 
تشکيل شد که کمك شاياني به جبهه مقاومت 
و شکس�ت تروريس�ت ها کرد. امروز هر چند 
پايان حکومت داعش در س�وريه اعالم ش�ده 
است و به غير از چند گروهك محدود از جمله 
جبهه النصره، تروريست ها قدرت چندانی در 
شهرهای سوريه ندارند اما رزمندگان فاطميون 
همچنان ب�رای امنيت حريم اه�ل بيت)ع( در 
جبهه مقاومت اس�المی حضور دارن�د. با يکي 
از فرماندهان و مجاهدان افغانس�تاني س�پاه 
محمد )ص(  که در خط مقدم جنگ قرار داشت، 
همکالم ش�ديم تا از تأثير روحيه بس�يجي در 
جوانان لشکر فاطميون بيشتر بدانيم. )به داليل 

امنيتي از بردن اسم ايشان معذوريم.(

از خودتان بگوييد. شما اولين مجاهد 
خانواده تان هستيد؟

من اهل افغانس��تان هس��تم. پدرم اولی��ن مجاهد 
خانواده بود. ایشان به خاطر اش��غالگري شوروی به 
صفوف مجاهدین ملحق شد و پس از ماه ها مبارزه با 
اشغالگران و مزدوران ش��وروی به خانه آمد و چندي 
بعد به رحمت خدا رفت. بعد از آن شرایطی به وجود 
آمد که مجبور ش��دم هم��راه با خانواده )م��ادر و دو 
برادرم( به ایران مهاجرت کنیم. ش��ش سال داشتم، 
سال 1360بود و ما در جوار امام هشتم علی بن موسی 
الرضا )ع( ساکن شدیم. من دوران دبستان را تا اخذ 

مدرک دیپلم در مشهد سپري کردم.
شما در يك فرهنگ ديگر متولد شده 
و رش�د کردي�د، چط�ور ب�ا روحيه 

بسيجي آشنا و همراه شديد؟
ورود ما به ایران همزمان شده بود با جنگ تحمیلي و 
من سن و سال زیادي نداشتم اما آن دوران را خوب 
به خاط��ر دارم. دوراني ک��ه مهاجران افغانس��تانی، 
دوشادوش رزمندگان و بس��یجیان ایرانی، حماسه 
آفریدند و 2 هزار ش��هید تقدی��م کردندآنها از عمق 
وجودشان باور داش��تند که امام خمینی )ره( نایب 
امام زمان )عج( است و انقالب اسالمی در امتداد خط 
سرخ مکتب امام حسین )ع( قرار دارد. دوران نوجوانی 
و جوانی ام متأثر از فضای انقالب و بسیج و هشت سال 
دفاع مقدس ش��کل گرفت. دی��دن جانبازان جنگ 
تحمیلي افغانستاني و ش��نیدن روایات حضورشان و 
روزهایي که در این دوران همراه با رزمندگان ایراني 

گذرانده بودند، برایم جالب بود. همین ها در ذهن من 
ماندگار شد و عالقه من را به بسیج و دفاع از اسالم از 

همان دوران در وجودم حاکم کرد.
از چ�ه زمان�ی اس�لحه ب�ه دس�ت 

گرفتيد؟
از سال 1375به عضویت سپاه حضرت محمد)ص( 
درآمدم و بعد از طی آموزش ه��ای اولیه نظامی، در 
برابر فتنه اول صهیونیس��م و وهابیت، در کنار جبهه 
متحد، در تخار و ش��مال شرقی افغانس��تان )که در 
آن زمان تنه��ا 5 درصد از خ��اک افغانس��تان باقی 
مانده بود( مشغول مبارزه ش��دم. حدود 10 سال در 
س��پاه حضرت محمد)ص( فعالیت کردم. پس از 11 
سپتامبر و تشکیل دولت افغانس��تان و ادغام الباقی 
نیروهای سپاه با اردوی ملی، به سمت »دگرمن« که 
معادل سرهنگ تمام است، منصوب شدم. تا سال 8۴ 
مشغول انجام وظیفه بودم و از آنجایی که خانواده در 
مشهد ساکن بودند، سالی چند بار به ایران مي آمدم و 
به آنها سر مي زدم اما به خاطر فعالیت هایم در لیست 
سیاه امریکایی ها قرار گرفتم و مجبور شدم از ارتش 
کناره بگیرم و چند سالی مشغول کارگری و کارهاي 

آزاد شدم.
چه ش�د ک�ه خودت�ان ر ا ب�ه جبهه 

مقاومت رسانديد؟
من مشغول گذر زندگي بودم. سال 1391 بود که من 
قصد مهاجرت به آفریقای جنوبی را داشتم و به خاطر 

گفت وگو با يکي از فرماندهان لشکر فاطميون پيرامون تأثير روحيه بسيجي در رزمندگان افغانستاني مدافع حرم

فاطمی مثل بسیجی در رکاب حسین )ع( می جنگد

آغاز جنگ در سوريه 
باعث شد تا به دنبال 
راهي باشيم که 
خودمان را به صفوف 
مدافعان حرم حضرت 
زينب )س( برسانيم. 
جمله امام خامنه اي در 
مورد جبهه مقاومت 
دائم در ذهنم تداعي 
مي شد که:  سوريه 
نقطه تقابل حق و باطل 
است

فاطمه بيضايی
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همین موضوع، حتي خانه، کارگاه و ماش��ینی که در 
مشهد داشتم را فروختم و ویزای آفریقاي جنوبي را 
هم اخذ کرده بودم اما فتنه دوم صهیونیزم جهانی در 
سرزمین شامات، )سوریه( آغاز شد. این خطر بزرگ 
که اسالم را تهدید مي کرد را حس کردم. در همین 
اثنا دوس��ت و همرزم شهیدم توس��لی )ابوحامد( از 
پیشگامان مبارزه و جهاد با من تماس گرفت و با هم 
صحبت هایي در مورد جبهه مقاومت کردیم. البته ما 
همراه تعدادي از دوستاني که در مبارزات با هم بودیم 
دیدارهاي هفتگي داشتیم. آغاز جنگ در سوریه باعث 
شد تا به دنبال راهي باشیم که خودمان را به صفوف 
مدافعان حرم حضرت زینب )س( برسانیم. جمله امام 
خامنه اي در مورد جبهه مقاومت دائم در ذهنم تداعي 
مي شد که: »سوریه نقطه تقابل حق و باطل است.« 
من این ایام را تجربه کرده بودم و سال ها قبل شاهد 
بی رحمی و قساوت تکفیری ها و وهابیت در افغانستان 
بودم. از این رو خطر فتنه داعش و گروه های تکفیری 
را درک مي کردم. همه اینها دس��ت به دست هم داد 
تا من لباس رزم بپوشم. خیلي تالش کردم و به رغم 
مشکالت اداری و قوانین اقامتی که پیش رویم بود به 
لطف خدا توانس��تم نداي بي بي زینب )س( را لبیک 
بگوی��م و در کنار رزمندگان فاطمی��ون راهي جبهه 
مقاومت شوم. خودم را به س��وریه رساندم تا در کنار 
همرزمان این نطفه شوم صهیونیزم در منطقه جان 

نگیرد و اسالم و قرآن به انزوا نرود.
چه مسئوليت هايي در جبهه داشتيد؟ 

گويا جانباز هم شديد.
از ابتداي حضور نیروهاي فاطمیون در جبهه مقاومت 
در کنار دیگر رزمندگان حضور داشتم. حدود شش، 
هفت سالي در مسئولیت هاي مختلف فعالیت کردم. 
چند بار تا مرز شهادت پیش رفتم اما لیاقت شهادت 
نداشتم. بارها مجروح شدم و به افتخار جانبازي نائل 
شدم. امروز به عنوان یکي از فرماندهان گردان هاي 
حاضر در لشکر فاطمیون در کنار دیگر عزیزان دالور 

همچنان مشغول جهاد هستم.
روحيه بسيجي را در جبهه مقاومت 

اسالمي چطور ديديد؟

به جرئت مي توان گفت رزمندگان فاطمیون بالفطره 
اهل جهاد و داراي روحیه بس��یجي باالیي هستند. 
روحیه سلحش��وری مجاهدین فاطمی��ون متأثر از 
شهدای کربال است و رزمندگان فاطمیون از بهترین 
و ناب تری��ن باورهای مذهب��ی برخوردار هس��تند. 
داشتن ش��جاعت در میدان مبارزه و معرکه جنگ، 
مستلزم داشتن باور هاي ناب دیني است؛ باوري که 
در سخت ترین لحظات عملیات ها، مقاومت کند و در 
هر صورت خود را پیروز میدان می داند، چه ش��هید 
شود، چه زنده بماند. حفظ همین روحیه بسیجي و 
جهادي بود که باعث پیروزي هاي مکرر و دستیابي به 
اهداف از پیش تعیین شده در محور مقاومت مي شد. 
ما در جبهه از تجربیات رزمندگان ایراني بس��یجي 
که تجربه حضور در جبهه هاي  جنگ هش��ت س��اله 
را داشتند اس��تفاده کردیم و شاهد روحیه ایثارگري 
و شهامت ش��ان بودیم. داش��تن اخالص و تواضع در 
عمل و رفتار بس��یجیان دیده مي ش��د و همه اینها 
نشان از تفکر بسیجي شان داشت به عنوان نمونه باید 
خدمت تان عرض کنم که مسئولي در سپاه حضرت 
محمد )ص( داشتیم که شخصاً بارها شاهد کارهاي 

جهادي ایشان در نیمه هاي شب بودم. ایشان با لباس 
مبدل و چکمه و ماسک، شروع به تمیز کردن حمام ها 
و توالت ها می کرد بدون اینکه کسی ایشان را بشناسد 
و متوجه مقام و مسئولیت شان بشود. همین حرکت 
ایشان تأثیر زیادي روي شخص من داشت و باعث شد 

خیلي از منیت ها اصالح شود.
تعريف شما از تأثير روحيه بسيجي بر 

رزمندگان فاطمي چيست؟
تفکر بس��یجي را باید جزء جدانشدني تفکر جهادي 
فاطمیون دانس��ت. در واقع نمی توان این دو را از هم 
جدا کرد، چون آرما ن ها و اهداف بلند مشترکي دارند 
و مقتدای شان حسین بن علی )ع( است. تفکر بسیج و 
تفکر فاطمی در امتداد هم هستند. در فرهنگ عاشورا، 
بسیج طالیه دار است و مجاهدین فاطمیون متأثر از 
تجارب گرانبهای بسیج به آن واقف هستند. در اینجا 
باید به داشتن روحیه جهادي و بسیجي گونه بچه هاي 
فاطمیون اش��اره کن��م. بچه هاي فاطمی��ون هنگام 
عملیات و س��ختی هایي که در طول اجراي عملیات 
حادث مي شد نام اباعبداهلل)ع( و قمر بني هاشم) ع( را 
مي بردند و با ذکر حماسه عاشورا و نبرد جانسوز قافله 
کربال جوانمردانه به خط مقدم مي زدند. خودشان را در 
رکاب حضرت اباعبداهلل الحسین )ع(تجسم مي کردند. 
شاخصه دیگر لشکر فاطمیون این است که از معرفت 
باالیی نسبت به خاندان اهل بیت)ع( برخوردار هستند 
و از این رو براي اهل بیت جان شان را در طبق اخالص 
مي گذارند. همه این ویژگي ه��ا در وجود رزمندگان 
غیور فاطمیون، آنه��ا را به بازوان مس��تحکم جهان 
اسالم تبدیل کرده اس��ت. بسیجي هایي که گوش به 
فرمان امام خامنه اي و مالک اشتر زمان سردار حاج 

قاسم سلیمانی هستند.
خاطره اي از روزه�اي حضورتان در 
جبهه مقاومت برايمان تعريف کنيد.

خاطره اي را از منطقه عملیاتی تدمر س��وریه برایتان 
بازگو مي کنم. ماه رمضان س��ال 9۴ ب��ود و هوا گرم. 
دقیقاً روز 21 ماه مبارک رمض��ان بود، صبح زود من 
همراه با یکي از فرماندهان فاطمیون براي هماهنگي 
امور و جنگ راهي منطقه ش��دیم. قرار شد سه فروند 
تانک به عنوان خط شکن در یک فاصله سه کیلومتری 
حرکت کرده و در بلندی مشخص مستقر شوند. دستور 
از فرماندهي صادر شد و تانک ها حرکت کردند. فرمانده 
و خدمه تانک ها از رزمندگان فاطمیون بودند، ارتباط 
رادیویی و بیس��یمی برقرار بود تا اینکه حدود 1500 
متر به سمت هدف حرکت کردند، در بین راه تپه ماهور 
بود و عماًل از دید ما خارج ش��د و ارتباط بیسیمی هم 
قطع شد، خدا رحمت کند یکي از فرماندهان زرهی 
)که بعد از ظهر همان روز ماشین شان روی مین رفت 
و به درجه شهادت نائل آمد(،کنار ما بود و خیلی تالش 
می کرد تا ارتباط بیس��یمي با تانک ها برقرار شود. در 
این حین از سمت راس��ت ما یک دود سیاه بلند شد 
و فرمانده با ناراحتی گفت فکر کنم بچه ها روی مین 
رفتند، همه سکوت کردیم، تا اینکه ارتباط رادیویی و 
بیسیمی برقرار شد و صدای فرمانده تانک را که با لهجه 
محلی افغانستانی پیام مي داد،  به خوبي مي شنیدیم: 
»زدیم، زدیم، اربابانش��ان را به عزایش��ان نشاندیم.« 
فریادهاي لبیک یا حس��ین)ع(، لبیک یا زینب )س(

شان از پشت بیسیم شنیده مي شد. فرمانده مان سر به 
سجده، شکر خدا را به جا مي آورد و گفت الهی شکر، 
الهی شکر. اینجا من فرماندهی نمی کنم، کسی دیگر 

فرماندهی می کند. 

در اينجا بايد به داشتن روحيه جهادي 
و بس�يجي گونه بچه ه�اي فاطميون 
اشاره کنم. بچه هاي فاطميون هنگام 
عمليات و س�ختی هايي که در طول 
اج�راي عمليات حادث مي ش�د نام 
اباعبداهلل )ع( و قمر بني هاش�م) ع( 
را مي بردند و با ذکر حماسه عاشورا و 
نبرد جانسوز قافله کربال جوانمردانه 
به خط مق�دم مي زدند و خودش�ان 
اباعب�داهلل  حض�رت  رکاب  در  را 
مي کردن�د )ع(تجس�م  الحس�ين 

 به جرئت مي توان گفت رزمندگان فاطمی��ون بالفطره اهل جهاد و 
داراي روحیه بسیجي باالیي هستند. روحیه سلحشوری مجاهدین 

فاطمیون متأثر از شهدای کربالست
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شما جوان های عزيز هم ان شاءاهلل در ميدان علم، در ميدان فّعالّيت، در ميدان 
تحّرک اقتصادی، در ميدان کارآفرينی، در ميدان کار و تالش فردی و جمعی

 

در ميدان شبکه سازی های اجتماعی و فرهنگی، در ميدان حرکت های الزِم آتش 
به اختيار در هر جايی که احساس بشود، ان شاءاهلل پيروز و موّفق خواهيد بود

همايش ده ها هزار نفری »  خدمت بسيجيان «   |  ورزشگاه آزادی  |   12  مهر7 ۹  |
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پيروزی          هايی که مردم يمن در مواجهه با ائتالف 
سعودی به دست آورده اند، اذهان را ياد معجزاتی 
می اندازد که در دفاع مقدس خلق           می شد. گويی 
همان روحيه بسيجی که مردم ايران را در مقابل 
ارتش مجهز بعثی و حمايت ه�ای همه جانبه ای 
که از آن           می شد، به نصرت و پيروزی رساند، حاال 
در دل توده های مردم يمن جوانه زده و متجاوزان 
سعودی و اماراتی را به شکست می کشاند. حمله 
بی سابقه به تأسيسات آرامکو و همچنين عمليات 
نصرمن اهلل که باعث اسارت صد          ها مزدور متجاوز 
شد، تنها بخشی از پيروزی های مردم يمن است. 
که سيدعبداهلل جالعم عضو هيئت امنای جنبش 
مستقبل عدالت يمن معتقد است با الگوبرداری از 
قيام اباعبداهلل)ع( و شاخصه های نهفته در نهضت 
اسالمی حضرت امام نظير تأثير از بسيج مردمی 
ايران نش�ئت گرفته اس�ت. جنبش المستقبل 
از جمله جنبش های مقاومت مردم يمن اس�ت. 
گفت وگوی ما را با عضو هيئت امنای اين جنبش 

پيش رو داريد. 

 ش�ايد برخی خوانندگان ما از جنبش 
تنظيم مس�تقبل العدال�ه اطالعاتی 
نداش�ته باش�ند؛ ماهي�ت اي�ن جنبش 

چيست؟
جنبش تنظیم مستقبل العداله از دل رنج های ملت یمن 

به وجود آمد. از اعتراضات میدانی 2011 ش��روع شد و 
در انقالب س��ال 201۴ تحقق یافت. این جنبش برای 
شیعیانی که متفرق بودند، همانند یک چادری بود که 
همه را در زیر لوای خود جمع کرد. البته در این حزب اعم 
از شیعه، سنی، شمالی و جنوبی حضور دارند. این جنبش 
نه تبلیغی است، نه رقابتی، بلکه حرکتی است برای انجام 
تکلیفی که در محضر خ��دا و در محضر اهل بیت )ع( و 
امام زمان )عج( بر عهده داریم. این جنبش توانست راه 
درمان بیماری جهل و فقر را بشناسد. دلیل جنگ های 
طایفه ای در مناطق مختلف یمن،جهل و فقر مردم بود 
که این جنبش در نظر دارد با ارائه برنامه و اقدامات با این 
جهل مقابله کند و با اجرای فعالیت های اقتصادی با فقر 
موجود بجنگد. هر مصیبتی در یمن اتفاق می افتد بر اثر 
همین دو عامل است. ما جهل را با علم و فقر را با عمل 
درمان خواهیم کرد. همه به دنبال عدالت هستیم و این 
عدالت جز در سایه سار رفع فقر و جهل برطرف نخواهد 
شد. با آغاز بیداری اس��المی در یمن مؤسسه شیعیان 
دوازده امامی در س��ال 2011 در میدان ساحه التغییر 
خیمه ای برپا کرد که انقالبیون دست در دست انصاراهلل 
اولین گام خود را در این مسیر برداشتند. همه هم پیشگام 
شدند. مشکل فاصله زیادی بود که بین شیعیان دوازده 
امامی و علمای یمن و علمای اسماعیلی و اهل تسنن 
و شیوخ یمنی و نخبگان سیاس��ی وجود داشت. یمن 
در دست عربس��تان بود و در مدت ۴0 سال علیه مردم 
یمن عمل کردند و علیه ش��یعیان دوازده امامی تبلیغ 

کردند. بعد از پیروزی انقالب اسالمی در ایران آنها علیه 
ایران تبلیغات گسترده ای راه انداختند. همه امکانات از 
قبیل: رسانه، مدرسه و دانشگاه هم در دست عربستان 
بود که علیه شیعیان دوازده امامی تبلیغ می کردند، اما 
ما توانستیم فاصله بین علمای خودمان و علمای اهل 
سنت و دیگر شاخه های شیعه و نیز با مشایخ یمن را کم 
کنیم. احزاب و گروه های مختلفی در یمن وجود دارد که 
ما با ایجاد این جنبش سعی در اجتماع آنها تحت رهبری 
واحد سیدعبدالمالک الحوثی رهبر انقالب یمن داریم. 

ان شاءاهلل به عدالت واقعی در جهان دست پیدا کنیم. 
 از چه طريقی با انقالب، بسيج و دفاع 
مقدس ما آشنا شديد؟ چه تعريف و چه 

شناختی از بسيج داريد؟
برای ما بسیج مثل دیگر احزاب سیاسی نیست شناخت 
ما نسبت به این نهاد ،معرفتی است. بسیج در قلب و روح 
ما طنین انداز شده است. همین روحیه بسیجی زمینه 
حرکت های انقالب��ی را در یمن فراهم نم��وده و باعث 
آشنایی ما با والیت فقیه،انقالب اسالمی و مقاومت در 

برابر ظلم شد.
 چقدر مقاوم�ت مردمی يم�ن را الگو 
گرفته از بسيج مردمی ايران می دانيد؟

انقالب یمن الهام گرفته از انقالب اسالمی وبسیج ایران 
است. به عبارت دیگر انقالب یمن برکتی از برکات انقالب 
اسالمی به رهبری امام خمینی )قدس سره( است. انقالب 
مردم در یمن همچون انقالب ایران ابتدا از تظاهرات و 

راهپیمایی های خیابانی شروع شد،اما دولت خواسته های 
ما را نپذیرفت، برای همین ما به پشت بام          ها رفته و شعار 
مرگ برامریکا و مرگ براس��رائیل س��ر دادیم. به نظرم 
این شعار آغاز حرکت انقالبی مردم مان شد و پشتوانه 

محکمی که ثمره اش را امروز در یمن شاهد هستید.
 شيوه معرفی بسيج به مردم يمن چگونه 
بوده است؟چه طور اين مفهوم را منتقل 
کرديد و چطور مردم يمن با برکات بسيج 

مردمی آشنا شدند؟
شناخت و آش��نایی ما با بس��یج تنها مربوط به امروز 
نیست، بلکه به نس��ل های قبل از ما یعنی نسل پدران 
ما بر می گردد. قباًل در فرهن��گ عمومی ما اینگونه جا 
افتاده بود که نباید در مقابل امریکا ایستاد و حرفی زد. 
اما بعد از انقالب اسالمی ایران و تشعشع نور انقالب به 
کشور های دیگر به ویژه کش��ور یمن،جوانان آن زمان 
یعنی پدران مان وارث روح انقالب شدند و در برابر امریکا 
ایستادند و مقاومت کردند. آنها در قول و عمل به امریکا 
» نه « گفتند و بعد از آن نسل های بعدی با الگو گرفتن و 
عبرت از روحیه بسیجی و انقالبی مردم ایران این مسیر 
را ادامه دادند. ایران به برکت همین روحیه و انقالب به 
پیشرفت های زیادی در عرصه فرهنگی ،اقتصادی،نظامی 
و  سیاسی دس��ت پیدا کرد. که با این وجود ایران نقطه 

توجه و نگاه همگان شده است.
 به نظر شما بسيج مستضعفين که مد 
نظر ام�ام بود می توانس�ت محدود به 

گفت وگوی »جوان« با سيد عبداهلل جالعم،  عضو هيئت امنای جنبش مستقبل عدالت يمن

»  بسیج «  در فرهنگ یمن یعنی مردی و مردانگی

برای ما بسيج مثل ديگر احزاب 
سياسی نيست شناخت ما نسبت 
به اين نهاد ،معرفتی است. بسيج 
در قلب و روح ما طنين انداز شده 
است. همين روحيه بسيجی زمينه 
حرکت های انقالبی را در يمن فراهم 
نموده و باعث آشنايی ما با واليت 
فقيه،انقالب اسالمی و مقاومت در 
برابر ظلم شد

صغری خيل فرهنگ
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جغرافيای ايران باشد؟
خیر، انقالب اسالمی و بسیج تنها محدود به جغرافیای 
ایران نیست. دلیل اول اینکه، بررسی          ها نشان داده است 
که جرقه و آغاز رویدادهای سیاس��ی و دگرگونی ضد 
استکباری برخی کشور          ها الهام گرفته از بیداری اسالمی 
و انقالبی ایران است. دلیل دیگر اینکه بسیج وجه خود را 
در لبنان ،عراق و سوریه نشان داد. ما در جبهه مقاومت 
شاهد تشکیل یک بسیج اسالمی در مناطقی بودیم که 
تروریست          ها و اس��تکبار، قصد نفوذ به آنجا و بهره وری 

سیاسی و نظامی را داشتند. 
 تشکيل نيروهای مردمی بسيج در يمن 
چق�در می توان�د به پيش�برد اهداف 
مسلمانان مظلوم اين کشور در مبارزه با 

دشمنان شان کمك کند؟
امام عل��ی فرمودند؛»بنی��ت البلدان بح��ب االوطان « 
» ساختن کشور          ها به دوستی وطن          ها است.« تشکیل 
بسیج می تواند به ساخت یمن کمک کند. مردم یمن 
برای مقابله با دش��من و مقاومت از هر امکان ارزشمند 
و قدرتمندی استفاده می کند و امیدشان به خدا است. 
بسیجی ش��دن و با هم ش��دن نیروهای مردمی از این 
حرکات است. نکته بس��یار مهم اینکه آنها امید شان را 
از دست نمی دهند. » و ان تنصروااهلل ینصرکم و یثبت 
اقدامکم « اگر خ��دا بخواهد می تواند یم��ن را در برابر 

دشمنانش پیروز گرداند. 
 جو حاکم بر مردم انقالبی يمن چيست؟ 
امکانات موجود در يمن، صفا و حال و 

هوای نيرو          ها چطور است؟
جو عامه مردم یمن همان روح ایستادگی است که در 
وجودشان دیده می شود. ایستادگی همچون جرقه ای 
اس��ت که اگر آتش بگیرد هیچ عاملی نمی تواند مانع 
شعله ور شدنش بشود و آن را خاموش کند. به فرموده 
امام خامنه ای ،آتش به اختی��ار عمل می کند. در مورد 
حال و هوای نیرو          ها هم باید بگویم که آنها از لحاظ معنوی 
غنی هستند. درجاتی خدایی والهی دارند. هیچ ترسی 

دروجودشان دیده نمی شود. 
انقالبیون یمنی از لحاظ امکانات و تجهیزات جنگی،لباس، 
خوراک ،پوشاک خود و خانواده های شان در تنگنا هستند 
و سخت زندگی می کنند. مجاهدان در جبهه          ها همانطور 
که در تصاویر و فیلم          ها مش��اهده می کنید در مضیقه 
هستند در سرما و گرمای هوا و در شرایط سخت دست 
از ایس��تادگی و جهاد بر نمی دارند. برخی شان در قله 
کوه          ها زندگی و جهاد می کنند. اما همگی صفایی درونی 
دارند،روحیه باالی��ی دارند. با هم ش��وخی می کنند، 
می رقصند ، چون مؤمن هستند و آنقدر به خدا ایمان و 

اعتقاد دارند که خللی در اراده شان وارد نمی کند. 
 شما در جبهه های تان»سامانه فندک« 

 داريد اين اصطالح از کجا آمده است؟
سامانه فندک فقط و فقط متعلق به یمنی          ها است و در 
یمن به وجود آمده است. در هیچ جنگ دیگری استفاده 
نشده است. سامانه فندک، ابزاری بسیار عادی و معمولی 
اس��ت که هرکس��ی دارد و می تواند با کمترین قیمت 
و آسان           ترین راه به دس��تش بیاورد در  عملیات بزرگ 
» نصرمن اهلل « که بزرگ ترین عملیات ارتش و انصاراهلل 
یمن علیه عربستان اس��ت رزمندگان انصاراهلل وعده و 
تهدید عبدالملک بدرالدین را محقق کردند. چندسال 
پیش عبدالملک الحوثی رهبر جنبش انصاراهلل یمن، 
هنگام سخنرانی به مناسبت روز شهید، سعودی           ها را با 
یک فندک تهدید کرد. رهبر انصاراهلل با نشان دادن این 

فندک، با اعصاب و روان متج��اوزان به یمن بازی کرد. 
آنها میلیون          ها دالر هزینه می کنند و تانک و زره پوش 
می خرند و به یمن حمله می کنند، اما مبارزان انصاراهلل، 
تنها با تکیه بر شجاعت خود، این تانک          ها و زره پوش          ها را 
در اختیار می گیرند و تنها با یک ابزار ساده، یعنی فندک، 
آن را به آتش می کشند. نیروهای یمنی از هیچ بمب یا 
موشکی برای هدف گرفتن تانک          ها استفاده نمی کنند، 
بلکه عمداً آنها را با فن��دک، آتش می زنند. در حقیقت 
این به تمسخر گرفتن امریکایی          ها اس��ت چرا که ما با 
یک فندک ساده بهترین و پیش��رفته           ترین تجهیرات 

نظامی شان را نابود می کنیم. 
 فعالي�ت زن�ان و عم�وم م�ردم 
درامدادرسانی و کمك های پشت جبهه 

چه شکلی است؟
بار          ها در تاریخ اس��الم خوانده ایم که زن��ان در بعضی از 
جنگ          ها سبب شکست ارتش خود و نیرو های نظامی 
کش��ور خود ش��ده اند چراکه زن��ان می توانن��د روی 
وابستگان ش��ان در جنگ تأثیر گذاش��ته و آنها را از راه 

صحیح منحرف نمایند و از معنویات آنها کم کنند.
با مرور تاریخ اسالم متوجه این صحبت خواهید شد. شما 

به داستان مسلم بن عقیل )ع( که امام حسین )ع( ایشان 
را به عنوان سفیر خود فرستاد نگاه کنید. چه عاملی باعث 
شد تا فرستاده امام حس��ین )ع( تنها بماند؟ این زنان 
سست ایمان بودند که اجازه ندادند مردان شان مسلم 
را همراهی کنند و شهادت مس��لم آنگونه در تنهایی و 
مظلومیت رقم خورد اما در یمن، دقتی به ایستادگی و 
حضور مردان یمنی در مبارزه و جهاد نگاهی می اندازیم، 
توجه مان به س��مت زنانی می رود ک��ه مردانه در کنار 
رزمنده و مبارز خانه شان ایستاده اند. به حق باید گفت 
که زنان یمنی دلیل این ایستادگی هستند. اگر فیلم های 
ش��هداي یمنی را نگاه کنید می بینید که مادر شهید، 
خواهر شهید یا همس��رش گریه و زاری نمی کند بلکه 
قرآن خوانده و با صدای بلند می گوید : »اللهم تقبل منا 

هذا القربان « و مراسم عروسی فرزند شهیدشان را به جای 
عزا برپا می کنند. از طرفی دیگر همین مادران و خواهران 
و همسران شهدا در پشت جبهه و میدان جهاد کمک های 
مادی و معنوی شان را نثار رزمندگان و جبهه می کنند، 
آنها غذا آماده می کنند. لباس و پوشاک تهیه می کنند، 
در صورت نیاز دارو به جبهه می فرستند. زنان مبارز یمنی 
حتی شهرهای شان را خرج مجاهدان راه حق می کنند. 
ایستادگی مجاهدان یمنی بعد از توفیق الهی و نصرت و 

تأیید الهی به برکت مشارکت زنان یمنی است.
 شما در فرهنگ خودتان به لفظ بسيجی 

چه چيزی اطالق می کنيد؟
در فرهنگ و زبان ما، لفظ بسیجی به » مرد و مردانگی« 

تعبیر می شود. واقعاً آنها اهل مردانگی هستند.
 قدمت فرهنگ مقاومت در نزد مردم 

يمن چه ميزان است؟ 
مقاومت در یمن سبقه تاریخی دارد و از سال  ها قبل وجود 
داشته اس��ت. ما از زمان بعثت یمانی مقاومت را شروع 
کردیم. بعثت یمانی از تشریف آوردن امیرالمؤمنین به 
یمن و مقاومت یمن علیه خالد ابن ولید بعد از انتصاب 
ابوبکر خلیفه اول آغاز ش��د. یعن��ی از زمانی که خالد 

برای گرفتن بیعت از مردم یمن رفت و مردم یمن هم 
نپذیرفتند و جنگیدند و مقاومت کردند و تا امروز از آن 
روستای کوچک یمن تا مرز های یمن در حال مقاومت 
هستند. دشمن از همان دوران تا به امروز نگاهش به یمن 

بوده و نمی خواهد یمن مستقل و مقاوم باشد.
 در پوش�ش يمنی ها، خنجر زير شال 

ديده می شود. اين نماد چيست؟
 خنجر یمانی به نام » یمن جنبیه « است. این لباس از 
لباس های سنتی یمن است و همه یمنی          ها این لباس 
را می پوشند. یمنی          ها با این نماد و این لباس می خواهند 
نکته ای را منتقل کنند که یمنی ها خصلت         هایی دارند که 
تعدادی از کشورهای دیگر ندارند. یمنی          ها » اولو قوه واولو 
بأس شدید «هستند. یعنی هم قوی هستند و هم اینکه 
اهل رحمتند، همان طور که پیامبر فرمود: »ارق قلوب 
والین افئده«  هستند. این دو خصلت در یمنی          ها جمع 
شده است. هم قوی و اهل جنگ هستند و هم رحیمند 
و اهل دوستی. خنجر همیشگی نماد قیام و مردان قبیله 
است که قدمتی 3هزار ساله دارد. این خنجر همچنین 
نشانه مردانگی ، وجهه و قدرت اس��ت. خنجری که به 
تعبیر برخی منابع تاریخی به معنای این است که امام 
باید شمشیر را از رو ببندد. این تفکر ریشه زیدی دارد. 

امام همواره باید قائم بالسیف باشد، یعنی امام باید حتماً 
قیام کند. خنجری که زیدی های یمن همواره بر پر شال 
یا کمربند خود دارند، اشاره به همین مفهوم اعتقادی دارد 
که امام باید همیشه شمشیر را از رو ببندد. امام شمشیر 
را از رو بسته است و ما آماده جهاد هستیم. به این مفهوم 
که شمشیر از س��وی والیت فقیه ما، برای دشمن از رو 

بسته شده است.
 نظر عموم مردم عامی يمن، نسبت به 
انقالب اسالمی و امام خمينی چيست؟

نکته جالب این است که هر فرد انقالبی در یمن قطعاً امام 
خمینی )ره( و انقالب اسالمی را شناخته است. انقالب 
یمن را باید از برکات ش��ناخت امام و انقالب اس��المی 
ایران دانست. شما ببینید جنگ          ها و حمالتی که علیه 
یمن در عرصه های سیاس��ی، نظامی و حتی رسانه ای 
صورت می گیرد، ماحصل بیداری مردم یمن و آگاهی 
از نیت متجاوزان و ظالمان زمان است. به جرئت می توان 
گفت این هجمه          ها علیه یمن، به خاطر این است که دیگر 
کشور         ها و جوامع ش��خصیت امام و انقالب اسالمی را 

نشناسند و بیداری اسالمی همه گیر نشود.
 م�ردم چقدر به حمايت ه�ای معنوی 
ايران آگاهی داشته و چه نظری در اين 

مورد دارند؟
دشمن امریکایی و سعودی و طرفداران شان سعی کرده 
و می کنند تفکرات عامه مردم یمن را با تزریق شبهات 
نسبت به چهره جمهوری اسالمی تخریب کنند. آنها 
برای تحقق این خواسته شان از افترا، تحریف و تبیین 
غلط صحبت های امام خامنه ای و بدنام کردن ایران هم 
فروگذار نکردند. این در حالی اس��ت که نمی دانند این 
حیله          ها و حقه          ها در مورد مردم یمن کارساز نخواهد بود 
و به اهداف شان نخواهند رسید، چرا که مردمی که در 
خط مقاومت هستند، عاقل بوده و حمایت های معنوی 
جمهوری اسالمی ایران را درک می کنند، به طوری که 
رهبر انقالب سید عبدالمالک الحوثی علناً در رسانه های 

رسمی از حمایت های ایران تشکر و قدردانی کرد.
 گويا ش�ما ديداری با ام�ام خامنه ای 
داش�تيد، بازتاب اين دي�دار در يمن 

چطور بود؟
بله چندی پیش هیئت��ی از جنبش انص��اراهلل یمن با 
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 
دیدار کردند و نامه سیدعبدالملک بدرالدین رهبر جنبش 
انصاراهلل تقدیم ایشان شد. در ادامه محمد عبدالسالم 
سخنگوی جنبش انصاراهلل یمن ضمن ابالغ سالم های 
گرم آقای سیدعبدالملک بدرالدین رهبر جنبش انصاراهلل 
و همه  مجاه��دان و رزمندگان یمن��ی خطاب به رهبر 
انقالب اس��المی گفت: ما والیت ش��ما را امتداد خط 
پیامبر اسالم )ص( و والیت امیرالمؤمنین )ع( می دانیم 
و مواضع حیدری و علوی شما در حمایت از مردم مظلوم 
یمن را ادامه خط امام خمینی )ره( و مایه  برکت و بسیار 
روحیه بخش می دانیم. رهبر معظم انقالب در این دیدار 
فرمود مردم یمن با تمدن عمیق و تاریخی خود و با روحیه  
مجاهدت و ایستادگی که در این پنج سال از خود نشان 
داده اند، آینده  خوبی را در پیش دارند و به لطف خداوند، 
دولتی قوی را تش��کیل خواهند داد و در چارچوب آن 
دولت، به پیشرفت خواهند رسید. ما یمنی          ها هر صحبتی 
که امام خامنه ای می فرماین��د را دنبال کرده و با گوش 
جان می شنویم. خود ما هم در جنبش مستقبل العداله 
سعی مان بر این است که اولین کسی باشیم که حرف 
امام خامنه ای را شنیده و عمل کنیم. در آن دیدار رهبر 

تش�کيل بس�يج می تواند به ساخت 
يمن کم�ك کند. م�ردم يم�ن برای 
مقابله با دشمن و مقاومت از هر امکان 
ارزشمند و قدرتمندی استفاده می کند 

و اميدشان به خدا است

شهید صالح از شهدایی بود که برای همیش��ه تاریخ یمن الگو شد. 
مجاهدی نستوه که اهل علم و عمل بود. نه فقط کار نظامی و جهادی 
مي کرد بلکه یک سیاستمدار و عالم بود. شعار شهید صماد این بود 

باید با یک دست یمن را ساخت و با دستی دیگر از یمن دفاع کرد
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انقالب اسالمی گفتند: حفظ یکپارچگی یمن با توجه به 
عقاید دینی و قومیت های مختلف این کشور نیازمند 
گفت وگوهای یمنی- یمنی اس��ت. آن دی��دار بازتاب 
گسترده ای در میان سیاستمداران و فعاالن جنبش های 

اسالمی و سران منطقه ای و فرامنطقه ای داشت.
 اگر می ش�ود تع�دادی از چهره های 
ش�اخص مقاومت مردمی يم�ن را نام 

ببريد.
همان طور که در فیلم          ها و تصاویر رسانه ها می بینید، یمن 
هر روز با یک میدان نبرد جدید روبه رو می شود و ما هر 
روز با یک مجاهد بزرگ آشنا می شویم. این مجاهدان 
آن قدر زیاد هستند که نمی توان نام تک تک شان را برد و 
نبردن نام دیگران شاید ظلم به آنها باشد اما نماد و الگوی 
مبارزان و مجاهدان رهبر انقالب یمنی سید عبدالملک 
الحوثی است. یمن در مسیر مقاومت شهدای زیادی را 
تقدیم کرده است، از شهید صالح گرفته تا شهدای دیگر 
یمن. ما در یمن هرچند روز شهدایی داریم که به سوی 

خدا عروج می کنند.

شهید صالح از شهدایی بود که برای همیشه تاریخ یمن 
الگو شد. مجاهدی نستوه که اهل علم و عمل بود. نه فقط 
کار نظامی و جهادی مي کرد بلکه یک سیاستمدار و عالم 
بود. شعار شهید صماد این بود باید با یک دست یمن را 
ساخت و با دس��تی دیگر از یمن دفاع کرد. برای درک 
معنای این سخن، باید هوشیار بود. ایشان معتقد بود ما 
باید اهل علم و عمل باشیم یعنی هم علم بیاموزیم و هم 

جهاد کنیم و از علم خود در میدان جهاد بهره ببریم.
 برای الگوبرداری از مقاومت مردم ايران 
در دفاع مقدس به جوانان يمنی اقدامی 

انجام داده ايد؟
یمنی          ها سعی کردند در همه ابعاد از بسیجیان و عملکرد 
آنها الگو بگیرند. ساخت پالک های هویتی نظیر پالک 
رزمنده          ها و بس��یجیان دوران جنگ ای��ران، تجلیل از 
شهدای یمن و تکریم خانواده های شان در دستور کارشان 
قرار دارد. فیلم          های ایران��ی در دوره های فرهنگی بین 
مجاهدان پخش می شود. فیلم  »خداحافظ رفیق« تأثیر 
زیادی روی مجاهدان داشت. مجاهدت و ایثار شهدای 

ایرانی به جوانان یمنی منتقل شده و از آنها الگوبرداری 
می شود. اگر چه همه شهدای محور مقاومت جایگاه رفیع 
و واالیی دارند اما در اینجا می خواهم نام سه شهید محور 
مقاومت را به شما بگویم که سعی کردیم از منش و سیره 
این شهدا برای جوانان یمنی صحبت کرده و آنها را با این 
الگو های مبارز آشنا کنیم. شهید ایرانی مصطفی چمران ، 
شهید الحاج عماد مغنیه و شهید یمنی صالح الصماد این 
سه شهید اهل علم و عمل بودند یعنی هم اهل مدنیت 
اسالمی بودند و هم اهل جهاد اسالمی. این شهدا علم و 

جهاد را با هم درآمیخته بودند و مجاهدانی عالم بودند.
 خود شما در جنبش مستقبل العداله 
برای شناساندن شهدای  بسيج مردمی 
يمن به جامعه جهانی يا نسل های جوان چه 

اقداماتی انجام داده ايد؟
یکی از اولویت های ما در جنبش مس��تقبل العداله، 
تجلیل از خانواده شهدا است. در دو سال گذشته 6۴5 
نفر از دختران و پس��ران خانواده ش��هدا و مجروحان 
را در دانش��گاه یمن ثبت نام کردیم تا علوم تطبیقی، 

مهارتی و فنی را یاد بگیرند ت��ا بتوانند عفیف زندگی 
کرده و خرج خودش��ان را دربیاورند. یکی از کار          هایی 
که ما برای خان��واده ش��هدا انجام دادی��م برگزاری 
کالس های آموزشی خیاطی اس��ت. ما در این مسیر 
توانستیم کارآفرینی کرده و اشتغالزایی کنیم تا بتوانند 
زندگی ش��ان را اداره کنند. برای کمک به مجاهدین، 
توانستیم چند کاروان غذا و خوراک و پوشاک آماده 
کنیم. یکی دیگر از کارهایی که انجام دادیم برگزاری 
نمایش��گاهی از مقاومت مردم یمن و شهدای مان در 
النه جاسوسی سابق بود. با این اقدام سعی کردیم که 

مجاهدان و شهدای مان را به جهانیان معرفی کنیم.
 شاهد هستيم که مقاومت يمن در يکی 
دو سال اخير پيروزی های شگفتی به 
دست آورده اس�ت. علت اين اوج گيری 
چيست و چقدر از اين پيروزی          ها را به خاطر 
عوامل معن�وی و الگو گي�ری از انقالب و 

بسيج می دانيد؟
البته باید بگویم این پیروزی های دو سال اخیر برای اهل 

بصیرت چندان هم عجیب و غریب نیست. امام خامنه ای 
در همان اولین روزهای تجاوز نظامی عربستان علیه یمن 
طی فرمایشاتی تأکید کردند: »قطعاً بینی سعودی          ها به 
خاک مالیده خواهد شد« و همین طور سید حسن نصراهلل 

فرمودند: »یمن پیروز می شود.«
فرمایش��اتی ک��ه هرچ��ه از تج��اوز عربس��تان و 
هم پیمانانش علیه یمن می گذرد، صحت و درستی آن 
به اثبات می رسد. برای ما یمنی          ها، صحبت های امام 
خامنه ای حجت است و محقق خواهد شد. ما به آن 
اعتقاد داریم چراکه هر چه گفته اند به عینه دیده ایم 
که محقق شده است. آرامکو و عملیات نصرمن اهلل از 
اقدامات اخیر مقاومت یمن، نمونه ای از این وعده های 
الهی بود که محقق شد. ما با مجاهدت و صبر یمنی 
پیروز خواهیم شد، چراکه در همان ابتدای مبارزه، 
رهبر یمن گفت که ما صبر استراتژیکی داریم و این 
صبر به پیروزی منجر خواهد ش��د چراکه اگر مؤمن 

صبور باشد، پیروز می شود.
 سعودی ها و مستکبران اتفاقات آرامکو 

را به گردن ايران می اندازند، نظر شما در 
اين مورد چيست؟

سیدحسن نصراهلل پاس��خ این ادعای ش��ان را داد که 
عربستان نمی خواهد باور کند یمنی          ها این کار را کردند. 
عربستان در ذهنش یمنی          ها را حقیر و ذلیل می داند که 
هیچ کاری نمی توانند بکنند. آنها نمی توانند بپذیرند که 
امروز یمن مقتدر است و می تواند موشک بسازد اما آنها 

اقتدار و توان ما را باور ندارند.
در تصاویر منتشر شده از رزمندگان یمن شاهد حضور 
افرادی بودیم که مجروحیت داشتند یا سن و سالشان 
زیاد بود. این تصاویر برای ما آشناس��ت و یادآور حضور 

بسیجیان در جنگ تحمیلی است.
بله، همان طور که قبالً گفتم یمنی          ها اهل ایستادگی اند، 
ضد ظلم و ضد ذلت هستند و اهل قوت هستند. حضور آن 
افراد در جبهه به خاطر کرامت و قوت خودشان است. سن 
زیاد یا مجروحیت          هایی که به آن اشاره کردید نمی تواند 
مانع حضورشان در جبهه شود آنها نمی خواهند ذلیل 
باشند. آنها از مکتب عاشورا و بس��یج الگو گرفته اند. از 

مهم  ترین درس های عاش��ورا و قیام حضرت اباعبداهلل 
الحسین )ع( مقاومت در برابر ظلم و زیاده خواهان است.

 دورنمای مقاومت و جنگ يمن را چگونه 
می بينيد؟

برای پاس��خ به این س��ؤال باید مقاومت یمن را به 
سه دوره تقسیم کنم. بخش گذشته، حال و آینده. 
قسمت گذشته بعثت یمانی است که پیامبر )ص( در 
مورد آن صحبت کرد. پیامبر فرمود : »من هم یمنی 
هس��تم.« بعد هم که پیامبر امام علی )ع( را به یمن 
فرستاد برای دعوت به اسالم و مردم یمن مسلمان 
شده و بیعت کردند. بعد از س��قیفه و رحلت پیامبر 
ارتش خلیفه ب��ه فرماندهی خالد ب��ن ولید به یمن 
آمدند و گفتند باید با خلیفه بیع��ت کنند یمنی          ها 
گفتند ما با علی )ع( در غدیر بیعت کردیم. خلیفه ما 
بعد از پیامبر، علی )ع( است و اینگونه بود که جنگ 
شد و بسیاری به دست خالد بن ولید کشته شدند. 
مقاومت مردم یم��ن ضد ظل��م و زور و ضد دروغ و 
استکبار و تجاوز از آن روز          ها شروع شد. اما امروز نیز 

یمنی ها سرنیزه، مقاومت و دفاع از ظلم شده اند و کل 
کشور های عربی و استکباری به یمن حمله کردند 
و نمی خواهند یمن مستقل شود. نمی خواهند یمن 
بلند ش��ده و بایس��تد. آنها نمی خواهن��د یمن اهل 
علم و عمل باش��د،آنها می خواهند یمن در جهل و 
فقر بماند و نگاهی به آینده روش��ن نداش��ته باشد. 
اما ما دف��اع می کنیم چون می خواهی��م اهل علم و 
قوت بمانیم. می خواهیم بی س��واد و ذلیل نباشیم. 
مقاومت می کنیم چه مقاوم��ت فکری و علمی ضد 
جهل و چه مقاومت جهادی علیه دش��من. یمن در 
آینده نقش بزرگی را ایفا خواهد ک��رد. امام صادق 
)ع( فرمود: با هدایت           ترین رعیت یمنی          ها از عوامل 
ظهور مهدی )عج( هستند. دشمن به خاطر گذشته 
و حال و آینده نمی خواهد یمن بلند شده و قوی شود 
اما وعده خدا محقق خواهد ش��د و یمن پیروز شده 
و ان ش��اءاهلل زیر لوای امام مهدی )عج( خواهد بود . 
ما یمنی          ها ناصر و یاری دهنده ایش��ان خواهیم شد. 

ان شاءاهلل.

یمنی          ها سعی کردند در همه ابعاد از بسیجیان و عملکرد آنها الگو بگیرند. ساخت 
پالک های هویتی نظیر پالک رزمنده          ها و بسیجیان دوران جنگ ایران، تجلیل از 

شهدای یمن و تکریم خانواده های شان در دستور کارشان قرار دارد
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آقای خانلری خود شما کی با بسيج و 
بس�يجی ها آشنا ش�ديد؟ منظورم 
صرفاً مفهوم بس�يج نيس�ت، معادل و 

مصداق بيرونی آن است؟
زمان جنگ من دانشجو بودم. خیلی از همکالسی ها 
یا هم دوره  هایم در دانش��گاه از رزمندگان بسیجی 
بودند. آنها دوره های شش ماهه ای داشتند که در آن 
مقاطع به جبهه مي رفتند و مي جنگیدند. با هم انس 
داش��تیم و در مدتی که نبودند، دلهره مي گرفتیم 
که چه اتفاقی برای ش��ان مي افتد. مي توانم بگویم 
به شکل مصداقی بسیج را با این دوستان و روحیه 
خاصی که داشتند شناختم. من دانشجوی دانشکده 
فنی دانشگاه تهران بودم. قبل یا بعد از دانشگاه به 
نمایش��گاه های کتابی مي رفتیم که بسیجی ها در 
خیابان انقالب دایر مي کردند. )نمي دانم چرا االن 
از این نمایش��گاه ها کمتر دایر مي شود.( نمای این 
نمایش��گاه ها با برزنت و گونی ه��ای کنفی تزئین 
مي شد. حال و هوایی داشت برای خودش. آن فضا و 
کتاب های خوبی که عرضه مي کردند آدم را جذب 
مي کرد. من یک دوره پنج جلدی از نشریه مطالعات 
راهبردی و استراتژیک سپاه را خریداری کردم که 

هنوز هم به یادگار نگه داشته ام.

تعري�ف ش�ما از مفه�وم بس�يج 
چيست؟ 

بسیج قبل از هر چیز یک ایدئولوژی و اعتقاد است. 
اعتقاد به ارزش های واالی انسانی و الهی. در واقع 
بسیجی وار عمل کردن، راه رسیدن به این ارزش ها 
و عملیاتی کردن این ارزش هاست. لذا بسیج قبل از 
اینکه یک تشکل و سازمان باشد، در وهله اول یک 
اعتقاد و یک روحیه برخاسته از ارزش های الهی و 
انسانی است. یعنی وقتی مثاًل مي گوییم »مدیریت 
بس��یجی« منظور این نیس��ت که یک مدیر حتماً 
باید عضو بسیج باشد. منظور این است که روحیه 
بسیجی داشته باشد، ایده آلیست و آرمانگرا باشد. 
حاال مي خواهد هر سمتی داشته باشد، فرقی ندارد. 
وزیر باشد یا وکیل یا نماینده مجلس یا... مهم این 
است که روحیه بسیجی داشته باشد. دنبال اهداف 
واال باشد. برای رسیدن به همان ارزش های الهی و 
انسانی. من مجموعه ای از چنین انگیزه های معنوی 
و ارزشی را روحیه بسیجی مي دانم. خوشبختانه ما 
در کشورمان بر اساس همین روحیه و اعتقاد یک 
سازمان متولی به نام سازمان بسیج مستضعفین هم 

داریم که سعی مي کند در این مسیر قدم بردارد.
پس با تعريفی که شما داشتيد، بسيج 

منحصر به يك قوميت يا دين و مذهب 
نيست؟

مسلماً همین طور است. مفهوم بسیج فراتر از این 
حرف هاست.

کارن خانل�ری ه�م يك بس�يجی 
است؟

بله، اگر بتوانم خودم را به آن معیارها برسانم چراکه 
نه؟ البته من س��عی مي کنم همیش��ه ب��ا روحیه 
بسیجی کارهایم را پیش ببرم. خیلی از افراد از فرد 
عادی گرفته یا یک مدیر و یک مسئول فکر مي کنند 
در مدیریت یک مجموعه باید هم��ان کارهایی را 
انجام بدهند که مدیر قبلی انجام مي داد. اما روحیه 
بسیجی مي گوید اگر به کارت ایمان و اعتقاد داشته 
باشی، باید جلو بروی و از سختی ها نترسی. مثاًل در 
بحث اقتصادی، روحیه بس��یجی عملکرد جهادی 
را پیش��نهاد مي دهد. اقتصاد مقاومت��ی را مطرح 
مي کند. خالقیت و نوآوری نشان مي دهد و همین 
خالقیت ها و نوآوری ها و نترس��یدن از سختی ها و 
قدم برداشتن در یک مسیر متعالی اگر در یک مدیر 
باشد، او یک بسیجی است. این را هم اضافه کنم که 
اصاًل در کش��ورمان باید چنین نگاهی حاکم بشود 
تا بر مش��کالت فائق بیاییم. باید همه مسئوالن و 

مردم با روحیه بسیجی کار کنند وگرنه مشکالت و 
دشمنی ها آن قدر است که نمي شود با غیرمدیریت 

و کار جهادی و تفکر بسیجی با آنها روبه رو شد.
حضور اقليت ها و خصوصاً ارامنه در 
دفاع مقدس حضور نسبتًا پررنگی 
بود. بيشتر دوس�ت داريم از خودتان و 
خاطرات ت�ان اس�تفاده کني�م، از 
نزديکان ت�ان کس�انی ه�م ب�ه جبهه 

رفتند؟
خیلی سراغ دارم. مثاًل یکی از اقوام ما به نام سوریک 
خانلری در دفاع مقدس به ش��هادت رسیده است. 
یا خیلی از دوس��تان ارمنی ام به جبهه مي رفتند، 
مي جنگیدند و برخی به شهادت مي رسیدند. یکی 
از دوستان خوبم گاگیک طومانیان بود. با او انس و 
الفت زیادی داش��تم. االن میدان شعاع در خیابان 
قائم مقام فراهانی به نام این شهید بزرگوار نامگذاری 
شده است. تا همین چند وقت پیش هم تندیسش 
در این میدان بود که االن نمي دانم چرا برداشته اند. 
به هر حال دوستان زیادی را مي شناسم که به جبهه 

مي رفتند و برخی به شهادت رسیدند.
اين شهدا همگی سرباز بودند؟ شده 
است که يك ارمنی در قالب بسيجی 

 روحيه بسيجی و اقليت های دينی
 در گفت و گو با کارن خانلری 

نماينده ارامنه در تهران و شمال ايران

 خيلی از ارمنی های سوريه دوشادوش مدافعان حرم جنگيدند
 و بخشی ازمحور  مقاومت به رهبری ايران شدند

ارامنه سوریه سردار سلیمانی را 
رابین هود خود مي دانند

اقليت های مذهبی در مقاطع مختلف و حساس تاريخ کشورمان، در کنار هموطنان ايرانی شان حاضر بوده و 
هستند. در اين ميان ارامنه شايد بيشترين همدلی و همراهی را از خود نشان داده اند. حدود 100 شهيد ارمنی 
در دفاع مقدس، بهترين دليل بر اين مدعاس�ت. دکتر کارن خانلری نماينده ارامنه تهران و شمال کشور در 
مجلس معتقد است حفظ نظام اسالمي  در موضوع دفاع مقدس با حفظ کيان ايران و ايرانيان به هم گره خورده 
بود. بنابراين ارامنه به خوبی مي دانستند دارند از چه چيزی دفاع مي کنند و در اين دفاع مقدس، با ديگر اقشار 
مردم ايران همراه شدند. در ميان گفت وگوی مان با خانلری بحثی پيرامون روحيه بسيجی پيش کشيديم، او 
مي گويد بسيج قبل از هر چيز يك ايدئولوژی و اعتقاد است؛ فراتر از رنگ ها و نژادها و اديان. ماحصل گفت وگوی 

ما با نماينده ارامنه شمال کشور که خود را يك بسيجی مي داند پيش رو داريد.

عليرضا محمدی

ان
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ن/ 
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 پو
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به جبهه برود و به شهادت برسد؟
ببینید حضور یک اقلیت در قالب بسیج که از طرف 
س��پاه به جبهه اعزام مي شدند ش��اید در آن زمان 
نمي توانست به راحتی صورت بپذیرد اما اگر منظور 
از حضور بسیجی در جبهه حضور داوطلبانه باشد، 
خیلی از ارمنی ه��ا برای اموری چون لجس��تیک 
و پش��تیبانی به جبهه مي رفتند و حتی برخی در 
همین کسوت به شهادت مي رسیدند. اصاًل خوب 
است پاسخ شما را از زبان حضرت آقا پاسخ بدهم. 
یک بار که خدمت ایشان رسیده بودیم، مقام معظم 
رهبری خاط��ره جالب��ی را از دوران دفاع مقدس 
تعریف کردند. ایش��ان گفتند اوایل جنگ وقتی به 
اهواز مي روند، در فرودگاه این شهر عده ای از ارامنه 
را مي بینند ک��ه آمده بودند به ص��ورت داوطلبانه 
به ش��هید چمران در س��تاد جنگ ه��ای نامنظم 
کمک کنند. آنها همگی غی��ر نظامي  بودند و اصاًل 
بحث خدمت وظیف��ه و اینها مط��رح نبود. خیلی 
خودج��وش و داوطلبان��ه قدم به جبهه گذاش��ته 
بودند. حاال اسم ش��ان هر چه بود، ماهیت کارشان 
بسیجی بود. شکل کارشان بسیجی بود. داوطلبانه 
و مردمي  و خودجوش مي رفتند و برخی به شهادت 

مي رسیدند.
آم�اری از تعداد ش�هدای ارمنی در 

دفاع مقدس داريد؟
حدود 100 شهید ارمنی داریم که فقط مزار حدود 
72 الی 75 نفرشان در آرامگاه ارامنه تهران در جاده 
خراسان است. تعداد خیلی بیشتری هم رزمنده و 

آزاده و جانباز داریم.
اصاًل ن�گاه ارامنه ب�ه مقوله جنگ و 

دفاع مقدس چگونه بود؟
برای پاسخ به این س��ؤال باید به بستر تاریخی آن 
اشاره کنیم. نه فقط ارامنه که ادیان الهی در ایران 
یک زندگی پویایی داشتند. نمي گویم یک زندگی 
خوب، چون خوب بودن در ویژگی های پویایی جا 
مي گیرد و مطرح مي شود. جوامع الهی پویا بودند 
و البته مشکالتی هم داش��تند. در میان اقلیت ها، 

ارامنه یکی از جوان ترین اقلیت های ایران هستند. 
آشوری ها و یهودی ها و زرتشتی ها قدمت بیشتری 
دارند. ارامنه از حدود یک هزار سال پیش در جامعه 
ایران پا گرفته اند. به هر حال آنها یک زندگی پویایی 
در این جامعه داش��تند اما دلیل ای��ن پویایی چه 
بود؟ اینجا من س��ه مؤلفه را ارزیابی مي کنم. یکی 
بحث فرهنگی در ایران زمین اس��ت که ریش��ه در 
هزاران سال پیش دارد. کوروش کبیر یکی از اولین 
دولتمردان یا شاید هم اولین نفر آنها باشد که آزادی 
نیایش را در سرزمین ایران و متصرفاتش اعالم کرد. 
لذا ایرانی ها نس��بت به اقلیت های دینی یک نگاه 

تلورانسی داشتند.
مورد دوم ریش��ه های توحیدی اس��ت. اشتراکات 
توحیدی بین ادیان الهی همواره باعث شده تا در 
این سرزمین ادیان همزیس��تی قابل قبولی با هم 
داشته باش��ند. اکثریت، اقلیت را بپذیرد و اقلیت 
هم اکثریت را درک کن��د و کنار هم زندگی کنند 
ولی مهم ترین مؤلف��ه در این خصوص، آموزش ها 
و آموزه های امامان ش��یعه اس��ت. خاندان نبوت، 
ایدئول��وژی و آموزه ها و علومي  ک��ه از طریق ائمه 
مخصوص��اً در بی��ن مردم ای��ران به وج��ود آمده 
ش��اید در کش��ورهای دیگر به این ش��کل و فرم 
دیده نش��ود ولی در ایران به جه��ت غلبه مذهب 
تشیع و ارتباط قلبی ایرانی ها با ائمه اطهار، اثرات 
آموزه های آنها به خوبی نمایان اس��ت. ائمه اطهار 
همیشه در آموزه های خود به تعامل با ادیان الهی 
اش��اره کرده اند. عهدنامه ای وج��ود دارد که بین 
امیرالمؤمنین علی)ع( با نصارا در کوفه بسته شده 
اس��ت. وقتی ش��ما این عهدنامه را مي خوانید به 
درک باالی این شخصیت بزرگوار نسبت به ادیان 
دیگر پی مي برید. بعده��ا امام جعفر صادق)ع( باز 
این دیدگاه ها و آموزها را تروی��ج مي دهند و امام 
رضا)ع( به همین شکل و... در مجموع آموزه های 
ائمه ش��یعیان در نگاه مردم ایران در این خصوص 

تأثیر زیادی گذاشته است.
این مؤلفه س��وم که از دو مؤلفه دیگر تأثیرگذارتر 

است باعث شده تا جوامع اقلیت دینی به سطحی 
از پویایی برسند که این س��رزمین )ایران( برایش 
تبدیل به ی��ک ارزش ماندگار بش��ود. ارامنه برای 
زادگاه شان نه فقط در جنگ تحمیلی که در مقاطع 
حساس دیگر از جان مایه گذاشته اند اما این تالش 
و ارزش گذاری به سرزمین مادری در زمان جنگ 

یک نمود خاص و ویژه ای پیدا کرد.
البته که ايران سرزمين همه ماست و 
چه ارمنی يا ش�يعه و سنی و ترک و 
ع�رب و... که در اين س�رزمين زندگی 
مي کنيم نس�بت به آن عرق داريم، اما 
شايد اين س�ؤال مطرح ش�ود که يك 
رزمنده ارمنی با چه انگيزه ای زير پرچم 

نظام اسالمي  به جبهه مي رفت؟
من فکر مي کنم وقتی صحب��ت از ایران و تمامیت 
ارضی مي کنیم این مسئله خواهی، نخواهی با نوع 
حکومت یا سیس��تم یا نظام سیاسی حاکم در این 
کش��ور ارتباط پیدا مي کند. سیس��تم سیاسی که 
مي تواند این تمامیت ارض��ی را تضمین و صیانت 
کند. ی��ک اعتق��ادی در جوامع ارمن��ی به خوبی 
جا افتاده که جمهوری اس��المي  ب��رای صیانت از 
تمامیت ارضی کش��ور جایگزین ن��دارد. در همان 
دوران جن��گ هر نظام سیاس��ی چه رژیم ش��اه یا 
حکومت کمونیس��تی و... هر سیستم سیاسی که 
بود، نمي توانست از اصل و کیان این کشور همانند 
نظام اس��المي  دفاع کند. در واق��ع بحث تمامیت 
ارضی کشور با صیانت از نظام سیاسی آن، مترادف 
شده بود. وقتی ما صحبت از دفاع از سرزمین ایران 
مي کنیم، دف��اع از نظام و ارزش ه��ای انقالب هم 
مطرح مي ش��ود. االن هم همین طور است و زمان 
جنگ هم همی��ن طور بود. زمان جن��گ خیلی از 
ضدانقالب ها و جدایی طلب ها بودند که پیش و بعد 
از شروع جنگ سعی مي کردند تکه ای از این کشور 
را جدا کنند. لذا دفاع از انقالب یعنی ایس��تادن در 
برابر ضدانقالبی که اصل و ریش��ه ای��ران را قبول 
نداشت و مي خواست تمامیت ارضی این کشور را 

تهدید کند.
بحث شهدا که پيش مي آيد دل مان 
نمي آيد ح�رف خانواده ه�ا را پيش 
نکش�يم، به عنوان نماين�ده ارامنه با 
خانواده شهدای ارمنی ارتباط داريد؟ يا 
اص�اًل س�از و کار ارامنه در برخ�ورد با 

خانواده ايثارگران شان چطور است؟
ما در ایران سه شورای خلیفه گری داریم. یکی در 
آذربایجان که قدمت 750 س��اله دارد و دفتر آن 
در ش��هر تبریز قرار دارد. دیگری در اصفهان است 
که قدمت 350 س��اله دارد و آن ه��م دفترش در 
مرکز استان یعنی شهر اصفهان قرار دارد. شورای 
خلیفه گری تهران هم با 60 س��ال سابقه فعالیت 
مي کند. این س��ه تا خلیفه گری ه��ا در واقع امور 
جامعه ارامنه را مدیریت مي کنند. از ازدواج گرفته 
تا آرام��گاه ارامنه و مدارس و انجمن ها و مس��ائل 
فرهنگی و ورزشی و... را مدیریت مي کنند. شورای 
خلیفه گری ارامنه به ش��کل مشخص هیئت های 
مختلفی دارن��د که یک��ی از آنها هیئت ش��هدا و 
جانبازان و ایثارگران است. این هیئت به خانواده 
شهدا و ایثارگان سرکشی مي کند. اتفاقاً در تهران 
فعالیت های متنوع و جالبی دارند و مراسم مختلف 
برگزار مي کنند. جالب اس��ت بدانی��د تعدادی از 
اعضای هیئت شهدای تهران خودشان از رزمندگان 
و جانبازان و آزادگان دفاع مقدس هستند. من هم 
در مراس��م آنها حضور پیدا مي کنم و تا حد وسعم 
دوست دارم که با خانواده ایثارگران ارتباط داشته 
باشم. به عنوان نماینده مجلس هم اگر مراجعه ای 
به من داشته باش��ند، س��عی مي کنم در رفع آن 

مشکل کمک حال شان باشم.
ش�ما به عنوان يك ارمنی که سمت 
رسمي  داريد يا در کل همان شورای 
خليفه گری که گفتيد؛ سعی مي کنيد از 
حيث فعاليت های فرهنگی به معرفی 

شهدای ارمنی بپردازيد؟
کتاب هایی در این خصوص منتشر شده که برخی 

وقتی صحبت از ایران و تمامیت ارضی مي کنیم این مسئله خواهی، نخواهی با نوع 
حکومت یا سیستم یا نظام سیاسی حاکم در این کشور ارتباط پیدا مي کند. یک 
اعتقادی در جوامع ارمنی به خوبی جا افتاده که جمهوری اسالمي  برای صیانت از 

تمامیت ارضی کشور جایگزین ندارد
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از آنها را ارامن��ه و برخی را دیگ��ر هموطنان مان 
نوشته اند. اتفاقاً یک کتاب جالب و نسبتاً جامع در 
خصوص حضور ارامنه در دفاع مقدس وجود دارد 
که با همت مرحوم اسکندر اسکندریان و تألیف و 
تدوین نورهایر شاه نظریان نوشته شده است. این 
کتاب به بررس��ی حضور ارامن��ه در دفاع مقدس 
مي پردازد. هم حض��ور ارمنی ه��ا در جنگ و هم 
کمک هایی که ارامنه به جبهه ها ارسال مي کردند 
با عدد و آمار ذکر شده است. من به جوان ها توصیه 
مي کنم این کتاب را مطالع��ه کنند تا بهتر بتوانند 
وجود روحیه بس��یجی در ارامنه ای��ران به عنوان 

بخشی از جامعه ایران را درک کنند.
شنيدن واژه بسيجی شما را ياد چه 
کسی مي اندازد؟ کدام يك از شهدای 

شاخص دفاع مقدس را مي شناسيد؟ 
در پاسخ به بخش اول س��ؤال تان باید بگویم وقتی 
نام بسیج را مي ش��نوم، یاد مجموعه ای از عزیزانی 
مي افتم که با نثار خون شان ایران عزیزمان را از خطر 
تسلط دشمن در امان نگه داشتند. از رزمنده های 
ارمنی گرفته تا مس��لمان و... اما اینکه کدام شهید 
شاخص را مي شناسم؟ پاس��خ جالبی دارم. یکی از 
دوستانم در زمان جنگ س��رباز بود. ایشان وقتی 
به مرخصی مي آمد از شخصی به نام مهدی باکری 
حرف مي زد. گویا با شهید باکری در جبهه آشنایی 
یافته و با او صحبت کرده بود. خیلی از این بزرگوار 
تعریف مي کرد و مي گفت از نظر او مهدی باکری از 
شجاع ترین رزمندگان حاضر در دفاع مقدس است. 
از همان زمان من عالقه مند به ش��خصیت شهید 
باکری ش��دم. خودم هم بعدها در خصوص شهید 
باقری تحقیق ک��ردم. هر وقت حرف��ی از ابتکار و 
خالقیت در جبهه ها پیش مي آید، ناخودآگاه به یاد 
ش��هید باقری مي افتم که آدم باهوش و توانمندی 

بود.
روحيه بسيجی چه در دفاع مقدس و 
چه در موضوع دفاع از حرم نشان داد 
که چقدر قابليت دارد، دوس�ت داريم 
بدانيم نظر ش�ما به عنوان يك اقليت 
دين�ی در خص�وص جبه�ه مقاوم�ت 

چيست؟
این یک س��ؤال خیلی خوب اس��ت. راس��تش را 
بخواهید من خودم سال گذش��ته به سوریه رفتم 
و با جوان هایی که موصوف به مدافع حرم هستند 
از نزدیک صحبت کردم. آنها را یک بسیجی واقعی 
یافتم. کسانی که بصیرت الزم را دارند و داوطلبانه 
برای کمک به نوع بشر و باورها و اعتقادات واالی شان 
به دل خطر مي روند و مي جنگن��د. اصاًل بگذارید 
موضوع را این طور برای شما طرح کنم که موضوع 
س��وریه تنها مربوط به این کش��ور نیست. سوریه 
خط مقدم جبهه مقاومت است. جبهه مقاومت در 
برابر چه جبهه ای؟ یعن��ی در مقابل این رزمنده ها 
چه کس��انی قرار دارن��د؟ آن طرف مگر اس��رائیل 
و عربس��تان و چه و چ��ه از تروریس��ت ها حمایت 
نمي کردند؟ اگر آنه��ا حامي  تروریس��ت ها بودند 
پس مي خواستند راه نفوذ و استیالی استکبار را به 
منطقه ما باز کنند و اگر سنگر سوریه فرومي ریخت، 
به حتم نوبت به تک تک کشورهای منطقه مي رسید. 
در برابر چنین جبهه ای باید یک جبهه از نیروهای 
مقاومت ایجاد مي شد تا با روحیه بسیجی به مصاف 

دش��من مي رفتند. اینجا دیگر بح��ث دین مطرح 
نیس��ت. خطر ماهیت همه ما و منطقه ما را تهدید 
مي کند. این طور که دش��من مي خواست القا کند 
جنگ شیعه و سنی اس��ت، اصاًل اینها مطرح نبود. 
مگر نه اینکه تروریست ها نه به شیعه رحم مي کردند 
و نه به ارمنی و نه به ایزدی و آشوری و... آنها حتی 
به اهل س��نتی که با آنها مواف��ق نبودند هم رحم 
نمي کردند. این تروریس��ت ها مي خواستند بستر 
الزم برای استیالی استکبار جهانی را فراهم کنند 

که مدافعان حرم اجازه ندادند.
در سوریه و عراق خیلی از اقلیت ها و پیروان ادیان 
مثل ارمنی ها و آش��وری ها و ایزدی ها و... آس��یب 
دیدند، در واقع مدافعان حرم عالوه بر اینکه اجازه 
ندادند جبهه استبکار کار خودش را انجام بدهد، به 
داد خیلی از این اقلیت ها هم رسیدند و آنها را از شر 

تروریست ها نجات دادند.
بله من خودم در سوریه با خیلی از ارمنی ها صحبت 
کردم. هم با مردم عادی و ه��م آن عده از ارمنی ها 
که سالح به دس��ت گرفته بودند و همراه نیروهای 
جبهه مقاومت با دشمن مي جنگیدند. چون ارامنه 
در حلب و منطقه شمالی س��وریه جمعیت یادی 
دارند. آشوری ها در حمص متمرکز هستند و خبر 

دارم که طی چند سال اخیر، نیروهای مقاومت اعم 
از رزمندگان کشورمان و دیگر نیروهای این جبهه، 
چطور در کنار ارمنی ها و علوی ه��ا و دیگر ادیان و 
مذاهب جنگیدند و اجازه ندادند س��لفی ها به آن 
مردم بیگناه تعدی کنن��د. مدافعان حرم در حفظ 
حلب و آزادسازی بخش هایی از حمص و دیگر موارد 
برای نجات بشریت و ارمنی و آشوری ها جنگیدند 

و خون دادند.
پس ارامن�ه و اقليت ها در س�وريه 
جزوی از همان بس�يج جهانی شده 

بودند که جبهه مقاومت نام داشت؟
قطعاً همین طور اس��ت. ارامنه و دیگر اقلیت ها در 
سوریه به نقش مدافعان حرم واقف بودند و در کنار 
آنها مي جنگیدند و خودش��ان هم با همان روحیه 
بسیجی که مدافعان حرم را به سوریه کشانده بود، 

با دشمن روبه رو مي شدند.
و به نظر شما اگر اين روحيه بسيجی 

نبود، چه اتفاقی برای آنها مي افتاد؟
اگ��ر روحیه بس��یجی نب��ود این مقاوم��ت درهم 
مي شکست و از بین مي رفت. این سؤال را مي توان 
با مثال های دیگر هم پاس��خ داد. مث��اًل اگر روحیه 
بسیجی نبود چه بالیی سر کشور ما در دفاع مقدس 

مي آمد. یا در س��ایر آوردگاه ها ب��ه همین ترتیب. 
روحیه بسیجی در واقع رمز موفقیت رزمندگان در 

جبهه مقاومت است.
وقتی ش�ما ک�ه از اقليت های دينی 
هستيد اين طور در خصوص مدافعان 
حرم ح�رف مي زنيد، آدم ي�اد عده ای 
مي افتد ک�ه ارزش کار مدافعان حرم را 
درک نمي کنند. شما چه پاسخی  برای 

آنها داريد؟ 
بگذارید این س��ؤال را از قول ارامنه س��وریه پاسخ 
بدهم. آنها حرف جالبی در خصوص سردار سلیمانی 
مي زدند. مي گفتند ایشان برای آنها حکم رابین هود 
را دارند! رابین ه��ود چه کار مي کرد؟ کس��ی بود 
که از ظالمان مي گرفت و به مس��تمندان مي داد. 
حاال سردار س��لیمانی چه چیزی از تروریست ها و 
مهاجمان مي گیرد؟ به تعبیر امروزی ایشان همان 
ناامنی که ستمگران مي خواستند به مردم سوریه 
چه ارمنی و چه علوی و... تحمی��ل کنند را از آنها 

مي گیرند و امنیت را به مردم تحویل مي دهند.
يك جايی از شما خواندم که گفتيد 
ارامنه ب�ا مجموعه بس�يج ارتباط و 
همکاری دارند. اين همکاری ها در چه 

بخش هايی است؟ 
هم اکن��ون تعداد زی��ادی از صنعتگ��ران ارمنی را 
مي شناسم که با سپاه و وزارت دفاع و بسیج در مورد 
ساخت و تولید یک سری از دستگاه ها و تجهیزات 
و مسائلی از این دست همکاری دارند. خالصانه هم 
کار مي کنند و تعدادش��ان هم زیاد اس��ت. از سایر 
جوامع هم مي شناسم که کار مي کنند. بسیج و سپاه 
از دل همین مردم برآمده اند و برای همین مردم کار 
مي کنند. اگر ما ماهیت آنها را بشناس��یم و خوب 
به جوان ها معرفی کنیم، آن وقت اس��ت که مردم 
و جوان ها اسیر ش��یطنت های رسانه ای بیگانه ها و 
رسانه های معاند نمي شوند. بار دیگر مي گویم بسیج 
از بطن مردم اس��ت و هر کس این روحیه را داشته 

باشد یک بسیجی است.  

در سوریه و عراق خیلی از اقلیت ها و پیروان ادیان مثل ارمنی ها و آشوری ها و 
ایزدی ها و... آسیب دیدند، در واقع مدافعان حرم عالوه بر اینکه اجازه ندادند 
جبهه اس��تبکار کار خودش را انجام بدهد، به داد خیلی از این اقلیت ها هم 

رسیدند و آنها را از شر تروریست ها نجات دادند

ان
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مالن�ی فرانکلي�ن )Melanie Franklin(،س�ال 133۹ در 
ايالت لوييزيان�ای امريکا به دني�ا آمد. او يکی از ش�ش فرزند 
خان�واده ای سياهپوس�ت با اصال�ت و معتقد مس�يحی بود. با 
وجود جو شديد نژادپرس�تی در مدارس امريکا، والدين مالنی 
او را به مدرسه سفيدپوستان فرس�تادند تا به بهترين امکانات 
آموزشی دسترسی داشته باشد. در آنجا به عنوان يکی از تنها 
دو دانش آموز سياهپوس�ت مدرسه، نژادپرستی ساختاريافته 
امريکا را تجربه کرد. سپس از آنجا که هميشه درباره تحّوالت 
جهان و تأثير آن بر زندگی مردم کنجکاو بود، برای تحصيل در 
رشته خبرنگاری به دانشگاه لوييزيانا رفت. مالنی در دانشگاه 
لوييزيانا استيت با دانش�جويانی از مليت های مختلف از جمله 
دانشجويان ايرانی آشنا ش�د. از آنجا که در آن زمان در ايران، 
انقالب اس�المی به وقوع پيوسته بود، دانش�جويان ايرانی که 
مالنی با ايش�ان آش�نا ش�د جهت گيری های مختلفی درباره 
تحّوالت ايران داشتند، برخی طرفدار ش�اه و ديگران طرفدار 
آيت اهلل خمينی بودند. مالنی که پيش از آن درباره انقالب های 
گوناگون و جنبش های مردمی از جمله م�ردم امريکای التين 
تحقيق کرده بود، آغاز به تحقيق درباره انقالب اس�المی ايران 
کرد و جذب ش�خصّيت امام خمينی ش�د. اينکه امام خمينی 
چگونه توانسته در اين سن باال حمايت جمع کثيری از جوانان 
را به دس�ت آورد، برای مالنی جالب بود. سپس به توصيه يك 
دانشجوی ايرانی، برای درک بهتر انقالب و شخصّيت امام آغاز 

به مطالعه قرآن کرد. 

مالنی پس از مطالعه قرآن و دو س�ال نيم تحقيق درباره اس�الم، 
مسلمان ش�د و نام خود را به مرضيه تغيير داد. او که در آن زمان 
خبرنگار يك شبکه تلويزيونی بود، به خاطر پذيرش دين اسالم 
و پوشش اسالمی، از ادامه فعاليت در شبکه محروم شد. چندی 
بعد، مرضيه با يکی از دانشجويان ايرانی و انقالبی دانشگاه به نام 
احسان هاشمی ازدواج کرد. مرضيه هاشمی اکنون 11 سال است 
که در اي�ران زندگی می کند. در طول س�ال های زندگی در ايران 
مرضيه هاشمی درزمينه مسائل جهان اسالم و وضعيت زندگی 
سياهپوس�تان امريکا فعاليت داش�ته و هم اکنون گوينده خبر 
و مستندساز شبکه انگليس�ی زبان پرس تی وی است. مرضيه 
هاشمی نياسری، سه فرزند و سه نوه دختر دارد و بزرگ ترين افتخار 
خود را مادربودن و پرورش يك خانواده موفق و معتقد می داند. با 
وی درباره وضعيت جامعه امريکا، انقالب اسالمی،چگونگی انتخاب 
اسالم، وضع جهانی اسالم و روحيه بسيجی به گفت وگو نشستيم. 
اين خبرنگار شبکه پرس تی وی معتقد است که زمينه تشکيل 

بسيج بين المللی در جهان اسالم فراهم است. 

اولين سؤالمان درباره داليل تغيير دين و انتخاب اسالم از 
سوی شما است. چگونه به اين انتخاب رسيديد ؟

رش��ته دانش��گاهی من خبرنگاری بود. بر همین اس��اس ش��ناخت 
جریان های مختلف دنیا برای من اهمیت داشت. من با برخی جریانات 
ضد ظلم آش��نا بودم و در این زمینه فعالیت می ک��ردم . وقتی انقالب 
درایران پیروز ش��د، به عنوان یک ژورنالیس��ت می خواس��تم دیدگاه 
دقیق تری در مورد انقالب و حوادث پیرامون آن داش��ته باشم. در آن 
دوران با دانشجویان ایرانی دردانشگاه خودمان ارتباط داشتم و از آنها 
درباره انقالب ایران پرسش می کردم. س��ؤال می کردم که چرا انقالب 
می کنند ، اهداف آنها چیست و چرا علیه ش��اه به پا خاسته اند. در این 

مورد تحقیق کردم اتفاقاً برخی دانشجویان مخالف شاه و برخی موافق 
شاه بودند. یعنی از هر دو طرف سؤال می کردم. این را هم بگویم که آن 
زمان 19سال داشتم. قبل از اینکه در ایران انقالب شود اطالعات زیادی 
از ایران نداشتم. اما پیروزی انقالب موجب ش��د درباره ایران سؤال و 
تحقیق کنم. برای خودم بسیار جالب بود که بدانم چرا این مردم به ویژه 
جوانان به دنبال یک پیرم��رد راه افتاده اند و رژیم حاکم را س��رنگون 
کردند. در همین رابطه یک روز وقتی با یک دانشجوی ایرانی صحبت 
می کردم ، گفت اگر می خواهی خوب متوجه زمینه های پیروزی انقالب 
ایران شوی و اینکه مبانی این انقالب چیست ، باید با قرآن آشنا شوی و 
آن را بخوانی. چون ریشه این انقالب قرآن ما است و نکته مهم انقالب 
هم آموزه های قرآن در خصوص استکبارستیزی و مبارزه با ظالم و زیر 
بار ظلم نرفتن است. همین باعث شد من شروع به مطالعه قرآن کنم تا 

بتوانم اطالعات بیشتری کسب کنم. 
قرآن را چگونه تهيه کرديد؟

اول از خود بچه های ایرانی گرفتم ام��ا بعد خودم یک جلد 
قرآن با ترجمه انگلیسی خریدم. شروع به خواندن قرآن کردم تا راه امام 
خمینی و انقالب ایران را بهتر بشناسم. هر چه بیشتر قرآن می خواندم 
بیشتر به دنبال تحقیق می رفتم. این حرکت دو سال و نیم طول کشید. 
قرآن را با انجیل خودمان مقایسه می کردم. دیدم قرآن بسیار منطقی 
است. از پدر و مادر و فعاالن در کلیسا هم سؤال می کردم. در پایان این 

تحقیق دو سال و نیمه مسلمان و شیعه شدم. 
خانواده مخالفتی با اين اقدام شما نداشت؟

من با والدینم در یک شهر نبودم اما با مادرم در ارتباط بودم. 
به مادر می گفتم که در حال این تحقیق هستم و قرآن را مطالعه و آن را 
با انجیل مقایسه می کنم. در مورد دین خودمان مسیحیت هم از ایشان 
سؤال می کردم. خالصه اینکه مادرم در جریان بود. وقتی به مادر گفتم 
که من مسلمان شدم،گفت هر طور فکر می کنی که حق هست همان را 

مبينا شانلو

گفت و گو با مرضيه هاشمی خبرنگار »پرس تی وی«  درباره روحيه بسيجی و اوضاع جهانی اسالم

امروز نياز است که 
ما بسيج بين المللی 
داشته باشيم. زمينه 
تشکيل آن تقريبا 
فراهم است. می بينيم 
جوانان در برخی 
کشور   ها همين روحيه 
بسيجيان ايران را 
دارند. البته به نوعی 
االن در اين کشور   ها 
بسيج را داريم

زمینه های تشكیل بسیج جهانی اسالم فراهم است
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انتخاب کن. اولین بار هم که مرا با حجاب اسالمی 
دید، مقداری برایش س��خت بود و گفت شما هیچ 
وقت نمی توانید پیشرفت کنید در حالی که آینده 
شما در رشته خبرنگاری و در تلویزیون خیلی روشن 
بود اما دیگر با حجاب از تو استقبال نخواهند کرد. در 
پاسخ مادرم گفتم اگر این راه که من انتخاب کرده 
ام، حق است ،پس دستور خدا را عمل کردم و چیزی 
بهتر و باالتر از این نیست و من تسلیم فرمان و تقدیر 

خدا هستم.
 بعد هم با يك ايرانی ازدواج کرديد؟

بله،چند ماه بعد از اینکه مسلمان شدم 
با ایشان ازدواج کردم. ایش��ان از افراد فعال محل 
تحصیل م��ا بود و هم دانش��گاهی من ب��ود. وقتی 
می خواس��ت با من ازدواج کن��د ابتدا ب��ا خانواده 
خودش در این مورد مشورت کرد. تلفنی با مادر و 
پدرش صحبت کرد و در مورد من هم گفت که تازه 
مسلمان شده اس��ت و می خواهد که با من ازدواج 
کند. خانواده ایش��ان که مؤم��ن و مذهبی بودند 
گفتند که صبر کن تا ما از قم استخاره بگیریم. آنها 
استخاره کردند و جواب استخاره اینگونه آمده بود 
که خیلی عالی اس��ت، عجله کنید. اینطور هم شد 
خیلی سریع مقدمات ازدواج ما فراهم شد. ازدواج 
خیلی موفقی هم داش��تیم. س��ه فرزند و چهار نوه 
دارم. البته ایشان بعد از 20 سال زندگی مشترک 

از دنیا رفت. 
اولين بار کی به ايران آمديد ؟

اواخر دوران جنگ ع��راق علیه ایران در 
زمان پذیرش قطعنامه 598 به ایران آمدیم. دو سال 

هم ماندیم و دوباره به امریکا برگشتیم. 
قبل از پيروزی انقالب اسالمی چقدر 
پيگير وقاي�ع ايران بودي�د. پيروزی 
انقالب و رهبری حضرت امام خمينی)ره( 
و انديشه   ها و آرمان های ايشان چقدر در 

گرايش شما به دين اسالم مؤثر بود؟
من همان زمان که حوادث در ایران اوج گرفت و 
منجر به پیروزی انقالب اسالمی شد، پیگیر وقایع 
انقالب بودم. همان دوران با اندیشه و آرمان های 
امام خمینی )ره( نیز آشنا شدم. می توانم بگویم 
همین آش��نایی نقش مهم��ی در گرایش من به 
اس��الم داش��ت. البته همان طور که قب��اًل گفتم 
تحقیق هم کردم ، قرآن  را مطالع��ه کردم و دین 
اسالم را با دین خودم مقایسه کردم و نتیجه همه 
آنها این شد که مسلمان شوم. یک نکته دیگر این 
است که من در مسائل سیاس��ی و اجتماعی هم 
فعال بودم اما بیشتر کسانی که در محیط دانشگاه 
با آنها آشنا بودم و ارتباط داشتم سوسیالیست یا 
کمونیس��ت بودند و من با آنها فعالیت می کردم 
مثل برگزاری تظاهرات امپریالیستی. البته معموالً 
اینها در آن زم��ان در همه جا فعالیت بیش��تری 
نسبت به سایر گروه   ها داشتند و فعال تر بودند. من 
ریشه مسیحی و مذهبی داشتم وقتی آنها وجود 
خدا را نفی می کردند، من واقعاً بر خود می لرزیدم. 
من وجود خدا را حس می کردم و قبول داش��تم 
لذا ش��نیدن حرف آنها برای من س��خت بود. تا 
اینکه با قرآن و انقالب اسالمی و امام خمینی)ره( 
آش��نا ش��دم و در انتخاب خود مصمم تر ش��دم. 
سخنرانی های مختلف امام را گوش می کردم. من 
ابتدا فارسی بلد نبودم اما همسرم برای من ترجمه 

می کرد. سخنرانی های ایش��ان از نظر من کاماًل 
منطقی بود. امام با اقتدار و شجاعانه علیه استکبار 
صحبت می کردند و ترسی به دل نداشتند و توکل 

به خدا داشتند. 
ش�ما فعالي�ت سياس�ی و اجتماعی 
داشتيد و به اقتضای رشته تحصيلی 
خود وقايع جهان را هم دنبال می کرديد . 
چقدر با واژه هايی مثل مبارزه و شهادت 
که در ايران رواج داشت، آشنا بوديد و چه 

تصوری از آن داشتيد؟
من خبرن��گاری می خواندم وقایع جه��ان را دنبال 
می کردم. خبر واقع��ه میدان ژاله)ش��هال( ایران و 
حوادث مشابه را ش��نیده بودم . حتی وقایع لبنان و 
فلس��طین را دنبال می کردم اما در جریان انقالب 
اسالمی بود که با واژه شهادت آشنا شدم. شهادت 
برای من مفهوم کاماًل روش��نی داش��ت. این را هم 
بگویم که در امری��کا هم وقایع مش��ابه رخ می داد 
مثاًل مبارزات س��یاه پوس��تان مطرح بود. موضوع 
نژادپرستی وجود داشت . وجود تبعیض در مدرسه 
و دانشگاه را لمس می کردم. مادرم با توجه به وجود 
همین تبعیض   ها همیشه می گفت شما باید بیشتر 
تالش کنید تا بهترین باش��ید. می گفت باید ش��ما 
تالش تان را مضاعف کنید تا در همه موارد نسبت 
به سفیدپوست   ها عالی باشید . من هم درسم خوب 
بود و این نصیحت م��ادر را گوش کردم . کالس اول 
در مدرسه س��یاه پوس��ت   ها بودم اما از کالس دوم 
ابتدایی به مدرسه سفید پوست   ها رفتم تا از بهترین 
امکانات تحصیلی استفاده کنم. اما نژاد پرستی آنها 
را می دیدم که فرق   ها می گذاشتند. همین تبعیض   ها 
و اتفاقات زمینه ساز برخی دگرگونی   ها شد و عده ای 
مخالف ظلم وتبعیض بودن��د و برای رفع آن مبارزه 
می کردند. خیلی   ها هم در این راه جانشان را از دست 
می دادند،درست است که مس��لمان نبودند حتی 
برخی مذهبی هم نبودند اما جان باختن آنها موجب 
شد که حرکت آنها زنده بماند. می خواهم بگویم در 
جامعه امریکا هم شاهد مبارزه و مقابله با جریان هایی 
مثل نژاد پرستی بودم. اما در جریان انقالب اسالمی 

بود که با واژه شهادت آشنا شدم. 
آيا مرضيه هاش�می خ�ودش را يك 
بسيجی می داند، چه تعريفی از روحيه 

بسيجی داريد؟
ان ش��اءاهلل. تالش و امید من این اس��ت که برای 

خدا و با خل��وص نیت کار کنم. فک��ر می کنم این 
فعالیت هایی که من انج��ام می دهم واقعاً یک نیاز 
است. الزمه سختی   ها به جان خریدن و در این راه 
قدم برداشتن و داشتن روحیه بسیجی است. مادر 
وسط میدان جنگ نرم هستیم و شما می بینید که 
چقدر حضرت آقا در ای��ن مورد صحبت می کنند. 
آنچه بر عهده ما اس��ت سخت اس��ت اما یک نیاز 
ضروری اس��ت. همه ما باید به ای��ن فکر کنیم که 
در این مسیر چه باید کرد و وظیفه ما چیست. اگر 
بتوانم باید قدمی بردارم. این بر من واجب اس��ت. 
ان ش��اءاهلل باروحیه بس��یجی کار کنم و بسیجی 

بشوم. 
روحيه بسيجی و مفاهيم انقالبی چقدر 
می توان�د برای جوان�ان ديگر به ويژه 
کش�ورهای حاض�ر در جبه�ه مقاومت 

اسالمی جذاب باشد ؟ 
امروز نیاز است که ما بسیج بین المللی داشته باشیم. 
زمینه تش��کیل آن تقریبا فراهم اس��ت. می بینیم 
جوانان در برخی کشور   ها همین روحیه بسیجیان 
ایران را دارند. البته به نوعی االن در این کش��ور   ها 
بسیج را داریم. مثالً حزب اهلل درلبنان و حشدالشعبی 
در عراق و فاطمی��ون در افغانس��تان، زینبیون در 
پاکس��تان و جاهای مختلف مصداق همین بسیج 
ایران هستند. جوانان این کش��ور   ها حاضرند برای 
پیشرفت اسالم و بیداری اسالمی و کمک به ظهور 
امام زمان)عج( خدمت کنند. بسیج باید ارتباطات 
بین المللی داشته باشد. امیدوارم این ارتباطات در 
امریکا ،یمن،سوریه، نیجریه ونقاط دیگربین بسیج 
ایران و جوانان این کش��ور   ها به وجود آید. تا شاهد 
تشکیل بسیج بین المللی باشیم. به عنوان کسی که 
اهل رسانه است و با کارکرد رسانه در جهان معاصر 
آشنا است می گویم باید کار رس��انه ای قوی انجام 
بگیرد تا بس��یج به عنوان یک الگو در همه کشور   ها 
معرفی و تشکیل شود. بعد هم همه این   ها به نوعی به 

یکدیگر وصل شوند و ارتباط داشته باشند. 
وقتی به امريکا می رفتي�د احتماالً از 
شما درباره ايران سؤال می کردند. آنها 
چه تصويری از ايران داش�تند و شما چه 
تصويری از ايران برای آنها ترسيم  کرديد. 

آيا از صحبت های شما قانع    می شدند؟
من وقتی به امریکا می رفتم تشکل های دانشجویان 
از مس��لمان و اقلیت   ها از من ب��رای صحبت درباره 

ایران ،اسالم و نژاد پرستی دعوت می کردند. من هم 
می رفتم. حتی در مورد ساخت مستند در مورد ایران 
تالش کردم. سعی می کردم که واقعیت هارا بگویم. 
آنها هم خیلی کنجکاو بودند واز من می پرس��یدند 
که درمورد ایران چه می دانید. معموال من مستند 
س��خن می گفتم. مواردی را به صورت پاور پوینت 
آماده و ارائه می کردم و حتی از نقاط مختلف کشور 
عکس   هایی تهی��ه کرده بودم که نش��ان می دادم و 
درباره ایران صحب��ت می کردم. ب��ه آنها می گفتم 
که ایران دش��منان زیادی دارد و لذا حفظ امنیت 
و داشتن قدرت بازدارندگی برای ایران بسیار مهم 

است. 
ماجرای دستگيری شما هم در امريکا 
بازتاب زيادی داش�ت. آنها که شعار 
آزادی بيان می دهند چگونه بازداش�ت 

شما را توجيه می کردند؟
به نظرم همه می دانند که شعار حقوق بشر و آزادی 
از سوی مقامات امریکایی یک ادعا و ادا است. فقط 
ش��عارش را می دهند و نقض حقوق بشر و آزادی 
در امریکا هر روز آشکارتر می شود. دستگیری من 
نمونه کوچکی از این واقعیت ب��ود. من امریکایی 
هستم وقتی با من اینطور برخورد می کنند، رفتار 
با دیگران را خودتان می توانید قضاوت کنید. اگر 
این اتفاق در ایران پیش می آمد و آن طور با یک زن 
خبرنگار برخورد می کردند در حالی که محکومیتی 
هم نداشت، چه سر و صدا   ها که راه نمی انداختند. 
امروز دانشمند ایرانی ما استاد سلیمانی یک سالی 
است که در بند امریکایی   ها است. این نمونه دیگر 
نقض آزادی در امریکا است. آنها خودشان دعوتش 
کردند برای همکاری واصرار کردند که بیاید ، بعد 
که آمد دس��تگیرش کردند. چ��ون نمی خواهند 
پیشرفت ایران را ببینند. فقط هم دستگیری آقای 
س��لیمانی نیس��ت ، دیگران هم بازداشت کردند. 
می خواهند جلوی پیشرفت ایران را بگیرند. دیدیم 
که نخبه های هسته ای ایران  را از طریق اسرائیل به 
شهادت رساندند. اینها دشمن جمهوري اسالمی 

هستند. 
با رهبر انقالب ديدار داشتيد؟

من خیلی مشتاق هس��تم که با ایشان 
یک دیدار از نزدیک داشته باشم که تاکنون میسر 
نشد. البته قباًل من در دیدار دسته جمعی با ایشان 
حضور داشتم. مثل دیداری که با شرکت کنندگان 
در کنفرانس بیداری اس��المی داش��تند ،اما دیدار 
خصوصی نداش��تم که ان شاءاهلل س��عادت داشته 
باشم و قس��متم بش��ود. البته هر روز برای ایشان 
دعا می کنم. خدا ایشان را برای همه ما حفظ کند 
و کمکش کند. وقتی م��ن روز اول از زندان بیرون 
آمدم ،دخترم یک کلیپ از ایشان برای من فرستاد و 
من گوش کردم و گفتم ایشان امید جوامع مختلف 
دنیا هستند. محکم و با بصیرت حرکت می کنند و 
درمورد مواضع جمهوری اسالمی یا صالبت صحبت 
می کنند. ایش��ان بسیار نترس و ش��جاع هستند و 
توکل زیادی به خداوند دارند و به نظرم وجود ایشان 
برای ما نعمتی است که باید قدرش را بیشتر بدانیم. 
خدا حفظش کندو م��ا را موفق کند تا زیر س��ایه 
ایشان گام برداریم و گوش به فرمان ایشان باشیم و 
به همان راهی برویم که ایشان مشخص می کنند. 

ان شاءاهلل والیت پذیر باشیم. 

اولین بار که مادرم مرا با حجاب اسالمی دید، برایش سخت بود و گفت: شما 
هیچ وقت نمی توانید پیشرفت کنید. در پاسخ مادرم گفتم: این راه که من 

انتخاب کرده ام، حق است و من تسلیم فرمان و تقدیر خدا هستم
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زمستان سال 60 که عيس�ي ش�باهت به ايران آمد، نوجواني1۸- 17 
ساله بود. يك س�ال و نيم قبل جنگي ناخواسته به ايران تحميل شده 
بود و او مي خواست به نبردي ورود کند که ظاهراً هيچ ارتباطي به يك 
جوان ترک نداشت. قبل از س�فر به ايران، شباهت يك زندگي آرام در 
شهر توزلوي ترکيه داشت. درسش را تازه تمام کرده و در يك رستوران 
مشغول به کار بود، اما اخبار ناگواري که از حمله غافلگيرکننده بعثي ها 
به ايران مي شنيد، خواب از چشم هايش ربوده مي شد. او نمي توانست 
نسبت به سرنوشت کشوري که با وقوع انقالب اسالمي، پرچم دار اسالم 
ناب محمدي در جهان بود، بي تفاوت باشد. به همين خاطر پدر و مادرش 
را راضي کرد تا براي جهاد به ايران سفر کند. با آغاز اين سفر پر فراز و 
نشيب، شباهت ديگر نتوانست روي پاهاي خودش به ترکيه بازگردد. هر 
دو پايش را در عمليات بدر از دست داد و 22 سال بعد با پاهاي مصنوعي 
به ترکيه بازگشت. گفت و گوي ما با اين جانباز ترکيه اي که بسيجيان را 

شبيه ترين آدم ها به اصحاب پيامبر مي داند، پيش  رو داريد. 

 متولد چه سالي هستيد آقاي شباهت، چطور شد که در بحبوحه 
جنگ تحميلي به ايران آمديد؟

من متولد سال 13۴3 در شهر توزلو از استان اقدیر ترکیه هستم. ما از خانواده هاي 
شیعه منطقه بودیم و عالقه زیادي به اهل بیت و مراجع عظام داشتیم. زماني که 
در ایران بحث انقالب داغ شد، رس��انه هاي آن زمان ترکیه علیه انقالب بودند. در 
تحلیل هایشان مي گفتند حکومتي که به دست روحانیون باشد، دوام نمي آورد و 
دوست داشتند شاه همچنان در قدرت باقي بماند، اما ما خوشحال بودیم که پس از 

سال ها فترت در جهان اسالم، قرار است بار دیگر حکومت عدل اسالمي در کشور 
همس��ایه مان ایران مستقر شود. انقالب که پیروز ش��د همچنان هجمه رسانه اي 
علیه آن بود. س��عي مي کردند وقایعي مثل ترور شخصیت هاي نظام، آشوب هاي 
داخلي و اوضاع کردستان ایران را بزرگ جلوه دهند. قلبمان مي تپید براي ایران و 
دوست داشتیم کاري انجام بدهیم تا اینکه بحث جنگ تحمیلي پیش آمد. رسانه ها 
مي گفتند ارتش ایران بعد از انقالب لطمه خورده و خیلي طول نمي کش��د عراق 
پیروز مي شود. من آن زمان به تازگي درسم را تمام کرده بودم و در یک رستوران 
کار مي کردم. دیگر نمي توانستم دست روي دست بگذارم. تصمیم گرفتم به ایران 

بیایم و در جنگ شرکت کنم. 
 نظر خانواده تان چه بود؟ قاعدتًا رفتن به يك کشوري که در 

آتش جنگ قرار داشت، کار راحتي نبود. 
م��ن اول پاس��پورتم را گرفتم و بعض��ي از مقدم��ات س��فر را مهیا ک��ردم، بعد 
موض��وع را به پدر و م��ادرم گفتم. بندگان خ��دا در عمل انجام ش��ده قرار گرفته 
بودند. البته آنها هم دلش��ان با امام و انقالب بود، ولي دلواپس��ي هاي خودش��ان 
را داش��تند. مش��کل اینجا بود که اگ��ر مي گفتم ب��راي جنگ به ای��ران مي روم، 
مس��ئوالن اجازه نمي دادند. قرار ش��د بگویم براي درس طلبگي مي روم. یک نفر 
هم بود که به اف��رادي مثل من کمک مي کرد به ایران س��فر کنن��د. خالصه 19 
 بهمن 1360 ب��ه ایران آمدم. آغاز س��فري بود که فکر نمي کردم 22 س��ال طول 

بکشد. 
 يعني سال ۸2 به ترکيه برگشتيد، چرا اينقدر طول کشيد؟ در 

تمام اين مدت با خانواده تان ارتباط داشتيد؟
فقط 1۴ ماه طول کشید تا توانستم در اولین عملیات دفاع مقدس شرکت کنم. بعد 
هم که درگیر جبهه و سپس جانبازي و. . . شدم. از طرفي سنم در مقطع سربازي 
بود و اگر برمي گشتم، ممنوع الخروجم مي کردند. بعد از اتمام دفاع مقدس چون 
هر دو پایم را در جنگ از دست داده بودم، در ترکیه نه کاري داشتم و نه زندگي و 

من عيسي شباهت معروف به »مهدوي« هنوز خودم را يك بسيجي مي دانم و به آن افتخار مي کنم

گفت و گو با عيسي شباهت، جانباز بسيجي اهل کشور ترکيه

غالمحسين بهبودی

نهضت حضرت 
امام، منادي اسالم 
ناب محمدي بود. ما 
مسلمان ها سال ها از 
غرب و شرق توسري 
خورده بوديم و حاال 
انقالبي اسالمي رخ 
داده بود که مي خواست 
احياکننده حکومت 
عدل پيامبر)ص( و 
حضرت علي)ع( باشد. 
پس ما بايد براي دفاع 
از نظام اسالمي تالش 
مي کرديم. جهاد همين 
است؛ راهي شدن در 
مسيري که مورد رضاي 
خداست، اگرچه سخت 
و پرمخاطره باشد

 بسیجي ها شبیه ترین افراد
به اصحاب پیامبر)ص( هستند
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نه هدف مشخصي. بنابراین ماندگار شدم و تا سال 
82 به ترکیه برنگشتم. البته خانواده ام مي آمدند و 
مي رفتند و این طور نبود که ب��ا هم هیچ ارتباطي 

نداشته باشیم. 
 اين چه نيرويي ب�ود که يك جوان 
ترکيه اي را به چنين سفر طوالني و 

پرمخاطره اي کشاند؟
نهضت حضرت امام، منادي اس��الم ناب محمدي 
بود. ما مسلمان ها س��ال ها از غرب و شرق توسري 
خورده بودیم و حاال انقالبي اسالمي رخ داده بود که 
مي خواست احیاکننده حکومت عدل پیامبر)ص( و 
حضرت علي)ع( باشد. پس ما باید براي دفاع از نظام 
اسالمي تالش مي کردیم. جهاد همین است؛ راهي 
شدن در مسیري که مورد رضاي خداست، اگرچه 

سخت و پرمخاطره باشد. 
 در صحبت هايتان گفتيد که 14ماه 
طول کش�يد تا در اولي�ن عمليات 
دفاع مقدس شرکت کنيد، در ايران چه 

اتفاقي برايتان افتاد؟

پس از ورودم به ایران به تبری��ز رفتم. آنجا قبل از 
من پنج نف��ر از جوان هاي ترکی��ه اي آمده بودند. 
راهنمایي ام کردند و گفتند، اول باید زبان فارسي 
یاد بگیریم و آموزش نظامي ببینیم. بنابراین رفتیم 
بناب، آنجا در خوابگاهي که بعدها تبدیل به مدرسه 
شد و زیر نظر دفتر امام جمعه بود، مستقر شدیم. 
درس طلبگي مي خواندیم و ب��ه مرور هم زبان یاد 
مي گرفتیم و هم به صورت جزئي آموزش نظامي 
مي دیدیم، 16نفر بودیم. دو نفر هم بعدها به جمع 
ما اضافه شدند. همین طور 1۴ماه گذشت و ما هم 
بیش��تر با محیط آشنا ش��دیم و خودمان را آماده 

حضور در جبهه کردیم. 
 قرار بود شما به عنوان يك بسيجي 
وارد جبهه ها بشويد، اولين بار کي با 

نام و مفهوم بسيج آشنا شديد؟ 
 موقع حضور م��ا در بن��اب، اوایل جن��گ بود. به 
مس��جد مي رفتیم و آنجا با افرادي آشنا مي شدیم 
که داوطلبانه به جبهه مي رفتند. به آنها بس��یجي 
مي گفتند. یکي خیاط بود و آن یکي نانوا و هر کسي 
شغل و حرفه اي براي خودش داشت، با وجود اینکه 
نظامي نبودند، کاماًل داوطلبانه به جبهه مي رفتند. 
ما هم که قرار بود بسیجي وار به جبهه برویم، براي 
همین موضوع بسیج و آشنایي با بسیجي ها براي مان 
جذابیت خاصي داشت. از طرفي هر گاه تشییع پیکر 
شهدا برگزار مي شد، در آن شرکت مي کردیم و شوق 
 پوشیدن لباس بسیجي ها و حضور جبهه در دل مان 

تازه مي شد. 
 اولين عملياتي که در آن ش�رکت 

کرديد چه بود؟
عملیات والفجریک بود. موقع اعزام که رس��ید، به 
مرند رفتیم و آنجا یک س��ري آموزش��ي نظامي را 
پشت سرگذاشتیم. سپس به مراغه و نهایتاً به تبریز 
رفتیم. در خیابان حاف��ظ تبریز یک پادگان بزرگ 

بود، آنجا تقسیم شدیم و به دزفول اعزاممان کردند. 
باز یک ماه در دزف��ول ماندیم و آم��وزش دیدیم. 
نهایتاً فروردین سال 62 براي شرکت در عملیات 

والفجریک به خط مقدم رفتیم. 
 برخي مي گويند جمع بس�يجي ها 
دفاع مقدس تکرار ناشدني است، 

شما اين جمع را چطور ديديد؟
قابل گفتن نیس��ت! یک چیزهایي را باید ببینید، 
نمي شود با زبان تعریف کرد. همین قدر بگویم که 
احساس مي کردم به 1۴00 سال پیش برگشته ام 
و با اصحاب پیامبر و ائمه اطهار)ع( رو به رو شده ام. 
من ابوذر و سلمان و مقداد را در جبهه دیدم. بسیج 
جمعي از عجای��ب بود، یکي از روس��تا، دیگري از 
شهر، یکي استاد دانشگاه، آن یکي کشاورز ساده، 

از انواع کس��وت ها و حتي ملیت ها در قالب بسیج 
جمع ش��ده بودند و هیچ فرقي بین یک فرمانده و 
یک بس��یجي س��اده نبود. همه با هم برادر بودند. 
آنجا ایثارگري هایي را دیدم ک��ه هیچ کجاي دنیا 
نظیرش دیده نمي شد. فرمانده گروهاني داشتیم 
که بي نهایت خاکي بود. یک بار دیدم غذاي بچه ها 
را روي دوشش انداخته و مي آورد. گفتم شما مگر 
فرمانده نیستید! شما چرا آذوغه بچه ها را مي آورید؟ 
خندید و گفت: اینجا همه برادر هستیم. هیچ فرقي 
بین من و دیگران نیس��ت اال اینکه مسئولیت من 
 بیشتر است و هر کسي هر کاري مي تواند باید انجام 

بدهد. 
 وقتي واژه بسيجي را مي شنويد ياد 
کدام يك از همرزمانتان مي افتيد؟

یکي دو تا نیس��تند، خیلي ها یادش��ان در ذهنم 
ماندگار اس��ت. در فضاي جبهه، خیلي ها مس��یر 
تکامل را طي مي کردند و وقتي به اوج مي رسیدند، 
شهید مي ش��دند. یکي شان ش��هید اکبر جوادي، 
فرمانده گ��ردان تخریب لش��کر31 عاش��ورا بود. 

یک آدم متدین و خاکي بود ک��ه نورانیت خاصي 
از چهره اش س��اطع مي شد. من س��عادت داشتم 
که به همراه ش��هید میکائیل صادق��ي به گردان 
تخریب بروم و در معیت ش��هید جوادي باش��یم. 
خود میکائیل روحیات عجیبي داشت. اوایل من در 
مهندسي رزمي بودم و در همین واحد وارد عملیات 
والفجریک شدم. بعدها میکائیل به گردان ما آمد و 
آشنایي مان شروع شد. جذب شخصیت او شدم و 
همراهش به گردان تخریب رفتم. در عملیات بدر 
چون منطقه آبگرفتگي داشت، بچه هاي تخریب 
را ب��ه گردان هاي مختلف تقس��یم کردن��د. من و 
میکائیل به گردان حضرت ابوالفضل)ع( رفتیم، بدر 
برایم خاطره انگیز است. در همین عملیات مکائیل 
صادقي و اکبر جوادي به شهادت رسیدند و من هم 

هر دو پایم را از دست دادم. 
 پاهايتان را در خنثي سازي مين از 

دست داديد؟
نه، عرض کردم ک��ه منطقه عملیاتي بدر آبگرفتي 
هور بود و نیروهاي تخریب در مراحل اول عملیات 
موفقیت چنداني پیش رو نداشتند، بنابراین ما به 
عنوان آرپي جي زن وارد عملیات ش��دیم. قرار بود 
بعد عبور از آب، پل ه��اي آن طرف را منهدم کنیم 
که در دومین روز عملیات یک گلوله خمپاره کنارم 
اصابت کرد و هر دو پایم را از دست دادم. یکي از زیر 
زانو و آن یکي هم در بیمارس��تان عفونت کرد و از 

باالي زانو قطع کردند. 
 رزمنده هاي ترکيه اي چند شهيد 
در دفاع مق�دس داده ان�د؟ آنها را 

مي شناختيد؟
س��ه نفر از هموطنانم در دفاع مقدس به شهادت 
رس��یدند. با دو نفر از آنها آشنایي و رفاقت داشتم. 
کمال قزل کایا از منطقه خود ما بود، شیعه مذهب 
بود و پدرش هم چند بار به ایران آمده بود. برادرش 
هم به عنوان طلبه به ایران آمد و درس مي خواند. 
کمال از طرف کمیته اعزام شده بود و سال 6۴ در 
قصرشیرین به شهادت رسید. پدرش هم آدم مذهبي 
و معتقدي بود، بعد از شهادت کمال یک بار که به 
ایران آمده بود، مقارن با عملیات کربالي5 ، اصرار 
داشت در عملیات شرکت کند که به خاطر شرایط 
 سني اش اجازه ندادند. االن پیکر کمال در قطعه 27 

دفن است. 
شهید دیگر دَد درویش است که سني مذهب بود، 
بعدها نام حسین بهشتي را براي خودش انتخاب 
کرد و با همین نام هم ش��ناخته مي شود. ایشان را 
زمان جنگ در تبریز دیدم، جوان تحصیلکرده اي 
بود و در آلمان زندگي مي کرد، مي گفت: »یک روز 
در آلمان یک خانم چادري را دیدم. اول فکر کردم 
شاید یک فرشته آسماني است که جلوي چشمم 
ظاهر شده است. چون اصاًل فکرش را نمي کردم در 
آلمان با یک خانم چادري رو به رو بش��وم. خالصه 
جلو رفتم و با آن خانم شروع به صحبت کردم. گفت: 
اهل تبریز است و برادرش جانباز شیمیایي و براي 
درمان به آلمان منتقل شده است. همراه آن خانم 
به بیمارستان رفتم و با برادرش آشنا شدم و همین 
آشنایي من را به ایران کشاند.« من در تبریز درویش 
را دیدم و راهنمایي اش کردم به قم برود و تحصیل 
کند. همانجا در روز عاشورا شیعه و بعد هم به جبهه 
اعزام شد و سال 65 به شهادت رسید. سومین شهید 
را متأسفانه نمي شناسم فقط خانواده اش را دیده ام. 
ایشان سني مذهب بود، ولي به عنوان یک بسیجي 

ترکیه اي در دفاع مقدس به شهادت رسید. 
 راهي که آغاز کرده بوديد، ارزش از 
دست دادن هر دوپايتان را داشت؟

هنوز هم معتقدم اگر طرف حق را ش��ناختي، باید 
براي محافظت از آن تالش کني. ش��هدا نه تنها به 
خاطر ایران بلکه به خاطر اس��الم رفتند. ما به آنها 
مدیونیم، هر کسي به خون شهدا خیانت کند بداند 
که به امام زمان)عج( خیانت کرده است. من عیسي 
شباهت که در ایران اسم مس��تعار مهدوي دارم و 
به آن ش��ناخته مي ش��وم، هنوز هم خودم را یک 
بس��یجي مي دانم و به جانبازي ام در دفاع مقدس 

افتخار مي کنم. 
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بسیج جمعي از عجایب بود، یکي از روستا، دیگري از شهر، یکي استاد دانشگاه، 
آن یکي کشاورز ساده، از انواع کسوت ها و حتي ملیت ها در قالب بسیج جمع 
شده بودند و هیچ فرقي بین یک فرمانده و یک بسیجي ساده نبود. همه با هم 

برادر بودند
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محبوبيت امام خميني )ره( و جذابيت هاي انقالب اسالمي دل عاشقان 
زيادي را در کش�ورهاي ديگر به س�وي خود جلب کرده است. شهيد 
دفاع مقدس، کمال کورسل از جواناني بود که پس از پيروزي انقالب با 
انديشه هاي امام خميني )ره( آشنا شد و اين آشنايي زمينه تشرف او به 
مذهب شيعه را فراهم کرد. کورسل کمي بعد از کشور فرانسه به ايران 
آمد تا به عنوان يك بس�يجي در دفاع مقدس حضور پيدا کند. شهيد 
کمال کورسل سال 1367 در جريان عمليات مرصاد به شهادت رسيد 
و در قم به خاک سپرده ش�د. خانواده کورس�ل در طول اين سال ها از 
پسرشان بي خبر بودند تا اينکه دو سال پيش براي زيارت مزار فرزندشان 
به ايران آمدند و براي اولين بار سر مزارش حاضر شدند. برادر شهيد، 
سليم کورسل نيز  به دين اس�الم و مذهب تشيع مشرف شده و اکنون 
يك سالي است که از آلمان به ايران آمده و دروس اسالمي را در قم فرا 
مي گيرد. او در گفت و گو با ما مي گويد، دوست دارد مثل برادرش سرباز  
خوبي براي اعتالي اسالم باش�د. گفت و گوي ما با وي را پيش رو داريد. 

چه اتفاقي باعث ش�د شهيد کورس�ل به دين اسالم و مذهب 
تشيع تشرف پيدا کند و عازم جبهه هاي دفاع مقدس شود؟ 

کمال در پاریس با دانشجویان پیرو خط امام آشنا ش��ده بود و در تظاهراتي که 
آنجا انجام مي دادند، ش��رکت مي کرد و در صف جلو قرار داشت و عکس امام را 
در دست مي گرفت. یک روز پلیس فرانس��ه جلوي او را مي گیرد و مي گوید شما 
که فرانسوي هستید، اینجا چه کار مي کنید؟ کمال جواب مي دهد: من با اینکه 
فرانسوي هستم، ولي مس��لمانم و اصلیتم به کشور تونس برمي گردد. برادرم در 
آن زمان مجذوب دانشجویان خط امام و در همان ایام مسلمان شیعه شده بود. 

کمال در همان سال ها نامه اي را به زبان عربي براي پدرم مي فرستد و خانواده ام از 
اینکه او چطور در این مدت زمان کوتاه توانسته هم زبان عربي را یاد بگیرد و هم 

مسلمان شود، تعجب مي کنند. 
ش�هيد کورس�ل در س�خنان امام خميني )ره( چه ديد و چه 

نکته اي باعث تحولش شد؟
ایش��ان از قبل پیش زمینه اي از اس��الم داش��ت، پذیرش این دین الهي برایش 
آسان تر بود. برادرم در سفر هاي تابستاني  به تونس تا حد کمي با اسالم آشنا شده 
بود. پدرم با او درباره دین اس��الم صحبت مي کرد و همچنین یک قرآن کوچک 
به او داده بود. همه اینها پیش زمینه کوچکي را در ذهن برادرم ایجاد کرده بود. 
مجموع این مسائل سبب مي شود وقتي در پاریس اسم اسالم، انقالب اسالمي و 
امام خمیني )ره( را مي شنود، با کنجکاوي و عالقه به سمتش برود. اینها موجب 
کشیده شدن کمال به سمت س��خنراني هاي امام خمیني )ره( شده بود. پس از 
شنیدن صحبت هاي امام خمیني )ره(، کمال مجذوب ایشان و انقالب مردم ایران 
مي شود و به همین خاطر در یکي از تظاهرات دانشجویان خط امام علیه منافقین 

شرکت مي کند و در کنار دیگر انقالبیون به فعالیت مي پردازد. 
خود شما چطور تصميم گرفتيد شيعه شويد؟ 

من حدود شش سال در آلمان بودم و آنجا با دوستاني از لبنان آشنا شدم 
و آنها زمینه آشنایي من با اهل بیت)ع( را مهیا کردند. پس از آن شروع به تحقیقات 
کردم و دین اسالم و مس��یر اهل بیت )ع( را، راه س��عادت دیدم. پس از پذیرفتن 
دین اسالم به زیارت امام رضا)ع( در مش��هد رفتم و بعد از آن راهي حرم حضرت 
معصومه)س( در قم شدم. مي خواستم به عنوان رزمنده مدافع حرم علیه تکفیري ها 
بجنگم که متأسفانه این اجازه را به من ندادند. به من گفتند جهاد شما فعالً در حوزه 
و تحصیل است. به خاطر تسلط من به زبان هاي خارجي قرار شد در کارهاي تبلیغ 

فعالیت داشته باشم تا به امید خدا در آزادي فلسطین شرکت کنم. 
پس مسلمان شدن برادرتان در اين بين نقشي نداشت؟

راستش را بخواهید من تا چندین سال اصاًل نمي دانستم چنین برادري 

برادر شهيد کمال کورسل از نحوه شيعه شدن خود و برادرش مي گويد

احمد محمد تبريزي

به لطف خدا، من و 
برادرم هر دو در يك 
مسير قرار گرفتيم. 
اين نعمت شهيد بود 
که شامل حال من هم 
شد و مرا به اين سمت 
سوق داد. برادرم خيلي 
به من کمك کرد تا 
بهتر مسيرم را پيدا 
کنم و متوجه واقعيت 
شوم. من قبالً مشکالت 
زيادي داشتم و راه حلي 
براي مشکالتم پيدا 
نمي کردم. برادر شهيدم 
به من کمك کرد تا از 
مشکالتم خارج شوم. 
ارتباطم با برادر شهيدم 
خوب است. من نزديك 
مزار برادرم کار مي کنم 
و در هفته پنج بار به 
زيارتش مي روم

 »کمال« شهید دفاع مقدس بود 
و من مي خواهم مدافع حرم شوم
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دارم! بعدها متوجه ش��دم که کمال برادرم قبل از 
تولد من به شهادت رسیده است. نمي دانم چرا پدر 

و مادرم از او چیزي به من نگفته بودند. 
خانواده ش�ما به مدت 30 س�ال از 
وضعي�ت برادرتان خبر نداش�تند. 
خود ش�ما چطور متوج�ه وجود کمال 

شديد؟
پدر و مادرم دو سال پیش مي خواس��تند به ایران 
بیایند و قبل از سفرش��ان درباره وضعیت ایران از 
من سؤال مي پرس��یدند. من خیلي اطالع زیادي 
ندارم چون فقط در شهرهاي مش��هد و قم بوده ام. 
بعد پرس��یدم براي چه مي خواهید به ایران بیایید 
که گفتند فقط براي تفریح مي آیی��م. من بعداً در 
اینترنت و فیس بوک عکس پدرم را در گلزار شهدا 
دیدم که در حال گریه کردن اس��ت. در پس��تي به 
زبان عربي نوشته شده بود: پدر شهید کورسل پس 
از 30 سال به دیدار فرزندش رفته است. من تعجب 
کردم. گفتم چرا پدرم این موضوع را به من نگفته 
است؟ من نمي دانس��تم چنین برادري دارم. بعد با 

مادرم صحبت کردم و او از اینکه من فهمیده ام در 
گلزار ش��هداي ایران بوده اند، تعجب کرد. گفت از 
کجا فهمیدي ما در گلزار شهدا بوده ایم؟ گفتم: در 
اینترنت عکس هایتان را دیدم. بعد مادرم ماجراي 
برادر ش��هیدم را برایم تعریف ک��رد و گفت کمال 
برادر شماست. من از اینکه یک برادر شهید داشتم، 

خیلي تعجب کردم. 
چطور ش�د که تا آن موقع به ش�ما 

حرفي از کمال نزده بودند؟
نمي دانم چرا نگفته بودند. من فقط مي دانس��تم 
که پدرم قباًل با زني فرانسوي )مادر کمال( ازدواج 
کرده و یک پسر داش��ته اس��ت. من فقط در این 

حد مي دانس��تم مادر کمال فرانسوي بود و جدا از 
پدرم زندگي مي کرد. مادر من تونسي و االن دیگر 
احس��اس مي کنم که هر دو از یک مادر هس��تیم. 
چون ه��ر دو اهل تش��یع و محب اه��ل بیت )ع( 
هس��تیم. همه بنده خدا و فرزند معنوي حضرت 
زهرا)س( هس��تیم. حضرت زهرا)س( مادر تمام 
شیعیان و انسان هاست. این براي من تا االن مثل 
خواب بوده اس��ت و االن دیگر مي دانم این خواب 
نیست و من مادري به نام س��یده زهرا)س( دارم. 
به لطف خدا من و برادرم هر دو در یک مسیر قرار 
گرفتیم. این نعمت ش��هید بود که شامل حال من 
هم شد و مرا به این سمت سوق داد. برادرم خیلي 
به من کمک کرد تا بهتر مس��یرم را پی��دا کنم و 
متوجه واقعیت ش��وم. من قباًل مش��کالت زیادي 
داشتم و راه حلي براي مش��کالتم پیدا نمي کردم. 
برادر شهیدم به من کمک کرد تا از مشکالتم خارج 
ش��وم. ارتباطم با برادر ش��هیدم خوب است. من 
نزدیک مزار برادرم کار مي کنم و در هفته پنج بار 

به زیارتش مي روم. 

اينکه برادرتان ش�يعه شده و براي 
تش�يع تحصيل مي کرده براي شما 

چه احساسي دارد؟
اینکه ما در راه حق و اهل بیت)ع( قدم گذاشته ایم، 
احس��اس خیلي خوبي به م��ن مي ده��د. راه اهل 
بی��ت)ع( راه حق اس��ت. امام رض��ا)ع( ولي نعمت 
ماس��ت. من خیلي افتخار مي کنم از اینکه چنین 
برادري داشته ام. من متوجه ش��ده ام ما مسلمانان 
شیعه، س��رباز امام مهدي)عج( هستند و شیعیان 
ملت عصر ظهور هستند. وقتي که تحقیقاتم از دین 
اسالم کامل شد از کش��ور آلمان خداحافظي کردم 
و به جمهوري اس��المي ایران آمدم و ان شاءاهلل به 

زودي از کربال تا قدس را خواهم رفت. من در آلمان 
مشغول تحصیل در رش��ته فیزیوتراپي بودم و االن 

علوم اسالمي را در قم مي خوانم. 
از برادرت�ان ديگ�ر چ�ه چيزهايي 

مي دانيد؟ 
دوس��تاني در قم به من گفته اند کمال استاد زبان 
عربي بود و خیلي باهوش بوده است. او خیلي انقالبي 
بود به امام خمیني )ره( عالقه داشت. اخالق خوب و 
مهرباني داشت و خیلي به دنبال علم و تحصیل بود. 
يك جايي خواندم که برادرتان تحت 
تأثير دعاي کميل به تشيع عالقه مند 

شده، درست است؟
هرشخصي که مسلمان و ش��یعه مي شود، داستان 
خ��ودش را دارد. ب��رادرم در پاری��س مقلدین امام 
خمیني )ره( را مي بیند و با آنها آشنا مي شود، بعد 
در یک حسینیه کنارشان دعاي کمیل مي خواند و 
از فرازهاي این دعا متحیر مي ش��ود. او به دوستان 
اهل سنتش از سوریه و مصر مي گوید، ما اهل سنت 
چنین دعاهایي را نداریم و خواندن این دعاها براي 

روح و نفس خیلي خوب اس��ت. ایشان خیلي تفکر 
کرد و گفت: این دعا باید ب��راي امیرالمؤمنین)ع( 
باش��د و ایش��ان ش��اگرد پیامبر اعظم بوده است. 
مي گفت کسي که این دعا از اوست اهل حق است و 
هر کسي که این دعا را مي خواند از اهل حق است. 

شما چطور به مذهب شيعه عالقه مند 
شديد؟

داس��تان خیل��ي عجیب��ي دارد. متأس��فانه مردم 
کشورهاي عربي احساس خوبي از شیعیان ندارند. 
زمان جنگ ایران و ع��راق ما فکر کردیم صدام یک 
قهرمان است. من یک عکس از صدام در اتاقم داشتم 
تا اینکه یک روز دوست لبناني ام این عکس را دید و 
گفت: شما از کشور تونس چرا عکس صدام ملعون را 
به دیوار زده اید؟ من گفتم: ایشان قهرمان مردم عرب 
است. او گفت: صدام یک جنایتکار است و باقر صدر و 
خواهرش را به قتل رسانده است. من بعداً در اینترنت 
درباره شهید صدر و شیوه حکومتداري صدام تحقیق 
کردم و بالفاصله عکس از صدام را از دیوار کنم و به 
زباله انداختم. من چند روزي در فکر بودم و در آخر با 

تحقیقات بیشتر فهمیدم تشیع راه حق است. 
س�ر مزار آق�ا کم�ال مي رويد چه 

چيزهايي به او مي گوييد؟
یک بار با زبان فارس��ي مي گویم سالم برادر، دیدي 
من هم مثل شما در ایران هستم و فارسي صحبت 
مي کنم، ولي ش��ما باهوش تر از من ب��ودي و بهتر 
فارسي صحبت مي کردي. یک بار با زبان فرانسوي 
با برادرم صحب��ت و درد دل مي کن��م. من االن در 
اینترنت و در شبکه هاي اجتماعي با زبان فرانسوي و 
عربي از برادر شهید مي نویسم. اگر مشکالتي داشته 
باش��م به برادرم مي گویم و مي دانم ک��ه او کمکم 
مي کند. ارتباطم ب��ا برادرم و دیگر ش��هداي دفاع 

مقدس خیلي خوب است. 
از ش�هداي دفاع مق�دس و دفاع از 

حرم چه کساني را مي شناسيد؟
با شهید لطفي  نیاس��ر ارتباط معنوي خوبي دارم. 
این شهید در راه مبارزه با اسرائیل به شهادت رسید 
و من در مراسم تشییع پیکرش��ان بودم. هر هفته 
با ایشان صحبت مي کنم و س��ر مزارش مي روم. با 
خانواده شهید حجت االسالم قاس��م رزاقي که در 
هواپیماي ش��هید محالتي حضور داشتند، دوست 
هستم و اگر مشکلي داشته باش��م سر مزار شهید 
مي روم و مي گویم. خیلي به ش��هید قاس��م رزاقي 

عالقه دارم. 
شما مي خواهيد راه برادرتان را چگونه 

ادامه دهيد؟
االن جه��اد اکب��ر خیلي مهم اس��ت. جه��اد اکبر 
یعني خانواده خ��وب براي تبلیغ مذهب ش��یعه و 
راه اهل بیت)ع( و س��خنان رهبر تربیت کنیم. بعد 
کم کم تا مرز فلسطین خواهم رفت و آنجا ان شاءاهلل 
شهید مي ش��وم. من تازه ازدواج کرده ام و همسري 
از اهواز گرفته ام. من و همس��رم هر دو در فلسطین 

شهید مي شویم. 
بعد از پاي�ان تحصي�الت در ايران 

مي مانيد؟
یک سال و هشت ماه اس��ت که در ایران هستم و تا 
زمان شهادتم در ایران مي مانم. از والیت تا شهادت 
شعار من است. ان شاءاهلل به عنوان شهید گمنام در 

گلزار شهداي قم دفن خواهم شد.  
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جهاد اکبر يعني خانواده خوب براي 
تبليغ مذهب شيعه و راه اهل بيت)ع( 
و س�خنان رهبر تربي�ت کنيم. بعد 
کم کم تا مرز فلس�طين خواهم رفت 
و آنجا ان ش�اءاهلل ش�هيد مي ش�وم. 
م�ن تازه ازدواج کرده ام و همس�ري 
از اهواز گرفته ام. من و همس�رم هر 
دو در فلس�طين ش�هيد مي ش�ويم

 اگر مشکالتي داشته باشم به برادر شهیدم کمال مي گویم و مي دانم که 
او کمکم مي کند. ارتباطم با برادرم و دیگر شهداي دفاع مقدس خیلي 

خوب است 
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غالمحسين بهبودی

زاده 12 اردیبهش��ت ماه 1370 در طبریاي لبنان، از 
همان جوانان دهه هفتادي بود که پس از گشایش جبهه 
مقاومت اسالمي، به خوبي نشان دادند اگر میداني به 
دست بیاورند، خلف شایسته اي براي پدران رزمنده شان 
خواهند بود. »شهید جهاد عماد مغنیه« نیز فرزند برومند 
یکي از فرماندهان حزب اهلل لبنان به نام عماد مغنیه بود 
که دستگاه هاي اطالعاتي رژیم صهیونیستي و غرب 
مدت ها به دنبال دس��تگیري یا ترور وي بودند.   عماد 
مغنیه با نام جهادي حاج رضوان، همان کسي است که 
سردار سلیماني از او به عنوان مالک اشتر محور مقاومت 
یاد کرده است. نام عماد مغنیه براي اولین بار در سال 
1361 شمسي، 9 سال قبل از آنکه جهاد به دنیا بیاید، 
مطرح شد. در پي اشغال لبنان توسط اسرائیل در سال 
1982 میالدي )61 شمسي( حاج رضوان با تعدادي 
از جوانان همپیمان خود در مدخل ورودي بیروت در 
منطقه ُخلد، با اشغالگران اس��رائیلي جنگید و ضرب 
شصت خوبي به آنها نشان داد. از همین آوردگاه بود که 

او و یارانش به نیروهاي »المخینیون« معروف شدند. 
شهید عماد مغنیه پس از تأس��یس حزب اهلل لبنان 
از فرمانده��ان محوري آن ش��د. اوج رش��ادت هاي 
او در جنگ 33 روزه بود که باعث ش��د نام مس��تعار 
»حاج رضوان« در سراسر جهان بازتاب داشته باشد 
و بسیاري از سرویس هاي جاسوسي به دنبال شبهي 
بگردند که ب��ه دلیل اطالعات ک��م از وی تا مدت ها 
فکر مي کردند اصاًل وجود خارجي نداشته باشد. هر 
چند طرح ترور حاج رضوان از سال 1996 به صورت 
جدي مطرح شده بود و در این سال یکي از برادرانش 
به نام فواد مغنیه به شهادت رسید، اما پس از جنگ 
33 روزه و شکس��ت خفت بار رژیم صهیونیستي بود 
که طرح ترور عماد مغنیه دوباره با جدیت بیشتري 

مطرح ش��د تا نهایتاً وي در روز سه شنبه 23 بهمن 
1386 )12 فوریه 2008( در شب شهادت حضرت 
رقیه )س( توس��ط سرویس جاسوس��ي اسرائیل در 

دمشق به شهادت رسید. 
در زمان شهادت عماد، فرزندش جهاد تنها 16 سال 
داشت. جهاد نام یکي دیگر از برادران حاج رضوان بود 
بود که براي زنده نگه داشتن یاد وي، این نام را براي 
فرزندش انتخاب کرد. در زمان شهادت عماد مغنیه 
هیچ کدام از دشمنان حزب اهلل و عماد مغنیه تصور 
نمي کردند که این نوجوان 16 ساله به زودي پا جای 
پاي پدر خود بگ��ذارد. جهاد که به واس��طه پدرش 
تا حدي در فضاي مقاومت ق��رار گرفته بود، پس از 
ش��هادت عماد، رابطه بس��یار نزدیکي با سیدحسن 
نصراهلل، دبیر کل حزب اهلل و همچنین س��ردار قاسم 
س��لیماني، فرمانده نیروي قدس س��پاه برقرار کرد. 
در این بین رابطه جهاد و س��ردار سلیماني به قدري 
تنگاتنگ بود که بس��یاري از نزدیکان، حاج قاسم را 
پدر معنوي جهاد مي دانس��تند.  کما اینکه اولین بار 
نیز افکار عمومي با چهره جهاد مغنیه در زماني آشنا 
شد که او در مراسم ختم مادر سردار سلیماني شرکت 
کرده بود. در آن مراس��م، یک جوان با چهره اي که 
نشان مي داد ایراني نیست، پشت سر سردار سلیماني 
ایستاده و به مهمان ها خوش��امد مي گفت. در ایران 
کمتر کسي او را مي ش��ناخت، ولي در بین نیروهاي 
حزب اهلل لبنان، خصوصاً آنها که سابقه زیادي در این 
گروه داش��تند، جهاد مغنیه چهره اي شناخته شده 
بود، چراکه با کالم فصیحي که داشت، بارها در مراسم 
مختلف سخنراني مي کرد و با آنکه سن کمي داشت، 

حرف هاي پر مغزي بر زبان جاري مي کرد. 
فعالیت هاي جهادي »جهاد مغنیه« در جبهه دفاع 
از ح��رم رخ نش��ان داد. گویي این عرص��ه و میدان 
محکي بود ت��ا رزمندگان ج��وان جبه��ه مقاومت 
اس��المي از ایران گرفته تا افغانستان، عراق و لبنان، 

توانایي هاي خود را نشان دهند. در طول سال هایي 
که کش��ور س��وریه گرفتار فتنه عبري- عربي شد و 
توسط گروه هاي تروریستي مورد حمله قرار گرفت، 
حزب اهلل لبنان س��عي کرد به کمک ای��ران و دولت 
سوریه، زیر س��اخت هاي جوالن را به دست گیرد و 
پایگاه مهمي در آنجا دایر کند. مس��ئول این پایگاه 
کس��ي نبود جز جهاد مغنیه که در آن زمان جواني 

20 ساله بود. 
منطقه جوالن براي دوطرف درگیري بس��یار حائز 
اهمیت بود، چراکه بسیاري از تروریست هاي حاضر 
در سوریه، از آنجا خود را به لبنان مي رساندند و در پي 
ایجاد فتنه اي دیگر در لبنان بودند. وقتي که حزب اهلل 
توانس��ت پایگاه خود را در جوالن استحکام بخشد، 
گفته مي ش��د ارتش آزاد به اطالعاتي دس��ت یافته 
که نشان مي دهد جهاد مسئول این پایگاه و در کل 

موضوع استقرار حزب اهلل در جوالن است. 
از همین زم��ان بود که رژیم صهیونیس��تي تصمیم 
گرفت جهاد را ترور کند. برخي مي گفتند این تصمیم 
از سوي شخص نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل گرفته 
شده است. یکي از عمده ترین دالیل این تصمیم همان 
موضوع حضور عماد مغنیه در بخش اش��غال نشده 

جوالن و نظارت و فرماندهي او بر نیروهاي حزب اهلل 
در آنجا بود. در واقع نام جهاد مغنیه، صهیونیست ها را 
به یاد حاج رضوان مي انداخت و آنها نمي خواستند بار 

دیگر کابوس مغنیه برایشان تکرار شود. 
طرح ترور جهاد مغنیه روز 28 دي ماه 1393 به اجرا 
درآمد. در آن روز ش��هید مغنیه به همراه تعدادي از 
همرزمان و از جمله س��ردار محمد علي اهلل دادي از 
رزمندگان و فرماندهان دفاع مقدس، در حال بازدید 
از نواحي مرزي جوالن اشغالي بودند که یک فروند 
بالگرد تهاجمي اسرائیل به خودروي آنها حمله کرد 
و با شلیک دو موشک، جهاد مغنیه، سردار اهلل دادي و 

پنج نفر از همراهانشان را به شهادت رساندند. 
هفت س��ال پس از ش��هادت حاج رضوان، فرزندش 
»جهاد« که تنها 23 سال داشت با بال هاي شهادت 
پر کشید و خود را به پدر رساند. پیکر جهاد مغنیه در 
کنار مزار پدرش آرام گرفت تا این پدر و پسر در منزل 

آخرت نیز همنشین و قرین یکدیگر باشند. 
جهاد در یکي از س��خنراني هایش که در 17 سالگي 
ایراد کرده ب��ود، مي گوید: »م��ا در مواجهه با مرگ، 
رس��یدن به ش��هادت و بزرگي را انتخاب کرده ایم؛ 
ما فرزندان کس��اني هس��تیم که م��رگ راه آنها را 
نمي شناسد؛ چراکه آنها به وسیله مرگ در مسیر خدا 
صعود کرده اند و به زندگي و نشاط دست یافته اند. جز 
کس��ي که ابرها از دیدگانش کنار رفتند را احساس 
نمي کنند،  از این رو آنچه را که کسي ندیده مي بیند 
و آنچه به قلب کسي خطور نکرده، به قلب وي خطور 
مي کند. ما فرزندان کساني هستیم که در راه دفاع از 
مرزهاي وطن جز زیبایي چیزي ندیدند. وطني که 
ما ش��رم داریم آن را رها کنیم هر چقدر تهدید هم 
باشد؛ ما سربلند مي ایستیم و افتخار مي کنیم که در 
راه دفاع از مرزهاي وطن جز زیبایي چیزي ندیدیم. 
ما سربلند مي ایستیم و افتخار مي کنیم که میوه هاي 

سال ها جهاد با چشماني باز هستیم....«  

جهاد عماد مغنيه، شهيد شاخص بسيج 
در عرصه بين الملل و جهان اسالم

جا پاي پدر 
 گذاشت حتي

 در شهادت

رابطه جهاد و سردار سلیماني به قدري تنگاتنگ بود که بسیاري از نزدیکان، حاج 
قاسم را پدر معنوي جهاد مي دانستند.  کما اینکه اولین بار نیز افکار عمومي با 
چهره جهاد مغنیه در زماني آشنا شد که او در مراسم ختم مادر سردار سلیماني 

شرکت کرده بود
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بس�يج مس�تضعفين از همان زمان تشکيل در 
پنجم آذرماه 135۸، در ميان اقشار و قوميت هاي 
مختلف ايراني گس�ترش يافت. جنگ تحميلي 
آوردگاهي بود که شيعه و سني، عرب و لر و آذري 
و... دوش�ادوش هم در قالب نيروهاي بس�يجي 
در جبهه ه�ا ش�رکت و حماس�ه هاي بس�ياري 
خلق کردند. بعد از اتمام دفاع مقدس نيز تفکر 
بسيجي همواره اذهان حقيقت جو را متوجه خود 
مي ساخت و صرف نظر از قوميت و مذهب، سبب 
جذب جوانان به اين نهاد انقالبي مي ش�د. رضا 
رس�تمي از اهالي مريوان، يکي از بسيجي هاي 
اهل س�نت خطه کردس�تان اس�ت که تا کنون 
کتاب هاي متعددي در خصوص ش�هداي دفاع 
مقدس به انتشار رسانده است. گفت و گوي ما با 

وي را پيش رو داريد. 

آقاي رس�تمي از خودتان بگوييد. از 
کدام مذهب اهل تسنن هستيد؟ چطور 

شد که جذب بسيج شديد؟
بنده شافعي مذهب هستم. متولد شهرستان پاوه که 
اکنون در مریوان زندگ��ي مي کنم. توجه به مفاهیمي 
چون انقالب اسالمي، والیت فقیه و بسیج در خانواده ما 
موروثي است. دو عمویم به نام هاي غالمرضا و حمیدرضا 
رستمي از شهداي سپاه پاس��داران انقالب اسالمي در 
دفاع مقدس هس��تند. پدرم هم بسیجي است. به این 
ترتیب از همان کودکي از طریق ش��رکت نزدیکانم در 
بسیج و سپاه و دفاع مقدس، با مفهوم بسیج آشنا شدم. 
االن حدود 23سال سابقه بسیجي فعال دارم. مدرک 
لیس��انس هنرهاي تجس��مي را هم اخذ کرده ام و از 
13سال پیش عضو سپاه پاسداران در شهرستان مریوان 

و سروآباد هستم. 
پ�س پدرت�ان ه�م از بس�يجي هاي 

پيشکسوت منطقه هستند؟
بله، ایشان از فرماندهان بسیج هستند و خودشان هم در 
کودکي ما را به حضور در بسیج تشویق مي کردند. بنده با 
الگوبرداري از پدرم و همچنین مطالعه در مجاهدت هاي 
مقام معظم رهبري، حاج احمد متوسلیان و شهید ناصر 

کاظمي جذب بسیج شدم. 
بسيجي بودن در منطقه شما که گاه از 
وج�ود ضدانق�الب رنج مي ب�رد، چه 

سختي هايي دارد؟
سؤال خوبي است. چون خیلي ها فکر مي کنند در شرایط 
کنوني که امنیت برقرار است، بسیجي بودن کار سختي 
نیست. در خیلي از شهرهاي بزرگ مثل تهران، عضویت 
در بس��یج هزینه چنداني ندارد ی��ا مي توانیم بگوییم 
بدون هزینه است اما همان طور که مقام معظم رهبري 

فرمودند: »جوان پیشمرگ مسلمان کرد در این نقطه 
و به خصوص در مناطق نزدیک مرز، در حالي  که خود 
حافِظ امنیت کوچه، بازار، شهر و بیابان بود، دشمنان از 
او انتقام مي گرفتند، گروه هاي مسلِح مزدورِ دشمن، به 
انتقام رشادت هاي این جوانان، حتي گاهي خانواده هاي 
آنها را از دم تیِغ بي رحمانه جنایت خودشان گذراندند...« 
بسیجي بودن در مناطق مرزي با سختي هاي بسیاري 

همراه است. در منطقه ما مریوان با توجه به اینکه نزدیک 
مرز است، بسیج بودن منجر به تهدید از طرف ضدانقالب 
هم براي خود فرد و هم براي خانواده اش مي شود. خود 
من به شخصه با چنین تهدیدهایي روبه رو بوده و هستم. 
خیلي وقت ها کانال هاي مجازي که مرتبط با ش��هدا و 
مفاهیم ارزشي ایجاد مي کنم، مورد هجمه ضد انقالب 
قرار مي گیرد و مرتب مجبور مي شوم آنها را تغییر بدهم. 
ممکن است اين س�ؤال براي شما که 
س�ال هاس�ت بس�يجي هس�تيد 
موضوعيت نداشته باشد، اما شايد براي 
برخ�ي از جوان ه�اي کش�ورمان چنين 
سؤاالتي پيش بيايد که چطور مي شود يك 
فرد اهل س�نت جذب انقالب و بسيجي 
مي ش�ود که رهبري آن را ي�ك روحاني 

شيعه برعهده دارد؟
بسیجي بودن مختص برادران شیعه نیست. ما اهل تسنن 
با دادن 5هزارو۴00 شهید بسیج در استان کردستان ثابت 
کردیم که پیرو والیت فقیه و انقالب اسالمي هستیم. همه 
ما ایراني هس��تیم و باید به فرمان رهبري جامه عمل 
بپوشانیم. بسیج نهادي است که پاک  ترین انسان ها با 
روحیه جهادي در آن فعالیت مي کنند و به امنیت، رشد 
و توسعه کشورمان مي پردازند. حاال من که اهل سنت 
هستم چرا نباید در چنین نهادي که حاکي از عشق و 

اخالص و ایثار است حضور داشته باشم؟ 
اگ�ر بخواهيم يك نف�ر را ب�ه عنوان 
بس�يجي معرفي کنيد، آن ش�خص 

کيست؟
 بسیجي یعني سیدعلي خامنه اي که تمام زندگي اش را 

وقف اسالم کرده است. 
ش�ما فعاليت هاي زيادي در خصوص 
شناس�اندن ش�هداي دفاع مقدس و 

همين طور ش�هداي ح�وادث گوناگون 
انقالب انجام مي دهيد. از فعاليت هاي تان 

بگوييد. 
من هم براي شهداي شیعه، هم براي اهل تسنن کتاب 
نوش��تم و هیچ فرقي ندارد که این شهید چه قومیت 
یا مذهب��ي دارد. یکي از کتاب هاي م��ن حلقه وصل 
زندگي شهید مدافع حرم منوچهر سعیدي است که 
ایشان شیعه مذهب بودند یا همین طور کتاب هایي 
در خصوص ش��هداي اهل تس��نن دارم. مقام معظم 
رهبري س��ال 1388 با س��فر تاریخي که به اس��تان 
کردستان داشتند، فرمودند، شهداي استان کردستان 
مظلومند، این ش��هدا را از گمنام��ي و مظلومیت در 
بیاورید. در همین راستا بنده به عنوان چراغ راه، خادم 
و خدمتگزار ش��هدا شدم و توانس��تم 10۴1شهید از 
شهداي شهرستان س��روآباد و مریوان را از گمنامي و 
مظلومیت درآوردم. اینجانب مؤلف 80 عنوان کتاب 
در عرصه دفاع مقدس و ش��هداي مریوان و سروآباد 
هستم. همین طور توانس��تم به جمع آوري 18هزار 
عکس دفاع مق��دس بپردازم و طراح��ي یادمان هاي 
شهرستان مریوان و سروآباد از دیگر فعالیت هاي بنده 
است. ساخت 185 فیلم مستند از شهداي سپاه مریوان 
و پخش آن در شبکه اس��تاني، برگزاري یادواره هاي 
ش��هدا و... از دیگر خدماتي اس��ت ک��ه توفیق انجام 
داشتم. در کل سعي کردم هر جا سخن از شهدا باشد 
پاي کار بیایم و خالصانه در یادواره شهدا فعالیت کنم. 
همچنین در تربیت هنرمندان و فرزندان ش��هدا هم 
گام هایي را برداشته ایم. همه این فعالیت ها را مدیون 
همان انگیزه و روحیه اي مي دانم که حضور در بسیج به 
بنده منتقل کرده است. بسیجي کاري به نتیجه ندارد 
بلکه تکلیفش را انجام مي دهد و در این راه سختي ها 

برایش معني ندارد. 

جاذبه بسیج عشق است و قوم و مذهب نمی شناسد
گفت وگو با يك بسيجي اهل سنت

من هم براي ش�هداي شيعه، هم براي 
اهل تسنن کتاب نوشتم و هيچ فرقي 
ن�دارد که اين ش�هيد چ�ه قوميت يا 
مذهبي دارد. مقام معظم رهبري سال 
13۸۸ با س�فر تاريخي که به اس�تان 
کردستان داشتند، فرمودند، شهداي 

استان کردستان مظلومند...

 بسیجي بودن مختص برادران شیعه نیست. ما اهل تسنن با دادن 5هزارو۴00 شهید 
بسیج در استان کردستان ثابت کردیم که پیرو والیت فقیه و انقالب اسالمي هستیم. 
همه ما ایراني هستیم و باید به فرمان رهبري جامه عمل بپوشانیم. بسیج نهادي است که 

پاک  ترین انسان ها با روحیه جهادي در آن فعالیت مي کنند

محمدرضا محمدي

فصل 6بسيج  و اهل سنت
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وقتي دفتر شهداي مدافع حرم را ورق مي زنيم، 
نام چندين شهيد اهل سنت در ميان اين شهدا 
ديده مي ش�ود. ش�هدايي از ديار سيس�تان و 
بلوچستان که به صورت داوطلبانه و بسيجي وار 
به جنگ با تروريست هاي تکفيري شتافتند و با 
شهادتشان بر پيوند محکم شيعه و سني در ايران 
صحه گذاشتند. دش�من که در موضوع عراق و 
سوريه به دنبال تفرقه ميان شيعيان و اهل سنت 
بود، با مطرح کردن مسائل عقيدتي مي خواست 
تخم تفرقه و نقاق را ميان مردم ايران بکارد که 
آگاهي و درک باالي اهل سنت کشورمان طرح و 
نقشه هاي دشمنان را نقش بر آب کرد. عضويت 
اهل سنت کشورمان در بسيج نشان مي دهد که 
اين شجره طيبه انقالب اسالمي هيچ حد و مرزي 
نمي شناس�د و قلوب هر آزاده اي در هر کجاي 
جهان و با هر مليتي را تسخير مي کند. مروري 
کوتاه بر زندگي اين دو ش�هيد مدافع حرم اهل 

سنت را پيش رو داريد. 

     شهيد عمر مالزهي
»شهید عمر مالزهي«، اولین شهید اهل سنت است 
که آذر س��ال 9۴ در س��وریه در حال دفاع از اسالم 
ناب محمدي و مبارزه با تروریس��ت هاي تکفیري 
به شهادت رس��ید. وي از اهالي شهرستان نیکشهر 
استان سیستان و بلوچس��تان بود که چهار فرزند 
به نام هاي محمد رضا، فائزه، مریم و بتول از خود به 

یادگار گذاشته است. 
شهر نیکشهر کوچک ترین شهید را در کشور دارد 
که در 11 سالگي شهید مي شود. اولین شهید بلوچ 
استان در هشت سال دفاع مقدس شهید فتوحي در 
سیستان و بلوچستان از نیکشهر است. اولین شهید 
اهل تسنن خارج از مرز ایران هم عمر مالزهي است 

که در این شهر به دنیا آمده است. 
علي مالزهي درباره دالیل رفتن برادرش به سوریه 
مي گوید: عمر و سایر شهیدان اهل تسنن مسائلي 
را دیدند و درک کردن��د تا به همنوع��ان، وطن و 
دینشان کمک کنند. قبل از اینکه برادرم به سوریه 
اعزام ش��ود ما کاًل از جنایات داع��ش و گروه هاي 
تکفیري، س��لفي و وهابي به ش��دت بیزار بودیم و 
آن را محکوم مي کردیم، چون این گروه ها فقط در 
حال خراب کردن وجهه اسالم هستند. بسیاري از 
اهل تسنن مخالف عقاید س��لفي و وهابي هستند 
 و متأس��فانه آنها با نام اهل تس��نن جنایاتشان را 

انجام مي دهند. 
برادر ش��هید خاطره دیدارش��ان با رهبر انقالب را 
چنین بیان مي کند: رهبر انق��الب در این دیدار به 
پدر و مادرم و همسرش��هید دلداري مي دهند و به 
خاطر اینکه فرزندشان در این راه شهید شده تبریک 
مي گویند. بیشتر در رابطه با وحدت شیعه و سني 
صحبت مي کنند و مي گویند ش��یعه و سني با هم 

برابرند و در جنگي شهید شده اند که بیرون از خاک 
ایران بوده و همین نشان مي دهد مردم سیستان و 
بلوچستان کاماًل با نظام هس��تند. این دیدار خیلي 

باعث دلگرمي مان شد. 
یک سال پس از شهادت عمر مالزهي، پدر این شهید 
بزرگوار در بیمارس��تاني در زاه��دان دار فاني را وداع 
گفت تا یکي از چهره ه��اي ماندگار جبهه مقاومت به 
فرزند ش��هیدش بپیوندد. حرف هاي امیدوارکننده و 
الهام بخش پدر شهید مالزهي جبهه تازه اي در شرق 
کشور گشود. اسماعیل مالزهي در روز تشییع فرزندش 
با دلي قرص و اراده اي محکم بیان کرد: راضي هستم 
به رضاي خدا. شهادت دست خداوند است. خداوند از 
نیت هاي انسان ها آگاه است. خوشحالم که حاال من 
هم پدر شهید هستم. مسلمان ها با هم برادرند. شیعه و 
سني برادرند و هر دو مورد ظلم داعش هستند. کسي 
که نظري خالف این داشته باشد، باعث تفرقه مي شود. 

من به فرزندم عمر تبریک مي گویم که مردانه جنگیده 
و به شهادت رسیده است. جوانان نیکشهر را به جهاد 
تشویق مي کنم تا بروند در سوریه بجنگند و از خون 

مسلمانان دفاع کنند. 
رهبر معظم انقالب در دیداري که با پدر شهید مالزهي 
داش��تند، روحیه ایش��ان را چنین توصیف کردند: 
»خانواده هایي از شهداي مدافع حرم پیش من آمدند 
که در بینشان چند خانواده س��ني بودند. خب، این 
برادر اهل سنت که براي دفاع از حرم حضرت زینب یا 
حرم امیرالمؤمنین یا حرم سیدالشهدا جوان خودش 
را راهی مي کند به جبهه، بعد هم که پیش ما مي آید، 
به جاي اظهار تأسف و به جاي اظهار غم و اندوه یا گالیه 
و شکایت، ابراز افتخار مي کند که پسر من در این راه 

شهید شده است.«
   شهيدسلمان برجسته

شهیدسلمان برجسته، پسر بزرگ خانواده و چشم 

و چراغ پدر بود. با دیدن جنایت هاي تروریست هاي 
تکفیري تصمیم به رفتن گرف��ت. او که از نوجواني 
س��ابقه عضویت در بس��یج را داش��ت ب��ه صورت 
داوطلبانه عازم سوریه شد. پدر سلمان از رزمندگان 
دفاع مقدس نیز تصمیم به رفتن گرفته بود و اینگونه 
پدر و پس��ر، در کنار هم در جبه��ه  مقاومت حاضر 

شدند. 
پدر شهید، پندوک برجسته درباره حضورشان در 
جبهه مقاومت مي گوید: در شهرداري بنت مشغول 
به کار بودم که خبر ش��دم مي ش��ود، داوطلبانه به 
سوریه براي دفاع از اسالم رفت، بنابراین از شهرداري 
استعفا داده و به عشق اسالم وارد دسته هاي رزمي 

شدم و در آنجا به همراه فرزندم تک تیرانداز بودم. 
پندوک برجس��ته در ادامه مي افزای��د: هفت نفر از 
همرزمان اهل سنت که با ما بودند در عملیات هاي 
مختلف ش��هید ش��دند همه آنها براي رضاي خدا 
آمده بودند و به امید خدا شهید شدند، پسر من نیز 
به عشق شهادت در راه اس��الم آمد و اکنون نیز به 
آرزویش رسیده اس��ت. داغ فرزند سخت است، اما 
اینکه دین خود را انجام داده باشي باعث خوشحالي 
مي شود؛ من فرزندم را در راه خدا و اسالم دادم براي 

همین خوشحالم. 
ش��هید س��لمان برجس��ته در اوج جواني و در 22 
سالگي رداي زیباي شهادت را به تن کرد و آسماني 
ش��د. ابراهیم درزاده، فرمانده پایگاه بسیج شهید 
برجس��ته درباره ش��هید چنین مي گوید: سلمان 
پسرخاله  و بسیجي پایگاهي بود که من فرمانده اش 
هستم. ایشان در پایگاه سرگروه حلقه هاي صالحین 
بود. همیش��ه در کالس هاي حلقه ه��اي صالحین 
حاضر بود و پاي ثابت کارها. همیش��ه در هر زمان 
و هر وقتي من به سلمان زنگ مي زدم و با او کاري 
داشتم او س��ریع حاضر مي ش��د و خودش را به ما 

مي رساند. 
درزاده درباره ویژگي هاي اخالقي شهید مي گوید: 
ش��هید اخالق بسیار خوبي داش��ت. با مردم بسیار 
خوب صحبت مي کرد و کاري که به او محول مي شد 
را به موقع و درست انجام مي داد. بسیار رو راست و 
صادق بود. در بحث اعزام به س��وریه موقع رفتن به 
من گفت من دارم مي روم،  اگر برگشتم که همدیگر 
را خواهیم دید و اگر برنگش��تم حاللم کنید. صبح 
خداحافظي کرد و رفت. بچه بسیار خوبي بود و یکي 
از نیروهاي فعال و پاي کارم بود. سابقه فعالیتش در 

بسیج خیلي خوب بود. 
این خویشاوند شهید با تأکید بر آگاهي و هدف واالي 
شهید برجسته بیان مي کند: سلمان بسیجي اي بود 
که مي دانست براي چه به سوریه مي رود. عالقه اش 
از روي انس��انیت بود. مي دانس��ت به کج��ا و براي 
چه مي رود. مي گفت رفتنم با خودم و برگش��تنم با 
خداست. ایشان مي دانست چه کار مي کند. سلمان 
اراده اش خیل��ي قوي بود. در اس��تان سیس��تان و 
بلوچستان اهل تس��نن و تشیع هیچ مشکلي با هم 
ندارند. شیعیان و س��ني ها به راحتي و به خوبي در 
کنار ه��م زندگ��ي مي کنند و هیچ مش��کلي با هم 

نداریم.    

دفاع از اسالم، شیعه و سني ندارد
بسيجيان اهل سنت دوشادوش مدافعان حرم می جنگيدند

يك سال پس از شهادت عمر مالزهي، 
پدر اين شهيد بزرگوار در بيمارستاني 
در زاه�دان دار فان�ي را وداع گف�ت 
تا يک�ي از چهره ه�اي ماندگار جبهه 

مقاومت به فرزند شهيدش بپيوندد

خانواده هایي از ش��هداي مدافع حرم پیش من آمدند که در بینشان چند خانواده 
سني بودند. خب، این برادر اهل سنت که براي دفاع از حرم حضرت زینب یا حرم 
امیرالمؤمنین یا حرم سیدالش��هدا جوان خودش را راه��ی مي کند به جبهه، بعد 
هم که پیش ما مي آید، به جاي اظهار تأس��ف و به جاي اظهار غم و اندوه یا گالیه و 

شکایت، ابراز افتخار مي کند که پسر من در این راه شهید شده است

روزبه صبور

  شهيد سلمان برجسته در کنار پدرش



با وجود اينکه 
محروميت ها و شرايط 
سخت زندگي را 
مي چشيد، اما نوجواني 
خوش بين و اميدوار، 
آرمانگرا و انقالبي 
بود. به انقالب و نظام 
و رهبرش عشق 
مي ورزيد و پيروي 
از ولي فقيه را الزم 
مي دانست. به همين 
دليل وقتي از زبان 
 امام )ره( شنيد که 
هر کس توانايي دارد 
به جبهه برود، با اينکه 
11سال داشت، خود را 
آماده اعزام کرد

نرگس انصاري

شهيد اخالقی با 11 سال سن کم سال ترين شهيد جنگ تحميلی از يك خانواده اهل 
تسنن نيك شهر بود که نامش را در ميان بزرگان ديباچه دفاع مقدس ثبت کرد

شهید سبیل اخالقي متولد 1353 در یکي از روس��تاهاي نیک شهر سیستان و 
بلوچستان بود که در سن 11 س��الگي در تاریخ 19 بهمن ماه 136۴ در منطقه 
هوارالعظیم به شهادت رسید. از سبیل اخالقي به عنوان جوان ترین رزمنده شهید 
دفاع مقدس یاد مي شود. نوجواني از یک خانواده اهل تسنن که از روستاي گالینک 
نیک شهر خوش درخشید و نامش را در تاریخ بزرگان دفاع مقدس به ثبت رساند. 

 بزرگمردي کوچك
س��بیل اخالقي از خانواده اي س��طح پایین ب��ه لحاظ اقتصادي ب��ود که پدرش 
براي امرار معاش و تأمین هزینه هاي زندگي به ش��هرهاي اطراف سفر مي کرد. 
در نبود بابا، سبیل مادر و س��ه خواهرش را سرپرس��تي مي کرد و همراه مادر به 
 کار کش��اورزي مي پرداخت. از این رو فقط توانس��ت تحصیل در دوره ابتدایي را 

به پایان برساند. 
در وصف همیاري او ب��ا خانواده در کت��اب زندگي اش که با عن��وان »میقات در 
نخلستان« منتشر شده، مي خوانیم:»پیرمرد سر چاه خم شده بود و سطل آبي را باال 
مي کشید. آفتاب گرم و سوزان به سرش مي تابید و دانه هاي درشت عرق از پشت 
گردنش راه افتاده بود؛ س��طل را با قدرت تمام، باال کشید و روي زمین گذاشت. 
نفس عمیقي کشید و دست چروکیده اش را به پشت گردنش برد و با دستمالي که 
دور گردنش بود، عرقش را پاک کرد. َسبیل از میان درختان نخل دوان دوان بیرون 
آمد و نفس  زنان به پدر بزرگ رسید. پدربزرگ متوجه آمدن َسبیل نشد، مدت ها 
بود گوش هایش سنگین ش��ده بود و صداها را خوب تشخیص نمي داد. َسبیل به 
پدربزرگ نزدیک شد و از پش��ت او را بغل کرد. پدربزرگ برگش��ت و تا َسبیل را 
دید خندید، به اندازه قد َسبیل خم شد و دستان کوچک او را گرفت و بوسه اي بر 

پیشاني اش زد و گفت: نوه عزیزم، اومدي به پدربزرگت کمک کني؟«

 بسيجي منضبط
ش��هید اخالقي در دوران نوجواني وارد بس��یج ش��د. فعالیت هایش در بسیج 
چشمگیر بود و همه از او به عنوان یک بس��یجي منظم و داراي روحیه ایثار و 
گذش��ت یاد مي کردند. با وجود اینکه محرومیت ها و شرایط سخت زندگي را 
مي چشید، اما نوجواني خوش بین و امیدوار، آرمانگرا و انقالبي بود. به انقالب و 
نظام و رهبرش عشق مي ورزید و پیروي از ولي فقیه را الزم مي دانست. به همین 
دلیل وقتي از زبان امام )ره( شنید که هر کس توانایي دارد به جبهه برود، خود 

را آماده اعزام کرد. 
وقتي مادر به او گفته بود چرا مي خواهي با این س��ن کم به جبهه بروي، در پاسخ 
گفته بود: »وقتي یک گرگ به گله حمله کرد باید چکار کنیم؟ االن هم یک گرگ 

به کشورمان حمله کرده است و کوچک و بزرگ باید از کشورمان دفاع کنیم.«
 رزمنده کوچك

رزمنده کوچک بعد از حضور در جبهه ها، دو نامه به مادر نوش��ت و از او التماس 
دعاي مادرانه کرد و خواست در صورت شهادتش، گریه و ناله نکند. مادر مي گوید 
»سبیل خوب مي دانست چه مي کند و چرا به جبهه رفته است. سنش کم بود، اما 

بصیرت زیادي داشت«. 
سبیل اخالقي بعد از مدتي حضور در جبهه هاي جنگ، عاقبت در 19 بهمن ماه 
136۴ زماني که تنها 11 سال و هشت ماه داشت در منطقه هور العظیم با اصابت 
ترکش به قلبش به شهادت رسید. پیکر او کمي بعد از شهادت به زادگاهش برگشت 
و در روستاي گالینک نیک شهر به خاک سپرده شد.  شهید سبیل اخالقي نمونه اي 
از نوجوانان این مرز و بوم بود که 36 هزارنفر از آنها در کسوت نوجوانان دانش آموز 
در جبهه هاي دفاع مقدس به شهادت رسیدند. او کوچک ترین شهید دانش آموز 

بود که در میادین نبرد به شهادت رسید. سبیل هم راه بود، هم منش!  

شهید » سبیل اخالقی« هم راه بود، هم منش!
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يک�ي از خواس�ت هاي رهبري معظ�م انقالب 
تبديل گفتمان جهادي به يك گفتمان عمومي 
در جامعه و حضور بيشتر جوانان در گروه هاي 
جهادي است. اکنون خدمات بيشماري توسط 
گروه هاي جهادي در نقاط گوناگون کشور و در 
حوزه هاي مختلف صورت مي گيرد. يکي از اين 
خدمات اعزام جهادگران بسيجي دامپزشکي 
به مناطق محروم اس�ت. گروه جهادي بسيج 
دانشکده دامپزشکي يکي از گروه هاي جهادي 
است که به صورت خودجوش و آتش به اختيار 
جمع�ي از ف�ارغ التحصي�الن و دانش�جويان 
دکتراي دامپزش�کي دانش�گاه تهران را گرد 
هم آورده و به مناطق مح�روم و کم برخوردار 

اعزام مي شوند. 
 اي�ن گ�روه جه�ادي دامپزش�کي يک�ي از 
برجس�ته ترين گروه هاي دامپزش�کي اس�ت 
که فعاليت ه�ا و اقدامات زي�ادي را در امورات 
بهداش�تي اص�الح دام و طي�ور در مناطق کم 

برخوردار اجرايي کرده است. 
حس�ين اس�ماعيلي، جهادگ�ر دامپزش�ك و 
عضوهيئت علمي دانشکده دامپزشکي دانشگاه 
تهران و مسئول اين گروه جهادي در گفت و گو با 
ما مي گويد: تکيه بر روحيه بسيجي و جهادي و 

توجه به مؤلفه هاي اقتصاد مقاومتي راه حل غلبه 
بر مشکالت کشور است، او پيشنهادی هم برای 

تحول در برپايی اردوهای جهادی دارد. 
از چ�ه زماني وارد بس�يج ش�ديد؟ 
فعاليت ه�اي جهادي ت�ان را از کجا 

آغاز کرديد؟
من ازابتداي ورود به دانش��گاه تهران در سال 1380 
وارد بسیج شدم. از س��ال 8۴ همزمان با شکل گیري 
کانون خدمت رساني بسیج دانشگاه تهران تاکنون به 
طور مس��تمر با فعاالن جهادي و گروه هاي جهادي 
مثل گروه جهادي دانش��گاه علوم پزش��کي تهران، 
دانشگاه امام صادق، قرارگاه امام رضا و گروه شهید 
هدایت در مناطق زیادي از کش��ورنظیر شریف آباد 
کردستان، قوشخانه خراسان شمالي، سنقر کرمانشاه، 
دیشموک کهگیلویه و بویراحمد، سردشت آذربایجان 
غربي، زابل سیس��تان و بلوچستان، س��رپل ذهاب 
کرمانش��اه و خرمش��هر و هویزه اس��تان خوزستان 

حضور یافته ام. 
من از س��ال 8۴ به عضویت گروه هاي جهادي بسیج 
دانشگاه تهران درآمدم. اولین اردوي جهادي مان در 
همان سال با بچه هاي بس��یج دانشجویي به منطقه 
دیشموک شهرستان دهدشت اس��تان کهگیلویه و 
بویراحمد بود که درعرصه دامپزش��کي خدماتي را 

انجام دادیم. 
هر سال چند نوبت به مناطق محروم 

مي رويد؟

گروه جهادي ما هرس��اله حداقل دو اردوي جهادي 
به شکل همراهي با دانش��گاه تهران و علوم پزشکي 
تهران برگزار مي کند. البت��ه در مقاطع خاص مثل 
س��یل یا زلزله هم به مناطق اعزام و فعالیت مضاعف 
داری��م. در حال حاض��ر درگ��روه جهادي بس��یج 
دانشکده دامپزش��کي تهران که متشکل از جمعي 
از فارغ التحصیالن و دانشجویان دکتراي دامپزشکي 
دانشگاه تهران است به مناطق محروم و کم برخوردار 

مي رویم. 
گروه جهادي ما متش��کل از اعض��اي هیئت علمي، 
دانش��جویان دوره تخصص��ي و دکت��راي عموم��ي 
است که هر س��اله تعدادي از دانشجویان سال هاي 
پایین تر نی��ز به جهت تجربه آم��وزي براي مدیریت 
سال هاي بعدي در اردو شرکت مي کنند. بدین شکل 
همیشه اردو متشکل از افراد باتجربه و جدید است. 
همواره فردي به عنوان سر تیم حضور دارد که حتماً 
دامپزش��ک یایکي از اعضاي هیئت علمي دانشکده 

دامپزشکي است. 
فعالی��ت جهادي گروه م��ا در مناطق م��ورد نظر به 
صورت پروژه اي نیس��ت. به طور مثال هدف اصالح 
تمام گله هاي آن استان یا منطقه نیست، بلکه هدف 
ما جلب اعتماد دامدار و ارتباط مس��تمر با ایش��ان 
براي پیاده سازي توصیه ها و مش��اوره هاي علمي و 
تخصصي و به روز در گله دامداران است، تا هم تولید 
بهتر و بیشتري داشته باشند و هم بهداشت و سالمت 
گله ش��ان تأمین ش��ود. به عبارت دیگ��ر بهره وري 

گفت و گو با حسين اسماعيلي جهادگر دامپزشك  و عضوهيئت علمي دانشکده دامپزشکي دانشگاه تهران

شیوه اردوهای جهادی باید بازنگری شود
فاطمه بيضايي

گروه جهادي ما متشکل 
از اعضاي هيئت علمي، 
دانشجويان دوره 
تخصصي و دکتراي 
عمومي است که 
هر ساله تعدادي از 
دانشجويان سال هاي 
پايين تر نيز به جهت 
تجربه آموزي براي 
مديريت سال هاي 
بعدي در اردو شرکت 
مي کنند. بدين شکل 
هميشه اردو متشکل از 
افراد باتجربه و جديد 
است. همواره فردي به 
عنوان سر تيم حضور 
دارد که حتماً دامپزشك 
يايکي از اعضاي 
هيئت علمي دانشکده 
دامپزشکي است

فصل7بسيج و خدمت رسانی
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بیشتر شود. 
گ��روه م��ا یک��ي از قدیمي تری��ن و تخصصي ترین 
گروه هاي دامپزشکي جهادي است. ما با یک کلینیک 
و آزمایشگاه سیار در مناطق مورد نظرحاضر مي شویم 
و خدمات جراح��ي، مامایي، داخلي و آموزش��ي به 
دامداران روستایي و عشایري ارائه مي دهیم. درحال 
حاضر در برخي مناط��ق درحال انجام طرح افزایش 
بهره وري گله هاي گوسفند و بز هستیم. بدین معني 
که با ارائ��ه آموزش ها و همراهي ب��ا دامداران کمک 
مي کنیم تا تلفات دام ها و نوزادان آنها کمتر ش��ده و 
تولید بهتري داشته باشند و در نتیجه بهره وري بهتر 

و درآمد بیشتري نصیب دامداران شود. 
چه ويژگي هايي باعث شد تا گروه تان 
ج�زو گروه ه�اي برجس�ته جهادي 

باشد؟
ابتدا بای��د بگویم که گروه ما چن��د نقطه قوت دارد، 
اول حضور یک��ي از اعضاي هیئت علمي دانش��کده 
دامپزشکي دانش��گاه تهران در س��ال هاي مختلف 
اس��ت که خود این ام��ر موجب مي ش��ود، تازه هاي 
علمي در این حوزه متناس��ب با ش��رایط آن منطقه 
استخراج شود و در قالب کالس هاي ترویجي مشاوره 
حضوري پرشور و دیوار نوش��ته در اختیار صاحبان 

گله قرار گیرد. 
دیگري توج��ه به حضور اف��راد کم تجرب��ه در کنار 
با تجربه هاس��ت. تقریب��اً در هم��ه برنامه هاي این 
گروه چند نفر از افراد ت��ازه وارد و کم تجربه در کنار 
قدیمي هاي گروه قرار مي گیرند ت��ا زمان یادگیري 
آداب حضور در مناطق محروم و شناخت چگونگي 
خدمت رساني دامپزشکي تربیت دامپزشک جهادگر 
براي سالیان آینده نیز صورت گیرد. البته یکرنگي و 
یکدستي و خلوص نیت اعضاي گروه مهمترین نقطه 
قوت هر گروه و تیم جهادي اس��ت و اگر نباشد هیچ 

توفیقي حاصل نمي شود. 

همانط�ور ک�ه مي داني�د يک�ي از 
مهمتري�ن الزامات تحق�ق اقتصاد 
مقاومتي، ترويج و نهادينه سازي روحيه 
بسيجي و جهادي است. براي تحقق اين 

امر چه بايد کرد؟
اینکه هر ساله نیروهاي جهادي جدید تازه نفس به 
مجموعه هاي جهادي کشور اضافه مي شوند که نشان 
از تبیین فرهن��گ و روحیه جهادي در میان نس��ل 
جدید دارد. البته کارهاي انجام گرفته کافي نیست و 
نیاز است با جدیت بیشتر این تبیین در سطح جامعه 
خصوصاً دانش��گاه ها صورت گیرد. رسانه ابزار بسیار 
قدرتمند اس��ت. س��اخت و پخش کلیپ هاي کوتاه 
در خصوص فعالیت ه��اي گروه هاي جهادي و اثرات 
مثبت آن ها در مناطق محروم و انتش��ار آنها در صدا 
و سیما و فضاي مجازي بس��یار مؤثر است. همانطور 
که در چند سال اخیر این اتفاق افتاده و اثرات خوبي 

را داشته است. 
 در شرايط کنوني که دشمن در جنگ 
رواني و تشديد فشارهاي اقتصادي 
به دنبال س�خت کردن، معيشت مردم 
اس�ت مي تواني�م با تکي�ه ب�ر روحيه 
بسيجي و جهادي و تکيه بر مؤلفه هاي 
اقتص�اد مقاومت�ي بر مش�کالت غلبه 

کنيم؟
اساساً پیشرفت و پیروزي با مقاومت به دست مي آید. 
حضرت آقا امسال در باب مقاومت فرمودند: » معناي 
مقاومت این است که انسان یک راهي را انتخاب کند 
که آن را حق و درست مي دانند و در این راه شروع به 
حرکت کند و موانع نتوان��د او را از حرکت در این راه 

منصرف کند.«
اگر م��ا پذیرفته ایم که اقتصاد مقاومت��ي و کارکردن 
باروحیه جهادي چاره س��از مش��کالت و رفع کننده 
درد هاي کشوراست. از این رو هیچ مانعي نباید بتواند 

ما را سرد کند. اگر این راه را ادامه بدهیم تحریم، فشار 
اقتصادي باالخره شکسته خواهد خورد. 

 حض��رت آق��ا در ادام��ه بیانات ش��ان در خصوص 
عرصه هایي که باید در آنها مقاومت کرد و ابزارهایي 
که باید از آنها استفاده کرد و علل شکستن مقاومت و 
همچنین برنامه هاي دشمن بیاناتي دارند که توصیه 
مي شود دوباره آنها رامطالعه کنیم و در امور جهادي 

مورد توجه قرار دهیم. 
چه کنيم ک�ه زمينه فعالي�ت بهتر و 
مناسب تر در عرصه هاي پيشرو نظير 

دامپزشکي فراهم شود ؟
دستگاه ها و ارگان هاي مسئول امکانات و تجهیزات 
خود را در اختیار گروه هاي جهادي قرار بدهند و از 
این حرکت حمایت کنن��د. حمایت بدین معنا که 
موانع پیش��روي گروه ها را بردارند و کمک کنند تا 
موانع برطرف ش��ود. یکي از این موانع آشنا نبودن 
یا آش��نایي کم گروه ها با مناطق و نفوذ کم آنها در 
اولین برخورد ها اس��ت. در حالي که ادارات دولتي 
میدان جهاد سازندگي افراد معتمد و آشنا به منطقه 
را مي شناس��ند که مي تواند بسیار کمک کننده به 
گروه هاي جهادي باش��د یا اینکه اطالعات موجود 
مربوط به منطقه را در اختیار گروه ها قرار دهند تا 
گروه ها مجبور نباشند براي به دست آوردن همان 
اطالعات و شناسایي منطقه وقت و نیروي خود را 
صرف کند. اینها زمینه فعالی��ت بهتر و کیفي تر را 
در امور جهادي فراهم مي کند، اما نکته اي که هم 
دستگاه هاي مسئول و هم گروه هاي جهادي باید به 
آن توجه کنند این است که کار گروه هاي جهادي 
و آن دستگاه  مورد نظر موازي هم نیست و تزاحمي 
وجود ندارد و دخالت در کار یکدیگر نیس��ت، بلکه 
پروژه ها و فعالیت ه��ا در جهت و در راس��تاي هم 
هستند. البته گروه هاي جهادي باید با دستگاه هاي 
مسئول مشورت هاي الزم را داشته و ایشان نیز به 

گروه هاي جهادي اعتمادکافي داشته باشند. 
مورد دیگر تش��کیل هس��ته هاي جهادي در تمام 
کش��ور اس��ت. در هر دانش��گاهي افراد متخصص 
و جهادي حضور دارن��د که مي توانن��د یک گروه 
جهادي کوچک تشکیل بدهند و به خدمت رساني 

مشغول شوند. 
من بر ای��ن بارو هس��تم ک��ه تش��کیل و راه اندازي 
گروه هاي بومي بس��یار مي تواند مؤثر باش��د. افراد 
بومي در مناطق دلسوزي و عملکرد بهتري مي توانند 
داشته باش��ند و از طرفي هم از پتانسیل متخصصان 
استفاده کنند.  به نظر من مهم ترین مطلب باور همه 
قلبي به نصرت الهي است روحیه جهادي چیزي جز 
کار کردن براي خدا نیست و اگر به این موضوع باور 
قلبي داشته باش��یم، همه موارد در این راه تسهیل 
خواهد ش��د.  ما باید روحیه بس��یجي و جهادي مان 
را حفظ کنیم. حرکت در ای��ن راه نیز نصرت الهي را 
در پي دارد و در کاري که خداوند یاري کننده باشد 

تمامي مشکالت حل خواهد شد. 
تا چه ميزان تقويت روحيه بسيجي 
در بين جهادگران را الزم و ضروري 

مي دانيد ؟
انجام چنین فعالیت هاي جز با روحیه بس��یج قابل 
انجام نیس��ت. بدون اخالص در عمل، داشتن امید 
به اصالح و تغییر گذش��ته و در نهایت تش��کیالتي 
کار کردن که از شاخصه هاي بسیج و بسیجي است، 
انجام این فعالیت ها غیر ممکن اس��ت. وجود همین 
روحیه بسیجي اس��ت که موجب مي ش��ود افراد از 
دانشجو تا استاد دانشگاه بدون چشم داشت مالي در 
کنار هم جمع شوند و دغدغه پیدا کرده و براي حل 
آنها چاره اندیشي کنند و در نهایت ایده هاي شان را 

عملیاتي کنند. 
به نظر شما يك بسيجي جهادگر بايد 
چه شاخصه هايي داش�ته باشد؟ در 

اين امر الگويي مد نظرتان هست ؟
خلوص نی��ت، ایثارگ��ري، اخ��الق تش��کیالتي و 
والیت پذیري مهمترین ویژگي ه��اي یک جهادگر 
و فعال دراین عرصه است. ش��اید حاج عبداهلل والي 
بهترین شخص براي معرفي و الگو پذیري جهادگران 
باش��د و همین طورشهید بابایي. ایش��ان فردي بود 
که به رغم پس��ت هاي فرماندهي مهمي که داش��ت 
همیشه حواسش به روستاهاي اطراف بوده و سعي 
در انجام حرکت هاي جهادي و رفع محرومیت براي 
آنها داش��ت تا جایي که نام یکي از روستاها را به نام 
عباس آباد تغییر مي دهند، ولي ایشان مي گویند تا نام 
روستا را به اسم قبلي باز نگردانید ندهید، من دیگر 

به آنجا نمي آیم. 
سخن پاياني؟

به نظ��ر م��ن درح��ال حاض��ر بع��د از 
گذش��ت 20س��ال از ش��روع اردوهاي جهادي باید 
شکل برگزار ي ها عوض شود بدین شکل که حضور 
دوهفت��ه اي در روس��تاها نمي تواند خیلي مش��کل 
دائمي حل کند. الزم اس��ت تیم هاي قوي تخصصي 
با محوریت خبرگان هر رش��ته تش��کیل شود و هر 
کدام یک منطقه را تحویل بگیرند و طي چند س��ال 
بر روي یکي از مش��کالت اصلي آن منطقه کارکنند 
و همیش��ه در طول س��ال هم ارتباط داشته باشند. 
اینگونه مي توانند بعد از چندسال به اهداف خود در 

منطقه برسند. 

به نظر من مهم ترین مطلب باور قلبي به نصرت الهي است. روحیه جهادي 
چیزي جز کار کردن براي خدا نیست و اگر به این موضوع باور قلبي داشته 

باشیم، همه موارد در این راه تسهیل خواهد شد

حسین اسماعیلی:
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اردوهاي راهيان نور يکي از اثرگذارترين برنامه هاي فرهنگي کشور است که باعث 
ترويج فرهنگ ايثار و ش�هادت و تجديد خاط�رات دوران دفاع مق�دس در ميان 
نسل هاي امروز مي شود. مردم و بسيجيان در برگزاري اين اردوها نقش اثرگذاري 
ايفا مي کنند. امام خامنه اي رهبرمعظم انقالب اس�المي بارها با حضور در مناطق 
عملياتي دفاع مقدس، راهيان نور را س�فر با برکتي برش�مردند و تأکيد کردند،  از 
برگزاري اين س�فرها خرسند هستند. سال گذش�ته 7ميليون زائر راهيان نور در 
مناطق عملياتي دفاع مقدس در استان هاي خوزستان، ايالم، کردستان، کرمانشاه، 
آذربايجان غربي، بوشهر و هرمزگان شرکت داشتند اما مأموريت سازمان اردويي، 
راهيان نور و گردش�گري بس�يج فقط در برگ�زاري اردوهاي راهي�ان نور خالصه 
نمي شود. مي توانيم به نقش اين سازمان در حضور گسترده بسيجيان در اردوهاي 
زيارتي و س�ياحتي، کمك رساني به مردم س�يل زده کش�ور، محروميت زدايي و 
ارائه خدم�ات اجتماعي به م�ردم محروم، برگ�زاري نمايش بازس�ازي غديرخم، 
ارائه خدمات به زائران اربعين حس�يني و... اشاره کنيم. با سردار يعقوب سليماني 
مس�ئول س�ازمان اردويي، راهيان نور و گردش�گري بس�يج و همچنين فرمانده 
قرارگاه مرکزي راهيان نور سپاه و بسيج همکالم شديم تا از نقش آفريني بسيجيان 
و عمليات فرهنگي راهيان نور در عرصه خدمت رس�اني به مردم بيش�تر بدانيم. 

راهيان نور يك حرکت در سطح ملي است، در اين بين بسيج چه 
نقشي در برگزاري اين سفرهاي معنوي و فرهنگي ايفا مي کند؟

اردوهاي راهیان نور یکي از سفرهایي است که باعث آشناسازي نسل جوان امروزي با 
سیره شهدا مي شود و بسیج، خط مقدم برگزاري این اردوهاي معنوي است. همانطور 
که در دوران دفاع مقدس ش��اهد حضور گروه هاي مردمي و بسیجي در خط مقدم 
جبهه ها براي ایستادگي در مقابل رژیم بعث عراق بودیم، امروز هم گروه هاي مردمي 
و بسیج، حضور فعالي در برگزاري اردوهاي راهیان نور دارند. همه ساله تعداد زیادي 
از بسیجیان و مردم عزیز کشورمان با ثبت نام در سامانه خادمان شهدا، داوطلبانه و 
رایگان در یادمان هاي دفاع مقدس جهت خدمت ب��ه زائران راهیان نور حضور پیدا 
مي کنند. در طول این چند سال، قریب به 85 هزار خادم الشهدا داوطلبانه در سامانه 
ثبت نام خادمان شهدا نام نویسي کرده اند که همه ساله قریب به 15هزار نفر از این 

عزیزان در اردوگاه هاي راهیان نور و یادمان هاي دفاع مقدس به کارگیري مي شوند. 
آماري از حضور مردم در اردوهاي راهيان نور داريد؟

این اردوها در هفت استان کشور انجام مي شود که طبق آخرین آمار، سال 
گذشته بیش از 7میلیون نفر از یادمان ها و مناطق عملیاتي دفاع مقدس بازدید کرده اند 
و هر سال به کمیت و کیفیت این اردوها افزوده مي شود. نباید از حق گذشت که حضور 
امام خامنه اي رهبرمعظم انقالب اسالمي در مناطق عملیاتي دفاع مقدس و دیدارشان 
با زائران کاروان هاي راهیان نور و سخنراني در خصوص اهمیت سفرهاي راهیان نور 
نشان دهنده توجه ایشان به مقوله ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان جوانان است. 
امام خامنه اي، راهیان نور را بهترین فناوري در جهت استخراج گنجینه دفاع مقدس 
توصیف کرده اند. جوانان و نوجوانان عمده ترین گروه سني شرکت کننده در اردوهاي 
راهیان نور هستند. در طول این س��فر معنوي، رزمایش هاي فرهنگي- بصیرتي با 
موضوع دفاع مقدس در استان هاي کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربي و خوزستان 
برگزار مي ش��ود که این نمایش ها اثرات خاصي در میان زائران راهیان نور داش��ته 

 راهيان نور و خدمت رساني به مردم 
در گفت وگو با فرمانده قرارگاه مرکزي راهيان نور سپاه و بسيج

 از ظرفيت خادمان راهيان نور براي کمك رساني به سيل زدگان 
و ايجاد تسهيالت براي زائران اربعين استفاده مي شود

مصطفی قهرمانی

يکي ديگر از 
فعاليت هاي قرارگاه 
مرکزي راهيان نور سپاه 
و بسيج را مي توان 
در خدمات رساني به 
مناطق محروم کشور 
دانست که عمدتًا 
توسط بسيجيان صورت 
مي گيرد. در راستاي 
عمل به فرمايشات 
رهبر معظم انقالب 
و بيانيه گام دوم 
انقالب، کاروان هاي 
راهيان نور را وارد 
عرصه هاي خدمت و 
محروميت زدايي کرديم، 
چراکه يکي از انتظارها 
و مطالبه هاي معظم له 
نحوه تأثير راهيان نور 
بر جغرافياي مناطق 
مورد هدف است

راهیان نور را 
وارد عرصه محرومیت زدایی کردیم
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است. مي توان گفت که بس��یجیان هم در برگزاري 
اردوهاي راهیان نور نقش عمده اي دارند و هم به عنوان 
خادم الشهدا نقش ویژه اي در خدمات رساني به زائران 

راهیان نور ایفا مي نمایند. 
فعاليت هاي قرارگاه مرکزي راهيان نور 
سپاه و بسيج فقط در موضوع اردوهاي 

راهيان نور است؟
خیر، ساالنه تعداد زیادي از بسیجي ها در برنامه هاي 
اردویي شرکت مي کنند که شامل حضور در مناطق 
عملیاتي دفاع مقدس در هفت استان میزبان راهیان 
نور، اردوهاي زیارتي در ش��هر مقدس مشهد و قم، 
اردوهاي تفریحي در استان هاي مازندران، همدان، 
گیالن و... است. اما یکي دیگر از فعالیت هاي قرارگاه 
مرکزي راهی��ان نور س��پاه و بس��یج را مي توان در 
خدمات رساني به مناطق محروم کشور دانست که 
عمدتاً توسط بسیجیان صورت مي گیرد. در راستاي 
عمل به فرمایشات رهبر معظم انقالب و بیانیه گام 
دوم انقالب، کاروان هاي راهیان نور را وارد عرصه هاي 
خدمت و محرومیت زدایي کردی��م، چراکه یکي از 

انتظارها و مطالبه هاي معظم له نحوه تأثیر راهیان 
نور بر جغرافیاي مناطق مورد هدف اس��ت؛از این رو 
با برنامه ریزي و جلسات منظم تالش شده است به 
این تدبیر از طریق خدمت رساني به محرومان جامه 

عمل پوشیده شود. 
از چند سال گذشته، موضوع ارائه خدمات اجتماعي و 
محرومیت زدایي توسط بسیج در استان هاي میزبان 
راهیان نور در دس��ت مطالعه بوده و از سال گذشته 
به صورت محدود آغاز ش��ده اس��ت و در سال جاري 
نیز به فضل الهي و عنایت شهیدان عزیز شاهد توسعه 
کمي و کیفي آن بوده ایم و اعتقاد داریم هنوز از همه 
ظرفیت هاي راهیان نور در این راستا بهره برداري نشده 

است و بسیار امیدواریم با حضور هزاران بسیجي، دهها 
هزار جوان خادم و عازم در شبکه انساني راهیان نور، 
عالوه بر ادامه این جهاد فرهنگي، در جهاد سازندگي 

نیز ادامه دهنده راه رزمندگان دفاع مقدس باشیم. 
و  اجتماع�ي  خدم�ات  اي�ن 
محروميت زدايي توسط بسيجي ها 

صورت مي گيرد؟ 
بله. در راستاي صحبت هاي گوهربار امام خامنه اي در 
راستاي لزوم ارائه خدمات اجتماعي در راهیان نور و 
مناطق محروم استان هاي میزبان راهیان نور قرارگاه 
مرکزي راهیان نور س��پاه و بسیج با همکاري بسیج 
سازندگي و بنیاد برکت در تالش است تا سفرهاي 
راهیان نور که به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 
صورت مي گیرد را به س��مت محرومیت زدایي هم 
سوق دهد. ساالنه میلیون ها زائر راهیان نور و بسیجي 
با حضور در مناطق عملیاتي دفاع مقدس، با شهدا 
عهد و پیمان مج��دد مي بندند و باید تالش ش��ود 
حرکت عظی��م اردوه��اي راهیان ن��ور باعث رونق 
اقتصادي در اس��تان هاي میزبان گردد. در گام اول، 

ایجاد اش��تغال و رونق اقتصادي در مناطق محروم 
اس��تان خوزس��تان، تالش براي محرومیت زدایي، 
بهسازي مدارس و مساجد فرس��وده، ارائه خدمات 
بهداش��تي به مردم مناط��ق مح��روم و... از جمله 
اقداماتي است که قرارگاه مرکزي راهیان نور سپاه و 
بسیج توسط بسیجیان در راستاي محرومیت زدایي 

در استان خوزستان انجام داده است. 
اگر مي شود کمي جزئي تر در خصوص 
خدمات محروميت زدايي تان توضيح 

دهيد. 
اهداي جهیزیه به نوعروس��ان خوزس��تاني، ارسال 
بسته هاي امکانات ورزش��ي و توانبخشي به مناطق 

محروم، بازس��ازي و بهس��ازي دهها منزل مسکوني 
اقشار کم برخوردار روستا ها و حاشیه شهرهاي نزدیک 
اماکن راهیان نور که توسط خادمان جهادي راهیان 
نور و بسیجیان انجام شد، از جمله این فعالیت هاست. 
سال گذشته مس��ئوالن اردویي بس��یج استان هاي 
اصفهان و قم در ابتکاري جالب، تعدادي از مردم مناطق 
محروم استان خوزستان را به استان هاي خود جهت 
انجام سفر زیارتي و سیاحتي اعزام کردند. معتقدیم 
چنین حرکت هایي که خدمت به مردم محروم استان 
خوزستان است، باید گسترش یابد و باید گفت همه 
اقدامات و خدمات اجتماعي که در استان هاي میزبان 
راهیان نور صورت خواهد گرفت، به برکت برگزاري 

اردوهاي راهیان نور است. 
م��ا در راهیان نور ب��ه دنبال اصل تعالي هس��تیم، از 
این رو خدمت و محرومیت زدایي که سیره شهدا نیز 
بوده است، اشاعه یافته و این اتفاق مبارکي است که 
موجب زیارت با معرفت زائران راهیان نور خواهد شد. 
هدفگذاري خدمت در دو استان از هفت استان میزبان 
کاروان هاي راهیان نور صورت گرفته است و با مشارکت 

همگاني خیران و توان مؤسسات مردم نهاد و بسیجیان 
به استان هاي خوزستان و ایالم به عنوان مناطق هدف 
براي خدمت انتخاب ش��ده که در س��ال هاي آینده 
به سایر استان هاي میزبان تس��ري پیدا خواهد کرد. 
بهسازي و نوسازي منازل، تهیه سرپناه، بهینه سازي 
زیست محرومان، تهیه جهیزیه براي معسران و سایر 
خدمات اجتماعي هدفگذاري شده از جمله برنامه هاي 

مورد توجه است. 
مقام معظم رهبري از راهیان نور ب��ه عنوان فناوري 
یاد کرده اند، از این جهت صرفاً زیارت یادمان ها مورد 
هدف نیست، بلکه تحول و نوآوري براي بهره گیري 
معنوي بیشتر و ایجاد آورده هاي فرهنگي، اقتصادي و 

اجتماعي در این فناوري ها منظور شده است. 
تالش داریم راهیان نور به طور جدي در عرصه خدمت 
وارد شود و با ارائه خدمات پزشکي، سالمت، ساخت 
خانه محرومان توس��ط بس��یجیان و خادمان شهدا 

بتوانیم خدمات بیشتري به مردم ارائه کنیم. 
در سیل اخیر کشورمان شاهد حضور بسیجي ها در 
کمک رساني به مردم استان هاي گلستان، لرستان و 

خوزستان بودیم. 
قرارگاه مرک�زي راهيان نور س�پاه و 
بس�يج چگون�ه توانس�ت از ظرفيت 

بسيجي ها در اين زمينه بهره ببرد؟
با توجه به وقوع سیل در استان هاي گلستان، لرستان 
و خوزستان در فروردین 98، قرارگاه مرکزي راهیان 
نور سپاه و بس��یج طي اطالعیه اي، از آمادگي کامل 
ستادهاي راهیان نور س��پاه هاي استاني و بسیجیان 
سراسر کشور براي امدادرس��اني و کمک به کاهش 
پیامدها و آسیب هاي ناشي از حوادث پیش آمده خبر 
داد. در آن ایام، تمام ظرفیت ها، امکانات و شبکه بزرگ 
خادمان راهیان نور و بسیجي اعم از راویان، مبلغان، 
مدیران کاروان ها، بسیجیان و پاسداران مسئول در این 
عملیات بزرگ فرهنگي و تربیتي در سراسر کشور بر 
اساس هماهنگي و در اسرع وقت به صورت هدفمند و 
مجاهدانه دوشادوش همه خدمتگزاران صدیق و شریف 
مردم به مناطق آسیب دیده اعزام ش��دند و به یاري 
هموطنان عزیزمان شتافتند و از همه دست اندرکاران 
راهیان نور سپاه و بسیج نیز خواسته شد تا با فراخوان 
ظرفیت هاي بالقوه و تمهید مقدمات ضروري و رصد 
لحظه به لحظه اخبار و اطالعات نیازمندي هاي کشور 
و مردم، اطالعیه ها و ابالغیه هاي بعدي را به سرعت و 
با دقت دریافت نمایند و به خصوص در استان هایي که 
بیشتر در معرض آسیب قرار دارند؛ از جمله خوزستان 
آماده خدمت رساني و کمک به مس��افران نوروزي و 

زائران راهیان نور و مردم بومي منطقه باشند. 
11 اردوگاه راهی��ان نور خوزس��تان، محل اس��کان 
سیل زدگان بودند و ظرفیت 150هزار نفري اسکان 
مردم خوزس��تان و س��یل زده را پیش بیني کردیم و 
امکانات راهیان ن��ور را در اختیار س��یل زدگان قرار 
دادیم و در این مراکز، روزانه 10 تا 15هزار غذا تهیه و 
در میان سیل زدگان توزیع مي  شد و ما امکانات اسکان 
و تغذیه راهیان نور را نیز در اختیار سیل زدگان کشور 

قرار دادیم. 
سپاه و بسیج در واقع خادم مردم هستند. هر جایي که 
براي مردم و کشور مشکلي ایجاد شود سپاه و بسیج 
پیشقدم و پیش��گام هس��تند و براي کمک به مردم 
حضور پیدا مي کنند. نخستین حضور ویژه ما در استان 
لرستان و شهر پلدختر بود که برادرانمان  و بسیجیان 
غیور کشور، موکب راهیان نور را در این شهر راه اندازي 
و روند خدمت رساني به مردم آسیب دیده را آغاز کردند. 
به عنوان مثال موضوعي که در این وضعیت بسیار مهم 
و حساس است، موضوع تأمین مواد غذایي و خوراک 
اولیه است. بر همین اساس، با توجه به میزان تردد در 
پلدختر و حضور مردم و همینطور نیرو هاي جهادي و 
کمک رسان، روزانه تا 5هزار پرس غذاي گرم تهیه شد 
که با ساماندهي انجام شده، این میزان غذاي گرم را به 
درِ منازل مردم آسیب دیده از سیل مي بردند و عالوه 
بر این تعمیر و تمیز کردن خانه هاي سیل زده نیز جزو 

اولویت هاي خادمان شهدا و بسیجیان بود. 
در خوزستان هم با توجه به ظرفیت هایي که سپاه، بسیج 

بسیجیان هم در برگزاري اردوهاي راهیان نور نقش عمده اي دارند و هم 
به عنوان خادم الشهدا نقش ویژه اي در خدمات رساني به زائران راهیان 

نور ایفا مي نمایند
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و س��ازمان اردویي راهیان نور دارد، تمام اردوگاه هاي 
راهیان نور در اختیار سیل زدگان این استان قرار گرفت 
که در این اردوگاه ها همه مسائل مربوط به این مردم 
عزیز در نظر گرفته شده بود که از آن جمله مي توانیم به 
مسائل بهداشتي و درماني تا مسائل مربوط به تهیه غذا و 
مایحتاج ضروري اشاره کنیم.  در بازدید هایي که انجام 
شده است و حتي اهالي رسانه هم در این بازدید ها 
حضور داشتند، حضور نیرو هاي جهادي و بسیجي در 
کنار مردم پررنگ بود. برادران ما، بسیجیان و خادمان 
شهدا در ستاد راهیان نور که خادمان مردم هستند، 
در استان هاي گلستان، لرستان و خوزستان به ارائه 

خدمات به مردم سیل زده کشور پرداختند. 
خدمات شما به مردم س�يل زده استان 
خوزس�تان که يکي از ميزبانان قديمي 

راهيان نور هم است، در چه حوزه هايي بود؟
مردم خوزستان که در زمان وقوع سیالب با مشکالت 
بسیاري دس��ت و پنجه نرم کردند، پس از فروکش 
کردن سیالب با مشکل گل و الي موجود در منازل 
و کمبود مواد غذایي مواجه بودند و برخي روستاها 
همچنان با مشکل سیالب دس��ت به گریبان بودند 
و قرارگاه مرکزي راهیان نور س��پاه و بسیج به یاري 
سیل زدگان ش��تافت و در اردیبهش��ت ماه، شاهد 
توزیع 1۴هزار بسته غذایي و اقالم مصرفي و ضروري 
زندگي در میان مردم س��یل زده این استان از سوي 
این قرارگاه بودیم. بیش از 200 نیس��ان در استان 
خوزستان، 1۴هزار بسته اقالم غذایي و ضروري را در 

میان مردم این استان توزیع نمودند. 
در استان لرستان چطور؟

از 16 فروردین ماه به کمک سیل زدگان 
شهرستان پلدختر شتافتیم و تالش کردیم خدمات 
ارزنده اي براي س��یل زدگان این شهرستان انجام 
دهیم. به هم��ت قرارگاه مرکزي راهیان نور س��پاه 

و بس��یج، روزانه ش��اهد پخت غذا براي 6 هزار نفر 
در هر وعده بودیم و ت��الش کردیم اقالم و کاالهاي 
ضروري مثل روغن، برنج، کنسرو، بیسکوییت، قند، 
نبات، شیریني و... را در میان خانواده هاي سیل زده 
این شهرس��تان توزیع کنیم. چندین تانکر آب در 
شهرستان پلدختر آماده کردیم و همچنین ساخت 
چندین حمام، ذبح دهها گوسفند براي تهیه گوشت و 
توزیع آن در میان سیل زدگان، تهیه غذاي گروه هاي 
جهادي، خادمان شهدا، هالل احمر، ارتش، سپاه، 
بسیج و گروه هاي مردمي و ساکنان این شهرستان و... 
از جمله عملکرد ما در شهرستان پلدختر بوده است 
و سپاه و بسیج در کنار مردم سیل زده حضور پررنگي 
داش��تند و تا آخرین توان، به مردم کمک رس��اني 

کردند. 

همه س�اله ش�اهد برگزاري نمايش 
بازسازي غديرخم در سراسر کشور 
هستيم که گويا شما متولي آن هستيد 
و توس�ط بس�يجي ها اجرا مي ش�ود. 
برگزاري اين نمايش ها از چه سالي آغاز 

شده است؟
سال 89 به دلیل مصادف شدن عیدغدیرخم و روز 
بس��یج س��ازمان اردویي، راهیان نور و گردشگري 
بسیج تصمیم به بهره گیري از ظرفیت بسیج براي 
برگزاري نمایش بازس��ازي غدیرخم در استان قم 
گرفتیم و این مراسم با شکوه خاصي در این استان 
برگزار گردید و از آن سال تا به امروز، هر سال شاهد 
برگزاري نمایش بازس��ازي غدیرخ��م در روز عید 
غدیرخم در سراسرکش��ور هس��تیم. سال گذشته 
شاهد اجراي نمایش بازس��ازي واقعه غدیرخم در 
100نقطه از کش��ورمان بودیم و امس��ال با تالش 
مسئوالن ستاد بازسازي واقعه غدیرخم این برنامه 
نمایش��ي در روز عی��د غدیرخ��م در 130 نقطه از 

کشورمان برگزار شد که بس��یجیان عزیز از جمله 
برگزارکنندگان این برنامه نمایشي بودند. 

چند س�الي است که ش�اهد حضور 
ميليون�ي م�ردم کش�ورمان در 
راهپيمايي اربعين حس�يني هستيم. 
بس�ياري از نهاده�ا در اي�ن امر بزرگ 
شرکت مي کنند. سازمان اردويي بسيج 

هم فعاليتي در اين خصوص دارد؟
اتفاقاً چند سالي است که ستاد اربعین سپاه و بسیج 
در جهت خدمات رس��اني به زائران اربعین حسیني 
و سهولت در رفت و آمد عاشقان ساالر شهیدان)ع( 
فعالیت مي کند. این ستاد اقدامات خوبي براي ارائه 
خدمات به زائران حس��یني در مس��یر راهپیمایي 
اربعین س��االر ش��هیدان)ع( انجام داده است. ستاد 

مردمي استقبال از زائران غیر ایراني در مبادي ورودي 
از کشورهاي همسایه و مجاور ایران اسالمي تشکیل 
شده است که کار استقبال و تکریم زائران غیرایراني را 
به عهده دارند و از شش گذرگاه زمیني در استان هاي 
گیالن، اردبیل، آذربایجان غربي و ش��رقي، خراسان 
رضوي و سیستان و بلوچستان ش��اهد ورود زائران 
غیرایراني اربعین حسیني به خاک کشورمان هستیم 
که ستاد مردمي استقبال از زائران غیرایراني وظیفه 
استقبال، اس��کان، اقدامات فرهنگي و تغذیه زائران 
غیرایراني اربعین حس��یني را برعهده دارد. س��ال 
گذش��ته بیش از 115هزار زائ��ر غیرایراني اربعین 
حسیني وارد خاک کش��ورمان شدند. امسال زائران 
غیرایراني اربعین حسیني از مرزهاي از پیش تعیین 
شده وارد خاک عراق شدند و خوشبختانه هر ساله با 
فعالیت هاي بسیار خوب این ستاد مردمي، آمار ورود 
زائران غیرایراني به کشورمان با رشد خوبي همراه است 
و مؤسسات مردم نهاد به عشق ساالر شهیدان)ع( به 
تکریم زائران غیرایراني مي پردازند تا   شاهد برگزاري 

یک مراسم میلیوني و عظیم در روز اربعین حسیني در 
کربال باشیم و بار دیگر به جهان نشان دهیم که اتحاد 
شیعیان زبانزد عام و خاص است.  هماهنگي و ایجاد 
وحدت رویه، ساماندهي و بنا نهادن تسهیالت الزم 
در همه مقوالت و مؤلفه ها براي حرکت زائران، ایجاد 
بستري الزم براي ساماندهي زائران براي عبور از مرزها 

و... از جمله اهداف شکل گیري این ستاد است. 
بر این اس��اس و همچنی��ن با توجه به ق��رار گرفتن 
یادمان هاي ش��هدا و مناطق عملیاتي هش��ت سال 
دفاع مقدس در مسیرهاي منتهي به مرزهاي کشور، 
شبکه مرکزي خادمان ش��هدا و بسیجیان نیز آماده 
خدمت رس��اني به زوار حس��یني بودند و به همین 
منظور موکب هایي با همکاري آستان قدس رضوي 
براي رفاه حال زائ��ران گرام��ي در مرزهاي مهران، 
خسروي، شلمچه و چذابه راه اندازي شد و خادمان 
ش��هدا و بس��یجیان براي ارائه خدمات در این مرز 
مس��تقر بودند و به پذیرایي و ارائه خدم��ات به زوار 
حسیني مي پرداختند. ایستگاه هاي صلواتي زیادي 
در مرز خسروي راه اندازي شده اند تا پذیرایي از زائران 
حسیني را انجام دهند و از طرفي دیگر، ظرفیت 7هزار 
نفري جهت اس��کان زائران اربعین حسیني در مرز 

خسروي توسط سپاه و بسیج مهیا شده بود. 
بالغ بر 630 دستگاه از خودروهاي شرکت جوان سیر 
ایثار اعم از میني بوس و اتوب��وس، براي جابه جایي 
زائران اختصاص یافت و این خودروها به طور رایگان 
زائران را به عقبه مرزها انتقال مي دادند که این حجم 
از انتقال در مرز مهران کثرت بیش��تري داش��ت و 
عالوه بر آن، سپاه و بسیج تالش کرد در استان هاي 
خوزس��تان، ایالم، کرمانشاه و... ش��رایطي را براي 
اس��کان زوار حس��یني آماده کند.  امس��ال کمیته 
مردمي اس��تقبال از زائران غیرایران��ي در مرزهاي 
کشورمان حضور فعالي داشتند و شاهد حضور بیش 
از 183هزار زائر غیرایراني در کشورمان بودیم که وارد 
کشور شدند و از چهار گذرگاه خروجي در شلمچه، 

خسروي، چذابه و مهران وارد خاک عراق شدند. 
به طور کلي نگاه بس�يج ب�ه مقوله 
خدمت و توجه به محرومان و عموم 

مردم را چطور ارزيابي مي کنيد؟
هویت بس��یج، مردمي اس��ت و در مواقع بحران ها 
نقش بس��یج در ارائه خدمات به مردم برجس��ته تر 
مي ش��ود. مثاًل در زلزله کرمانش��اه ش��اهد حضور 
گروه هاي بس��یجي و مردمي براي کم��ک به مردم 
زلزله زده بودیم. همچنین در سیل اخیر کشورمان 
این بس��یجیان و گروه هاي جهادي و مردمي بودند 
که با حضور در اس��تان هاي گلس��تان، خوزستان و 
لرستان به مردم سیل زده در تمیز کردن گل و الي 
منازل و همچنین تعمیرات و بهسازي خانه هایشان 
کمک کردند. در مراس��م عظیم اربعین حس��یني، 
بسیج نقش عمده اي در برپایي موکب هاي پذیرایي 
از زوار حس��یني و همچنین ایجاد شرایط اسکان و 
تردد زائران حسیني در مرزهاي چهارگانه خروجي 
کشورمان داشت. بسیج در دل مردم است و با وجود 
تهاجم فرهنگي دشمن، فرهنگ بسیج همچنان در 
میان مردم زنده است و یقیناً اگر بسیج نبود، امنیت 
فعلي در کشورمان حاکم نبود و نباید از حق گذشت 
که همین فرهنگ بسیج بود که باعث تقویت جبهه 
مقاومت در منطقه شد و در نهایت، نابودي داعش در 

عراق و سوریه را ممکن ساخت.  

در مراسم عظیم اربعین حس��یني، بس��یج نقش عمده اي در برپایي موکب هاي 
پذیرایي از زوار حسیني و همچنین ایجاد شرایط اسکان و تردد زائران حسیني در 

مرزهاي چهارگانه خروجي کشورمان داشت
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فرزندان کوچك ديروز، امروز در بس�تري که 
ش�هدا براي آنها فراهم کردند در زمينه هاي 
مختلف مش�غول فعاليت هستند. جهادي که 
ديروز در دفاع از کشور معنا پيدا مي کرد، امروز 
در جهاد ب�راي از بين بردن فق�ر و محروميت 
خود را نشان داده است. جوانان جهادگر نمونه  
بي نظيري از رهروان مکتب ش�هدا هس�تند 
که اگرچ�ه در مي�دان جنگ حض�ور ندارند، 
اما حضورش�ان در عرصه علم�ي و فرهنگي 
و محروميت زدايي کش�ور کمت�ر از جهاد در 
ميادين جنگ نيست. همان بچه هاي جهادگر 
که جهاد را در کوه هاي صعب العبور کردستان 
و خوزس�تان و دش�ت هاي خاکي سيستان و 
خراسان جس�ت وجو کردند، امروز در سوريه 
جبهه هاي�ي از مقاوم�ت را تش�کيل دادند و 
مدافع حرم ش�دند. تعدادي از ش�هدايي که 
امروز نامشان در دفتر مدافعان حرم حضرت 
زينب)س( نوشته شده است از همان جهادگران 

بسيجي هستند. 

  جهاد گر شهيد محمد بلباسي
مؤسس قرارگاه جهادي علمدار کربال

شهید محمد بلباسي از شهداي مدافع حرم است که 
در منطقه »خان طومان« سوریه به همراه چند تن 
از همرزمانش به درجه رفیع شهادت نائل آمد. پیکر 
مطهر او همچنان جاویداالثر است. شهید مدافع حرم 
بلباسي پیش از آنکه لباس جهاد با تکفیري ها را به 
تن کند و وارد جبهه مقاومت ش��ود، درکسوت یک 

جهادگر خدمت مي کرد. 
محمد بلباس��ي، متولدس��ال 1358 در قائم شهر 
مازندران بود. از او چهار فرزند به یادگار مانده است. 
شهید بلباس��ي بخش��ي از عمرش را در راه خدمت 
جهادي و در اردوهاي جهادي صرف کرد و قرارگاه 
علمدار کربالي مازندران را بنیان گذاشت، مدتي هم 
در راهیان نور خدمت کرد و اواخر عمرش به عنوان 
مدافع حرم به جبهه س��وریه رفت. ایشان مسئول 

اردوي سپاه کربالي مازندران بود. 
همسرش��هید خوابي را که دیده ب��ود، اینگونه روایت 
مي کند: »دیشب خواب محمد را دیدم، پرسیدم حال 
و روزت چطور اس��ت؟ گفت حالم خیلي خوب است 
و شرایطم عالي اس��ت. هرجا به مشکلي برمي خورم 
به دو نکته اش��اره مي کنم و رد مي شوم. یکي خیریه 
صاحب الزمان که در مازندران تأسیس کردم و دیگري 

فعالیت هاي جهادي که انجام دادم.«
جهادگر بس��یجي محمد بلباس��ي زماني که تعدي 
تروریست هاي تکفیري را در خاک س��وریه دید، تاب 
نیاورد و راهي میدان جهاد شد تا این بار در جبهه نظامي 
به مصاف دشمن برود. شهید بلباسي در اولین روزهاي 
فروردین سال 1395 اعزام شد و بعد از مدتي حضور و 
مجاهدت، نهایتاً در منطقه »خان طومان« سوریه و حین 
مبارزه با تروریس��ت هاي تکفیري به همراه تعدادي از 
همرزمانش در 17اردیبهشت ماه 95 به شهادت رسید. 

  جهاد گر شهيد سجاد زبر جدي
گروه جهادي سجاد به ياد سجاد

س��جاد س��ال 1381 وقتي که نوجوان بود، جذب 
برنامه هاي بس��یج دانش آم��وزي ش��د. نوجواني 
محجوب و کم حرف اما سرش��ار از انرژي و بسیار با 
محبت بود. از آنجایي که فرد بسیار فعالي بود و براي 
حضور در مسجد، پایگاه و هیئت وقت مي گذاشت، 
در قس��مت هاي مختلف پایگاه بسیج مشغول کار 
شد. از همه کارهایش مي زد تا به موقع به مسجد و 
هیئت و پایگاه کمیل مسجد حضرت ابوالفضل)ع( 
خاني آبادنو برسد. در بخش هاي اردویي و فرهنگي 
کار مي کرد و همچنین در برگزاري اردوهاي راهیان 

نور مشارکت داشت. 
س��جاد جوان مخلصي بود که زود بارش را بست و 
آسماني شد. ارادت خاصي به حضرت مهدي )عج( 
داشت به نحوي که وقتي پیامي هم مي گذاشت حتي 
اگر این پیام کوتاه بود، آخرش عدد 59 را مي نوشت 

که به ابجد »مهدي« مي شود. 
ارادت وي به آقا صاحب الزمان)عج( در وصیت نامه اش 
نیز بروز یافته اس��ت، آنجا که مي نویس��د: برادران و 
خواهران من، اگر ما در راه امام زمان)عج( نباشیم بهتر 
است هالک ش��ویم و اگر در راه امام زمانمان استوار 
بمانیم، بهتر است آرزوي شهادت کنیم، زیرا شهادت 
زندگي ابدي اس��ت. ب��رادران و خواه��ران من، امام 
زمان)عج( غریب است. نباید آقا را فراموش کنیم، زیرا 
آقا هیچ وقت ما را فراموش نمي کند و مدام در رحمت 
دعاي خیرش هستیم. از ش��ما بزرگواران خواهشي 
دارم، بعد از نمازهاي یومیه دعاي فرج فراموش نشود 
و تا قرائت نکردید از جاي خود بلند نش��وید زیرا امام 

منتظر دعاي خیر شماست.«
 خواهر شهید مي گوید: »سجاد تا وقتي که وارد بسیج 
نش��ده بود کمي بازیگوش بود. سالي که دانش آموز 
اول راهنمایي بود، براي حضور در جشن عید غدیر 
به مسجد رفت و همان مراسم موجب جذب وي به 
پایگاه بسیج مسجد ش��د. یکي از فرماندهان پایگاه 

خیلي روي سجاد تأثیر گذاشت و همین باعث شد 
تا از ش��یطنت هاي نوجواني اش کم شود. سه بار به 
سوریه رفت. یکبار به ما گفت به کردستان رفته است. 
دفعه بعد گفت به اصفهان مي روم. آخرین باري که 
مي خواست به سوریه برود خیلي مهربان شده بود. 
با مادرم که خداحافظي مي کرد چندبار برگش��ت و 

مادر را نگاه کرد.«
هفتم مهرماه 95 س��جاد زبرجدي در دفاع از حرم و 
حریم اهل بیت )ع( به دست تروریست ها در سوریه 
به شهادت رس��ید. او یک بس��یجي جهادگر بود و 
اکنون نیز ی��ک گروه جهادي به نام��ش در ورامین 
تشکیل شده است تا به مناطق کم برخوردار خدمات 

ارائه کند. 
  جهادگر شهيد محسن حججي
عاشق جهاد و اردوهاي جهادي 

»محسن حججي« از جهادگران و اعضاي فعال مؤسسه 
شهید احمد کاظمي و از فعاالن ترویج و تبلیغ کتاب 
بود. اقدامات جهادي را با شرکت در اردوهاي سازندگي 
در قالب کمک به محرومان انجام مي داد. وي همچنین 
از خادمین راهیان نور در مناطق عملیاتي دوران دفاع 
مقدس بود. یکي از دوستانش مي گوید: »مي خواستیم 
به یک اردوي جهادي برویم، اما مشکالت مالي وجود 
داشت و برخي پیشنهاد دادند تا به دلیل این مشکالت 
اردو لغو شود. جلسه اي برگزار شد تا در خصوص لغو 
اردو تصمیم گیري شود. محسن در آن جلسه اصرار به 
برگزاري اردو داشت و گفت حتي اگر یک نفر از شما 
هم نیایید، به تنهایي خواهم رفت. با جدیت و سماجت 
او بود که آن اردو برگزار ش��د. باید بگویم که محسن 

عاشق جهاد و اردوهاي جهادي بود.«
 ش��هید حجج��ي هم��واره از درس های��ي ک��ه در 
فعالیت هاي جه��ادي آموخته بود، ی��اد مي کرد. او  
مي گفت: »درس هاي مهم زیادي از اردوهاي جهادي 
یاد گرفتم. یکي اینک��ه نباید در م��ورد دیگران زود 
قضاوت کنیم. بعضي ها به ظاهر ک��م کار مي کردند 
ولي کارهای��ي مي کردن��د که امث��ال من پ��ر ادعا 

نمي توانس��تیم انجام بدهیم. کار دیگري که خیلي 
به دلم مي نشست این بود که وقتي بین مردم روستا 
مي رفتیم و مي گفتیم که بیایی��د کمک کنید و کار 
کنید، مي خواهیم براي شما مسجد بسازیم، حاال منت 
هم مي گذاشتیم که ما از شهر آمدیم تا به شما کمک 
کنیم، آنها طوري به ما ن��گاه مي کردند که انگار ما از 
طرف خداوند آمده ایم تا فرشته نجات آنها باشیم. اصاًل 
خداوند ما را فقط براي کمک به آنها فرستاده است و 
ما پیش خود مي گفتیم اینه��ا چطور در مورد ما فکر 
مي کنند؟ ما خیلي خودمان را دست پایین گرفتیم 
یا اینها ما را خیلي بزرگ فرض مي کنند! هر چه بود 
به جهادي ها مي گفتم قدر خودتان را خیلي بدانید، 
جاي خیلي خوبي آمدید. یکي از دوستانم مي گفت 
خداشناسي در انزوا هنر نیست، فضاي مناطق محروم 
به دلمان نشسته اس��ت، خدا را اینجا پیدا کردیم. ما 
اینجا از ش��هر دوریم اما به خدا نزدیک هستیم، اگر 
بتوانیم در همان ش��هرمان هم خدا را داشته باشیم، 

باالترین جهاد را کرده ایم. 
 از اردوي جه��ادي خیلي خوش��م مي آی��د. به نظرم 
اردوي جهادي مصداق ضرب المثل علف باید به دهن 
بزي شیرین بیاد است، اردوي جهادي هم همین طور 
است. افرادي که در اردوي جهادي شرکت مي کنند، 
کار فرهنگي، عمراني، هنري یا هرکار دیگري که انجام 
مي دهند، بحث کار نیس��ت بحث خدمت است که به 
اهالي روس��تا انجام مي دهیم. به قول شاعر، آسمان 
فرصت پرواز بلندیست ولي/ قصه این است چه اندازه 
کبوتر باشیم.  محس��ن حججي س��رانجام به جبهه 
مقاومت در س��وریه رفت و در مرز س��وریه با عراق به 
اسارت گروهک تروریستي داعش درآمد. عکس لحظه 
اسارت او که چهره مصممش را به هنگام اسارت نشان 
مي داد، جهاني ش��د. جنایتکاران تکفیري پس از دو 
روز سر از تنش جدا کردند و او را مظلومانه به شهادت 
رساندند. شهید محسن حججي 25ساله اصالتاً اهل 
نجف آباد اصفهان بود که مزارش امروز زیارتگاه مردم و 

عاشقان راه جهاد و شهادت است. 

روايتي از 3 شهيد جهادگر

جهاد در مناطق محروم و شهادت در حرم
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از اردوي جهادي خیلي خوشم مي آید. به نظرم اردوي جهادي مصداق ضرب المثل علف 
باید به دهن بزي شیرین بیاد هست، اردوي جهادي هم همین طور است. افرادي که در 
اردوي جهادي شرکت مي کنند، کار فرهنگي، عمراني، هنري یا هرکار دیگري که انجام 

مي دهند، بحث کار نیست بحث خدمت هست که به اهالي روستا انجام مي دهیم
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بسيج سازندگي در سال 137۹ در پي 
ادغ�ام جه�اد س�ازندگي در وزارت 
کش�اورزي ب�ه فرم�ان ام�ام خامنه اي 
تشکيل شد. آيا بسيج سازندگي توانسته 
جايگزين مناسبي براي اين نهاد انقالبي 

باشد؟
افتخار جهادگران و ما به عن��وان خادمان مردم در 
بسیج س��ازندگي این اس��ت که این نهاد انقالبي به 
دستور ش��خص رهبري تش��کیل و راه اندازي شد 
و جوه��ره و ماهیت آن هم جهادگ��ران و گروه هاي 
جهادي بودند. این دو شاخصه همواره براي ما باعث 
افتخار است. در پاس��خ به این س��ؤال که آیا بسیج 
سازندگي توانسته جهاد س��ازندگي ابتداي انقالب 
باشد یا نه؟ باید بگویم که در برخي از ابعاد که مقایسه 
مي کنیم، مي بینیم نش��ده اس��ت. ولي دریچه هاي 
جدیدي از فرصت و ظرفیت گشوده شده که در جهاد 

سازندگي این دریچه ها باز نبود. 
جهاد سازندگي با بس��یج س��ازندگي تفاوت هایي 
دارد. نکته اول اینک��ه جهاد س��ازندگي در ابتداي 
انقالب بود و هیجانات، ش��ور و نشاط مردم و باورها 
و عقاید  با امروز خیلي متفاوت اس��ت. نکته دوم آن 
عقب افتادگي که در زمان طاغوت بوده و محرومیتي 
که در روس��تا ها و مناطق روس��تایي اتف��اق افتاده 
بود لزوم محرومیت زدایي را ب��راي همگان، به یک 
ضرورت تبدیل کرده بود و این باعث ش��د که جهاد 
سازندگي بیشتر به چشم بیاید. سوم انگیزه افرادي 

است که رفتند و شبانه روز سر از پا نشناختند. یک 
مقداري متفاوت است و چهارم اینکه اختیاراتي که 
جهاد سازندگي ابتداي انقالب داشت، امروز بسیج 

سازندگي ندارد. 
در حال حاضر خیلي از نهادها متولي امور هس��تند. 
مثاًل جهاد سازندگي ابتداي انقالب از راه روستایي، از 
حمام، آب روستایي، کشاورزي و همه چیز را دست 
گرفته بود. اما در حال حاضر دستگاه هاي مختلفي 
دخیل هستند و نمي شود گفت که بسیج سازندگي 
همه کار ها را مي تواند انجام ده��د. مضاف بر اینکه 
ما دولتي صرف هم نیس��تیم. ولي ماهیت و هویت 
بسیج سازندگي در نیرو هاي مس��لح، سپاه و بسیج 
معنا مي ش��ود و مأموریت هاي متع��ددي عالوه بر 
محرومیت زدایي دارد اما بحق باید گفت رویشي از 
نسل جدید جهادگران به وجود آمده است؛ نسلي که 
هشت سال دفاع مقدس را تجربه نکرد، خدمت رساني 
و محرومیت زدایي جهاد سازندگي ابتداي انقالب را 
ندید، ولي آنقدر اعتقاد و باور دارد که هنوز هم با همه 
تنگناهاي معیشتي، اقتصادي و تهاجم فرهنگي باز 
پاي کار است و به امر رهبري وارد میدان شده است. 
به نظر من در گام دوم انقالب که مقام عظماي والیت 
هم به آن اشاره کردند، صف هاي طوالني جهادگران 
در جهاد سازندگي قدیم و بسیج س��ازندگي امروز 
که به عنوان دستاورد و ظرفیتي براي انقالب است، 
باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و برایش نقشه راه 
و برنامه طراحي کنیم که ان شاءاهلل این جوانان گام 

دوم انقالب را به دست بگیرند. 
سال گذشته مقام عظماي واليت در 
ديدار با بسيجيان در ورزشگاه آزادي، 
از 10 هزار گروه جهادي صحبت کردند. 
اينکه اين گروه ها باعث مباهات رهبري 
شده بودند، جاي بسي تأمل دارد. لطفًا 
بفرماييد ما چند گروه جهادي داريم و در 

چه عرصه هايي فعال هستند؟
12 مهر سال گذشته اجتماعي از بسیجیان تشکیل 
شد. جمعي از عاشوراییان و جهادگران در آن شرکت 
داشتند. مقام عظماي والیت در آنجا اشاره فرمودند 
که تصویر واقعي کشور همین جهادگران هستندکه 
صد ها هزار پ��روژه محرومیت زدای��ي را در مناطق 
محروم انجام داده و مي دهند. اینه��ا مجري آینده 
کشور هستند. ما در حال حاضر 12هزار و 10۴گروه 
جهادي داریم ک��ه دو نوع گروه جهادي محس��وب 
مي شوند. یک گروه جهادي که جغرافیامحور و مهاجر 
است. این گروه توان دارد که از نقطه استقراري خود 
و مکان خود به نقطه دیگر برود و یک جغرافیایي را 
بپذیرد و چند سالي آنجا مستقر باشد و کار جهادي و 

محرومیت زدایي انجام بدهد. 
گروه جهادي دیگر آن گروهي است که محله محور 
اس��ت؛ گروهایي که هجرت نمي کنن��د و جغرافیا 
نمي پذیرند و در محله خودشان خدمات کوچک ارائه 
مي دهند. برنامه محور نیستند و پروژه محورند. پروسه 
کاري دارند، اما در محله خودشان هستند. این دو تا 

با هم تفاوت دارند. 
 از میان 12هزار گروه جهادي عده اي پیشرو هستند 
که همیش��ه توانس��تند به بقیه خط بدهند و مانند 
لکوموتیو عمل مي کنند. اینها جهادگران دانشجویي 
هستند. نزدیک هزارو500 گروه جهادي دانشجویي 

داریم. 
گروه هاي جهادي به س��ه بخش و س��طح تقس��یم 
مي ش��ود: عادي، فعال و ویژه. گروه ه��اي جهادي 
دانشجویي پرتالش، جوان، ایده پرور و داراي علم و 
اهل مطالبه گري هستند. گروه هاي جهادي محالت 
بیش��ترین تعداد را از آن خود کرده ان��د. از 12 هزار 
گروه جهادي، 7 هزار گروه جهادي متعلق به محالت 
اس��ت. این گروه ه��ا در محالت ش��کل گرفتند اما 
مهاجرت هم مي کنند و در سه سطح تعریف شده اند: 
عادي، فعال و ویژه، ک��ه 7۴7 گروه جهادي ویژه در 

کل کشور از گروه هاي محالت هستند. 
گروه جهادي ویژه منابع مالي را از خیرین و منطقه 
جغرافیای��ي تأمین مي کن��د. گروه جه��ادي فعال 
ب��ا حداقل حمایت ها م��ي رود و هج��رت مي کند و 
تالش��مان این اس��ت که گروه هاي جهادي هایمان 
توانمند ش��ده و از عادي به فع��ال و از فعال به ویژه 

سوق پیدا کنند. 
در میان این گروه ه��اي جهادي برخ��ي از گروه ها 
خیلي خوب کار مي کنند؛ مانند گروه هاي پزشکي، 
هم خدماتشان ملموس است و هم به چشم مي آید. 
گروه هاي جهادي بس��یج مهندسین کشاورزي هم 

 12 هزار گروه جهادي
 فعال داریم

بسيج، سازندگي و محروميت زدايي 
در گفت وگو با سرهنگ محمد زهرايي

 مسئول بسيج سازندگی کشور 

بسيج سازندگي بستر مناسبي براي انتقال روحيه جهاد و ايثار به نسل جوان است. تقويت و توسعه 
روحيه جهادي و تالش در زمينه محروميت زدايي همواره يکي از مهم ترين مطالبات و خواسته هاي 
مقام عظماي واليت بوده که به لطف الهي پس از تشکيل سازمان بسيج سازندگي تا به امروز در اين 

راستا اقدامات تحول گرايانه و ارزشمندي در سراسر کشور صورت گرفته است. 
روحيه جهادي بر اين باور است که حل مشکالت کشور در سايه اعتقاد و باور عميق و جدي به روحيه 
و کار جهادي امکانپذير است، درحالي که دشمن امروز با راه اندازي جنگ اقتصادي به دنبال تشديد 
فشارها بر ملت و نظام اسالمي ايران است، ما بايد بتوانيم ضمن رفع نقاط ضعف و سوءمديريت ها، 
به فعاليت هاي جهادي بيشتر اعتماد کنيم و روزبه روز در مس�ير تقويت اينگونه حرکت ها تالش 
بيشتري انجام بدهيم. سازمان بسيج سازندگي که در سال 7۹ به نوعي جانشين جهاد سازندگي 
ش�د، اکنون به آن ميزان از قابليت دس�ت يافته که هزاران گروه جهادي را ساماندهي و مديريت 
مي کند. گفت وگوي ما با سرهنگ زهرايي مسئول بسيج سازندگي کشور سعي دارد تا مروري بر 

فعاليت هاي جهادي بسيجيان داشته باشد. 

صغری خيل فرهنگ

ان
جو

ی/ 
صاف

دی 
 مه

مد
مح



71  

 شجره  چهل ساله| ويژه  چهلمين سالگرد  تشکيل بسيج مستضعفين
| آذر 1398|  روزنامه جوان | 

فعالیت هاي خوبي دارند. از دیگر گروه هاي جهادي 
فعال، گروه هاي هادي طالب است که بسیار خوب 

کار مي کنند. 
مقام عظماي واليت امسال شعار رونق 
توليد را مط�رح کردند و ب�ا توجه به 
اينکه بس�يج همواره در اجرايي کردن 
منويات رهبري پيش�رو اس�ت، بسيج 
س�ازندگي در اين زمينه چ�ه اقداماتي 

انجام داده است؟
مزیت بس��یج به ش��بکه عظیم نیروي انس��اني اش 
است. اعتمادي زیادي بین مردم و بسیج وجود دارد. 
این شبکه عظیم نیروي انس��اني از اقشار مختلف و 
متخصص تشکیل شده اند. به خدمت گرفتن و سمت 
و سو دادن و هم جهت کردن اولویتي است که بسیج 
سازندگي باید به آن بپردازد. در چند سال گذشته که 
شعار »اقتصاد مقاومتي« توسط مقام عظماي والیت 
مطرح مي شد، ما به دنبال این بودیم که کارگاه هاي 
اقتصاد مقاومتي، کسب و کار خرد و مشاغل خانگي 
راه اندازي کنیم و در یک پروسه اجرایي و مطالعات 
میداني که انجام شد، در کنار کار علمي که از دوستان 
دانشگاه امام حسین)ع( و نخبگان کمک گرفتیم، به 
این نتیجه رسیدیم که باید مدیریت زنجیره ارزش 

کنیم. 
مدیریت زنجیره ارزش یعني اینکه شما تصدي گري 
نکنید و خودتان مستقیم وارد کار تولید و بازاریابي 
نشوید و سرمایه گذاري را انجام ندهید، بلکه همه این 
کارها به دست خود مردم انجام ش��ود. یعني مردم 
را توانمند کنیم تا بتوانند در خوش��ه ها و رسته هاي 

شغلي کار کنند. 
از سال گذشته قطب هاي صنایع تبدیلي رونق بیشتر 
گرفته است. ۴35 قطب در کش��ور شناسایي شده 
است که نقطه مداخله رده هاي بسیج و سپاه برایش 

تعریف خواهد شد. 
ما یک تیم راهبري مش��خص کردیم ک��ه این تیم 
م��ي رود و با کمک س��پاه و بس��یج تم��ام خألها و 
گلوگاه هاي هر رسته شغلي را درمي آورد. به عنوان 
مثل اینکه، پنیر طالقان در تأمی��ن، تولید و صنایع 
بسته بندي و بازار چه مشکلي دارد؟ کجا خأل وجود 
دارد؟ و چه رده اي از سپاه و بسیج باید نقش ایفا کند 
و بعد گروه ه��اي جهادي اقتص��اد مقاومتي تعیین 
مي ش��ود که در همان منطق��ه مدیری��ت زنجیره 
ارزش بکنند. این مدل جدیدي اس��ت که ان شاء اهلل 
در این عرص��ه وارد عمل خواهیم ش��د. ما به کمک 
مردم170 هزار کارگاه اقتصاد مقاومتي در دو عرصه 
توانمند س��ازي و مهارت آموزي راه اندازي کردیم و 
هم برایشان گواهینامه صادر و هم کارگاه راه اندازي 
کرده ایم و تالش��مان بر این بوده ب��راي آنها بازاري 
فراهم ش��ود. اینها در صنایع تبدیلي اتفاق مي افتد 
که نقطه مداخله ما هم مشخص شود که ان شاءاهلل ما 

بهتر بتوانیم خدمت کنیم. 
در بحث کارآفريني چ�ه اقداماتي را 

انجام داده ايد؟
قباًل ش��بکه اي از کارآفرینان در خوشه هاي صنایع 
خرد، مشاغل خانگي و کارگاه هاي اقتصاد مقاومتي 
شکل گرفته است. ما یک شبکه 2 هزار و 500 نفري 

از کارآفرینان داریم. 
1500 نفر شبکه تسهیل گران ما هستند که توسط 
سازمان بسیج مستضعفین آموزش دیده و توانمند 
ش��ده اند که به مردم کم��ک مي کنند تا س��رمایه 
اجتماعي باال برود. مثاًل صندوق خرد و خانگي براي 

خودشان تشکیل بدهند و کارگاه و رسته هاي شغلي 
ایجاد کنند. اینها در کنار کار آفرینان کار مي کنند 
و تقریباً حکم مربي و رابط را دارند، مشکالت را حل 
مي کنند و به مردم راهنمایي و مشاوره مي دهند البته 

بدون نگاه تصدي گري. 
 بعد از زلزله اي که سال 13۹1 در سه 
شهر آذربايجان شرقي اتفاق افتاد، 
بسيج به شکل سازمان يافته وارد حوادث 
غيرمترقبه اي از اين دس�ت ش�د. اين 
حرکت در حوادث ديگر هم تکرار شد. 
س�ازمان بس�يج س�ازندگي چه برنامه 

منسجمي در اين زمينه دارد؟
در زلزله سال 1391 ورزقان سازمان بسیج سازندگي 
در ساخت 2هزار واحد کمک کرد و در حداقل زمان 
آن واحد ها را تحویل داد، اما در زلزله کرمانشاه و سر 
پل ذهاب یک اتفاق جدید و خوبي افتاد و آن این بود 
که فرمانده وقت سپاه پاسداران قرارگاهي را در آنجا 
تشکیل داد و به سپاه هاي استاني به صورت قرارگاهي 

مأموریت داد؛ یعني 330 روس��تایي ک��ه براي کار 
خدماتي به س��پاه محول ش��ده بود، بین 32 سپاه 
استاني تقسیم کار شد و هرکدام چند روستا را براي 
انجام امور جهادي و خدمت رساني در دست گرفتند و 
در دو مرحله وارد کار شدند؛ یکي خدمت رساني اولیه 
بود. یعني امداد، نجات و اسکان موقت. مرحله دوم 
س��اخت خانه با اولویت نیازمندان بهزیستي بود که 
حدود 1700 مورد توسط سازمان بسیج و چند سپاه 
استاني با محوریت بسیج سازندگي استان ها احداث 

و تحویل مردم شد. 
کار قرارگاهي تجرب��ه اي بود که بعد ه��ا در زلزله و 

سیل مناطق مختلف مثاًل در پنج استان مازندران، 
هفت استان گلستان، هشت استان خوزستان، هفت 
استان لرس��تان و در دو اس��تان ایالم عملیاتي و در 
همان دو مرحله امداد و نجات اولیه و ساخت منازل 
به اجرا درآمد. نتیجه کار امدادرساني برگ زریني بر 
تارک افتخارات سپاه و بسیج ش��د. در حوزه بسیج 
سازندگي 6200 گروه جهادي و نزدیک به 100 هزار 
نفر راهي شدند بدون اینکه ما اعتباري براي آنها در 
نظر بگیریم. نزدیک به 20 هزار خانه و2500 کوچه 
از گل والي خارج ش��د و 1۴00 تا سیل بند احداث 
شد؛ همه اینها با مش��ارکت مردم عزیزمان بود که 

صحنه هاي بسیار خوبي خلق شد. 
در راس��تاي اج��راي مرحل��ه دوم حض��ور یعن��ي 
ساخت منازل، تفاهمنامه اي با عنوان »طرح جهاد 
همبستگي« با بنیاد مس��کن به نمایندگي از دولت 
مطرح و بس��ته ش��د. براي تأمین اعتبار این بخش 
۴0 میلیون تس��هیالت دولتي و 10 میلیون هم وام 
بالعوض به مددجویان و نیازمندان بهزیستي داده 

شد. ساخت8500 خانه ش��روع شد که 6هزار واحد 
تعمیري به اتمام رس��یده و 2600 واح��د در حال 
ساخت با پیشرفت 50 درصد مي باشد که ان شاء اهلل 

تا دهه فجر آنها را تحویل خواهیم داد. 
چه تعاملي با نهاد هاي دولتي داريد؟

بس��یج س��ازندگي جزو دس��تگاه هاي 
اجرایي کشور محسوب مي ش��ود و در سال 1386 
مجلس محترم قانون اختیارات بس��یج س��ازندگي 
را ابالغ کرد و س��ال 95 آیین نامه اختیارات بس��یج 
س��ازندگي در دولت و هیئت وزیران ابالغ ش��د. به 
نوعي بسیج سازندگي ویترین و نوک پیکان تعامل 
با دولت اس��ت. این تعامل در س��ه ح��وزه جهادي، 
محرومیت زدای��ي و اقتصاد مقاومتي بین بس��یج و 
دولت انجام مي شود. در این راس��تا ما با سازمان ها 
و وزارتخانه هاي مختلف تفاهمنامه داریم و کار هاي 

مشترکي را انجام مي دهیم. 
با وزارت جهاد کشاورزي بحث قنوات و استخر هاي 
ذخیره آب و موضوع��ات مختلف را دنبال مي کنیم. 
با س��ازمان بهزیس��تي و کمیته امداد در س��اخت 
منازلشان و مرمت و باز س��ازي منازلشان همکاري 

داریم. با هر وزارتخانه متناسب با مأموریتي که دارد 
در حال انجام کار هس��تیم. یک��ي از مأموریت هاي 
ما کمک به دول��ت در انجام پروژه ه��اي کوچک و 
زودبازده و محرومیت زدایي است. از دیگر زمینه هاي 
همکاري مان با دولت باید به مردم پایه کردن اقتصاد 

اشاره کنم. 
ما سعي کردیم کمک دولت و بازوي اجرایي دولت 
باش��یم و موازي کاري انج��ام ندهی��م و الحمداهلل 
تعامالت خوب��ي هم با وزارت کش��ور داریم و داعیه 
این را نداریم که حتماً پرچمي ب��اال ببریم بلکه آن 
خدمت را در راستاي مأموریتمان انجام مي دهیم تا 
یک لبخندي بر لبان مقام عظماي والیت بنشانیم. 
امیدواریم که ان شاءاهلل هم رضایت مردم جلب شود 

و هم کمکي به کارآمدي نظام و دولت کنیم. 
بس�يج س�ازندگي ب�راي هم افزايي 
دستگاه و نهادهاي مختلف مثل کميته 
امداد چه کرده است؟ بس�يج برنامه اي 

دارد براي تعامل نزديك با اين نهادها؟

در بخش جمع آوري منابع و کمک هاي مالي دخالتي 
نداریم. ولي در حوزه مأموریتي خودمان در احداث 
منازل مددجویان کمیته امداد و بهزیس��تي خوب 
کم��ک مي کنیم، هم��ه را حمای��ت مي کنیم، ولي 
نمي پذیریم که تصدي گري گروه ه��اي جهادي را 
کس��ي انجام بدهد. این کار براي صیانت از بس��یج 
است و اینکه در سیطره گروه هاي ذینفع سیاسي و 
اقتصادي نیفتد و پاک و زالل بمانند. عقبه گروه هاي 

جهادي در بسیج تعریف شده است. 
اخیراً من ب��ا 50 نه��اد انقالبي و دس��تگاه اجرایي 
درخصوص اینک��ه همگرا ش��ویم و از ظرفیت هاي 
جهادي استفاده کنیم مکاتبه کرده ام. با تک تکشان 
تشکیل جلس��ه مي دهیم تا یک تعریف مشترک و 
نسبتي بین خودمان و آنها و گروه هاي جهادي ایجاد 
کنیم که ان شاءاهلل هم افزایي کنیم. برخي استقبال 
کردند و برخي هم هنوز پاسخي ندادند، ولي ما پیگیر 
هستیم؛ چراکه کار جهادي با مطالبه گري و روحیه 

بسیجي و سختکوشي همراه است. 
روحيه بس�يجي و جهادي در تحقق 
مباح�ث اقتص�اد مقاومت�ي چقدر 

مي تواند تأثيرگذار باشد؟

تش�کيل بس�يج می تواند به ساخت 
يمن کم�ك کند. م�ردم يم�ن برای 
مقابله با دشمن و مقاومت از هر امکان 
ارزشمند و قدرتمندی استفاده می کند 

و اميدشان به خدا است

اقتصاد مقاومتي باید سیاست و اولویت دولت باشد. اقتصاد مقاومتي یعني درون زا 
کردن و برون نگر کردن، یعني اس��تفاده از ظرفیت هاي داخل، اعتماد به تک تک 
مردم، مردم پایه کردن اقتصاد. اگر به مردم نقش بدهید، انگیزه پیدا مي کنند و چرخ 

اقتصاد توسط خود مردم جلو مي رود
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ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که سیر تفکر جهادي 
از روزي که بسیج سازندگي راه اندازي شده براي پر 
کردن اوقات فراغت بود و بعد سفیران کار و تالش و 
کادرسازي و بحث مجریان آینده کشور مطرح شد. 

از فرمایش��ات مقام عظم��اي والی��ت در گام دوم 
انقالب اینطور مي شود اس��تنباط کرد که اگر روزي 
جهادگران ما تصمیم ساز بودند و به محرومیت زدایي 
کمک کردند، االن باید در بدنه اجرایي کش��ور قرار 
بگیرند، مسئولیت بپذیرند، مس��ائل را حل کنند و 
باید تصمیم گیرنده باش��ند. به نظر من در گام دوم 
انقالب جهادگران باید به س��متي بروند که نه تنها 
تفکر جهادي در همه نهادینه و عمومي ش��ود بلکه 
جهادگرانمان پرچمد ار مسئولیت هاي کشور بشوند. 
اگر در بدنه، ه��زار تفکر و روحیه جه��ادي هم وارد 
کنید اما متولي و مسئولیت با یک تفکر غیرجهادي 
باش��د، اتفاق خاصي نمي افتاد. چون خط مشي ها و 

سیاستگذاري ها خیلي مهم هستند. 
اقتصاد مقاومتي باید سیاست و اولویت دولت باشد. 
اقتصاد مقاومت��ي یعني درون زا ک��ردن و برون نگر 
کردن، یعني استفاده از ظرفیت هاي داخل، اعتماد 
به تک تک مردم، مردم پایه کردن اقتصاد. اگر به مردم 
نقش بدهید، انگیزه پیدا مي کنن��د و چرخ اقتصاد 

توسط خود مردم جلو مي رود. 
اما اگر نگاه دولت به بيرون باشد، نگاه 
به اين باشد که سرمايه گذار از بيرون 
بيايد و واردات انجام بگيرد و نگاه برجامي 
بر اقتصاد حاکم بشود، آن وقت چه کاري 

بايد انجام داد؟
اولی��ن مطلب این اس��ت ک��ه جهادگران م��ا تفکر 
جهادي را هم خودش��ان و هم در بدن��ه اجرایي به 
تصمیم گیرندگان و به آنهایي که در رأس هس��تند 
برس��انند. مطلب دوم اینکه خ��ود جهادگران باید 
تصمیم گیر بشوند و مسئولیت ها را بپذیرند و این هم 
باید سازوکارش تعریف شود؛ هم در نیرو هاي مسلح 

و هم در دستگاه هاي اجرایي. 
سوم اینکه شما در گام دوم انقالب وقتي ۴0 سالگي 
انقالب و بس��یج را در پیش دارید، به بلوغ رسیدید. 
دیگر یک جوان ناپخته ناش��ي نیستید که بگوییم 
حاال آزمون و خطا داریم. از یک انقالب ۴0 س��اله 
این انتظ��ار مي رود ک��ه پخته عمل کن��د. پس به 
همان خاطر همه باید داراي تفکر جهادي بش��وند. 
ما دیگ��ر نباید توقف داش��ته باش��یم. انقالب باید 
پیوسته همینطور زایش داش��ته باشد. باید رویش 
داش��ته باش��د و رو به جلو حرکت کن��د. به همین 
خاطر ما بای��د از این حالت خمودي و افس��ردگي 
که در برخي مسئوالن اس��ت فاصله بگیریم و تفکر 
جهادي که همیشه در میدان بودن، همیشه آماده 
بودن، همیش��ه فداکار ب��ودن. همیش��ه بقیه را بر 
خود ترجیح دادن، همیش��ه منافع و مصالح کشور 
و نظام و انقالب را بر خود ترجی��ح دادن را مد نظر 
قرار بدهیم. باید دید چه کسي تفکر جهادي دارد و 
پاي انقالب ایستاده است. الحمدهلل انقالب و نظام 
ما اس��تقرار پیدا کرده اس��ت. االن که مي خواهیم 
دولت سازي کنیم باید دولت سازي اسالمي کنیم. 
اگر مي خواهیم امت سازي کنیم باید مردان را پیدا 
کنیم. یک مرد جنگي به از صد هزار. باید در گام دوم 
دنبال مرد جنگي ها باشیم و سیاهي لشکر دیگر به 
کارمان نمي آید. باید الگو سازي کنیم. در بیرون از 
کشور انقالب بیشتر درک مي شود، یعني صادرات 
انقالب. شاید در درون براي برخي هنوز انقالب درک 

نشده باشد اما از بیرون بیشتر قدر انقالب اسالمي 
را مي دانند. دوستي مي گفت در انقالب یمن ما در 
خانه اي را زدیم که آقا ش��ما ه��م بیایید، گفته بود 
باشد. آمده بود و بعد متوجه شدیم نیم ساعت قبل 
از اینکه ما به دنبالش برویم، فرزندش از گرسنگي 
جان خود را از دست داده بود. به ما هم نگفت. ما از 
جایي دیگر متوجه شدیم. ما باید دنبال این روحیات 
جهادي باشیم. باید در گام دوم انقالب و ۴0 سالگي 
بسیج، لشکر منتظر امام زمان)عج( را تربیت و آماده 
کنیم. این تفکر جهادي نبای��د فقط در جهادي ها 
بماند. در ۴0 سالگي بس��یج، آقا هم به جوانان دل 
بس��ته اند. جهادگران مي توانند نقش بس��زایي در 
این امر داشته باشند. باید سعي کنیم همه جوانان 
گفتمان جهادي پیدا کنند و تصمیم گیرندگان نظام 

تفکر جهادي داشته باشند. 
در صحبت هاي قبلي ت�ان به تقويت 
بسيج س�ازندگي و تش�کيل واحد 
بان�وان اش�اره داش�تيد. در اي�ن مورد 

مي توانيد برايمان توضيح بدهيد؟ 
ما براي تقویت بس��یج س��ازندگي چند درخواست 

داده ای��م؛ یکي اینکه س��ند نوس��ازي حرکت هاي 
جهادي را در دو جنبه محتوایي و س��اختاري تهیه 
مي کنیم. یعن��ي حرکت هاي جهادي که در س��ال 
89 رونمایي ش��د االن احتیاج به ی��ک بازنگري بر 
اس��اس گام دوم انق��الب و منویات ام��ام خامنه اي 
دارد که در تقویت بس��یج س��ازندگي اولین اولویت 
ما تقوی��ت جریان جهادي اس��ت. یعن��ي هم تفکر 
جهادي، هم زیرساخت و ساختارش و هم محتوایي و 

گفتمان سازي آن تقویت شود. 
نکته دیگر اینکه س��اختار خود بس��یج س��ازندگي 
معیوب است. مثاًل ما در س��اختار بسیج سازندگي 
در همان عرصه اقتصاد مقاومتي که اش��اره کردید 
نزدیک به 50 درص��د از فعالیت هاي م��ا در عرصه 
اقتص��اد مقاومتي توس��ط جهادگ��ران خواهر اجرا 

مي شود. 
اما ما براي رصد، پایش، س��ازماندهي جایي نداریم. 
ما اطالعي از فعالیت هاي خواه��ران در عرصه هاي 

مختلف کارآفرین��ي و اقتصاد مقاومتي و مش��اغل 
خانگي در دست نداریم. مثاًل اگر بپرسید چند خواهر 
در مشاغل خانگي خواهران مشغول هستند یا اینکه 
چند گروه جهادي خواهر در حال فعالیت هستند؟ 
نمي دانم. در این زمینه کار مستقل انجام ندادیم. از 
این رو ضرورت دارد که در بسیج سازندگي واحدي 
براي خواهران داشته باش��یم. بحث دیگري که ما را 
به این فکر واداشت این بود که در بالیاي طبیعي ما 
جایي براي جمع آوري کمک هاي مردمي و مشارکت 
مردمي نیاز داریم. مثل مجم��ع خیرین یک جایي 
که شماره حس��اب داشته باش��یم کمک ها را جمع 
کنیم و بعد هدفمند هزینه کنیم. اینها عرصه هایي 
است که مغفول مانده اس��ت و بسیج سازندگي هم 
بهترین جا است که اتفاق بیفتد. ما یک بنه تدارکاتي 

نیاز داریم. 
براي تقوی��ت بس��یج س��ازندگي بای��د گروه هاي 
جهادي مان هویت قانوني پیدا کنند. ما خودمان به 
جهادگران کد ثبت مي دهیم، اما توسط دولت اینها 
شناخته شده نیستند و قابل حمایت هم نیستند. در 
قانون اختیارات آمده اس��ت که دولت حمایت کند 

ولي چون بستر قانوني براي گروه جهادي دیده نشده 
اس��ت، این عرصه هم مغفول مانده است. گروه هاي 

جهادي باید هویت قانوني پیدا کنند. 
همچنی��ن براي تقویت بس��یج س��ازندگي باید 
تعریف��ي از ش��هداي جهادگر داش��ته باش��یم. 
جهادگري که با حکم بسیج و سپاه وارد منطقه 
مي شود، بسیجي است، عضو گروه جهادي است 
و کد بیمه دارد با ماش��ین بسیج و سپاه تصادفي 
مي کند و جانش را از دس��ت مي دهد باید شهید 
جهادگر محسوب شود. تا هم انگیزه اي شود که 
این راه الهي ادامه پیدا کن��د و هم اینکه خانواده 

تسلي خاطر پیدا کند. 
به شهداي جهادگر اشاره کرديد، چند 

شهيد جهادي داريد؟
خیلي ها جان عزیزانشان را براي خدمت به مردم و 
محرومیت زدایي از دست دادند. اما آنهایي که طبق 
غربال و ش��اخصه هایي که مد نظر ما ب��ود و در باال 

هم به آن اشاره شده اس��ت و براي خودمان تعریف 
کرده ایم)البته هنوز تدوین و ابالغ نشده است( 23 
نفر از این عزیزان جانشان را از دست داده اند که جزو 
شهداي جهادي محسوب مي شوند. تعدادي از این 
عزیزان که جهادگر بودند، بعد از حضورشان در جبهه 
مقاومت اسالمي و در جبهه نظامي و در لباس رزم به 
شهادت رسیدند. شهدایي چون حججي، بلباسي و 

شهید سجاد زبرجدي. 
چند وقت پيش خبر افتتاح پروژه هاي 
ملي شنيده شد؛ چقدر از اين پروژه ها 

سهم بسيج سازندگي بود؟ 
13 بهمن 97 عملیات اجراي ۴0 هزار پروژه کوچک 
زود بازده عام المنفعه کلید خ��ورد که جامعه هدف 
این پروژه ها 13 هزار روستاس��ت. اسم این عملیات 
»طرح بزرگ خدمت رس��اني همزمان« است. ابتدا 
این نکته حائز اهمیت اس��ت که اغلب این پروژه ها 
انجام مي ش��د اما پراکنده بود و ما در این طرح قصد 
داش��تیم که همه اینها در یک جا متمرکز شده و به 

مردم معرفي شود. 
نکته دوم اینکه کارآمدي نظام، دولت و سپاه و بسیج 
دیده شود و سوم طرح بزرگ خدمت رساني همزمان 
یعني اینکه همگرایي و اتفاق نظ��ر بین ما، دولت و 
سایر نهاد ها را در خودش نشان مي دهد. یعني اینکه 
ما جزیره اي عمل نکرده باشیم، برخي از این منابع 
مالي را س��پاه، برخي را ق��رارگاه محرومیت زدایي، 
قرارگاه پیشرفت و آباداني و بخشي هم آستان قدس، 
بنیاد برکت و مستضعفان و ستاد اجرایي امام خمیني 
تقبل کرده اند و بخشي هم در تفاهمنامه هایي که با 
بهزیستي داشتیم توس��ط دولت تأمین اعتبار شده 
اس��ت. همه اینها کمک کرده اند که ب��از هم جاي 

تشکر دارد.
این پروژه ها ماحصل زحمات همه است نه فقط بسیج 
سازندگي. خروجي اش این است که مردم مي بینند 
و نش��اط و روحیه مي گیرند و منابع مالي جدید به 
سمتشان سوق پیدا مي کند. حضور سرلشکر سالمي، 
سردار سلیماني و سردار حزني و باقي مسئوالن در 
استان ها به بهانه افتتاح هم نوعي از بازدید و سرکشي 
از مناطق محروم است و هم تعریف پروژه هاي جدید 

که خودش یک فتح باب شده است. 
از ۴0 هزار پ��روژه 15 هزار تا پروژه تمام ش��ده و به 
بهره برداري رسیده است که برخي با حضور سردار 
سلیماني ریاست سازمان بسیج مستضعفین و برخي 
با حضور سرلش��کر س��المي فرمانده کل س��پاه  به 
صورت استاني افتتاح شده اس��ت. مابقي در دست 
اجراست که 28 هزار پروژه در حال حاضر پیشرفت 
فیزیکي دارد. ما در هفته بسیج و در ۴0 سالگي بسیج 

شاهد افتتاح پروژه هاي مختلف خواهیم بود. 
ما باید به مردم امید بدهیم. متأسفانه جبهه استکبار 
در مردم یأس و ناامیدي ایجاد مي کند و یک راه براي 
مقابله این است که این خدمات را نشان دهیم. به فکر 

دغدغه مردم باشیم. 
شاید افتتاح یک درمانگاه و هتل به اندازه راه اندازي 
یک قنات براي کش��اورز روس��تایي مهم نباش��د؛ 
چراکه دغدغه آن روس��تایي آب کش��اورزي است 
و اثربخش��ي آن قنات یا آن بند خاکي براي ایشان 
بیشتر باشد. باید پروژه ها براي مردم و دغدغه آنها را 
در نظر داشته باشیم. جنس پروژه ها با دغدغه مردم 
هماهنگ باشد و از طرفي دستگاه ها و مردم کنار هم 
باشند. البته این بدان معنا اس��ت که همه کنار هم 

هستند و فاصله اي وجود ندارد.

براي تقویت بسیج سازندگي باید گروه هاي جهادي مان هویت قانوني پیدا کنند. 
ما خودمان به جهادگران کد ثبت مي دهیم، اما توس��ط دولت اینها شناخته شده 

نیستند و قابل حمایت هم نیستند
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علی شيرين

گفت وگو با مسئول حوزه نمايندگی ولی فقيه در سازمان بسيج مستضعفين 
به مناسبت 40 سالگی بسيج

فرا رسيدن 40 سالگی بسيج، بهانه مناسبی است تا ضمن آسيب شناشی 
و بررسی اهم دس�تاوردها و عملکرد يك نهاد منس�جم  و مقبول مردمی و 
شبکه ای از عناصر فعال و پويای اجتماعی، نقبی به رفتارها و کنش دولت های 
مستقر در جمهوری اس�المی بزنيم و ميزان بهره گيری از ظرفيت های اين 
نهاد  و موانع ف�را رو در برابر بهره مندی از اين پتانس�يل عظي�م را ارزيابی 
کنيم. حجت االسالم محمدر ضا تويسرکانی که در شهريور سال ۹1 با حکم 
حجت االسالم علی سعيدی نماينده وقت ولی فقيه در سپاه پاسداران به سمت 
مسئول نمايندگی ولی فقيه در سازمان بسيج منصوب شده  بر اين باور است 
که عدم بهره مندی مسئوالن  از نيروی عظيم بسيج به عدم شناخت درست 
از اين نهاد برمی گردد و يك موضوع  جناحی و سياسی است، چرا که برخی از 
جناح ها و گروه ها حضور بسيج را يك مانع و مزاحم تلقی کرده اند، به غلط و 
به اشتباه؛ در حالی که حضور بسيج، حضور يك مجموعه  متشکل از بهترين 
عناصر پويا و کوشای کشور اس�ت که می توان از اين عناصرانگيزه بخش و 
مستعد و توانمند استفاده بهينه داشت و برای حل مشکالت کشور وبرداشتن 
گام های بلند  به آن تکيه کرد. حجت االسالم و المسلمين تويسرکانی ضمن 
آسيب شناسی  و انتقاد از عملکردها در حوزه اقتصاد مقاومتی، امر به معروف 
و نهی از منکر و همکاری مشترک  در مساجد از  تشکيل مرکزی راهبردی 
برای برنامه ريزی وآسيب شناسی فعاليت ها در نمايندگی ولی فقيه در سپاه 

و بسيج خبر می دهد. مشروح اين گفت وگو پيش روی شماست.

مطلع اين مصاحبه را با اين سؤال آغاز می کنم که با عنايت به 
اينکه رهبر انقالب در بيانيه گام دوم راهبردها و مأموريت های 
مهمی را برای دستگاه ها و نهادها تبيين فرمودند ،بسيج در اين 
عرصه چه مسئوليت هايی دارد و برای تحقق آن چه برنامه هايی 

خواهد داشت ؟ 
در متن بیانیه گام دوم امام خامنه ای می فرمایند: در گام دوم وارد مرحله خودسازی 
،جامعه پردازی و تمدن سازی می ش��ویم. در حقیقت آرمان های گام دوم در سه 

مرحله خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی تعریف شده است.
 مخاطب گام دوم نس��ل جوان هس��تند، به طور طبیعی بهترین مجموعه ای که 
ظرفیت جذب، سازمان دهی  و به کارگیری جوانان وتوانایی انجام مأموریت های 
موردنظر مقام معظم رهبری را دارد، بس��یج است. بس��یج یک حرکت گسترده 

مردمی است  که در تمامی بخش ها و قشرها حضور فعال دارد.
 بس��یج در حقیقت موج عظیمی است که دارای پهنه وس��یع ومسئولیت های 
متنوع است ،در حقیقت بهترین مجموعه ای که می تواند اهداف گام دوم انقالب 

را طرح ریزی و برنامه ریزی و اجرایی کند، بسیج است.
به نظر ش�ما چگونه اين راهبردها و مأموريت ه�ا عملياتی و 
محقق خواهد ش�د و نيازمند چه برنامه هايی هس�تيم که در 

سطح شعار باقی نمانيم؟
 اگر بس��یج بخواهد مأموریت های مندرج در گام دوم را محق��ق کند باید دچار 
یک اعتالی مناسب با محتوای بیانیه گام دوم ش��ود . بنابراین در  اینجا موضوع 
اعتالی بس��یج مطرح می شود، اعتالی بس��یج یعنی رش��د، تعالی وارتقا برای 
ایجاد ظرفیت های متنوع و در جهت انجام مأموریت های مطالبه ش��ده توسط 

 دولت ها هیچ گاه 
نگاه جامعی به بسیج نداشته اند

بسيج در انتخابات به صورت مصداقی وارد نمی شود

بسيج از منظر امام 
خامنه ای يعنی متن 
مردم و نمی توان 
بين مردم و بسيج 
خط فاصلی ايجاد 
کرد، عموم مردم و 
انسان هايی که عشق 
به ايران، انقالب 
اسالمی و جمهوری 
اسالمی دارند، بسيجی 
هستند

مخاطب گام دوم 
نسل جوان هستند، 
به طور طبيعی بهترين 
مجموعه ای که ظرفيت 
جذب، سازمان دهی  
و به کارگيری جوانان 
وتوانايی انجام 
مأموريت های موردنظر 
مقام معظم رهبری را 
دارد، بسيج است

ان
جو

ن/ 
هقا

رد
 پو

لی
ع
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امام خامنه ای در گام دوم .
در حقیقت ما نیازمند یک نقش��ه راه برای اعتالی 
بس��یج هس��تیم تا بتوانیم ب��ه مأموریت های خود 
عمل کنیم، نقش��ه راهی که بتوان��د ظرفیت های 
جدیدی ایجاد  کند و مأموریت های نوین را متناسب 

با نوآوری های روز عملی سازد.
اگر در مقام مقايس�ه ق�رار بگيريم 
سازمان بسيج در ميان ساير نهادها 
چه جايگاه�ی دارد، ارتباطش چگونه 
است و برای تعميق و توسعه اين جايگاه 

چه برنامه هايی الزم است؟
بس��یج از منظر امام خامنه ای یعن��ی متن مردم و 
نمی ت��وان بین مردم و بس��یج خط فاصل��ی ایجاد 
کرد، عموم مردم و انس��ان هایی که عشق به ایران، 
انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی دارند، بسیجی 

هستند.
امام خامنه ای می فرمایند :ملت ایران نمادش بسیج 
است و همه ملت ایران اجزای بسیج هستند. دامنه 
بسیج بسیار وسیع اس��ت، لذا بسیج محبوب ترین 
نهاد در میان ملت ایران است. تمام اعضای این نهاد 
مقدس از متن مردم برخاسته اند، لذا در میان نهادها 

بسیج چنین جایگاهی دارد.
 نهاده��ای انقالب��ی، وزارتخانه ها، دس��تگاه های 
اجرایی، قوای س��ه گانه و... ، همگان برای بس��یج 
ارزش خاصی قایلند. هرچند شاید به برخی موضع 
گیری ه��ا ورفتارهای  اعض��ای بس��یج انتقادها و 
نظرات خاصی داشته باشند، ولی برای نهاد بسیج 
هم مردم وهمه دستگاه ها ،قوای سه گانه، نیروهای 
مس��لح و... ارزش واالی��ی قایل هس��تند؛ لذا این 
احترام و جایگاه در ارتباط��ات و تعمیق پیوندها و 
همکاری ها هم تأثیرگذار ب��وده و روابط را همواره 
حسنه و مستحکم نگه داشته است که نمونه  اش را 
درهمکاری تنگاتنگ  در زمان دفاع مقدس، حوادث 

غیر مترقبه و... شاهد بوده ایم . 
به نظ�ر ش�ما مي�زان به�ره گيری  
دولت ها در طول سال های قبل وحال  
از بس�يج و ت�وان اي�ن ني�رو چگونه 
بوده؟چه آسيب هايی را شاهد بوده ايم 
و تبعات عدم بهره گيری از ظرفيت های 

بسيج برای کشور چيست؟
حقیقت مطلب این اس��ت که دولت ها بعد از پایان 
جن��گ و دوران دفاع مق��دس نتوانس��تند  به طور 
شایس��ته ای ازتوان  نیروهای عظیم مردمی بسیج 
که نیروهای زنده، ش��اداب و بانشاط کشور هستند 
و همه آنها نیروه��ای مؤمن،متعه��د، پرانگیزه و با 
توان در جامعه اس��المی هس��تند به نحو مطلوب 

استفاده کنند.
 عدم بهره من��دی از ظرفیت های عظیم بس��یج به 
دلیل عدم ش��ناخت درس��ت این مجموعه عظیم 
ودالیل فرهنگی و سیاس��ی دارد. منظور از دالیل 
فرهنگی این اس��ت که باید بررسی شود دولت ها با 
چه عینکی به بس��یج می نگرند؟ آیا دولت ها ،وزرا و 
مدیران و مسئوالن دس��تگاه ها، بسیج را صرفاً یک 
نیروی نظامی و امنیتی می بینند ،یا اینکه بسیج را 
یک نیروی عظیم پرتوان وکم نظیرمردمی می دانند 
که در همه قشرها و تخصص های موردنیاز جامعه 

حضور فعال و پویا  داشته باشد. 
لذا یکی از اقدامات اساسی تصحیح و اصالح نگاه های 

نادرست و ناقص به بسیج است ، شاید تنها کسی که 
بیشترین تالش را درراه تصحیح این نگاه داشته ،امام 
خامنه ای است  که  بس��یج را در پنج  الیه مختلف 

تعریف و برای بسیج سطوح مختلف قایل است.
هم نی��روی نظامی،ه��م فرهنگی،ه��م  اقتصادی، 
رس��انه ای و هم نیروی جهادی در حقیقت در نگاه 
مقام معظم رهبری ج��ای دارند. نگاه ایش��ان این 
است که کشور به یک نیروی عظیم مردمی در همه 
میدان های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... نیاز 

دارد،در بعد  نظامی هم نیاز دارد.
 در حقیقت ابعاد نظامی ، امنیتی و دفاعی  بس��یج 
یک بخشی از این نیروی عظیم و گسترده است ،لذا 
هویت بس��یج یک هویت نظامی صرف نیست ،یک 
هویت گسترده ای اس��ت که نماد هویت ملت ایران 
است .متاسفانه تاکنون چنین نگاه کامل و جامعی 

در دولت ها نبوده است، لذا باید تالش فراوان کرد تا 
این نگاه اصالح شود.

 علت دوم عدم بهره مندی مسئوالن  از نیروی عظیم 
بس��یج در مباحث جناحی و سیاسی است ،برخی  
حضور بسیج را یک مانع و مزاحم تلقی کرده اند، به 
غلط و به اش��تباه، در حالی که حضور بسیج حضور 
یک مجموعه  متشکل ازبهترین عناصر پویا و کوشای 
کشور است که می توان از این عناصر مؤمن، جهادی، 
توانمند وانگیزه مند  بهترین استفاده ها را برای حل 

مشکالت کشور برد .
در حقیقت در این مانع دوم باید یک نگاه فراجناحی 
حاکم شود تا زمینه بهره مندی از بسیج فراهم شود، 
نه اینکه به صورت صوری و ظاهری از بسیج تعریف 
ش��ود، اما زمینه حضور و بهره من��دی از این نیرو 

فراهم نشود.
در زمینه اقتصاد مقاومتی هم رهبر معظم انقالب 
کلید حل مش��کالت را حضور بس��یج می دانند و 
تأکید دارند بهترین مجموع��ه ای که می تواند آن 

را محقق کند ،بس��یج است ولی متاس��فانه انگیزه 
الزم برای اس��تفاده از بس��یج در اقتصاد مقاومتی 

وجود ندارد.
 مقام معظم رهبری می فرمایند: بس��یج معنایش 
این است که دس��تگاه های مس��ئول کشور برای 
باز کردن گ��ره های بزرگ قدم ه��ای بزرگ وبلند 
و استوار بردارند و فقط به س��ازمان های رسمی و 
دولتی تکیه نکنند. معنای درست   بسیج سازمان ها 
و اقشار این اس��ت که مکمل دستگاه های مسئول 
باش��د و آنجا مردم را به عرصه وارد کنند. بس��یج 
این توانایی را خواهد داشت  در اصلی ترین عرصه 
وصحنه های موردنیازجامعه پرقدرت وارد ش��ود 
و اثر بگذارد ه��م در عرصه ه��ای علمی ،فرهنگی 
،اقتصادی و خدمت رس��انی و ه��م در عرصه های 
اجتماعی و غیره ،بس��یج می تواند دس��تگاه های 

مس��ئول را در جهت دهی و در هدف گذاری و در 
عمل یاری رساند.

مقوله امر به معروف امروز در جامعه 
رهاست، چه در بعد نظری وچه عملی 
برنامه خاصی را نمی بينيم ،نهاد بسيج 

س�ابقًا  در اين حوزه با برخ�ورداری از 
قرارگاه های امر به معروف فعاليت های 
گسترده ای را در اين زمينه داشت،آيا 
تصور ورود دوباره اين نهاد به اين عرصه 

وجود دارد، چه سلبی وچه ايجابی؟
 یکی از کارکردهای بسیج ایجاد زمینه های استقرار 
معنویت در جامعه است ، بسیج می تواند به عنوان 
یک ملجا و پناهگاه مردم را در اس��تقرار معنویت و 
زدودن آلودگی های اخالقی از جامعه کمک کند. 
در مقوله امر ب��ه معروف و نهی از منکر متأس��فانه 
دستگاه های مسئول از جمله بسیج عملکرد مطلوبی 

ندارند.
 همه دستگاه های مسئول کش��ور در مقوله امر به 
معروف و نهی از منکر نتوانسته اند به طور شایسته 
جایگاه این اصل سرنوشت سازرا در جامعه تبیین و 

پیاده کنند.
 گاهی اوقات در مقوله امر به معروف و نهی از منکر 
دچار اف��راط و اکنون ه��م دچار تفریط هس��تیم. 
سوگمند انه  باید گفت مقوله امر به معرف و نهی از 
منکر در ریل شایسته  خود قرار ندارد. احیای امر به 
معروف و نهی از منکر یک امر مهم و سرنوشت ساز 
است که همه قوا و دستگاه ها و همه مسئوالن در آن 
نقش دارند، متأسفانه سازمان بسیج هم در سال های 
گذشته نتوانسته است در مأموریت های  خود در این 

زمینه به نحو احسن عمل کند.
 در خصوص فعاليت ق�رارگاه ها در 

گذشته ارزيابی شما چيست؟
آن قرارگاه ها عمدتاً  تالش��ش در مقوله  بدحجابی 
ومس��ائل ضداخالقی و مزاحمت ه��ای خیابانی و 
رابطه دختر و پسر و از این قبیل خالصه می شد، در 
حالی که موضوع امر ب��ه معروف، تمام معروف های 
نظام حکمرانی و تمام منکرات نظ��ام حکمرانی را 

در بر می گیرد .

يک�ی از کارکرده�ای بس�يج ايجاد 
زمينه های استقرار معنويت در جامعه 
است ، بسيج می تواند به عنوان يك 
ملجأ و پناهگاه مردم را در اس�تقرار 
آلودگی ه�ای  زدودن  و  معنوي�ت 
اخالقی از جامعه کمك کند. در مقوله 
امر به معروف و نهی از منکر متأسفانه 
دستگاه های مسئول از جمله بسيج 

عملکرد مطلوبی ندارند
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اگر امر به معروف به طور جامع و شایس��ته و کامل 
پیاده می شد ما این همه ش��اهد فساد و زد و بند در 
دستگاه های اجرایی نبودیم ،در مدت کوتاه حضور 
رئیس جدید قوه قضاییه ، بیش از ۴9 هزار میلیارد 
تومان اموال به بیت المال برگردانده شده است ، قطعاً 
وحتماً این سطح گسترده فس��اد مالی واقتصادی  
محصول بی اعتنایی به امر مع��روف ونهی از منکر  

بوده است.
 وجود فقر ،فس��اد و تبعیض ش��اخص های عدم 
توجه ما و مسئوالن دس��تگاه ها به مسئله امر به 
معروف در کشور است، متأسفانه در گذشته امر 
به معروف و نهی از منکر را به مس��ائل اخالقی و 
بدحجابی خالصه کرده ایم ،هرچند این مسائل 
هم از منکرات مهم است، اما همه منکرات اینها 
نیس��ت و از معروف ه��ا و منک��رات دیگر غفلت 

کرده ایم.
 آي�ا در ح�وزه سياس�ت واج�را 
وحکمرانی هم معروف هايی داريم 
که غي�ر از موارد ف�وق غفل�ت از آنها 

کرده ايم؟
بله ف��راوان داریم !مهمترین مع��روف در جامعه 
عدالت و مهمترین دیگر س��پردن مس��ئولیت به 
نیروهای انقالبی و مؤم��ن و پیاده کردن مدیریت 
جهادی و مبارزه جدی با فساد در جامعه و میان 
مسئوالن است. ما در این زمینه ها کوتاهی کردیم 
و دچار غفلت شدیم و همگان باید یک توبه عملی 
و انقالبی کنیم تا زمینه تحقق ارزش های اسالمی 
در جامعه فراهم و نظام صاحب یک اقتدار درونی 
گردد. قدرت درونی نظام اگر مبتنی بر اقتدار ذاتی 
آن نباشد روز به روز آن قدرت ضعیف تر می شود، 
اقتدار هر نظامی بسته به نابودی منکرات و رشد 

معروف ها است .

يکی از مشکالت موجود ومزمن در 
سطح مس�اجد ارتباط ميان امامان 
جماعت مساجد و پايگاه های بسيج و 
حضور فعال و پويايی اينها در مساجد 
است ،برای رفع  اين موانع و آسيب ها و 
تقويت و توسعه اين ارتباطات چه بايد 

کرد؟
 پایگاه اصلی بسیج مساجد است و بدون مسجد مانند 

گل بدون عطر می باشد .عطر بسیج مسجد است .
 در دوران دف��اع مقدس پیوند بس��یج و مس��اجد 
مستحکم بود و گره گشا هم بود و زمینه حضور مردم 

را در جبهه ها فراهم کرد .
متأسفانه بعد از دوران دفاع مقدس آن رابطه  مطلوب 
فی مابین مسئولین بسیج و ائمه جماعات و هیئت 

امنا و نخبگان محالت به وجود نیامد .
بسیج و مساجد باید دو نهاد مکمل هم باشند، نه دو 
نهاد مقابل هم ! متأسفانه در کشور ما برای مساجد 
کشور و ائمه جماعت سازمان مناسب و گسترده ای 
که بتواند مس��اجد کشور را س��ازماندهی کند و در 
درون آنها ش��بکه گس��ترده ای را به وجود بیاورد، 

موجود نیست .
اگر مس��ئوالن برای اداره مس��اجد در س��طح کشور 
سرمایه گذاری مناس��ب و عقالنی متناسب با جایگاه 
مس��اجد انجام دهن��د در چنین وضعیتی بس��یج به 
طور طبیعی می تواند مؤثرتر عمل کند، در حالی که 
امروز اینگونه نیست هر مسجد وهیئت امنایی و امام 
جماعتی شیوه های مخصوص به خود را  دارند و برخی 
از مساجد توقع تبعیت از خود و ش��یوه خود را دارند . 
رابطه امروز بسیج و مساجد آن رابطه جامع و مانع مورد 
نظر امام خامنه ای نیست، در این رابطه هم مسئوالن 
بسیج و هم مسئوالن رسیدگی به امور مساجد باید با 

جدیت بیشتری با هم تعامل داشته باشند.

 در يک�ی از مصاحبه ه�ا  از رص�د 
جريان های ضد ارزشی و منحرف در 
بس�يج خبر داده ب�ود يد ،اي�ن اقدام 
چگونه و با چه هدفی صورت می گيرد؟

 در مجموعه س��ازمان بس��یج معاونتی هست که 
ام��ور اطالعاتی و امنیت��ی را انج��ام می دهد .یکی 
از مأموریت ه��ای معاون��ت اطالعات  بس��یج رصد 
جریان های ضد فرهنگی و ضد ارزشی در کشور است 
در حقیقت ش��بکه های اطالعاتی بسیج در سطح 
کشور توانسته اند این جریان ها را رصد و برنامه های 

آن را زیر نظر بگیرند.
البت��ه  مجموعه اطالع��ات و نتایج ای��ن رصد باید 
ب��ه معاونت فرهنگی بس��یج ارائه ش��ود ت��ا آنها با 
اش��راف اطالعاتی بتوانند برنامه های ایجابی برای 
خنثی کردن ای��ن جریان ها را طرح ری��زی و اجرا 

نمایند.
 در این رابطه هم بس��یج نتوانس��ته به طور جامع 
و مان��ع به خاط��ر محدودیت های مال��ی و اجرایی 
انجام وظیفه کند. اگر مسئوالن کشور بخواهند به 
طور جدی جریان های ضد فرهنگی وضد  ارزش��ی 

را کنترل و مهار کنند،بس��یج م��ی تواند کلید حل 
مشکالت باشد.

 انتخابات مجل�س يازدهم در پيش 
اس�ت ، به نظر ش�ما بس�يج در اين 
انتخابات چه موضعی  خواهد داشت و 
رويکرد های انتخاباتی بسيج را چگونه 

می بينيد؟
سپاه وبس��یج در رابطه با انتخابات مجلس سه نوع 
موضعگیری  می تواند داشته باشد که دو موضعگیری 
از این سه تا غلط واشتباه است. بی تفاوت بودن نسبت 
به انتخابات و دخالت مصداقی و جناحی و طرفداری 
از جنا ح ها ی خاص در انتخابات دو نگاه غلط است . 
این دو ن��و ع موضع گیری  غلط با مبانی و فلس��فه 
وجود ی بسیج د رتناقض است . موضع گیری سوم که 
صحیح و منطقی می باشد، مبتنی بر ایجاد بصیرت 
انقالبی در میان مردم وروشنگری و هدایت سیاسی 
بر اساس گفتمان امام خامنه ای در موضع انتخابات 
مجلس  است تانیروهای بسیجی بتوانند با در نظر 
گرفتن ش��اخص های مقام معظم رهبری، انتخاب 

احسن و اصلح را انجام دهند.
در حقیقت بسیج وارد بحث های مصداقی و طرفداری از 
یک جناح و تبلیغ برای یک جناح دیگر نخواهد شد.  به 
همین دلیل عناصر کادر بسیج  نمی توانند در انتخابات 
به نفع یا علیه کاندیدا یا حضور در ستاد های انتخاباتی 
کاندیداها وارد عمل شوند. مهم ترین رسالت بسیج در 
انتخابات بصیرت افزایی بر اساس گفتمان مقام معظم 
رهبری است. اتهام موضع گیری ها و جانبداری های 

یکسویه به بسیج  وارد نیست.
ارزيابی شما از عملکرد چهل ساله 
نمايندگی ولی فقيه چيس�ت و آيا 
آسيب شناسی هم در روند فعاليت ها 

صورت گرفته است ؟
 تعمیق معنویت در میان بس��یج ،گس��ترش تفکر 
انقالبی، صیانت از عقاید اسالمی و انقالبی در میان 
بسیجیان و جلوگیری از نفوذ افکار انحرافی و افراد 
منحرف در میان بسیجیان ،ایجاد زمینه های اخوت 
و برادری در  میان بسیجیان،ارتقای روحیه جهادی 
و انقالبی و خدمتگزاری به مردم حضور گس��ترده 
روحانیون در همه عرصه های بسیج ملت از جمله 
دستاوردهای فعالیت های نمایندگی در سطح کشور 

و در بسیج  است.
تالش های فرهنگی و هنری گسترده  برای تحقق 
آرمان های انقالب در میان بس��یجیان، استفاده از 
علما و مراجع و حوزه ها برای تحقق اهداف بسیج از 

دیگر دستاوردهای نمایندگی است.
در خصوص آسیب شناسی هم قطعاً الزمه پیشرفت 
و ارتقا و تضمین سالمت اداری است. نمایندگی برای 
ایفای درست نقش خود در وضعیت کنونی با توجه 
به بیانیه گام دوم نیازمند یک تحول و تعالی متناسب 
با این دوران اس��ت . با توجه به انتصاب نماینده ولی 
فقیه در سپاه جناب حجت االسالم و المسلمین حاج 
صادقی ایشان یک مرکز راهبردی را تأسیس کردند 
که وظیفه اش آن رصد آس��یب ها و نواقص موجود 
نمایندگی و ارائه راهکارها و راه حل های مناس��ب 
برای تحقق مطالبات امام خامن��ه ای  از نمایندگی 
خودشان در سپاه است، این مرکز راهبردی می تواند 
زمینه ایجاد یک تحول گسترده را در نمایندگی ولی 

فقیه در سپاه و بسیج ایجاد کند.  

بسيج و مساجد بايد دو نهادمکمل 
هم باش�ند، نه دو نهاد مقابل هم ! 
متأسفانه در کشور ما برای مساجد 
کش�ور و ائم�ه جماعت س�ازمان 
مناس�ب و گس�ترده ای که بتواند 
مساجد کشور را سازماندهی کند 
و در درون آنها شبکه گسترده ای 
را به وجود بياورد، موجود نيست

سپاه وبسیج در رابطه با انتخابات مجلس سه نوع موضعگیری  می تواند 
داش��ته باش��د که دو موضعگیری از این س��ه تا غلط واش��تباه اس��ت. 

 بی تفاوت بودن نس��بت به انتخابات و دخالت مصداقی و جناحی
 و طرفداری از جنا ح ها ی خاص در انتخابات دو نگاه غلط است 
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عبداهلل، محمود و امير والي، سه برادري بودند 
که از اواخر س�ال 1360 و اوايل سال 1361 به 
منطقه فراموش شده بش�اگرد رفتند و بدون 
اينکه وظيفه سازماني در اين خصوص داشته 
باشند، به عمران و سازندگي پرداختند. اين 
سه برادر پيش از آنکه به بش�اگرد بروند، در 
کوران حوادث جنگ تحميلي در کردس�تان 
آش�وب زده، فعاليت جهادي انجام مي دادند. 
پس از آشنايي برادران والي با محروميت هاي 
منطقه بشاگرد، همان روحيه بسيجي که آنها 
را به کردستان کش�انده بود، هر سه را راهي 
هرمزگان کرد. آنها به منطقه اي مي رفتند که 
به قول مرحوم عبداهلل والي »آفريقاي ايران« 
بود؛ جاي�ي که س�اليان س�ال در آن خدمت 
کردند و هنوز نيز ارتباط ب�رادران والي با اين 
منطقه قطع نشده است. گفت وگوي ما با حاج 
امير والي حکايت از معجزات نهفته در روحيه 
بس�يجي دارد که از دل يکي از محروم ترين 
مناطق ايران، صدها طلبه، دانش�جو و جوان 
مس�تعد و تحصيلک�رده را به منص�ه ظهور 

رسانده است. 

 چطور با منطقه بشاگرد آشنا شديد؟ 
اوای��ل جنگ من مس��ئول دفتر عمران 
حضرت امام در استان کردستان بودم. در این دفتر 
همه کاري انج��ام مي دادی��م. از کارهاي جهادي 
گرفته تا کمک به جبهه ها و رفع محرومیت روستاها 
خالصه هرچیزي که باعث کمک به مردم آن منطقه 
و همچنین رزمنده ها مي شد، مضایقه نداشتیم. آن 
زمان تفکر بسیجي یا بسیجي وار کار کردن در اغلب 
جوان هاي انقالبي موج م��ي زد. بنابراین ما قائل به 
وظایف س��ازماني و این چیزها نبودیم. هرکس��ي 
هرکاري از دستش برمي آمد انجام مي داد. مرحوم 
برادرم حاج عبداهلل والي هم با اینکه کارمند بانک 
بود، کار جه��ادي مي کرد و در کردس��تان حضور 
یافته ب��ود. همانطور آنج��ا بودیم تا اینک��ه اواخر 
سال 60 آقاي ملک ش��اهي از دوستانمان در مورد 
محرومیت هاي منطقه اي به نام بش��اگرد به حاج 
عبداهلل خبر داد. اسفند سال 60 حاجي به بشاگرد 
رفت و فروردی��ن 61 درحالي که بیم��اري ماالریا 
گرفته بود برگشت. )حاج عبداهلل تا زمان فوتش در 
سال 8۴، 12 بار دیگر هم به بیماري ماالریا مبتال 
شد.( اردیبهشت همان س��ال 61 من با دو ماشین 
راهي بشاگرد ش��دم. رفتم که بمانم و اولین خیمه 
جهادي را هم همان جا بن��ا کردم. حاج عبداهلل هم 
آمد و چند ماه بعد ب��رادر دیگرمان حاج محمود به 
ما ملحق شد و سپس از بچه محل هایمان در محله 

دوالب تهران کمک گرفتیم و کم ک��م افراد دیگر 
اضافه شدند. 

 آن زمان وضعيت منطقه چطور بود؟
اینطور بگویم که م��ا از تهران تا میناب، 
مس��یر ح��دوداً 1600 کیلومتري را 1۴ س��اعته 
مي راندیم، اما از میناب تا اولین روس��تاي بشاگرد 
که روستاي ربیدون بود، )حدود 200 کیلومتر( 18 
ساعت در راه بودیم. مسیر دسترسي به منطقه بسیار 
سخت بود. پر از پستي و بلندي و تپه و دره و... حتي 
یک خانه در بشاگرد وجود نداش��ت. یا بهتر بگویم 
حتي دو سنگ روي هم جفت وجور نشده بود. اهالي 
همگي در کپر زندگي مي کردند. آثار سوءتغذیه در 
مردم بشاگرد دیده مي شد و در محرومیت عجیبي 
زندگي مي کردند. کردس��تان اوایل انقالب با همه 
محرومیت هایش در برابر بش��اگرد بهش��ت به نظر 
مي رس��ید. خالصه که منطقه هیچ امکاناتي اعم از 

بهداشتي و عمراني نداشت. 
 س�ال 61 چند س�التان بود؟ متأهل 

بوديد؟
من متولد سال 1337 هس��تم، اخوي مان محمود 
متولد سال 32 است و حاج عبداهلل هم متولد 27 بود. 
من و محمود مجرد بودیم. ولي حاجي متأهل بود. ما 
چندین سال در بشاگرد ماندگار شدیم و در همین 
اثنا ازدواج کردیم، اما به رغم وجود خانواده، مرتب در 

منطقه حضور داشتیم و فعالیت مي کردیم. 

گفت وگو با حاج امير والي از پيشکسوتان فعاليت هاي جهادي

آباداني بشاگرد فقط از روحیه بسیجي برمي آمد

کار که براي رضاي خدا 
باشد و روحيه بسيجي 
داشته باشي، زمان 
و مکان مهم نيست. 
همين بچه بسيجي هايي 
که در گروه هاي 
جهادي فعاليت 
مي کنند خيلي هايشان 
زمان شروع کار ما در 
بشاگرد، دنيا نيامده 
بودند
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 آن موقع ش�ما يك جوان 24 س�اله 
بوديد؛ چطور مي ش�ود چند جوان به 
ص�ورت خودج�وش راه�ي منطق�ه اي 
مي ش�وند که هيچ امکاناتي نداشت؟ با 
معياره�اي زمانه م�ا اين مس�ئله جور 

درنمي آيد؟
خب »روحیه بسیجي« که مي گویند همین است. 
یعني شما دو دوتا چهارتا کردن ها را کنار مي گذاري 
و براي رضاي خدا آستین باال مي زني و براي انجام 
تکلیف پ��ا پیش مي گ��ذاري. حاال امکانات باش��د 
که بهتر، نباش��د باید خودت امکان��ات جور کني و 
محرومین را هم پوشش بدهي. همان جوان هایي که 
در جبهه مي جنگیدند با چنین روحیه اي خودشان 
را با ارتش مجهز دش��من درگیر مي کردند. ما هم 
بچه بس��یجي و رزمنده بودیم. من خ��ودم فرمانده 
پایگاه بودم. در کردستان با چنین روحیه اي حضور 
یافته بودیم و بشاگرد دنباله همان کارهاي جهادي و 
رزمندگي بود. از دوستان و آشنایان و آنهایي هم که 
درخواست مي کردیم به منطقه بیایند و کمک کنند، 
هرکسي روحیه بسیجي و جهادي داشت مي آمد و 
ماندگار مي شد، وگرنه خیلي ها مي آمدند اما وقتي 
سختي رس��یدن به منطقه را مي دیدند مي گفتند 
خداحافظ ش��ما. اگر کمک مال��ي مي خواهید در 
خدمت هس��تیم ولي دیگر این مس��یر طوالني را 
طي نمي کنیم. کار به این راحتي ه��ا نبود. با عقل 
عادي جور درنمي آمد که در چنین منطقه اي بدون 
هیچ گونه پشتیباني بماني و چندین سال کار کني. 

ما حتي تا مدت ها حقوق دریافت نمي کردیم. 
 کارتان را چطور شروع کرديد؟

بشاگرد متشکل از چند روستاي پراکنده و 
دور از هم بود. خیلي گشتیم تا مکان مناسبي به عنوان 
مرکز فعالیتمان پیدا کنیم. در این مسیر صبر و تحمل 
حاج عبداهلل واقعاً بي نظیر بود. یک طرز فکر عمده براي 
س��ازندگي داش��ت و آن هم اینکه از طریق آموزش و 
فرهنگ سازي باعث شویم این مردم روي پاي خودشان 
بایستند. مثاًل وقتي یک محلي را براي یادگرفتن یک 
فن مانند آهنگري نزد خودمان مي آورد، به محض اینکه 
کار را یاد مي گرفت، او را راهي مي کرد. دلیل کارش را 
مي پرسیدیم، مي گفت او باید با هنري که آموخته یک 
شغل راه بیندازد و چند نفر از افراد محلي را دور خودش 
جمع کند. اکنون همان روش حاجي نتیجه داده است. 
به عنوان نمونه رئیس حوزه علمیه بندرعباس از اهالي 
بشاگرد است یا جاسک و رودان و حاجي آباد هم رئیس 
حوزه علمیه شان بشاگردي هس��تند. االن سه حوزه 
علمیه در بشاگرد داریم. همچنین از فرماندار منطقه 
گرفته تا سایر مس��ئوالن مثل بخشدار و رئیس شبکه 
درمان و شهردار  همگي از بومي هاي منطقه هستند. 
این درحالي اس��ت که اوایل دهه 60 س��طح سواد در 
این منطقه تقریباً صفر بود. با تأسیس مدرسه و حوزه 
علمیه و کمک به تحصیل بچه هاي بشاگردي، خود آنها 
االن معلم و مدرس شده اند و به بچه هاي منطقه شان 

کمک مي کنند. 
 چند سال پيش که ما به بشاگرد رفتيم، 
مرکز فعاليتتان خميني شهر بود، گويا 
شما و برادرانتان مؤسس اين شهر کوچك 

هستيد؟
محلي ک��ه اکن��ون خمیني ش��هر ن��ام دارد قباًل 
خنمید نام داشت. هیچ س��کنه اي هم نداشت. اما 

امروز باالي 2 هزار نفر جمعی��ت دارد. فقط 800 
دانش آموز به صورت شبانه روزي در خمیني شهر 
مشغول تحصیل هستند. ما و سایر جهادگران آنجا 
یک مسجد به نام آقا صاحب الزمان)عج( ساختیم. 
بعد دو ح��وزه علمیه ب��رادران و خواه��ران و بعد 
مدارس شبانه روزي و... س��اختیم تا اینکه اکنون 
به این شکل و ش��مایل امروزي درآمده است. نام 
خمیني شهر را مرحوم برادرم به خاطر ارادتي که به 
امام)ره( داشت روي آنجا گذاشت. حتماً مي دانید 
که توصیه هاي حضرت امام باعث شد ما به کارمان 
در بش��اگرد دلگرم بش��ویم. اوایل حضورمان در 
بش��اگرد یک بار که حاج عبداهلل همراه با مرحوم 
عس��کر اوالدي و تعداد دیگري از افراد به خدمت 
حضرت امام مي رس��ند، حاج عبداهلل مي گوید که 
با توجه به جنگ تحمیلي، مردد است به جبهه ها 
برگردد یا در بش��اگرد بماند. حضرت امام حرفي 
مي زنند ب��ه این مضمون که آیا گم��ان نمي کنید 
س��ربازاني براي امام زمان)ع��ج( در میان همین 
بچه هاي محروم این منطقه وجود داش��ته باشند. 
حضور در بش��اگرد هم جهاد محس��وب مي شود. 
فرمایش امام باعث مي شود که اگر شک و شبهه اي 
در این خصوص وجود داش��ت، برطرف شود. بعد 
هم که با جدی��ت کارمان را ادام��ه دادیم تا اینکه 
اکنون بش��اگرد صاحب جاده، روستاهاي بزرگ و 
آباد، بهترین محصوالت کش��اورزي مثل مرکبات 

و دامداري و غیره است. بش��اگرد االن واقعاً با آن 
چیزي که بیش از س��ه دهه پیش ما دیدیم زمین 
تا آس��مان فرق دارد. از نظر فرهنگي مردم اینجا 
به اندازه اي رش��د یافته اند که برخي از روس��تاها 
خودشان قوانیني حتي براي نکش��یدن سیگار و 
نریختن کوچک ترین آشغال در سطح روستایشان 
وضع کرده اند و اگر به میانشان بروید واقعاً با مردم 
فهیم و در بسیاري از موارد تحصیلکرده اي روبه رو 

مي شوید. 
 کار شما برادرهاي والي مثل همان 
کاري اس�ت ک�ه االن گروه ه�اي 
جهادگر انج�ام مي دهن�د؛ مي توانيم 
بگوييم ک�ه س�نگ بن�اي گروه هاي 
جهادي از موضوع بشاگرد رقم خورد؟
یک نکته اي را به ش��ما بگویم که اص��اًل راه اندازي 
گروه هاي جهادي کار خ��ود حاج عبداهلل والي بود. 
اخوي از اوایل دهه 70 ی��ک ابتکار جالبي به خرج 
داد. به م��دارس تهران خصوصاً ش��مال تهران که 
بچه ها در ن��از و نعمت بیش��تري زندگي مي کنند 
مي رفت و دانش آموزان را براي اردوهاي چند روزه 
به بش��اگرد مي آورد. نظیر همی��ن کاري که االن 
گروه هاي جه��ادي انجام مي دهند ی��ا تعدادي از 
دانشجوها را به منطقه مي آورد. هدفش این بود که 
بچه هاي شهري را با مناطق محروم آشنا کند و به 
نوعي فرهنگ سازندگي و همدلي را بین بچه هاي 

تهران و سایر نقاط کشورمان ایجاد کند. به نظر من 
االن هم، نفس حضور بچه هاي جهادي در مناطق 
محروم بیشتر از آنکه سبب سازندگي مادي شود، به 
لحاظ فرهنگي و معنوي باعث جا افتادن فرهنگ و 
روحیه جهادي مي شود. یک جوان یا نوجواني که در 
تهران یا یک شهر بزرگ با امکانات متعددي زندگي 
مي کند وقت��ي س��ختي ها و محدودیت هاي یک 
منطقه محروم را مشاهده کند، مسلماً در برگشت 

به خانه آن آدمي نیست که قبل از این بود. 
 االن ب�ا گروه هاي جه�ادي ارتباط 

داريد؟ 
من و حاج محمود هنوز هم به خمیني شهر مي رویم و 
کارهاي عمراني انجام مي دهیم. االن آنجا گروه هاي 
جهادي زیادي فعال هس��تند. مث��ل گروه جهادي 
صهبا، محبین االئمه، شهید رجایي، شهید حججي، 
س��لمان و... که فعالیت هاي خوبي ه��م دارند. کاًل 
فرهنگ جهادي خوب در جامعه جا افتاده و بسیج 
حمایت هاي زیادي انج��ام مي دهد. یک مدتي ما با 
گروه هاي جهادي که مي خواستند در منطقه فعالیت 
کنند هماهنگ مي کردیم و االن آنقدر پیش رفته اند 
که خودش��ان با ما هماهنگ مي کنن��د و به منطقه 
مي روند. جالب اس��ت که جوان ها و بس��یجي هاي 
بش��اگردي خودش��ان فعالیت جهادي دارند. آقاي 
جباري و تیمشان که همه از طالب بشاگرد هستند 
و از دبیرها و مس��ئوالن منطقه هم کمک مي گیرند 
یک مؤسسه جهادي به نام »فرهیختگان والي« راه 
انداخته اند و به روستاهاي بشاگرد مي روند و کارهاي 

عمراني و فرهنگي انجام مي دهند. 
 حرکت هاي جهادي بس�يجي هاي 
چط�ور  را  زمان�ه  و  دوره  اي�ن 

مي بينيد؟
کار که براي رضاي خدا باش��د و روحیه بس��یجي 
داش��ته باش��ي، زمان و مکان مهم نیست. همین 
بچه بسیجي هایي که در گروه هاي جهادي فعالیت 
مي کنن��د خیلي هایش��ان زمان ش��روع کار ما در 
بشاگرد، دنیا نیامده بودند، اما خب روحیه بسیجي 
دارند و مي خواهن��د هرکدام به اندازه وسعش��ان 
خدمت��ي انجام بدهن��د. عرض کردم ک��ه فعالیت 
گروه هاي جهادي اگر آورده مادي نداش��ته باشد، 

فرهنگ سازي مي کند. 
 گويا در ديداري که ش�ما و خانواده 
والي با حضرت آقا داشتيد ايشان از 
خدم�ات جهادي ت�ان تقدي�ر ک�رده 

بودند؟
بله؛ حضرت آقا خلف شایسته حضرت امام هستند 
و مثل ایش��ان توجه زی��ادي به مناط��ق محروم و 
محرومیت زدای��ي دارند. در دیداري که داش��تیم، 
ایش��ان از برادران والي به عنوان »اسطوره جهاد« 
یاد کردند. واقعاً برایم��ان افتخار بزرگي بود که آقا 
چنین نظري نس��بت به کارهاي ما دارند. اگر خدا 
قبول کند ما فقط وظیفه مان را انجام دادیم. حتم 
بدانید اگر در کشورمان روحیه بسیجي حاکم شود، 
خیلي از مشکالتي که االن از بابت مسائل اقتصادي 
و فرهنگي و... داریم حل مي شود. اگر االن بشاگرد 
به عنوان افتخار نظام اسالمي مطرح است، تنها به 
جهت روحیه جهادي و بس��یجي است. ان شاءاهلل 
بتوانیم ای��ن روحیه را حفظ کنیم و به نس��ل هاي 

جوان انتقال بدهیم. 
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اسفند سال 60 حاج عبداهلل  به بشاگرد رفت و فروردین 61 درحالي که 
بیماري ماالریا گرفته بود برگش��ت. )حاج عبداهلل ت��ا زمان فوتش در 

سال8۴، 12 بار دیگر هم به بیماري ماالریا مبتال شد
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زهرا چيذري 

عرصه حضورش�ان هر جايي است که بتوانند 
خودنمايي کنند. از فضاي مجازي و شبکه هاي 
اجتماع�ي باالخ�ص اينس�تاگرام گرفت�ه تا 

خيابان ها و بزرگراه هاي شهر! 
در برابر فرهنگ و ن�گاه ليبرالي حاکم بر تفکر 
بچه پولدارها و نوکيسه ها، عرصه حضور افراد 
مزين به فرهنگ بس�يجي هر جايي است که 
بتوانند کاري انجام دهند و باري از دوش کشور 
يا مردم بردارند. اينها به تنه�ا چيزي که فکر 
نمي کنند، ديده شدن اس�ت. از سفره انقالب 
سهمي نمي خواهند بلکه سهم خود را در اداي 
دين به ميهن مي دانند و اينک�ه چيزي به اين 
سفره اضافه کنند. بسيجي ها آماده اند تا سود 
برسانند و هزينه ها را کاهش دهند و نوکيسه ها 
براي تأمين منافع خودشان حاضرند هزينه هاي 
هنگفت اجتماعي، اقتصادي و سياس�ي براي 
مملکت ايجاد کنند. اين دو گ�روه از دو تفکر 
متفاوتند؛ يکي سرچشمه اش به گفتمان ناب 
اسالم و انقالب وصل است و ديگري در دنياي 

ليبرالي غرب آبشخور دارد. 
دو نگاه دو تفکر و دو مرام که در تقابل با یکدیگرند. 
یکي سراسر منفعت و مصلحت اس��ت و دیگر سرتا 

پا زی��ان و هزینه! این نوش��ته در پي آن نیس��ت که 
ادعا کند همه ثروتمندان براي کش��ور هزینه دارند 
و همه بس��یجیان منفعت. ما مي خواهی��م در اینجا 
دو فرهنگ و دو طرزفکر را با هم مقایس��ه کنیم. دو 
مکتبي که هر کدام مؤلفه ه��اي خودش را دارد و هر 
کسي که مؤلفه هاي بسیجي را داشت زیر این پرچم 
قرار مي گیرد؛ مانند سرمایه داري که سرمایه اش را در 
مسیر آباداني کشور به کار مي گیرد نه نوکیسه اي که 
از مسیر تاراج سرمایه هاي کشور به ثروتي باد آورده 

رسیده است. 
  فرهنگ سقوط!

بچه پولدارهاي نوکیس��ه همه چیزشان براي مردم 
هزینه است؛ بزرگراه هایي که قرار است مسیر رسیدن 
را براي تس��هیل در آمد و رفت مردم آس��ان تر کند، 
خیل��ي وقت ها مي ش��ود پیس��ت اتومبیلراني براي 
دور دورکردن بچ��ه پولدارهاي ماحص��ل نگاه هاي 

لیبرالیستي و نظام سرمایه داري و سوغات غرب!
همین حکایت مي شود که هر از چند گاه افراد عادي، 
آنهایي که به دنبال کار و زندگي شان هستند، قرباني 
جنون سرعت و ش��هوت قدرت این افراد مي شوند و 
خبر تصادفات پورشه س��واران و بي ام دبلیو سواران 
رسانه اي مي شود. جوانان مس��ت از غرور ثروتي باد 
آورده که وقتي پش��ت خودروهاي میلیاردي ش��ان 
مي نش��ینند، فراموش مي کنند با آدم ها س��ر و کار 
دارند. ماحصل نگاه لیبرالي بچه پولدارها، نمونه اش 

مي شود اینکه وقتي در کورس گذاشتن ها و دور دور 
کردن هاي پورشه سوار اصفهاني جوان 21 ساله پراید 
سوار قرباني بي قانوني پورش��ه سوار مي شود، دختر 
مسافر پورشه با فریاد بر س��ر پلیس به خاطر اعمال 
قانون و انتقال خودروي میلیاردي اش به پارکینگ، 
در واکنش به مرگ یک انسان با لحني زننده و الابالي 
بر س��ر پلیس فریاد مي زند و مي گوید »کشتیم که 

کشتیم! دیه اش را مي دهیم!«
ماجراي تصادف��ات مرگبار خودروه��اي میلیاردي 
که خیابان هاي شهرها را پیس��ت اتومبیلراني خود 
مي بینند ه��ر از چندگاه درباره آس��یب هاي طبقه 
نوکیسه هاي پورشه س��وار را به چالش مي کشد و به 
تیتر نخست رسانه ها و محور گپ و گفت هاي مردمي 
در هر اجتماعي تبدیل مي شود؛ از حقیقي تا مجازي 

و شبکه هاي اجتماعي. 
 اما ش��بکه هاي اجتماعي هم از ج��والن این طبقه 
در امان نبوده اس��ت و اصاًل انگار فض��اي مجازي و 
ش��بکه هاي اجتماع��ي اصلي ترین جوالن��گاه بچه 
پولدارهایي است که تشنه خودنمایي اند. کافي است 
تا سري به اینس��تاگرام بزنید تا دس��تتان بیاید این 
ش��بکه اجتماعي براي نمایش ث��روت و خودنمایي 
کساني طراحي ش��ده که به جز ثروت و ظاهري که 
به مدد همین ثروت ه��اي بادآورده ب��ا هزینه هاي 
گزاف براي خودشان درس��ت کرده اند چیزي براي 

عرضه ندارند! 

صفحات بچه پولدارها پر از تصاویر نمایش خانه هاي 
چندی��ن میلی��اردي، وس��ایل زندگ��ي الکچري و 
گرانقیمت، خودروهاي میلیاردي، سفرهاي خارجي 
و عکس و فیلم و »یهویي« هاي برنامه ریزي ش��ده با 
مکان هاي تاریخي مشهور دنیا همچون برج هاي ایفل 
و پیزا یا قرارگرفتن در کنار برخي سلبریتي ها اعم از 

داخلي و خارجي. 
ورزش هایش��ان هم با ورزش هاي اف��راد عادي فرق 
مي کند. به س��راغ اسب سواري و اس��کي مي روند و 
با پاراگالیدر از فراز آس��مان اس��توري مي گذارند. 
هواپیماي تک نفره س��وار مي ش��وند و در س��واحل 
داخل��ي یا خارج��ي موج س��واري مي کنن��د. همه 
چیزش��ان باید فریاد بزند با دیگران فرق دارند. اگر 
اهل نگهداري حیوانات هم باشند که خیلي هایشان 
هس��تند، به کمتر از س��گ و گربه هایي از نژادهاي 
گرانقیمت راضي نمي شوند. به س��راغ حیوان هایي 
مي روند که بیش��تر و بهتر بتواند ثروتشان را به رخ 
دیگران بکشد، به همین خاطر است که دیگر سگ و 
گربه براي خیلي هایشان عادي شده و براي نمایش 
بهتر میزان ثروتشان باید حیواناتي را داشته باشند و 
در خانه چند صد متري شان نگهداري کنند که کمتر 
کسي قادر است چنین موجودي را تحت تملک خود 
در بیاورد. اینگونه است که تمساح، آفتاب پرست، مار 
پینگتون و حتي شیر و ببر مي شود حیوان خانگي بچه 
پولدارها! هر قدر حیوان خانگي ش��ان غیرمعمول تر 

 فرهنگ   سقوط 
فرهنگ    صعود

يك بسيجی واقعی چه منافعی برای کشور دارد و يك جوان غرق ماديات و الابالی چه هزينه هايی؟!
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باشد، هزینه هاي نگهداري اش هم بیشتر است و این 
یعني صاحب حیوان متمول تر! الیوها، استوري ها و 

یهویي هاي بهتري هم از آن در مي آید!
بگذری��م از اینکه ه��ر از چند گاه��ي حیوانات بچه 
پولدارها هم حاشیه س��از مي ش��وند. تنها طي یکي 
دو سال گذشته، سگ هاي با صاحب و نه سگ هاي 
ولگرد، نق��ش اول حوادث��ي تلخ را ب��ازي کرده اند. 
نخس��تین ب��ارش ماج��راي حمل��ه دو س��گ ب��ه 
دختربچه اي 10 ساله در لواس��ان بود؛ سگ هایي با 
نژادهاي پیتبول و ژرمن ش��پرد آن هم بدون قالده؛ 
این در حالي اس��ت ک��ه در برخي کش��ورهاي دنیا 
نگهداري از سگ پیتبول به خاطر خوي وحشي اش 
ممنوع است و در هیچ کجاي دنیا حضور سگ ها در 
اماکن عمومي بدون قالده و کنترل صاحبش بر آن 
پذیرفته نیست. این ماجرا چندین بار دیگر تکرار شد. 
آخرین دفعه هم همین چند روز پیش بود که سگي 

در دزاشیب به دو مرد حمله کرد. 
ب��راي آنکه آب در دلش��ان تکان نخورد، بخش��ي از 
س��رمایه هاي کش��ور ه��م در اختی��ار آنهاس��ت. 
کلینیک هاي شبانه روزي دامپزشکي به حیواناتشان 
خدمات ارائه مي دهد و با ارز دولتي هم که شده براي 
حیوانات بچه پولدارها غذاي ویژه و س��ایر ملزومات 
وارد مي ش��ود. حتي اگر ش��ده از ارز دارو بزنند و با 
آن غذاي س��گ و گربه وارد کنند. بگذریم از اینکه 
الاقل بخش��ي از س��گ هاي ولگردي که در کوچه و 
خیابان نگراني هایي را به وج��ود مي آورند و دولت و 
شهرداري ها براي جمع آوري آنها باید هزینه کنند، 
یک زماني صاحب داشتند و صاحبان پولدارشان وقتي 
از حیوانشان خسته شده اند و عکس ها و فیلم هایشان 

را گرفته اند، حیوان پیر را در خیابان رها کرده اند. 
اما اختص��اص بخش��ي از ارز دولتي ب��راي واردات 
ملزومات بچه پولدارها به واردات غذاي سگ و گربه با 

ارز دارو محدود نمي شود. 
براي رفاه بیشتر بچه پولدارها هر آنچه که آنها فکرش 
را بکنند وارد مي شود. اگر به سراغ فهرست واردات 
گمرک بروید متوجه خواهید ش��د. در این فهرست 
حتي کاله گیس و ریش و سیبیل مصنوعي هم با ارز 
دولتي براي آقایان وارد مي شود، همچنان که براي 
خانم ها پروتز سینه وارد مي کنند. انسان فاتح و انسان 
مقبول در نظام سرمایه داري غرب کسي است که بر 
طبق مؤلفه هاي این نظام ثروتمند باشد و ویژگي هاي 
ظاهري خاص داشته باشد؛ پس براي مقبول بودن 
در این فرهنگ ایده آل  ها فرق مي کند؛ ایده آل هایي 
که هزینه هاي س��نگیني را به فرد و جامعه تحمیل 
مي کند و در نهایت بچه پولدارها را وارد آسیب هاي 
اجتماعي خاص این قشر مي کند؛ افسردگي و اعتیاد 
به مخدرهاي گرانقیمت و مشروبات الکلي و نارضایتي 
عمیقي که هیچ گاه و با هیچ یک ثروت و تفریحي به 

رضایت نمي رسد. 
اینها تنها بخش��ي از هزینه هاي مادي است که بچه 
پولدارها ب��ه جامعه تحمیل مي کنن��د و هزینه هاي 
فرهنگ لیبرالي غرب براي کشورمان تنها به همین 
منتهي نمي ش��ود و بچه پولدارها و طبقات نوکیسه 
با نمایش ثروتشان هزینه هاي گس��ترده فرهنگي، 
اجتماعي، سیاس��ي و امنیتي را به کش��ور تحمیل 

مي کنند. 
 بچه پولدارهایي که در طول تاریخ این سرزمین کمتر 
پیش آمده سینه سپر کنند و به دفاع از این مرز و بوم 

بپردازند و در عوض در سخت ترین بزنگاه ها و پیچ هاي 
تاریخي، در هنگامه جنگ و تحریم و تهدید از مهلکه 
فرار کرده اند و حتي سربازي ش��ان را مي خرند یا به 
بهانه اي، با جورکردن مدرک پزشکي و تدابیري از این 

دست براي خودشان معافي جور مي کنند. 
اگر هزینه هایي که این افراد براي جامعه داش��ته اند 
و فایده های��ي که به واس��طه قدرت و روابط ش��ان از 
کشور به تاراج برده اند را محاسبه کنیم، درمي یابیم 
بچه پولدارهاي ماحصل فرهنگ نظام سرمایه داري 
میلیاردها تومان براي کشور خسارت به بار آورده اند. 

  فرهنگ صعود 
اما این کش��ور هیچ گاه به چنی��ن فرهنگ و چنین 
طبقه اي متکي نبوده و در عوض یک فرهنگ و یک 
گفتمان متفاوت است که ۴0 سال این سرزمین را در 
سخت ترین تندبادها و در تلخ ترین حوادث عزتمندانه 
س��رپا نگه داش��ته و موجب ش��ده تا ایران همیشه 
سرفراز باشد و بر قله هاي شرف و انسانیت فرهنگي 
ناب تکیه کن��د؛ فرهنگي ناب ک��ه ایده آل هایش با 
ایده آل هاي نظام سرمایه داري غربي زمین تا آسمان 

فرق مي کند. 
در این مرام و فرهنگ باید خاکي باش��ي تا به افالک 
برسي؛ چهره ات، رنگ چشمانت، اندازه بیني است و 
تناسب ظاهري اندامت موضوعیت ندارد. در فرهنگ 
ناب بس��یجي معیار س��نجش آدم ها درجه خلوص 
انسانیت شان اس��ت و جوالنگاهش��ان هر جایي که 
کاري روي زمین مانده و کسي نیست تا آن را بردارد. 

به همین خاطر است که دوران دفاع مقدس بي هیچ 
ادعایي و با لباسي خاکي، بدون ستاره یا سردوشي یا 
هر نشانه دیگري فقط و فقط با یک نشانه و یک عکس 
به خطوط مقدم جبهه مي رفتند. تنها افتخارشان این 
بود که سرباز خمیني اند. این گونه بود که دل به دریا 
مي زدند و با علم به اینکه چه سرنوشتي در انتظارشان 
است وقت عملیات براي آنکه خط عبوري براي لشکر 
درست کنند، داوطلبانه خودشان را به میان میدان 
مین مي افکندند. انگار اطمینان داشتند جایگاهشان 
کجاست و همین به آنها انگیزه مي داد تا در 13سالگي 
قد عقلشان به پختگي مردان بزرگ روزگار برسد و با 

وجود صغر سني، حماسه هاي کبیر بیافرینند. 
جنگ تنها عرصه نمایش فرهنگ و س��یره بسیجي 
نبود؛ ب��ا پایان جن��گ، بس��یج راه��ي میدان هاي 
س��ازندگي ش��د تا هر جا کاري بر زمین مانده و هر 
جا باري بر دوش مملکت سنگیني مي کند، باري از 
دوش کشور بر دارد و کاري ناتمام را به اتمام برساند. 
به همین خاطر برخالف بچ��ه پولدارهاي فرهنگ و 
نظام لیبرالي بچه بس��یجي ها به سفرهاي خارجي 
و زندگي هاي الکچري فکر نمي کنند و مطلوبش��ان 
هم نیس��ت. پاتوق بچه بس��یجي ها به جاي فضاي 
مجازي و ش��بکه هاي اجتماع��ي، مناطق محرومي 
اس��ت که کمترین امکاناتي ندارند. بچه بسیجي ها 
اگر ه��م بخواهن��د در فضاي مجازي و ش��بکه هاي 
اجتماعي حضور داشته باشند این حضور براي نمایش 
چالش هایي است که مردم کشورمان به آن گرفتارند 

نه نمایش خودشان و ثروت و مکنت شان. عکس هاي 
»یهویي« نمي گیرند، چراکه نه فرصتش را دارند و نه 
اعتقادي به نمایش خود. گاه گاهي هم که تصاویري 
از حضورش��ان در مناطق محروم یا هر جایي که به 
کمک شان نیاز باشد بیرون مي آید، سر و صورتشان 
گلي است و بیل و کلنگ به دست دارند و دور و برشان 
یا بیابان بي آب و علف است یا مخروبه هاي باقیمانده 

از سیل و زلزله. 
در حوادث طبیعي و هنگامه قه��ر طبیعت که هر از 
چند گاهي در کش��ور رخ مي دهد، هم همیشه پاي 
اصلي کار بسیجي ها هستند. در س��یل بهار امسال 
که بسیاري از استان هاي کشور را درگیر کرد، بسیج 
همچون همیشه به دل ماجرا زد و در تمامي مناطقي 
که ب��ه دلیل س��یل اواعضان بحراني ب��ود حضوري 
مؤثر داشت. اس��تان هاي لرستان، گلستان، فارس و 

خوزستان عرصه حضور نیروي مردمي بسیج بود. 
هی��چ کاري ه��م ک��ه از دستش��ان ب��ر نمي آم��د 
موکب هایشان را در مناطق سیل زده بر پا می کردند 
تا الاقل مردم س��یل زده اي که از خانه و کاشانه شان 
آواره ش��ده بودند، گرس��نه نمانند. هجم��ه آب که 
فروکش کرد، اما آستین همتشان را باال زدند و بیل و 
کلنگ به دست گرفتند تا ویراني هاي بر جاي مانده 
از دست سیل را بازس��ازي کنند و مردم را به خانه و 

زندگي شان برگردانند. 
فرهنگ و گفتمان بسیج حوزه عملکردش به همین 
منتهي نمي ش��ود. در عرصه هاي علمي، فرهنگي 
هنري، سیاسي و هر عرصه اي که این فرهنگ ورود 
و تجلي داشته باشد، مي توان در کمترین زمان به 
بهترین نتیجه رسید چراکه بسیج یک تفکر است؛ 
تفکري متعهد و با اخالق و همی��ن تعهد مزین به 
اخالق است که موجب ش��ده تا ایران در طول ۴0 
سال اخیر سرافراز و س��ربلند از بحران هاي پیش 
رویش عبور کن��د. فرهنگي که به داش��تن کارت 
عضویت یا انداختن چفیه نیست؛ که شاید باشند 
آنهایي که کارت بسیج دارند، اما فرهنگ بسیجي را 
ندارند! فرهنگ و گفتمان بسیج در ضمیر بسیاري 
از مردم ما وجود دارد؛ همان مردمي که به وقت نیاز 
و اضطرار با دل و جان پاي کار مي آیند. با این اوصاف 
یک ایراني متعه��د به فرهنگ و اخالق بس��یجي 
چقدر به جامعه سود مي رس��اند و یک بچه پولدار 
ماحصل ن��گاه لیبرالي و نظام س��رمایه داري غرب 

چقدر ضرر؟  

اگر هزینه هایي که این افراد براي جامعه داشته اند و فایده هایي که به واسطه قدرت 
و روابط شان از کشور به تاراج برده اند را محاسبه کنیم، درمي یابیم بچه پولدارهاي 
ماحصل فرهنگ نظام س��رمایه داري، میلیاردها تومان براي کشور خسارت به بار 

آورده اند
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غالمحسين بهبودي

معجزه بسیج در آوردگاه دفاع مقدس

دي ماه 1359 بود که مسئولیت تأمین و رسیدگي به امور بسیج برعهده سپاه 
قرار گرفت. در این زمان بیش از سه ماه از شروع دفاع مقدس مي گذشت و در 
همین مدت، نیروهاي مردمي تحت عناوین مختلف و در قالب گروه هاي متعدد 
در جبهه هاي جنگ حضور یافته بودند؛ گروه فدائیان اسالم، ستاد جنگ هاي 
نامنظم شهید چمران، گردان هاي سپاه و حتي بخش هایي از ارتش، از نیروي 
مقاومت مردمي در جبهه ها بهره مي بردند، اما با رسمیت یافتن تعلق بسیج به 
سپاه و ورود سازمان یافته بسیجي ها به یگان هاي سپاه، این نهاد انقالبي به چنان 
گستردگي دست یافت که اندکي بعد سازمان رزم خود را از گردان به تیپ و 

سپس لشکر ارتقا داد. 
جنگ تحمیلي اولین و بزرگ ترین آوردگاهي بود که مقدر شد توان دفاعي 
بسیج را به بوته آزمایش بگذارد. شبکه ارتباطي بسیج با عموم مردم )که در 
واقع بسیج از بطن مردم بود( یک شبکه سنتي، تاریخي و آزمون پس داده 
بود؛ »مساجد« پایگاه هاي نام آشنایي بودند که انقالب اسالمي از درون آنها 
نش��ئت گرفت و به کل جامعه ایران تس��ري یافت. بعد از پیروزي انقالب از 
همین پایگاه هاي امن و تاریخي براي تشکیل بسیج، جذب و آموزش افراد 
بهره برداري شد.  با شروع جنگ تحمیلي، مس��اجد عمده ترین نقش را در 
ثبت نام، جذب و اعزام رزمنده ها به جبهه هاي جنگ برعهده گرفتند. در واقع 
همان جاذبه اعتقادي که طي تاریخ مردم را به مساجد مي کشاند، این بار آنها 

را از سنگر مسجد روانه میادین جهاد مي کرد. 
پس از ورود سازمان یافته بس��یج به جبهه ها، شکل جنگ تغییر یافت. کما 
اینکه در پایان نهمین ماه جنگ، بني صدر از ایران فرار کرد و راه براي مردمي 
شدن دفاع مقدس بیش از پیش گشوده شد. بني صدر تنها یک فرد نبود، طرز 
فکري بود که اعتقادي به مردمي شدن جنگ نداشت و با خروج این طرز فکر 

از جبهه ها، تاریخ دفاع مقدس خود را آماده ایجاد تحوالتي عمده کرد. 
عملیات نصر و توکل، دو نمونه از عملیات بزرگي بودند که در دوره فرمانده 
بني صدر انجام ش��دند. هر دوي این عملیات با محوریت ارتش و به ش��کل 
کالسیک انجام گرفتند. نیروهاي ایراني با تکیه بر قدرت یگان هاي زرهي، به 

مناطق تصرف شده دشمن هجوم مي بردند و اهداف بزرگي چون پاکسازي 
خاک کشورمان از مرکز خوزستان تا خرمشهر و حتي آن سوي مرزها را دنبال 
مي کردند، اما رو به رو شدن با ارتش مجهز عراق که پیش از هر اقدامي از سوي 
ایران، جا پاي خود را در مناطق اشغالي محکم کرده بود، از عهده یگان هاي 
زرهي کش��ورمان خارج بود، بنابراین باید ش��یوه هاي نویي در پیش گرفته 
مي شد که با ورود نیروهاي مردمي به جنگ، ابتکارها و خالقیت ها رخ نشان 
دادند. انجام عملیات گسترده در تاریکي ش��ب، یکي از همین خالقیت ها 
بود که تقریباً تا پایان دفاع مقدس ادامه یافت و ضربات مهلکي به نیروهاي 

دشمن وارد کرد. 
انجام عملیات ثامن االئمه)ع(، طریق القدس، فتح المبین،  الي بیت المقدس، 
والفجرها، خیبر، بدر و کربالها همگي با تکیه بر نیروهایي بودند که بي هیچ 
ترسي به خطوط دشمن حمله مي کردند و سخت ترین و قوي ترین یگان هاي 

زرهي ارتش بعث عراق را به شکست مي کشاندند. 
حاال دشمن با نیرویي طرف بود که قدم در هر منطقه و شرایطي مي گذاشت 
خود را با آن وفق مي داد. یک بار در کوهستان سخت کردستانات یگان ویژه اي 
چون لشکر شهدا را تش��کیل مي داد و بار دیگر در صحراي گرم جنوب، در 
قالب لشکرهاي خط شکني چون 1۴ امام حس��ین)ع(، 27 محمد رسول 
اهلل)ص(، 31 عاشورا، 25 کربال و. . . ماهرترین ژنرال هاي بعثي را به وحشت 

مي انداخت. 
تصرف جزایر مجنون در میان بمباران وحشیانه شیمیایي دشمن، عبور از 
اروند و تصرف فاو، شکست سخت ترین دژ دفاعي دشمن در شلمچه )که موانع 
نوني و مثلثي را درهم کوبید و خود را به حومه بصره رساند( همگي از قدرت 

معجزه واري نشئت مي گرفت که بسیج در جبهه ها دمیده بود. 
آنگاه که رد پاي شیطان بزرگ در خلیج فارس نمایان شد، باز تفکر بسیجي بود 
که بدون پیش زمینه اي از آموزش هاي پیچیده، همان طور که با قدرت ایمان 
و تکلیف گرایي، زبده ترین یگان هاي غواصي را در عملیاتي چون والفجر8، 
کربالي۴ و5 تش��کیل داده بود، به آب هاي آزاد نیز ورود یافت و بزرگ ترین 
عملیات دریایي امریکایي ها بعد از جنگ جهاني دوم را در خلیج فارس به این 

کشور تحمیل کرد. 
گویي هیچ شرایطي نمي توانست بسیجي ها را وادار به توقف کند. آنها نه تنها 
شکل ظاهري جنگ که ماهیت آن را نیز دستخوش تغییرات عمیقي کردند. 
فرهنگ موسوم به فرهنگ دفاع مقدس، حاصل اخالص و ایثار بسیجي هایي 
بود که بي هیچ چشمداشتي قدم در جبهه هاي جنگ مي گذاشتند و گمنام 

اما جانانه از میهن و ارزش هاي نظام اسالمي شان دفاع مي کردند. 
آن روزها جاي جاي جبهه هاي جنگ ش��اهد راز و نیاز شیران روز و زاهدان 
شب بود که روح بلندشان عارفان الهي را به رشک وامي داشت. اگر مي بینیم 
که حضرت امام)ره( با آن روح بزرگ و معنوي ش��ان در خصوص بسیجي ها 
مي فرماید:»بسیج مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامي است که 
پیروانش بر گلدسته هاي رفیع آن، اذان شهادت و رشادت سر داده اند. بسیج 
میقات پابرهنگان و معراج اندیشه پاک اسالمي است که تربیت یافتگان آن، 
نام و نشان در گمنامي و بي نش��اني گرفته اند. بسیج لشکر مخلص خداست 
که دفتر تشکل آن را که همه مجاهدان از اولین تا آخرین امضا کرده اند.« از 

چنین واقعیاتي نشئت مي گیرد. 
بسیج لشکر مخلص خدا بود که در آوردگاهي به نام دفاع مقدس، تاریخي 
با شکوه مملو از ایثارگري ها، رشادت ها، حماسه ها و پیروزي ها را رقم زد. 
لشکري که هم اکنون نیز اندوخته هاي مادي و معنوي آن دوره باشکوه 
را چونان تجربیاتي گرانقدر به دیگر عرصه و جبهه ها کش��انده و قدرت 
بي نظیر روحیه بسیجي را در قالب جبهه مقاومت اسالمي به رخ جهانیان 

کشیده است.  

فرهنگ موس��وم ب��ه فرهنگ دف��اع مق��دس، حاصل اخ��الص و ایثار 
بس��یجي هایي بود که بي هیچ چشمداش��تي قدم در جبهه هاي جنگ 
مي گذاشتند و گمنام اما جانانه از میهن و ارزش هاي نظام اسالمي شان 

دفاع مي کردند فصل 8بسيج  و دفاع مقدس
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احمد محمد تبريزي 

نگاهي به نقش و حضور بسيج در دفاع مقدس در گفت وگو با سردار اسماعيل کوثري

اصطالح »فرمانده لشکر« براي خيلي از رزمندگان دفاع مقدس حاوي خاطرات 
ماندگاري است. آن روزها رابطه فرمانده و يك بسيجي ساده، رابطه باال دست و 
پايين دست نبود، جبهه مجمع دوستان همراهي بود که در يك هدف مقدس، 
از قرارگاه گرفته تا خط مقدم نبرد، همرزم و همراه بودند و دوشادوش يکديگر 
مي جنگيدند. سردار محمداسماعيل کوثري از فرماندهان نام آشناي لشکر 
در دفاع مقدس است. او که از س�ال 1364 به فرماندهي اين لشکر رسيد تا 
چند سال بعد از پايان دفاع مقدس همراه رزمندگان و بسيجي هاي اين لشکر 
بود. کوثري در حال حاضر جانشيني فرمانده قرارگاه ثاراهلل را برعهده دارد، 
اما هنوز خودش را يك بس�يجي مي داند و ارتباطش را با نيروهاي بسيجي 
حفظ کرده است. در گفت وگو با ايشان به نقش بسيج در دفاع مقدس و حضور 

تأثيرگذار بسيجي ها در جنگ تحميلي پرداختيم. 

 پيش از تشکيل بسيج در پنجم آذرماه 135۸ نهادهايي مثل جهاد 
سازندگي، سپاه و کميته تشکيل شده بود و هر کس مي خواست 
خدمتي به انقالب کند به عضويت اين نهادها در مي آمد. به نظر شما 

لزوم تشکيل بسيج با وجود ديگر نهادهاي انقالبي چه بود؟
حضرت ام��ام در تاریخ 1359/5/8 فرمان تش��کیل ارتش 20 میلیوني به نام بس��یج 
مستضعفین را صادر کرد. در آن تاریخ دانشجویان پیرو خط امام سفارت امریکا را تسخیر 
کرده بودند و امریکایي  ها که آن زمان در دنیا حرف اول و آخر را مي زدند، این موضوع 
خیلي برایشان سنگین بود. حضرت امام معتقد بود انقالب اسالمي را مردم انجام داده اند 
پس مردم باید در صحنه حضور داشته باشند. آن زمان سپاه پاسداران نوپا بود، ارتش 
هم از درون انسجام نداشت و تنها نیروهاي مردمي همان کمیته هاي انقالب اسالمي 

مردمي بودند. در چنین شرایطي بهترین نیرویي که مي توانست از انقالب، ارزش ها و 
دستاوردهاي انقالب اسالمي دفاع کند، مردم بودند. حضرت امام همانند صدر اسالم 
مردم را سازماندهي کرد. آن زمان جمعیت 36 میلیون بود و امام در فرمانشان بر ارتش 
20 میلیوني تأکید کرد. همه تعجب کردند و بسیاري از مسئوالن گفتند انقالب، ارتش 
500 هزارتایي را نمي تواند جمع و جور کند حاال حرف از ارتش 20 میلیوني مي زند. امام 
مي دانست دارد چه کار مي کند. ایشان نگاه عمیقي به مسائل داشتند و آینده نگر بودند. 
به همین خاطر ایشان نگفتند این ارتش 20 میلیوني تنها به مقطع جنگ اختصاص دارد، 
بلکه گفتند این سازمان براي حفظ دستاوردهاي انقالب اسالمي است. بني صدر دو ماه 
بعد رئیس جمهور شد و گفت نیروهاي مسلح اجازه کار به من نمي دهند و فرماندهي 
کل قوا را از امام گرفت. در صورتي که در قانون اساس��ي فرماندهي کل قوا از آن رهبر 
است. بني صدر این فرماندهي را گرفت و براي بسیج هم هیچ کاري نکرد. بعدها قانون 
مشخص کرد که بسیج زیر نظر سپاه پاسداران باشد و س��پاه به این سازمان پر و بال و 
نیروهایش را آموزش داد و به کار گرفت. نگاه امام یک نگاه عمیق به حفظ دستاوردهاي 
نظام جمهوري اسالمي بود. بعد از آن امام فرمودند باید بسیج جهان اسالم را تشکیل 
دهیم که بعدها جبهه مقاومت بسیج رزمندگان افغانستان، پاکستان، عراق، سوریه و 

یمن تشکیل شد. 
 به عنوان يکي از پاسداران پيشکسوت، يادتان است از چه زماني 
بسيجي ها به يگان هاي سپاه ورود کردند و قدم به ميدان هاي جنگ 

گذاشتند؟
از همان روزهاي اول جنگ که حضرت امام فرمودند کس��اني که مي توانند اسلحه به 
دست بگیرند به نیروهاي مسلح کمک کنند، بسیجي ها در میدان حاضر بودند. بني صدر 
تا 9ماه پس از شروع جنگ، نگذاش��ت نیروهاي مردمي به خوبي کار کنند. نیروها به 
صورت مردمي بدون آموزش و سازمان به جبهه مي آمدند اما پس از رفتن بني صدر با 
سازمان و آموزش اعزام ش��دند. در عملیات ثامن االئمه و طریق القدس در سال 1360 
بسیجي ها به صورت نیروي مردمي آموزش ندیده به جبهه اعزام شدند که موفق هم 
بودند. از عملیات فتح المبین نیروها جذب ش��دند و آموزش دیدند و در جبهه اسلحه 
 گرفتند. از اینجا به بعد عملیات ها هم خیلي گسترده شد. عملیات فتح المبین که در 

 بسیجي ها نبودند 
دشمن در خاك ایران می ماند

امام نگفتند ارتش 
20 ميليوني تنها به 
مقطع جنگ اختصاص 
دارد، بلکه گفتند اين 
سازمان براي حفظ 
دستاوردهاي انقالب 
اسالمي است. نگاه 
امام يك نگاه عميق 
به حفظ دستاوردهاي 
نظام جمهوري اسالمي 
بود. بعد از آن امام 
فرمودند بايد بسيج 
جهان اسالم را تشکيل 
دهيم که بعدها 
جبهه مقاومت بسيج 
رزمندگان تشکيل شد
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1361/1/1 انجام شد نسبت به دو عملیات طریق القدس 
و ثامن االئمه چند برابر توس��عه و گسترش داشت. در 
عملیات بیت المقدس تعداد نیروهاي بس��یجي س��ه 
برابر بیش��تر و همین باعث شد وسعت زمین بیشتري 
در نظر گرفته شود. اینجا دش��من به وحشت افتاد و از 
آن به بعد بسیج یک وضعیت خیلي خوبي پیدا کرد و 
خیلي از بچه هاي بس��یجي فرماندهان جنگ شدند. 
خیلي از نیروهاي بسیجي مسئولیت گرفتند. نیروهاي 
بسیجي تفاوتي که با نیروهاي دیگر داشتند در انگیزه 
الهي و داوطلبانه بودنشان بود. همچنین تمام سختي ها 
را مي پذیرفتند و با تمام هستي ش��ان مي آمدند و یک 
ریال هم حقوق نمي گرفتند. این باعث مي شد ما بتوانیم 

عملیات هایمان را به بهترین نحو انجام دهیم. 
 لشکر 27 و جمع بسيجي هاي پرشور 
آن در دف�اع مقدس ش�هرت خاصي 
دارد. ب�ه عن�وان فرمانده اين لش�کر در 
مقطع قاب�ل توجهي از جن�گ تحميلي، 
 جمع بس�يجي ها را چط�ور ديديد و چه 
تعريفي از اين جمع باصفا براي جوان هاي 

نسل حاضر داريد؟
آن زم��ان جنگ ب��ود و نیروها احس��اس مس��ئولیت 
مي کردند و با احساس اینکه تکلیف الهي بر دوش دارند 
به جبهه مي رفتند. بچه ها صفا، صمیمیت و انگیزه الهي 
را بین بسیجي ها و س��پاهي ها مي دیدند و انگیزه شان 
بیشتر مي شد. لباس هاي بچه هاي بسیجي و سپاهي 
یکجور بود و بیشتر نیروها جوان بودند. آن شور و نشاط 
جواني و انگیزه اي که امام به نیروها  مي داد باعث رفاقت 
و دوستي و همبستگي زیادي مي شد که در جبهه زبانزد 
خاص و عام بود. نیروها وقتي به مرخصي مي رفتند در 
پایگاه هاي بسیج محالت مشغول کار مي شدند و کمتر 
به خانه مي رفتند. با اینکه س��ختي و تی��ر و ترکش و 
شهادت بود اما چون مسیرشان در راه خدا بود برایشان 
جاذبه داشت. اقشار مختلف به عنوان بسیجي در جبهه 
بودند و فقط یک قش��ر خاص  در آن  حضور نداش��ت. 
لش��کر 27 را عمدتاً بچه هاي دبیرستاني و دانشگاهي 
تشکیل مي داد. خاطرم است در س��ال 136۴ و زمان 
انجام عملیات والفجر8 در آماري که گرفتیم 6۴ درصد 
نیروهاي لش��کر دانش آموز، معلم و دانشجو بودند. در 
یگان هاي دیگر این آمار تفاوت داش��ت. نیروها که به 
جبهه مي آمدن��د فضاي معنوي در جبه��ه حاکم بود. 
خیلي روي خودش��ان کار مي کردند و مسئولیت پذیر 
مي شدند. شاید برخي در خانه خیلي کار نمي کردند اما 
در جبهه مسئولیت مي گرفتند. فرماندهان تا مي دیدند 
کسي توانمندي و جربزه بیشتري دارد مسئولیت به او 
مي دادند. آنجا نان و حلوا خیر نمي کردند و سختي بود. 
آن ارتباطي که بین فرماندهان و نیروها بود فوق العاده 
دلچس��ب بود. در تمام یگان ها مي گفتی��م اگر نیروها 
در خط پدافندي هس��تند اول غذاي گرم باید به آنجا 
برود. مثل االن نبود که براي رؤس��ا همه چیز باش��د و 
بعد بخواهند به فکر نیروها بیفتند. هرچند سعي شده 
است فاصله کم شود ولي همچنان در کارهاي اجرایي و 
اداري مسئوالن آنقدر که به فکر خودشان و اطرافیانشان 
هستند به فکر کارمند شان نیستند، اما در جبهه چنین 
چیزي نبود. فرماندهان مي گفتند اگر چیزي هست اول 
براي بچه هایي که در شرایط سخت کار مي کنند باید 
باشد. وقتي نیروها این عمل حسنه را مي دیدند، شیفته 
فرمانده و جبهه مي ش��دند. در عملیات ها نیز فرمانده 
را کنار خودش��ان مي دیدند. فرمانده��ان نمي گفتند 

بروید، مي گفتند برویم. وقت��ي نیروها این با هم بودن 
را مي دیدند اطمینانشان چند برابر مي شد. فرماندهان 
نمي گفتند ما فرمانده هستیم و عقب بایستیم و فقط 
دستور بدهیم. کنار بچه ها در خط مقدم مي جنگیدند 
و اینها باعث موفقیت شد. فرماندهان در دانشگاه جنگ 
دوره ندیده بودند و در ذاتش��ان مس��ئولیت پذیري و 
خالقیت بود. مسئولیت پذیري از این جهت که وقتي 
لشکر، تیپ و گردان عملیات مي کرد فرماندهان باید 
مي ایس��تادند و پ��س از عملیات کاره��ا را رتق و فتق 

مي کردند. 
 به نظر ش�ما اگر بس�يجي ها به جبهه 
ورود نمي کردن�د ام�کان داش�ت 
سرنوشت ديگري براي دفاع مقدس رقم 

بخورد؟ 
بله، من مي گویم نمي توانس��تیم موفق شویم. روحیه 

بسیجي یعني انگیزه الهي داش��تن و مسئولیت پذیر 
بودن. مس��ئولیت پذیر بودن یعني نسبت به خطرات 
بي توجه نباشد و برطرف کردن خطر نسبت به انقالب 
و مردم برایش اولویت داش��ته باش��د. بس��یجي هایي 
از این دس��ت و با این تفکر زیاد داش��تیم. مثل شهید 
علیرضا نوري که جانشین من بود. ایشان از سال 1352 
تکنسین راه آهن بود. زماني که انقالب پیروز شد همه را 
رها کرد و بسیجي شد و بعد هم به عضویت سپاه درآمد. 
هنگامي که در س��ال 1365 وزیر راه و ترابري وقت، به 
ایشان حکم جانشین راه آهن سراسري داد و در دوکوهه 
حکم را به ایشان دادیم، او حکم را پاره کرد و گفت من 
براي مس��ئولیت نیامده ام. مثل شهید نوري در جبهه 
خیلي زیاد بود. ش��اید برخي بگوین��د اینها خیالبافي 
اس��ت ولي این موارد واقعاً بود و چنین روحیه اي بین 
نیروها حکمفرمایي مي کرد. اگر بسیج نمي آمد قطعاً ما 

نمي توانستیم دشمن را از خاکمان بیرون کنیم. موقعي 
که امام پس از فرار بني صدر همه را یکپارچه کرد باعث 

موفقیتمان در دفاع مقدس شد. 
 اتفاقًا سؤال بعدي ما از سردار شهيد 
عليرضا نوري قائم مقام لشکر 27 بود. 
ي�ك کارمن�د راه آه�ن ک�ه ب�ه نوع�ي 
بس�يجي وار به جبهه ها ورود ک�رد و در 
سطح عالي فرماندهي به شهادت رسيد، 
چطور شد که به جانشيني لشکر انتخاب 
شد و چه خاطراتي از اين شهيد بزرگوار 

داريد؟
ایشان زماني که دس��تش در جبهه قطع شد و به عقب 
آمد همه توانمندي اش را مي شناختند به همین خاطر 
او را فرمانده ناحیه ابوذر کردند. حاج رضا دستواره که 
به شهادت رسید ایشان را معرفي کردیم. شهید نوري 

رئیس ستاد هم بود و گفتیم ایش��ان جانشین شود. با 
آمدن نوري، آقاي حکمیان مسئول ستاد شد. شناخت 
خوبي از شهید نوري داشتیم و سابقه اش را مي دانستیم. 
از مدیریت و تدبرش آگاهي داشتیم. شهید نوري در هر 
شرایطي آماده خدمت بود. طوري نبود که بگوید چون 
دستم قطع اس��ت در خط مقدم حاضر نمي شوم. مثل 
شهید خرازي بود که فرماندهي لش��کر 1۴ را برعهده 
داش��ت و در عملیات خیبر یکي از دس��ت هایش را از 
دست داد. ش��هید خرازي با وجود مجروحیت تا سال 
1365 در عملیات کربالي5 ش��هید ش��د در جبهه و 
خط مقدم حضوري فعال داشت. نیروهاي اینچنیني 
در دفاع مقدس زیاد بودند. یکي از برادران رزمنده یک 
پایش قطع مي شود و بعد به اسارت دشمن درمي آید. 
ایشان چند سال در اسارت بود و به خاطر جانبازي اش 
او را آزاد کردند. پس از آزادي دوباره به لشکر برگشت. 

شب هاي عملیات با دو عصا و یک پاي قطع شده جلوتر 
از همه حرکت مي کرد و به بقیه نیروها روحیه مي داد. 
پس از پذیرش قطعنامه هم عضو تیم فوتبال جانبازان 
شد. توانمندي ما آنقدر باالست که امام این را مي دانست 
و به همین دلیل مي فرمود که شما مي توانید. بچه ها با 
حرف امام روحیه مي گرفتند و هر چه جلوتر مي رفتند 
مي دیدند باز جا براي کار هس��ت. وقت��ي حضرت آقا 
مي فرماید ش��ما مي توانید، از روي واقعیت اس��ت. ما 
مي توانیم اما گاهي باورمان نمي شود یا تنبلي مي کنیم. 
 از بُعد معنوي، حضور بس�يجي ها در 
جبهه هاي جنگ تحميلي تا چه ميزان 
به غن�اي فرهن�گ دفاع مق�دس کمك 

کرد؟
چون در بس��یج اقش��ار مختلف جامعه حضور داشت، 
خیلي به غناي فرهنگ دفاع مقدس کمک کرد. مثاًل 

گردان حبیب چهار مجتهد داش��ت و وقت��ي نیروها 
مي دیدند این رزمنده ها با لباس دیگر نیروها کنارشان 
حرکت مي کنند از نظر فرهنگي نیز اشباع مي شدند. 
اینگونه نبود که روحانیون وقتي ب��ه جبهه مي رفتند 
فقط مي خواستند سخنراني داشته باشند. مثاًل آقاي 
پناهیان، عالي، طائب، مان��دگاري و حاج علي اکبري 
طلبه هاي جواني بودند که در جبهه حضور داش��تند. 
آقاي ح��اج علي اکبري که در حال حاضر مس��ئولیت 
امام جمعه هاي سراسر کشور را برعهده دارد در مدرسه 
عالي ش��هید مطهري درس مي خواند. این روحانیون 
توانمندي شان را از همان اول نشان دادند. بین مداحان 
هم به همین شکل بود. مثاًل محمود کریمي در لشکر 
10 بود یا سعید حدادیان، محمد طاهري، حسین سازور 
و حاج منصور ارضي همه در لشکر حاضر بودند. حضور 
اقشار مختلف جامعه در کسوت بسیج و در دفاع مقدس 

شهید نوري در هر شرایطي آماده خدمت بود. طوري نبود که بگوید چون 
دستم قطع است در خط مقدم حاضر نمي شوم
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باعث مي  شد مسائل فرهنگي نیز در گردان،  تیپ و لشکر 
کار ش��ود. کالس هاي متعددي که در جهت باال بردن 
بصیرت  گذاشته مي شد خیلي راهگشا بود. بچه ها خیلي 
مسائل را رعایت مي کردند و روي حالل و حرام حساس 
بودند. مثاًل نیروهایي ک��ه در پدافند بودند مي گفتند 
غذایي که مي خوریم حالل است. یا شب هاي عملیات 
براي اینکه کم نیاورند، قبر مي کندند و در آن نماز شب 
مي خواندند و در آن دراز مي کش��یدند. همه کارها در 
جبهه خودجوش بود. حتي برخي مسئولیت هایشان را 
در شهرشان نمي گفتند. یا کسي استاد دانشگاه بود و 
به جبهه مي آمد شغلش را نمي گفت. مثاًل شخصي در 
پشت جبهه مسئولیت باالیي داشت ولي وقتي به عنوان 
بسیجي به جبهه مي آمد همه کاري را انجام مي داد. مثاًل 
اگر شهردار مي شد باید چادرها را جارو مي کرد و ظرف ها 
را مي شست. بچه هایي بودند که پدرانشان از نظر مالي 

متمکن بودند و به بچه هایشان مي گفتند پول و شغل 
مي دهیم ولي جبهه نروی��د، اما بچه ها مي گفتند اینها 
براي ما ارزشي ندارد. بچه هاي مسئوالن هم به جبهه 
مي آمدند. بچه هاي حضرت آقا نیز به عنوان بس��یجي 
گمنام مي آمدند. بچه هاي شهید دکتر منافي و مرحوم 
هاشمي هم مي آمدند. زماني که بچه هاي حضرت آقا در 
جبهه بودند ایشان پیامي فرستاد که اگر بچه هایم شهید 
و زخمي ش��دند عیبي ندارد، فقط س��عي کنید اسیر 
نشوند. سال ها از این پیام گذشت تا سال 1387 من در 
مجلس بودم و از دفتر آقا تماس گرفتند و گفتند ایشان 
کتاب هاي لش��کر را خوانده و حاشیه زده است. بیایید 
چگونگي کار را توضیح دهید. ب��ا چند نفر از بچه هاي 
لش��کر خدمت آقا رفتیم. در آن جلسه یکي از برادران 
جانباز گفت شما چنین پیامي داده بودید، مي خواستم 
بدانم منظورتان چه بود؟ حضرت آقا در جواب فرمودند 

اگر بچه هایم شهید مي شدند ما هم جزو خانواده معظم 
شهدا مي شدیم و برایمان افتخاري بود. اگر جانباز هم 
مي شدند باز برایمان افتخار بود. اما گفتم سعي کنید 
اسیر نش��وید، چون پسرهایم را شناس��ایي مي کردند 
و مي خواس��تند از من که پدرشان هستم و مسئولیت 
ریاست جمهوري را برعهده داشتم، امتیازگیري کنند و 
من هم نه امتیاز بده بودم، نه هستم و نه خواهم بود. چون 
تفاوتي بین بچه هاي خودم با بچه هاي دیگر قائل نیستم. 
این درس عدالتخواهي است. دکتر منافي که زماني وزیر 
بهداشت و درمان بود، دکتر امام بود. فرزند ایشان هم در 
جبهه شهید شد. پسر آقاي کروبي در جبهه پایش قطع 
و جانباز شد. از مسئوالن، آقاي جلیلي به عنوان بسیجي 
عازم جبهه شد. آقاي مظفر وزیر آموزش و پرورش بود 
که فرمانده گروهان لشکر بود. خیلي از مسئوالن دیگر 

در جبهه حضور داشتند. 

 ش�ما در طول حضورت�ان در جبهه با 
بسيجي هاي زيادي همرزم بوديد، نام 
و خاطره کدام يك از اي�ن عزيزان تأثير 

زيادي روي شما گذاشته است؟
هر ش��هید و رزمنده اي با خصوصیات و اخالقیاتش به 
نوعي تأثیر گذاشته است. خیلي از بسیجي ها الگو بودند 
اما اینکه این بچه ها آگاهانه مي آمدند و خالصانه در جبهه 
حاضر مي شدند خیلي اهمیت دارد. مثاًل شهید ابراهیم 
هادي به عنوان بس��یجي به جبهه آمد. ش��هید هادي 
معلم ورزش، کشتي گیر، باستاني کار و مداح بود که در 
جبهه حاضر  شد. من ایشان را نمي شناختم و همان ماه 
دوم جنگ در سرپل ذهاب با ایشان آشنا شدم. یک روز 
یکي از دوستان مي خواست به تهران برود. شهید هادي 
در کاغذي پنج اس��م و آدرس نوشت و1800 تومان که 
حقوقش بود را به تعدادشان تقسیم کرد که نفري 300، 

۴00 تومان شد را ضمیمه نامه کرد و به دوستمان داد و 
گفت من نمي توانم به تهران بروم و شما که مي خواهید 
بروید این پول ها را به این آدرس ها ببرید. آدرس ها براي 
خانواده هاي نیازمند بود. ایشان چند بُعدي بود و تنها یک 
رزمنده نبود. یا برادري مثل محسن چراغي در کربالي5 
با خواهرزاده آقاي والیتي به جبهه آمده بود و هر دو در 
غرب کانال ماهي شهید شدند و پیکرشان همانجا ماند. به 
خانواده هایشان خبر دادند و مراسم سوم و هفتم برایشان 
گرفته شد. پس از 18 روز که از کربالي5 گذشته بود قرار 
شد پیکر و وصیتنامه شهدا را تحویل خانواده شان بدهیم 
اما پیکرهایشان پیدا نشد تا اینکه سال 1378 تفحص 
شد. شهید چراغي در وصیتنامه اش آورده بود پیکرش 
در امامزاده علي اکبر شمیران به خاک سپرده شود که 
همین اتفاق هم افتاد. همچنین از پدرش خواسته بود یک 
حسینیه در دوکوهه بسازد. ما گفتیم دوکوهه دو حسینیه 

دارد و جاي دیگري را در نظر بگیرید. در آخر با فرمانده 
گردانش، آقاي محتش��م در اردوگاه کرخه حسینیه را 
ساختند و تحویل دادند. این یعني عمل به آیه هاي قرآن. 
یعني جان و مال خودشان را در راه خدا دادند. اینها با خدا 
معامله کردند. شهید محسن دین شعاري وضع مالي اش 
خوب بود و یک لحظه خنده از لب هایش نمي افتاد. در 
سخت ترین شرایط هم لبخند مي زد. یا شهید ابراهیم 
همت که یک لحظه از مسئولیتش کم نگذاشت. شهید 
باکري هم به همین صورت بود. بخواهم اس��م ببرم نام 

خیلي از بسیجي ها را مي توان برد. 
 ارتب�اط ح�اج اس�ماعيل کوث�ري با 
نيروهاي مردمي بسيجي دوران دفاع 

مقدس حفظ شده است؟
تقریباً سي و خرده اي گردان زمان جنگ در هیئتي که 
براي لشکر است،  دور هم جمع مي شویم و همدیگر را 

مي بینیم. اینجا هم مسئولیت دارم و در سپاه حضرت 
رس��ول)ص( و سیدالش��هدا)ع( این ارتباط همچنان 

برقرار است. 
 با جوان ترها ارتباط داريد؟

خودم پنج پس��ر دارم و همه جوان هستند 
و ارتباط نزدیکي با هم داریم. هر کس در نسل خودش 
یک برداشتي از موضوعات دارد. ما باید این تجاربي را که 
از گذشته تا امروز داریم، منتقل کنیم. پس از نمایندگي 
مجلس، سردار جعفري به من گفت باید دوباره مشغول 
شوي که من گفتم دوست دارم به دانشگاه امام حسین)ع( 
بروم تا با جوان ها ارتباط داش��ته باش��م و تجربه هایم را 
منتقل کنم تا زودتر به هدفشان برسند. انتقال تجربه از 
روي کتاب با کالس رفتن خیلي تفاوت دارد. این تجارب 
باید تبدیل به تئوري شود و آن موقع اینها را سرکالس 
ارائه داد. چند ماهي که به دانشگاه مي رفتم خیلي مؤثر 

بود و ارتباط خوبي با آنها داشتم. 
 چه تش�ابه و تفاوت هايي بين روحيه 
بس�يجي هاي کنوني با بسيجي  هاي 

دوران دفاع مقدس مي بينيد؟
االن به مراتب بچه ها آگاه تر از قبل انقالب هستند. 
قبل از انقالب خفقان ش��دیدي بود. مثاًل در خانه 
خودمان رس��اله حضرت ام��ام را پدرمان پنهانش 
مي کرد تا کسي متوجه آن نش��ود. اما االن شرایط 
خیلي فرق کرده اس��ت. در حال حاضر در دفاع از 
حرم آل اهلل ببینید بچه هایي ک��ه رفتند از همین 
جامعه بودند. ش��هید حججي براي همین جامعه 
بود. ش��رایط اینگونه نیس��ت که برخي مي گویند. 
زمان انقالب ه��م برخي بي تف��اوت بودند. برخي 
از کش��ور فرار کردن��د و خیلي ها ماندن��د و دیدند 
رهبرش��ان خیلي محکم ایستاده اس��ت پس آنها 
هم پشت ایشان ایس��تادند و نگذاشتند یک وجب 
از خاک کشورمان در اختیار دشمن بماند. آنها که 
مي خواهند خدمتي انجام دهند و کاري کنند، به 
رهبرشان نگاه مي کنند تا ببینند او چطور است تا 
بر همان اساس خودشان را تنظیم کنند. به هرحال 
همه را نمي توانیم در نظر بگیریم، زمان صدر اسالم 
هم همه مردم نبودند. کس��ي که خ��ودش فکر و 

انتخاب مي کند مي آید و در مسیر قرار مي گیرد. 
 ايران اسالمي تا چه ميزاني مي تواند بر 

توانايي هاي بسيجيانش تکيه کند؟
دو عامل باعث موفقیتمان تا امروز ش��ده اس��ت. یکم 
رهبري و والی��ت و دوم مردم والیتم��دار که در قالب 
بسیج هم تعریف مي ش��ود. این دو عامل الزم و ملزوم 
هم هس��تند که نمي توانند از هم جدا باشند. اگر جدا 
باش��ند کار تمام اس��ت. رهبري بدون مردم که بسیج 
داخلش است، نمي تواند کاري از پیش ببرد. نمونه اش 
امیرالمؤمنین)ع( در صدر اسالم است. زماني که مردم 
و کارگزاران بي وفایي کردند ایش��ان تنها ماندند. امام 
علي)ع( که خیلي باالتر هستند و معصوم بودند سرشان 
را در چاه کردند و در نخلستان از خدا خواستند از دست 
مردمش راحت ش��وند. چون به حرف ایش��ان گوش 
نمي کردند، اما االن مردم در سخت ترین شرایط حرف 
گوش مي دهند. در دفاع از حرم خیل��ي از مردم به ما 
مراجعه کردند تا به سوریه اعزام شوند. باید بگوییم مردم 
خوبي داریم و به خاطر همین حض��رت امام فرمودند 
مردم ما به مراتب از مردم صدر اس��الم بهتر هس��تند. 
یعني اگر امام حسین 72 یار داشت االن میلیوني پاي 

کار مي آیند. این غلو نیست و واقعیت است.   

 مثاًل شخصي در پشت جبهه مسئولیت باالیي داشت ولي وقتي به عنوان 
بسیجي به جبهه مي آمد همه کاري را انجام مي داد. مثالً اگر شهردار مي شد 

باید چادرها را جارو مي کرد و ظرف ها را مي شست



رضا محمدي

حاج صفرقلی رحمانيان پير    ترين رزمنده بسيجی جنگ تحميلی

جنگ که ش��روع ش��د، حاج صفرقلی رحمانیان 7۴س��ال داش��ت. او در حالی 
می خواس��ت راهی میدان جنگ ش��ود که چند دهه قبل دوران سربازی اش را 
تمام کرده ب��ود. متولد یکم مهرماه 1285 در اس��تان کرمان، ح��دود نیم قرن 
قبل، وقتی که جوانی 20 و اندی س��اله بود، برای اولین بار لباس نظامی پوشید 
و راهی خدمت سربازی شد. آن زمان دوران پهلوی اول بود و نماز خواندن را در 
ارتش غدغن کرده بودند اما صفرقلی آدمی نبود ک��ه چیزی مانع انجام فرایض 
دینی اش ش��ود. نمازش را می خواند و تنبیه     می شد. حاضر بود مرخصی هایش 
 لغو شود، مالقات با خانواده عقب بیفتد، ولی در راز و نیاز با خدایش یه لحظه ای 

تأخیر نیفتد. 
چند دهه بعد در ایران انقالب ش��د، حاال به جای س��لطنت پهلوی، جمهوری 
اس��المی اس��تقرار پیدا کرده بود. در تمام این مدت، حاج صفرقلی کشاورزی 
می کرد و به گفته خانواده، نماز شبش هم ترک نمی شد. او که روحیات مذهبی 
داشت و پیش از انقالب هم در نماز جمعه جهرم ش��رکت می کرد، در جریان 
انقالب جذب شخصیت حضرت امام شد. او را حسین زمان می دانست و پیروی 
از دس��توراتش را واجب می دانس��ت. به همین خاطر با وج��ود اینکه در زمان 
پیرزوی انقالب 72 سال داشت، آماده بود تا به فرمان رهبرش، رخت رزم به تن 

کند و وارد میدان نبرد شود. 
جنگ که شروع شد، هیچ کس��ی از صفرقلی توقع نداش��ت به جبهه برود، جز 
خودش! کار سخت روی زمین های کشاورزی و زندگی سالم، باعث شده بود از 
لحاظ جسمی روی پا باشد و توان حضور در میادین سخت را داشته باشد. پس 

لباس رزم پوشید و به عنوان یک بسیجی راهی میدان جهاد شد. 

66 ماه حضور در مناطق عملیاتی، ماحصل عزم جزم صفرقلی رحمانیان بود. آن 
طور که فرزند شهید می گوید، حاج صفر قلی تقریباً از سال 1361 به جبهه رفت 
و تا پایان جنگ حضور متناوبی داشت. آن موقع چیزی در حدود 76 سال داشت. 
در عملیات بیت المقدس و محرم و خیب��ر و والفجر8 حضور یافته بود. چند تا از 
س��خت     ترین و خونین     ترین عملیات دفاع مقدس که خیلی از جوان    ها هنوز که 

هنوز از سختی    ها و مشکالت این عملیات سخن می گویند. 
حاج صفر قلی تقریباً تا پایان جنگ در جبهه    ها حضور داش��ت و فرزندانش را 
هم تشویق به جبهه رفتن می کرد. هر سه پسرش مثل خود او رزمنده بودند. 
خودش آنها را تش��ویق به رفتن می کرد و آن طور که علیرضا رحمانیان یکی 
از پس��رانش به رس��انه    ها گفته بود، حاج صفرقلی از آنها می خواس��ت جانانه 
بجنگند وگرنه حالل شان نمی کند: »اگر ترس��یدی و سر جلو نرفتی، حاللت 

نمی کنم!«
لقب پیر    ترین رزمن��ده دفاع مقدس بعد از اتمام جنگ تحمیلی به او داده ش��د، 
چرا که صفرقلی تا دهه 90 زنده بود و در این زمان بیش از 100 سال داشت. او با 
اینکه در اواخر عمر بخشی از حافظه اش را از دست داده بود، اما هرگاه نام دوستان 
ش��هیدش را می ش��نید، اش��ک می ریخت. خانواده می گفتند آرزوی صفرقلی 

دفن شدن در کنار مشهد دوستانش یعنی شلمچه بود. 
حاج صفرقلی رحمانیان 13 خرداد س��ال 1392 به علت کهولت س��ن در 107 
سالگی درگذشت. او از تبار مردانی بود که به فرموده حضرت امام مصداق کاملی 
از ایثار و خلوص را به نمایش گذاش��ته بودند. مردی که تا پایان عمر بس��یجی 

مانده بود. 
از حاج صفر قلی نقل می شود که همواره والیتمداری را سرلوحه امور قرار می داد 
و معتقد بود دینداری بدون والیتمداری امکان پذیر نیست. او می گفت: والیت، 
قطب نمای دین است؛ چطور در جنگل با قطب نما راه را پیدا می کنیم، در زندگی 

هم راه را از طریق والیت باید پیدا کرد.  

یک قرن ماند  تا در شلمچه باشد

 فقط مردان نیس��تند؛ جوان و نوجوان و میانس��ال و پیر و مرد و زن و همه
 مخاطب این سازمان دهی و تمرکز حّساس سازمان مقاومت بسیجند

رهبر معظم انقالب :

لقب پير    ترين رزمنده 
دفاع مقدس بعد از 

اتمام جنگ تحميلی 
به او داده شد، چرا 
که صفرقلی تا دهه 

۹0 زنده بود و در اين 
زمان بيش از 100 سال 
داشت. او با اينکه در 
اواخر عمر بخشی از 

حافظه اش را از دست 
داده بود، اما هرگاه 

نام دوستان شهيدش 
را می شنيد، اشك 
می ريخت. خانواده 

می گفتند آرزوی 
صفرقلی دفن شدن در 
کنار مشهد دوستانش 

يعنی شلمچه بود
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بسيج در انديشه هاي امام و رهبري

عليرضا محمدي

سابقه بسیج از دیدگاه امام خمیني)ره( ریشه در تاریخ 
داش��ت. دفتري که همه مجاهدان عال��م آن را امضا 
کرده اند، نمي توانست مختص به انقالب اسالمي باشد. 
بنابراین در اندیشه هاي ایشان، در هر دوره اي که جبهه 
استضعاف علیه استکبار قد علم مي کرد، »بسیج« در 

قالب بیداري ملت ها مشاهده مي شد. 
با چنین دیدگاهي، امام خمیني)ره( همواره به نقش 
بسیج توده هاي مردم در پیشبرد انقالب اسالمي تأکید 
داشتند »شما این انقالب را به ثمر رساندید و گروه هایي 
که در سراسر این کشور این انقالب را به ثمر رساندند، 

همان زن و مرد محروم بودند«
انقالبي که توسط مردم به پیروزي رسیده بود، قاعدتاً 
باید توسط خود آنها پشتیباني و حفظ مي شد. از همین 
رو در چهارم آذرماه 1358، حضرت امام دستور تشکیل 
بسیج را در پیامي که به فرمان »ارتش 20 میلیوني« 

معروف است، صادر کردند. 
زماني که بسیج تشکیل شد، زمزمه هاي حمله نظامي 
امریکا به ایران در پي تسخیر النه جاسوسي به گوش 
مي رسید. از همین رو امام خمیني)ره( در سخنان شان، 
از اصالح ارتش 20 میلیوني استفاده کردند. این امر در 
حالي بود که در اندیشه هاي ایشان، بسیج هرگز منحصر 
به امور نظامي نمي شد و کارکردهاي مختلفي داشت. 
خود ایشان در چهارم آذرماه 1360 به مناسبت اولین 
سالگرد تأسیس بسیج مي فرمایند: » بسیج مستضعفان 
که سالروز آن را به ملت ایران و جوانان متعهد و مؤمن 
تبریک مي گویم، در تعلیم و تربیت به جوانان و نوجوانان 

مساعي جمیله خود را روز افزون کند.« 
مقام معظم رهبري نیز در سخنراني خود به مناسبت 
هفته بسیج در سال 1395 به مفهوم بسیج 20میلیوني 
اشاره مي کنند و مي فرمایند:»بسیج 20میلیوني که 
ایشان اعالم کردند و س��ازمان بسیج که تشکیل شد، 
خیلي کار بزرگي بود. اصاًل معناي ای��ن کار چه بود؟ 
معناي این کار این بود که خداي متعال به امام بزرگوار 
این تعلیم را داد و این الهام را کرد که سرنوشت انقالب را 
دست جوان ها بسپرد، نه  فقط جوان هاي آن روز. وقتي 
جوان ها وارد میدان شدند، این امانتي را که دست آنها 
سپرده ش��ده و این اعتمادي را که به آنها شده است، 
دست  به  دست در طول زمان به یکدیگر منتقل  کنند و 

همین اتفاق افتاده است.«
قرار بود سرنوشت انقالب به دست جوان هایي بیفتد 
که در تشکلي پویا، زنده و رو به جلو، هرجا که احساس 

نیاز مي شد، وارد عمل شوند و با بهره گیري از فرهنگ و 
روحیه بسیجي که »معنویت، شجاعت، غیرت، استقالل 
و آزادگي« شاخصه هاي اصلي آن است، ایران اسالمي را 

به پیشرفت هاي عظیمي نائل کنند. 
با ترس��یم اهداف کلي بس��یج، وقت آن رسیده بود تا 
ارزش هاي نهفته در روحیه بسیجي هر چه بیشتر به 
آحاد ملت و خصوصاً جوانان معرفي ش��ود. اینجاست 
که ناب ترین و برترین توصیفاتي که بنیانگذار عالي قدر 
نظام اسالمي مي توانس��ت از یک نهاد انقالبي داشته 
باشد، نثار بسیج و بسیجیان شد: »بسیج شجره طیبه 
و درخت تناور و پر ثمري است که شکوفه هاي آن بوي 
بهار وصل و طراوت یقین و حدیث عشق مي  دهد. بسیج 
مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامي است 
که پیروانش بر گلدسته  هاي رفیع آن، اذان شهادت و 
رشادت سر داده اند. بسیج میقات پابرهنگان و معراج 
اندیشه پاک اسالمي است که تربیت  یافتگان آن، نام و 

نشان در گمنامي و بي  نشاني گرفته  اند. «
حضرت امام در حالي در آخرین پیام شان به مناسبت 
فرارسیدن هفته بسیج در سال 1367 به خلوص و صفاي 

بسیجیان غبطه مي خوردند و و از خدا مي خواستند تا 
ایشان را با بسیجیان محشور گرداند در بخش انتهایي 
همین پیام، فرمان تشکیل بسیج طالب و دانشجویان 
را صادر کردند: »بسیج باید مثل گذش��ته و باقدرت و 
اطمینان خاطر ب��ه کار خود ادامه ده��د. امروز یکي از 
ضروري ترین تشکل ها، بس��یج دانشجو و طلبه است. 
طالب عل��وم دیني و دانش��جویان دانش��گاه ها باید با 
تمام توان خود در مراکزش��ان از انقالب و اسالم دفاع 
کنند، فرزندان بس��یجي ام در این مراکز پاسدار اصول 
تغییر ناپذیر »نه شرقي و نه غربي« باشند. امروز دانشگاه 
و حوزه از هر محلي بیش��تر به اتحاد و یگانگي احتیاج 
دارند. فرزندان انقالب به هیچ وجه نگذارند ایادي امریکا و 
شوروي در آن دو محل حساس نفوذ کنند. تنها با بسیج 

است که این مهم انجام مي پذیرد.« 
آخرین پیام امام خطاب به بسیج نشان مي داد که این 
نهاد انقالبي باید پس از دفاع مقدس با قدرت به حرکت 
خود ادامه دهد و ب��ا تقویت ابعاد علم��ي، فرهنگي و 
اجتماعي کشور، به اقشار مختلف تسري پیدا کند. حاال 
وقت آن فرارسیده بود تا عالوه بر بسیج خواهران)زنان(، 

بسیج مساجد و مدارس، حوزه و دانشگاه نیز در قشر 
تخصصي شان پذیراي بسیج باشند و این نهاد انقالبي 

در دیگر اقشار گسترش یابد. 
در اندیش��ه هاي مقام معظم رهبري نیز بسیج تداوم 
همان تش��کل الهي بود که به فرموده ایش��ان به امام 
خمیني)ره( الهام ش��ده بود تا سرنوشت انقالب را به 
دست جوانان بسیجي بس��پارد. حضرت آقا در اولین 
س��خنراني خود به عن��وان رهبر انقالب اس��المي در 
پنجم آذرم��اه 1368 خطاب به بس��یجیان فرمودند: 
»ان  شاءاهلل  بتوانید همیشه  در سنگرهاي  مهم  دفاع  از 
انقالب  و کشور، حضور داشته  باشید. در هر مسئولیت  
و مأموریتي  که  هستید، بازوان  خوبي  براي  سپاه  باشید 
تا بتوانید ان ش��اءاهلل  کار س��ازماندهي  و بسیج  ارتش  
20میلیوني  را انجام  بدهید؛ به خصوص  که  امروز، بسیج  
مسئولیت  بسیار مهمي  دارد و شما، بسیجي هاي  کارآمد 

و کار آزموده  هستید.« 
مسئولیت هاي بسیج پس از اتمام دفاع مقدس خطیرتر 
و گسترده تر بود. بسیجي ها باید در عرصه جنگ نرم، 
ش��بیخون فرهنگي، جنگ اقتص��ادي و عرصه هاي 
علمي ورود پیدا مي کردند. در دیدگاه خلف شایسته 
ام��ام خمیني)ره(، بس��یج همان متن م��ردم بود که 
باید همانند انقالب و دفاع مق��دس، در هر جایي که 
احساس نیاز مي شد، قد علم مي کرد و به نقش آفریني 
مي پرداخت: »فرزندان بسیجي ام با حضور خود در هر 
صحنه اي که الزم اس��ت دش��منان زبون را مرعوب و 

منکوب سازند.« 
در سال 1379، وقتي که به رغم توصیه هاي مقام معظم 
رهبري، مجلس شش��م الیحه ادغام جهاد سازندگي 
در وزارت کشاورزي را صادر کرد، مقام معظم رهبري 
دستور تشکیل بسیج سازندگي را صادر کردند. این امر 
به خوبي نشان مي داد که بسیج بازوي توانمند رهبري 
اس��ت که مي تواند با وجوه مختلف خود، کاستي ها را 
پوشش دهد و حرکت رو به رشد نظام اسالمي را به رغم 

کارشکني ها و تنگ نظري ها تضمین کند. 
از همین روس��ت که رهبري همواره در سخنان خود، 
بسیج را یکي از اصلي ترین ارکان نظام و ضامن حفظ آن  
مي دانند. این سخن که »انکار بسیج، انکار بزرگ ترین 
ضرورت و مصلحت براي کشور است« به خوبي نشان 
مي دهد که مقام معظم رهبري چ��ه جایگاه محوري 
و رفیعي را براي بسیج در نظام اسالمي قائل هستند. 
ایش��ان در جاي دیگري مي فرمایند:»انکار بس��یج و 

بي احترامي به آن یا نابخردانه یا خائنانه است.« 
اکنون که ۴0 سال از تش��کیل بسیج مستضعفین به 
عنوان شجره طیبه انقالب اس��المي مي گذرد، تأللو 
این تش��کل عظیم که در اندیش��ه هاي حضرت امام 
و مقام معظم رهبري فراتر از مرزه��اي جغرافیایي و 
تقس��یم بندي هاي ملیتي و قومیتي اس��ت، در میان 
جوانان دیگر کشورهاي منطقه گسترش یافته است. 
روزي را که حضرت امام آرزو می کرد:»من امیدوارم که 
این بسیج عمومي اسالمي، الگو براي تمام مستضعفین 
جهان و ملت هاي مسلمان عالم باش��د« اکنون ذیل 
هدایت هاي مقام معظم رهبري فرا رسیده است و بسیج 
جهاني اسالم در کشورهاي عراق، سوریه، لبنان و یمن  

در قالب جبهه مقاومت اسالمي تشکیل شده است. 
لش��کر مخلص خدا که دفتر تش��کیل آن را تمام 
مجاهدان عالم از ابتدا تا انتها به امضا رس��انده اند، 
نعمت بزرگ الهي است که به فرموده مقام معظم 

رهبري »تمام ناشدني است.«  

زماني که بسیج تشکیل شد، زمزمه هاي 
حمله نظامي امریکا به ایران در پي تسخیر 
النه جاسوسي به گوش مي رسید. از همین 
رو امام خمیني)ره( در سخنان ش��ان، از 
اصالح ارتش 20 میلیوني استفاده کردند. 
این امر در حالي بود که در اندیش��ه هاي 
ایشان، بسیج هرگز منحصر به امور نظامي 

نمي شد و کارکردهاي مختلفي داشت

 پویا
و تمام نشدني
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سارا نيکويی

پیروزي و بقاي انقالب اسالمي ایران نتیجه خون 
حدود 230هزار شهید اس��ت. در سراسر ایران 
اسالمي شهر بدون شهید نداریم. تداوم انقالب 
نیز منوط به زنده نگه داشتن یاد شهداست، زیرا تا 
شور و شوق جهاد و شهادت در ملتي وجود داشته 

باشد، آن ملت آسیب پذیر نخواهد بود. 
معرفي شهداي انقالب اسالمي، دفاع مقدس و 
اخیراً شهداي دفاع از حرم اهل بیت)ع( برکات 
زیادي براي جامعه به ارمغان مي آورد. برگزاري 
یادواره ها و کنگره ها براي شهدا اقدامي است که 
در این سال ها رونق خوبي پیدا کرده است. یکي 
از اقدامات قابل تقدیر س��ازمان بسیج، معرفي 
شهداي شاخص سال است که از سال 89 آغاز 
شده است. بر این اس��اس هر ساله چند شهید 
مرد وزن به عنوان ش��هداي شاخص کشوري 
انتخاب مي ش��وند و به تبع آن برخي استان ها 
و شهرس��تان ها نیز اقدام به معرفي ش��هداي 
شاخص استاني و شهرس��تاني مي کنند که در 
جاي خود اقدامي پسندیده است. یکي از اهداف 
انتخاب ش��هداي ش��اخص، معرفي الگوهاي 
برجسته به نسل هاي امروز است. عموم مردم از 
اقشار مختلف به ویژه جوانان در طول یک سال 
با سیره و ویژگي هاي شخصیتي و سبک زندگي 
این شهدا آشنا مي شوند و از آنها الگو مي پذیرند. 
در همین رابطه براي سال 98 شهیده عصمت 
پورانوري به عنوان یکي از ش��هداي ش��اخص 
کشوري معرفي شده اند. در این گزارش بیشتر 

با این شهید آشنا مي شویم. 
  دزفول مقاوم

براي ش��ناخت بیشتر ش��هیده پورانوري باید به 
دزفول ش��هر مقاومت رفت. ابتدا سري به گلزار 
ش��هداي این ش��هر مي زنیم. اصال دزفول را باید 
از گلزار ش��هدایش ش��ناخت. قدم زدن در گلزار 
ش��هداي دزفول و نگاه به قاب عکس ش��هیدان 
و خواندن س��نگ مزارها الهام بخش است. از هر 
قشري و سني هس��تند. عکس هایي از کودکان 
معصوم و زن و مرد و دختر و پسر و کوچک و جوان 
و بزرگسال مقابل دیدگان شما رژه مي روند و شما 
به احترام آنان کاله از سر بر مي داري و تعظیم شان 
مي کني. حاال مقابل مزار شهیده عصمت پورانوري 
هستي. مي پرسي این دختر 19ساله که بود و چرا 
و چگونه شهید شد. مي گویند او در دوران پیش 
از پیروزي انقالب هم بر حفظ حجاب پافش��اري 
مي کرد و مدی��ر مدرس��ه از او مي خواهد بدون 
حجاب به مدرسه بیاید اما او نمي پذیرد. وقتي آنها 
اصرار و حتي تهدیدش مي کنند، مادر عصمت به 
مدرس��ه مي رود و در دفاع از حجاب دخترش با 

مدیر و برخي معلمان درگیر مي شود. 

و یکي در فراق او نوشته است که برگرد عصمت، بدان که اگر برنگردي، مردم تو را 
افسانه خواهند دانست و تویي که باید اسوه باشي را اسطوره هم نخواهند پنداشت 
و این یعني که اصاًل نبوده اي. تویي که هم بوده اي و هم هستي و هم خواهي بود و 

شاید هم برخواهي گشت!

مادرش مي گوی��د وقتي چادر عروس��ي را روي 
سرش گذاش��تم، دیدم زیر لب چیزي مي گوید. 
پرسیدم چه چیزي از خدا مي خواهي؟ با تعجب 
شنیدم شهادت! دعاي شهادت با چادر عروسي!؟ 

با شور و شوق گفت لیاقتش را دارم!
  مبارز انقالبي

دوران انقالب در راهپیمایي ها و مراس��مات دیگر 
حاضر مي شد. در توزیع اعالمیه هاي رهبر انقالب 
مشارکت مي کرد. بعد از انقالب هم مثل بسیاري از 
جوان هاي خوش فکر مشغول فعالیت هاي گوناگون 
فرهنگي و دیني و سیاسي شد و در اینگونه جلسات 
که در دزفول به ویژه در مساجد »شاه رکن الدین«، 
»اباذر«، »مرشد بکان« و همچنین حسینیه هاي 
»بني فاطمه« و »شهید درمغان«، تشکیل مي شد 
ش��رکت مي کرد. مربي و متربي بود. از جمله این 
کالس ها، متد قرآن شناسي شیخ علي راجي بود که 
اهمیت زیادي به حضورش در این کالس ها نشان 
مي داد. با روحانیت و نماین��دگان رهبري انقالب 
ارتباط داشت. »عصمت« مطالعات فراوان دیني 
داشت و کتاب هاي زیادي را در این زمینه خواند، 
اصول کافي، تفاس��یر قرآن، نهج البالغه، صحیفه  
سجادیه وکتاب هاي ش��هید مطهري از آن جمله 
بودند. از کودکي نماز مي خوان��د و قرائت قرآن را 
آموخت. متولد س��ال۴1 بود. برادرش علیرضا در 
عملیات والفجر مقدماتي جاویداالثر ش��د. رابطه 
صمیمانه عصمت و علیرضا و عشق و عالقه مادر به 

این دو، در کالم مادر موج مي زند. 
  66 روز زندگي مشترک

این شهید شاخص در 19آذرماه 60 براي زیارت 
مزار ش��هدا عازم گلزار شهداي شهر مي شود که 
هواپیماهاي رژیم بعثي اقدام به بمباران ش��هر 
مي کنند و او روي پل قدیم ش��هر هدف اصابت 
ترکش راکت هاي شلیک شده از سوي هواپیماي 
دشمن قرار مي گیرد و آسماني مي شود. در حالي 
که 19ساله بود و فقط 66 روز زندگي مشترک با 
همس��رش را که از فرماندهان جبهه هاي جنگ 

تحمیلي بود، پشت سر گذاشته بود. 
روایت زندگي و روایت ازدواج او مي تواند الگویي 
براي تمامي دختران این س��رزمین باش��د. این 
روایت ها را مي توانید در کتاب »عصمت« که از 
سوي سیده رقیه آذرنگ نوشته شده و نشر صریر 

آن را منتشر کرده است بخوانید. 
و یکي در فراق او نوش��ته است که برگرد عصمت، 
بدان که اگر برنگردي، مردم تو را افس��انه خواهند 
دانست و تویي که باید اس��وه باشي را اسطوره هم 
نخواهند پنداش��ت و این یعني که اصاًل نبوده اي. 
تویي که هم بوده اي و هم هستي و هم خواهي بود 
و شاید هم برخواهي گشت! اما برگشتنت با موعود 
دیر است خواهرم! شهر امروز تشنه اندیشه توست. 
اندیشه عصمت و تشنه عاشقي به سبک عصمت! 

شهر تشنه اندیشه توست، عصمت برگرد! 

عصمت پورانوري شهيده شاخص زن سال ۹۸ بسيج مستضعفين

 شهر تشنه اندیشه توست 
»عصمت« برگرد

بسيج  و زنان فصل  9
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صغري خيل فرهنگ

مينو اصالني در گفت وگو با »جوان« از نقش آفريني بانوان بسيجي مي گويد

زنان نيم�ي از اجتماع و بالطبع نيمي از بس�يجيان کش�ور را تش�کيل 
می دهند. همزنان با تشکيل نهاد بسيج، »بسيج خواهران« نيز تشکيل 
شد که بعد ها به »بسيج جامعه زنان« تغيير نام داد. خانم مينو اصالني از 
سال۸3 مسئوليت اين قشر فراگير بسيج را برعهده دارد. در 40 سالگي 
بس�يج براي آگاهي از عملکرد و وضعيت زنان بس�يجي با وي گفت وگو 
کرديم. اصالني معتقد اس�ت بس�يج جامعه زنان در جهت تمدن سازی 
اسالمی و آمادگی روحی پذيرش نقش های فردی، خانوادگی و اجتماعی 
مبتنی بر منويات امامي�ن انقالب برنامه ريزی مش�خصي دارد  و جامعه 

زنان بسيجي آماده نقش آفرينی بر اساس بيانيه گام 
دوم رهبر معظم در مسير ساختن تمدن نوين اسالمي 

است.

مقام معظم رهبري همواره بر ترويج سبك 
زندگی اس�المی ايرانی تأکيد داش�تند. در 
بيانيه گام دوم انق�الب هم ضمن تأکيد بر لزوم 
مقابله با سبك زندگی غربی، به اين موضوع نيز 
اشاره ش�د. بس�يج جامعه زنان به عنوان رکن 
اصلي خان�واده چه برنامه هاي�ی در اين زمينه 

دارد؟
بسیج جامعه زنان در جهت تمدن سازی اسالمی و آمادگی 
روحی پذیرش نقش های فردی، خانوادگی و اجتماعی مبتنی 
بر منویات مقام معظم رهبري برنامه ریزی مشخصي دارد. این 
برنامه ریزی مبتني بر محورهای زیادي است؛ اولین محور، 
تربیت عنصر فعال در راستاي بسط و گسترش انقالب اسالمی 
است. از سوي دیگر الزمه مقابله با سبک زندگي غربي، آگاهی 
بخشی عمومی است و این موضوع نیز در برنامه ریزی ما وجود 
دارد. ما باید ب��ه مطالبات اصلی زن��ان و خانواده جهت دهی 
درست بدهیم. براي این کار نیاز به معرفي الگوی جامع و مانع 
زن مسلمان داریم و قطعاً این الگو یا الگوها نمی تواند از غرب 
یا شرق باش��د، بلکه باید از متن دین و بومي در سطح ملي و 

فراملي باشد. ترویج عفاف و حجاب در جامعه هم  همواره یکي از محورهاي اصلي 
برنامه های بسیج بانوان بوده اس��ت. در این زمینه درصدد جریان سازی و ارتقای 
جایگاه زن و خانواده برای دستیابی به خانواده تراز انقالب اسالمی و احیا و تقویت 
هویت زن مسلمان  هستیم. در خصوص گام دوم انقالب ما همچنین سیاست های 
ابالغی  مقام معظم رهبري در موضوع جمعیت را داریم. ما در بسیج جامعه بانوان 
همواره موانع اجراي این سیاس��ت ها را رصد می کنیم. بر اس��اس رهنمودهاي 
رهبري، ما در حوزه زن و خانواده، رویکرد تهاجمی و مطالبه گرانه داریم. حقیقتاً 
در این حوزه تعالیم اس��الم برتر و باالتر از آموزه های غربي و ش��رقي اس��ت، لذا 
باید در موضع تهاجمي باش��یم، نه در موضع تدافعي و انفعال که برخي اینگونه 
می پسندند. تردید نداریم که س��بک زندگی غربی یک سبک شکست خورده با 
انواع و اقسام پیامدهاي منفي براي خانواده هاست که رسانه های ما باید در تبیین 
این پیامدها بیش از پیش تالش کنند. ما همچنین در خصوص تولید محتوا برای 
ترویج سبک زندگی اس��المی و کنترل آس��یب های اجتماعی برنامه داریم. در 
این باره کارگروه های تخصصی زن و خانواده و هیئت های اندیشه ورز در محالت و 
اقشار را تقویت می کنیم. یکي دیگر از برنامه های ما ترویج ساده زیستی و مقابله با 
تجمل گرایی است که در شرایط کنوني جامعه ما بسیار مهم است. جامعه بسیج 
زنان این برنامه ها را به عنوان اصول محوری خ��ود در تحقق گام دوم انقالب در 

دستور کار دارد.
بحث عفاف و حجاب از موضوعات مطرح اجتماعي است. يعني 
معتقدند الگوي مناسبي وجود ندارد که عمده سليقه خانم ها 
در نوع پوشش را دربر بگيرد، به عبارت ديگر خانم ها اگر بخواهند 
هم نمی توانند به پوشش ش�يك اما مناسب و اسالمي دسترسي 

داشته باشند. راهکار شما در اين خصوص نيست؟
در این زمینه کارگروه مد و لباس تش��کیل ش��ده است. راهبردها 
و اخذ تصمیمات مناس��ب جهت ارائه مدهای لباس زنان در حال 
انجام اس��ت. البته این تصمیمات قطعاً براس��اس احکام ش��رعی، 
زیبایی شناس��ی و در نظر گرفتن قدرت اقتصادی مخاطبین اخذ 
خواهد شد. استان های یزد، مازندران و تهران در این زمینه خوب 
عمل کرده اند. همچنین برگزاري جشنواره های ویژه ارائه طرح های 
اسالمی ایراني و انتخاب بهترین مدها و ترویج آن در جامعه از طریق 
بس��یج اصناف در دست اقدام اس��ت. یک نکته مهم اینکه تاکنون 
تاریخچه پوشش در ایران و تطبیق آن با آنچه اکنون در کشور رایج 
است، صورت نگرفته است. بر همین اساس محصوالت تولید شده، 

وجه ایرانی و ملی ندارد ضمن اینکه وجه شرعی نیز ندارد.
در عرصه راهبردي و بين المللی ارتباط و تعاملي با بانوان 

ديگر کشورها داريد؟
اتفاقاً در این خصوص کارهاي خوبي صورت گرفته است. در قالب 
نشس��ت های مختلف علمی -تخصصي با محوریت زن و خانواده 
حضور داشتیم و نقش و جایگاه زنان در جامعه اسالمي را تبیین  و 
محتواهای تولید شده توسط بس��یج جامعه زنان  را عرضه کردیم. 
در همین رابطه با همکاری س��ازمان ارتباطات اس��المی بس��ته 
لوح فشرده شامل مس��تند »اس��ب تروا«، »تلبیس« و »دختران 
ببینند« و همچنین لوح فش��رده »خون جایگان معصوم« با هدف 
تبیین توطئه های فرهنگ��ی اجتماعی صهیونیس��م بین المللی و 

 9 میلیون جمعیت زنان بسیجی
 آماده نقش آفرینی در گام دوم انقالب هستند
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اخذ خواهد شد. 
استان های يزد، 

مازندران و تهران در 
اين زمينه خوب عمل 

کرده اند

   در طول چند سال گذشته عضو بسیج 
هنرمن��دان ش��ده ام و احترام خاص��ی برای 
بسیجیان قائل هستم. معتقدم که بسیجیان 
در کنار م��ردم و در جهت خدم��ت به مردم 
تالش می کنند و خدمت ب��ه مناطق محروم 
کشور در جهت محرومیت زدایی از اقدامات 
مهم بسیج است که واقعاً تحسین برانگیز است. 
باید قدردان بسیجی ها باشیم. اینکه گروهی 
مردمی و انقالبی بدون هیچ چشمداشتی به 
دورترین مناطق کشورمان س��فر کنند تا به 
مردم محروم آن منطقه کم��ک کنند، یکی 
از اقدام��ات قابل توجه و تحس��ین برانگیزی 
است که برگرفته از فرهنگ بسیج است. من 
چنین اقدامی را تحسین می کنم و امیدوارم 
روز به روز شاهد گسترش چنین اردوهایی در 
سطح کشور باشیم تا مناطق محروم و مرزی 
کشورمان بتوانند خدمات بیشتری از سوی 

این گروه های جهادی دریافت کنند. 
معتقدم که تفکر بسیجی برگرفته از فرهنگ 
مقدس و آموزه های دینی و اس��المی اس��ت 
و بسیج کارنامه درخش��انی از خود در دوران 
دفاع مقدس بر جای گذاش��ته است. امنیت 
فعلی کش��ورمان نیز به دلیل مجاهدت های 
شهدا و بس��یجیان غیور کشورمان است. اگر 
در حال حاضر در دورترین نقاط کش��ورمان 
هم ش��اهد امنیت هس��تیم به برکت حضور 
نیروهای نظامی و بس��یجی در کش��ورمان 
است. دشمن تالش دارد با ناامن کردن امنیت 
فعلی کشورمان، آرامش روانی و فکری مردم 
را دچار آشوب کند. بسیج یک نیروی عادی 
نیس��ت، بلک��ه در مواقع مختل��ف به کمک 
مردم کش��ورمان می آی��د و در بحران هایی 
همچون زلزل��ه و س��یل در نق��اط مختلف 
کشورمان می بینیم که بسیج مردمی، اولین 
داوطلبی اس��ت که به کمک مردم می شتابد 
و عالوه بر آن، بس��یج در عرصه سیاسی هم 
با بصیرت افزای��ی و دشمن شناس��ی، باعث 
شناخت مردم نس��بت به توطئه های دشمن 
شده اس��ت. همین فعالیت های ارزنده است 
که باعث می شود دشمن تالش کند فرهنگ 

بسیجی را در کشورمان کمرنگ کند.    

پروانه معصومی :
بسيجی از حيث 

تفکرات معنوی يك نيروی 
عادی نيست

بر اساس رهنمودهاي رهبري، ما در حوزه زن و خانواده، رویکرد تهاجمی و 
مطالبه گرانه داریم. حقیقتاً در این حوزه تعالیم اسالم برتر و باالتر از آموزه های 
غربي و شرقي است، لذا باید در موضع تهاجمي باشیم،  نه در موضع تدافعي و 

انفعال که برخي اینگونه می پسندند
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نگذارید حضور نمایان زنان فّعال در جبهه انقالب کمرنگ بشود. دیگران در 
مواجهه با انقالب و معارضه با انقالب سعی می کنند از عنصر زن و زناِن کارآمد 

استفاده کنند

آگاه س��ازی زنان تهیه ش��د. این تولیدات از سوي 
رایزنان فرهنگی ای��ران در خارج از کش��ور جهت 
بهره برداری زنان دیگر کشورها در اختیار آنان قرار 
گرفت. همچنین  همایش بین المللی »طالیه داران 
حجاب و عفاف« از 19 کشور جهان را برگزار کردیم. 
همایش »جهانی سازی الگوی سوم« را در دانشگاه 
امام صادق)ع(  با حضور  90 نفر از نمایندگان پنج 
قاره از 50 کشور جهان را داشتیم. برگزاري همایش 
»تبیین الگوی سوم« در دانشگاه پیامبر اعظم)ص( 

سوریه در اوج بحران این کشور از دیگر برنامه های ما 
در عرصه بین المللی بود. ضمن آنکه معموالً ساالنه 
حداقل پنج نشست با  فعاالن حوزه زن و خانواده از 

کشورهای مختلف جهان داریم.
در 40 س�الگی تأس�يس بس�يج، 
وضعيت بس�يج جامعه بان�وان در 
کشور را از نظر سازماندهي و تشکيالتي 

چگونه می بينيد؟ 
اکنون تعداد کل بانوان بسیجی کشور از 9 میلیون 

نفر گذشته است. در قریب به 20 هزار مسجد کشور 
پایگاه مقاومت ایج��اد کرده ایم و بی��ش از 1۴00 
حوزه مقاومت داریم. تشکیل هزاران گروه تربیتی 
صالحین، صدها گروه جهادی، هزاران گروه هنری، 
آموزشی، ورزشی، تش��کیل مدارس استعدادیابی 
ورزشی و برگزاری جشنواره های مختلف فرهنگی، 
ورزشی، صدها هزار کارگاه مهارت زندگی و تشکیل 
52 هزار شبکه خوش��ه ای عفاف و حجاب از جمله 
اقدامات تشکیالتي بسیج بانوان است. هزاران هسته 

پژوهشی تش��کیل شده و س��ندها و نظام نامه های 
راهبردی متعدد  از جمله دکترین بسیج جامعه زنان 
تنظیم و تدوین شده است. باز می توانم به تشکیل 
و راه اندازی قریب به 3 هزار مهد قرآنی مس��اجد و 
تربیت ۴ هزار مربی و کارش��ناس ح��وزه کودک و  
چاپ بیش از یک میلی��ون و 500 هزار جلد کتاب 
فقط در حوزه کودک اش��اره کنم. بیش از 15 هزار 
دقیقه مستند، تیزر، موشن گرافی و کلیپ تولید و از 
طریق صداوسیما و شبکه های اجتماعی پخش شده 
است، دهها هزار جلس��ه بصیرتی و معرفت افزایی 

برگزار کردیم.
7 هزار زن شهيده در کشور داريم. 
براي معرفي شايس�ته اين ش�هدا، 
بسيج جامعه زنان چه اقداماتي را انجام 

داد؟
یکي از مهم ترین اقداماتي که در معرفي شهداي زن 
صورت گرفت، برگزاري کنگره 7 هزار شهید زن و 
راه اندازی سایت زنان ش��هید بود که به معرفی این 
چهره های تابناک می پردازد. برگزاری یادواره های 
شهدا در س��طح پایگاه ها  هم در راس��تاي همین 
مأموریت صورت گرفت، به طوری که تاکنون بیش 
از 20 ه��زار یادواره ش��هدا برگزار گردیده اس��ت. 
بازسازی و مرمت مزار شهدای زن در سراسر کشور 
را داشتیم و یادمان های زن و دفاع مقدس نیز در 28 

نقطه کشور نصب شد.
مأموريت های بسيج جامعه زنان در 
ادوار انقالب چه بود و چقدر در انجام 

اين مأموريت ها موفق عمل کرد؟
اگرچه فرمان حضرت امام براي تش��کیل بس��یج 
قبل از آغاز جنگ تحمیلي بود، اما این نهال هنوز 
یک ساله نشده بود که جنگ تحمیلي آغاز شد. قبل 
از آن هم انواع آش��وب ها و اغتشاشات را در اقصي 
نقاط کشور داش��تیم براي همین بسیج به سرعت 
جهت آموزش دفاعی خواهران اقدام به تش��کیل 
دس��ته های 22 نفره کرد. با آغ��از جنگ تحمیلی 
این آموزش ها گس��ترش یافت و ابعاد وس��یع تری 
در زمینه های فرهنگی، پژوهشی و علمی، ورزشی 
و موضوعات اجتماعی و خدمت رسانی به خانواده 
رزمندگان در قال��ب انصارالمجاهدی��ن پیدا کرد. 
حضور مثال زدنی مادران و همسران صبور و مقاوم 
شهدا وسعتی به پهنای تاریخ و به عمق اعتقاد و باور 
مردم ایران پیدا کرد و زنان شاخص در روند رویش 
انقالب اس��المی خوش درخش��یدند که در تاریخ 
بی نظیر بود. بعد از هش��ت سال دفاع مقدس نیز با 
بهره گیری از تجربی��ات موفق حضور زنان در دفاع 
مقدس، فصلی تازه شکل گرفت و آن حضور مؤمنانه 
زنان در عرصه های عمق بخش��ی انقالب اسالمی و 
گفتمان س��ازی موضوع زن و خانواده در منظومه 
فکری امامین انق��الب بود که با تبیی��ن و معرفی 
زن تراز انقالب اس��المی ادامه یافت و سرانجام در 
چهارمین دهه از تشکیل بسیج، زن مسلمان در قله 
عزت و کرامت ایستاده و با توانمندی در عرصه های 
فکر و اندیشه و علم و عمل آماده نقش آفرینی در گام 
دوم و در مسیر تمدن سازی با ایجاد زیرساخت های 
تحکیم بنی��ان خانواده، ترس��یم جامعه ای عفیف 
و غیرت م��دار، ارائه نظام تربیت��ی مبتنی بر تعلیم 
و تربیت اس��الم ناب، طرح هایی جامع در موضوع 

اشتغال زنان و کارآفرینی است.



رهبر معظم انقالب :

شخصیت های قرن های اخیر را ما در این دوره بین همین جوان ها دیدیم؛ همین جوان هایی که 

سر بلند کردند و شتافتند برای فداکاری و دفاع از کشور و انقالب، همین ها واقعاً چهره های 

درخشان تاریخ ما هستند...   انگیزه های بسیار شدیدی برای فراموشی یاد شهدا وجود دارد؛ 

جلوه های کاذب و عظمت های دروغین را مطرح می کنند تا عظمت های واقعی از یادها برود




