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بسم اهللا الّرحمن الّرحیم

یا مقلّب القلوب واالبصار، یا مدبّر اللیل و النّهار، یا محّول الحول و االحوال، حّول حالنا الى 
احسن الحال.

سال 1400 با تمامى فراز و نشیب هایش به پایان رسید و آغاز سال 1401 و قرن 15
هجرى شمسى مقارن ایام میالد منجى عالم بشریت، بقیه اهللا االعظم حضرت مهدى(عج) 

شد که بایستى این همزمانى مبارك را به فال نیک گرفت. 
بهار، رستاخیز طبیعت و پیام آور تحول و تازگى است و ما را به تاملى در خویشتن خویش 
فرا مى خواند، باشد تا در ترنم این رویش سبز، به تولدى دوباره بیاندیشیم، تولدى براى 

فردا.
بهار نماد جلوه گاه الهى در باز آفرینش طبیعت است و نوروز طلیعه این دگرگونى شگرف 

و پیامى است به آدمى براى از خود رستن و به او پیوستن.
خداوند متعال را شاکریم که توفیق دوباره عنایت فرمود تا در گذر ایام ، بهارى دیگر را 
تجربه و حلول سال جدید را درك نمائیم و به پاس نعمت سالمت و رحمتش سجده شکر 

به درگاهش به جاى آوریم.
اینجانب ضمن عرض تبریک و شادباش به مناسبت آغاز سال 1401 به آحاد ملت شریف 
از  سرشار  سالى  سنگر،  بى  سنگرسازان  بزرگ  جامعه  و  شهدا  خانواده  ویژه  به  ایران 
جدید  سال  در  امیدوارم  و  خواهانم  متعال  خداوند  درگاه  از  عزیزان  همه  براى  موفقیت 

شاهد موفیت هاى روزافزون کشور عزیزمان در زمینه ها و عرصه هاى مختلف باشیم. 
همچنین امیدوارم مسئولین محترم و هموطنان عزیز تمامى سعى و تالش خود براى 
اجراى شعارى که رهبرى انقالب(مدظله العالى) براى امسال در نظر گرفتند، را به کار 
گیرند و با تحقق «تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین» شاهد سرافرازى بیش از پیش 

میهن عزیزمان باشیم.

محمد صدورى 
مدیر مسئول نشریه سنگرسازان بى سنگر
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نظام ارزشى و مردم ساالِر جمهمورى اسالمى از بدو 
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منطقه اى  و بین المللى آغاز گردید؛ در دهه شصت به 
اوج خود رسید وهمچنان به شکلى گسترده استمراریافته 
است . بدون تردید؛ مشکالت و چالش هاى ملت و نظام 
اسالمى ، نه فقط در سه  حوزه تحریم ، ترور و تهاجم با 
دهه شصت مشترك است؛ بلکه متنوع تر و هوشمندانه تر 
از قبل و با بهره گیرى از امکانات نوین، همچنان از سوى 
استکبار جهانى و صهیونیسم بین المللى بر علیه ملت و 
نظام اسالمى ایران تداوم یافته است. مقام معظم رهبرى 
مدظله العالى در تاکید بر این واقعیت مى فرمایند : �این 
جور نیست که شما خیال کنید توطئه نسبت به این کشور، 
طرف  همه  از  است؛  واقعیت  یک  نه،  است؛  توهم  یک 
دارد توطئه مى شود�. به همین دلیل بنا داریم در نشریه 
�سنگر سازان بى سنگر� مطالبى را در حوزه بازشناسِى 
توطئه هاى دشمنان، چالش هاى ملت و نظام اسالمى از 
آغاز تا کنون و همچنین  ، تبیین و ترسیم مقاومت جانانه 
ملت فهیم و بصیر ایران اسالمى متناسب با توطئه ها و 
چالش ها به صورت مستمر بیاوریم؛ که امید است براى 
مخاطبین بزرگوار این نشریه و على الخصوص جهادگران 

و مجاهداِن سنگِر سازندگى کشور قابل استفاده باشد .  
و   نابودى  خِط  نیز  اکنون  هم   ، ابهامى  هیچ  بدون     
جهانى  استکبار  سوى  از  اسالمى  انقالب  مهار  حداقل  یا 
همچنان  ادامه داشته و تمام گزینه ها ِى مختلِف دشمن 
براى به زانو درآوردن نظام اسالمى و ملت ایران به صورت 
واضح و آشکار روى میز است و در راستاى ایجاد نا امیدى  

در دل ملت  و خلِق نارضایتى 
هاى  ظهوِرچالش  و  حاد  هاِى 
ملى ، بى وقفه دنبال مى شود !
نکته  این  بر  نیز  ما  دشمنان 
اعتراف دارند که حجم و تنوع 
ِمشکالت فراروى نظام اسالمى 
گذشته،  سال  چهل  در  ایران 
یک  درآوردن  زانو  به  براى 
نظام سیاسى کافى به نظر مى 
رسید؛ اما ایماِن ملت ، وحدِت 
مجاهدانه  مقاومِت  و  ملى 

مردم، نه تنها این تهدیدات را خنثى نمود ؛ بلکه هرکدام 
را به فرصتى براى رشد و ترقى مبدل ساخت و از تقابِل 
هوشمندانه با چالش هاى پیش رو، تجربه اى گرانسنگ 
بهره  آن   از  بعدى  تهدیدات  سازى  خنثى  براى  و  کسب 
رژیم  آن  راس  در  و  المللى  بین  نمود!صهیونیسم  بردارى 
هاى آمریکا و اشغالگر قدس  که در دهه اول انقالب از 
سه اهرم قدرتمند تهدید( تحریم، ترور و تهاجم) به شکلى 
گسترده بر علیه ملت و نظام اسالمى بهره گیرى نمودند 
؛ از دهه هاى بعد تا کنون ضمِن ترکیب این سه اهرم با 
تهدیدات نوین دیگر ،به پیروزى خود در به ز انودرآوردن 

ایران اسالمى امید وارانه عمل مى نمایند!
ملت  همراه   ِ مشکالت  و  بزرگ  هاى  چالش  از  یکى   
و نظام،  تحریم هاى ظالمانه و جهانى علیه کشور است 
روند  در  آنرا  انکار  قابل  غیر  اثرات  و  تداوم  توان  مى  که 
این  اکنون  هم   . نمود  حس   خوبى  به  کشورمان  توسعه 
ظلم بزرگ بین المللى علیه ملت ایران  نه تنها کاهش 
نیافته، بلکه هوشمندانه تر از قبل ادامه مى یابد.  شوراى 
امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریکا (دولت و کنگره) 
مهم ترین وضع کنندگاِن تحریم بر ضد ایران مى باشند. 
از حیث تنوع و گستردگى، تحریم هاى آمریکا علیه ایران، 
جانبه  یک  شده  تصویب  تحریم هاى  وسیع ترین  از  یکى 
علیه یک کشور است.  تمام کشور هاى اروپایى ، بسیارى 
از کشورهاى بزرگ و کوچک در جهان، حتى کشور هاى 
عربى و مسلمان و همچنین بسیارى از شرکت هاى بین 
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المللى و بنگاه هاى اقتصادى و مالى جهان، به درجات 
دنبال  همچنان  و  کرده  تبعیت  تحریم ها  این  از  مختلف 
روى از سیاست هاى آمریکا در این زمینه را براى خود 

الزم و براى امنیت خویش ضرورى مى بینند! 
گرچه تحریم هاى گسترده در طول سال هاى گذشته  
ایران  کفایى  خود  براى  فرصتى  عنوان  به  توان  مى  را 
اسالمى در عرصه هاى مختلف قلمداد نمود ؛ ولى اثرات 
منفِى این تحریم ها در روند توسعه کشور، متناسب با نیاز 
و توقع مردم از یک نظام اسالمى، قابل کتمان نیست و 
به همین دلیل، تحریم هاى هوشمندانه و فراگیر به عنواِن 
یک حربه کارآمد، براى به زانو درآوردن  ملت ایران  و 
در نتیجه عقب نشینى نظام اسالمى  از مواضع اصولى 
خویش،  همچنان در دستور کاِر جدِى آمریکا و هم پیماناِن 

او قرار دارد!
  به جز تحمیل جنگى فراگیر از سوى استکبار جهانى 
در سال 1359 که به عنوان بزرگترین بحران تاریخ نظام  
اسالمى تمام مرز هاى جنوبى ، غربى  وزیر ساخت هاى 
مدت  به  و  قرارگرفت  جانبه  همه  تهاجم  مورد  را  کشور 
هشت سال به درازا انجامید  و باید  به صورت ویژه به 
و  بزرگ  هاى  چالش  از  دیگر  یکى  ؛   شود  پرداخته  آن 

مسئوالن  و  دانشمندان   ، مردم   ِ ترور   ، جبران  قابل  غیر 
بدو  از  که  است  جهانى  استکبار  عوامل  توسط  کشورمان 
پیروزى انقالب اسالمى آغاز  و  در دهه شصت با شهادت 
بیش از 17 هزار نفر از بهترین هاى این  مرز و بوم به اوج 
خود رسید!. تاریخ انقالب اسالمى گواهى مى دهد که این 
خِط ترور، توسط آمریکا و رژیم صهیونیستى  پس از دهه 
خواهد  تداوم  مطمئنا  و  شده  دنبال  همچنان  نیز  شصت  
یافت . عملیات تروریستى در حرم حضرت رضا علیه السالم 
در  الجوردى  تروراسداهللا   ، سال 1373  عاشوراى  روز  در 
شهریور سال1377  ، ترور على صیاد شیرازى در فروردین 
سال1378 وتروردانشمندان ایران زمین ، مجید شهریارى 
سال 1391 دیماه  در  روشن  احمدى  و  آذرماه 1389  در 
در  اسالمى  شوراى  مجلس  به  داعش  حمله  همچنین  و 
خرداد سال 1396 و حمله به رژه نیروهاى مسلح در اهواز 
و شهادت مردم در شهریور 1397 و باالخره ترور سردار 
قاسم سلیمانى در دیماه 1398  و ترور فخرى زاده در آذر 
ماه سال 1399 ، تنها بخِش شاخصى از ترور هاى انجام 
شده در دهه هاى گذشته است که تا همین چند ماه پیش 

نیز تداوم داشته است! 
بدون هیچ ابهامى تمامِى  این ترورها منشاِء  آمریکایى و 
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صهیونیستى داشته است و  هم اکنون  بایدن رئیس جمهور 
فعلى آمریکا بدون هیچ شکى از این راهبرد صهیونیستى- 
در  خود  یادداشِت    در  او   . نمود  خواهد  دفاع  آمریکایى 
جریاِن رقابت هاى انتخاباتى نوشت : � با استفاده از توافق 
کمک هاى امنیتى آمریکا و اسرائیل که در زمان معاونت 
ریاست جمهورى من امضا شد؛ آمریکا از نزدیک با اسرائیل 
همکارى خواهد داشت تا اطمینان حاصل کند که تل آویو 
مى تواند از خودش دربرابر ایران و بازیگران نیابتى آن دفاع 
کند�.  گرچه ترور سردار سلیمانى به دستور مستقیم ترامپ 
جو  ولى  ؛  پذیرفت  صورت  آمریکا  پیشین  جمهور  رئیس 
بایدن  که در  آن زمان به عنوان نامزد دموکرات انتخابات 
2020 ریاست جمهورى آمریکا مطرح بود؛  در شب شهادت 
سردار سلیمانى گفت : «هیچ آمریکایى اى در مرگ قاسم 
سلیمانى عزادارى نمى کند. او مستحق بود براى جنایاتش 
علیه نیروهاى آمریکایى و هزاران بیگناه منطقه در برابر 
قانون بایستد». این نگاه آشکار کننده این واقعیت است 
ایران،  اسالمى  جمهورى   ِ نظام  در  موثر  عوامل  تروِر  که 
وروساى  آمریکاست  راهبردى  اهداف  از  یکى  همچنان 
جمهورى این کشور موظف به تعقیب این راهبرِد شیطانى 
هستند و در عملى ساختن این سیاست ، اوباما، ترامپ و 
بایدن  تفاوتى نخواهند داشت !پس نتیجه مى گیریم که 

آغاِز دوران ریاست جمهورى بایدن  نه فقط به معناى پایان 
دوران خشونت و ترور نیست؛ بلکه فارغ از جناح بندى هاى 
دموکرات و یا جمهوریخواه،  این خط همچنان به صورت 
آشکار  و  تبیین  لذا  و  یافت  خواهد  تداوم  مستمر  و  جدى 
سازى این خِط دشمن، وظیفه همه کسانى است که تداوِم 
دشمنِى آمریکا و رژیم غاصب اسرائیل را باور دارند و در دل 
هواى عزت و سربلندى ایران اسالمى را داشته و خود را 

خادمان ِ مجاهِد این ملت مى دانند .
اگر ما آسیب هاى چهل ساله گذشته  کشور را به دو 
قسمت بیرونى و درونى تقسیم بندى نماییم ؛ تحریم ، ترور  
وتهاجم  را مى توان به عنوان سه مشکِل بزرگ و بحران 
زاى بیرونى، علیه ملت و نظام اسالمى ایران نام برد ؛سه 
چالش بزرگى که به مدت چهل سال بیشترین آسیبب ها را 
به روند پیشرفت و توسعه کشورمان وارد نمود و همچنان 
یکى از عوامل ِ اصلى مشکالت پیش روى نظام جمهورى 
و  حیاتى  تاسیسات  در  خرابکارى  از  .گرچه  است  اسالمى 
استراتژیک کشورنباید غافل ماند که با توجه به پیشرفت 
از  دربرخى  اسالمى  ایران  باور   غیر  و  کننده  خیره  هاى 
و  نفوذ   ، اى  هسته  و  موشکى  صنایع  همچون  صنایع، 
خرابکارى در این تاسیسات نیز واقعیتى است که از این پس 
،در دستور کار دشمنان خواهد بود.خرابکارى در تاسیسات 

مقاالت
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هسته اى نطنز در 22 فروردین سال 1400 مهر تاییدى 
بر توهم نبودن تهدیدات و واقعیِت استمراِر توطئه بر علیه 

کشور، از سوى بیگانگان و عوامل آنان است.       
 با تامل و کنکاش در تاریخ چهل سال اخیر ایران، در 
مى یابیم که توطئه هاى صورت پذیرفته بیرونى بر علیه 
کشورمان ، فقط در تهدیدات اشاره شده خالصه نشده است  
. بلکه انواِع تهدیدات دیگر، به صورت واحد و یا ترکیبى ، 
روند رشد و تعالى کشور را ، با موانع و چالش هاى بى شمار، 
مستمر و خطرناك مواجه نموده و در برخى مواقع تا حد 
ایجاد بحران نیز پیش رفته است؛ همچون تهاجم رسانه اى 
و حمله فراگیر، مستمر و بیرحمانه اخباِر جهت دار، جریان 
ساز ، دست کارى شده و دروغ  که با استفاده از بهانه هاى 
داخلى  و بعضا بهره گیرى از مشکالت پیش آمده ناشى از 

ضعف و یا سوء مدیریتِ  برخى دستگا ه ها وتخلِف برخى از 
مسئوالن، با هدف ایجاد اختالف بین ملت و نظام همواره 
جریان داشته و هم اکنون نیز به شدت ادامه دارد. اثبات این 
ادعا را مى توان در وجوِد لشکِر سایبرى سازمان مجاهدین 
آلبانى  کشور  در  تیرانا  اردوگاه  در  مستقر  منافقین)،  خلق( 
جستجو کرد . هم اکنون بیش از هزار کارشناِس مجرب ، 
آموزش دیده و با تجربه سازماِن مذکور در تمامِ شبانه روز در 
این مرکز ، مشغول تولید و انتشاِر محتوا، علیه نظام اسالمى 
چند  هستند.  ایران   دینى  جامعه  بر  حاکم  هاى  ارزش  و 
سال پیش نیز واحد جداگانه اى نیز توسط ولیعهد سعودى با 
حضور مریم رجوى درشهر عکاظ عربستان راه اندازى شد 
که بیش از صد پژوهشگر از منافقین درآن مرکز فعالیت 
سال  در  منافقین  ساالنه  نشست  زنده  پوشش  کنند.  مى 
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1399 توسط شبکه تلویزیونى ایران- اینترنشنال متعلق به 
آل سعود، همبستگى سازمان منافقین خلق و رژیم مذکور 
را در این حوزه بیشتر نمایان مى سازد . این موارد به همراِه 
نظام  علیه  بر  زبان  فارسى  تلویزینى  کانال  فعالیت 260  
اسالمى ایران، بخش کوچکى از هجوم گسترده و توطئه 
رسانه اى امپریالیسم خبرى بر علیه کشور و ملت ماست ؛ 

واقعیتى انکار ناشدنى که همچنان استمرار دارد.
دشمن  و  محور  مردم  هاى  توطئه  و  تهدیدات  جز  به 
ساخت که در طول چهل سال گذشته به صورت مستمر 
وجود داشته است؛ مشکالت دیگرى نیز در برخى از سال 
ها به سراغ این ملت و نظامشان آمده است . به عنوان مثال، 
یکى از اتفاقات غیر منتظره و مهم براى نظام اسالمى در 
ابتداى دهه هفتاد ، ورود آوارگان عراقى از مرز هاى غربى 
کشور  در فروردین سال 1370  است که در پى شورش 
هاى شیعیان عراق در جنوب و مسلمانان کرد در شمال 
این کشور و سرکوب آنان توسط رژیم بعث عراق صورت 
گرفت.اسکان و تغذیه بیش از یک میلیون نفر و اختصاص 
80 درصد ظرفیت بیمارستان ها در استان هاى مرزى در 
غرب و شمالغرب کشور براى درمان آوارگان ، تنها بخشى 

از تاثیرات این اتفاق در شرایط آن زمان کشور بود . 
سوانح مختلف هوایى و از دست دادن بسیارى از مردم 
و مسئوالن، طى سقوط هواپیما در طول دهه هاى مختلف 
نیز یکى از چالش هاى مهم نظام اسالمى در چهل سال 
هواپیماى  سقوط  ؛  همچون  سوانحى  است.  بوده  گذشته 
�جت استار� نیروى هوایى ارتش و شهادت �سرلشگر 
و  ارتش  هوایى  نیروى  فرمانده  ستارى�،  منصور  شهید 
جمعى از فرماندهان و خدمه پرواز در پانزدهم دى ماه سال 
اردیبهشت  در 27  یاك 40   هواپیماى  سقوط  و    1373
و  راه  وزیر  دادمان�  �رحمان  شهادت  و   1380 سال 
استان  نمایندگان  و  مقامات  از  تعدادى  همراه  به  ترابرى 
دیماه   در 19  هواپیما  سقوط  و   خدمه  تمامى  و  گلستان 
سال 1384در ارومیه و شهادت 12 نفر از فرماندهان نیروى 
فرمانده  کاظمى�  جمله �احمد  از  پاسداران  سپاه  زمینى 
این نیرو . شاخص ترین  سانحه هوایى تاریخ چهل ساله 
ایران اسالمى ، سقوط هواپیماى اوکراینى در 18 دى ماه 
98  بر اثر شلیک پدافند هوایى در جنوب تهران بود که 

و  نمود   ایجاد  اسالمى  نظام  براى  را  بزرگ  مشکلى  هم 
هم  با هجوِم فراگیر اخبار جهت دار رسانه هاى معاند، مى 
توانست به توطئه اى بزرگ تبدیل گردد. خوشبختانه این 
چالش بزرگ بااستفاده از عنصر صداقت و خلوص از سوى 
مسئوالن کشورو همراهى ملت فهیم، به خوبى مدیریت 

گردید.
بازشناسى  و  ترسیم  به  مقدمه،  این  پى  در  داریم  بنا  ما 
رخداد هاى مختلف کشور از ابتداى پیروزى انقالب اسالمى 
بپردازیم و در خصوص چرایى ، چگونگى ، اثرات  و آموزه 
جریان  در  مسلما  نماییم.  بررسى  نیز  حوادث  این  هاى 
واکاوى و تبیین این چالش ها ، متناسب با هر اتفاق و بر 
اساس اهمیت و میزان تاثیر گذارى آن در شرایط کشور ، 
بحث وارائه مطلب خواهد شد که امید است مورد استفاده 

و پسند قرار گیرد. 
ترور و حذف افراد تاثیر گذار در پیروزى انقالب اسالمى 
در  اسالمى،  انقالب  پیروزى  روزهاى  آغازین  همان  از 
اهللا  آیت  رساندن   شهادت  به  با   1358 سال  اردیبهشت 
دکتر مرتضى مطهرى آغاز و از آن پس این خط همچنان 
استمرار یافت.در سال1359 ترکیب این خط با شروع جنگ 
تحمیلى همراه با تحریم هاى همه جانبه ، نظام اسالمى و 
ملت بزرگ ایران را در چالشى عظیم قرار داد و خط ترور نیز 
تداوم و شدت گرفت و در دهه شصت به اوج خود رسید . 

مقام معظم رهبرى(مدظله العالى) در مورد دهه 60  این 
حیات  قید  در  امام(ره)  که  دهه  : «این  فرمایند  مى  گونه 
که  است  حساسى  و  مهم  فوق العاده  مظلوم،  دهه  بودند، 
اخیرا به وسیله برخى صاحبان بلندگوها مورد تهاجم قرار 
گرفته است. دهه 60، دهه آزمون ها و پیروزىهاى بزرگ 
و خشن ترین تروریسم در کشور است. در طول چند سال، 
هزاران نفر ترور شدند، از کاسب معمولى تا مقامات مسئول. 
17 هزار نفر انسان با شخصیت ارزشمند در تروریسم دهه 
60 فدا شدند. شخصیتهایى چون مطهرى و بهشتى در 
این دهه به شهادت رسیدند. این دهه، دهه جنگ تحمیلى 
افتخارات  دهه  این  البته  است.  تحریمها  سخت ترین  و 
بزرگ و مبارزه با تجزیه طلبى نیز هست که از اطراف کشور 
افرادى را تحریک کردند تا به جان نظام جمهورى اسالمى 
بیندازند. دهه 60 دهه چنین حوادث بزرگى در کشور است 

مقاالت
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که ملت ایران و جوانان، محکم ایستادگى کردند. کسانى 
جاى  که  باشند  مراقب  مى کنند  قضاوت  را  دهه  این  که 
قدرت ها  که  تروریست هایى  نشود.  عوض  جالد  و  شهید 
آن ها را به وجود آورده بودند، در مقابل ملت قرار گرفتند و 
ملت توطئه هاى آنان را خنثى کرد.» فرمایشات معظم له 
دلیل خوبى است براى این که ما بررسِى رخداد ها و چالش 
هاى ملت و نظام اسالمى را از دهه شصت آغاز نموده و 

تداوم بخشیم . 
ابتدایى  دهه  هاِى  رخداد  بازشناسِى  براى   است  بهتر 
پیروزِى  انقالب اسالمى، به برخى از  اتفاقات این دوران 
هم  بر  باعث  که  استراتژیکى  و  مهم  وقایِع  ؛  شود  اشاره 
ایران  خوردن معادالت داخلى، منطقه اى و جهانى شد و 
را در چالش هاى  عظیم و بحران هاى  خطرناك قرار داد. 
رخداد هاى شیرین ، هم چون مدیریت  بحران ها ،  بهره گیرى 
 درست و خروج از آن ها  و باالخره  مقاومت همه جانبه در 

تمام عرصه ها و بالنده شدن نهال نظام اسالمى . رخدادهایى 
تلخ هم  چون  خیانت بنى صدر و تبعات پس از آن ، جنگ 
مسلحانه و ترور به دست سازمان منافقین خلق، تحمیل 
جنگ از سوى استکبار جهانى، ورود قدرت هاى شرقى و 
غربى در پشتیبانى از رژیم متجاوز بعث و حمایت مجامع 
تحریم هاى  پیش  از  بیش  گسترش  صدام،  از  بین المللى 
فراگیر جهانى علیه ایران اسالمى، پذیرش قطع نامه 598
شوراى امنیت از سوى ایران با توجه به شرایط کشور براى 
این پذیرش، حمله گسترده بعث عراق و منافقین خلق در 
پایان  قطع نامه،  پذیرش  از  پس  غرب  و  جنوب  مرزهاى 
اسالمى،  میهن  حماسه آفرینان  پیروزى  با  تحمیلى  جنگ 
آغاز سازندگى پس از هشت سال تخریِب زیرساخت هاى 

کشور با همت بلنِد مردم و مسئوالن نظام اسالمى و......

ادامه دارد........
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یکى از مهمترین ویژگى هاى دفاع مقدس، با توجه به 
نیازهاى ناشى از مسائل و مشکالت ناشى از روزهاى آغازین 
پیروزى انقالب اسالمى،خودش را به چارچوب هاى رسمى 
جنگ،تحمیل مى کرد، ترکیب ظرفیت ها  براساس مقطع 
که  بود   تاریخى  و  فرهنگى  اجتماعى،  جغرافیایى،  زمانى، 
متناسب با جنگ رخ داد. نابرابرى آمادگى نیروهاى دشمن و 
جبهه خودى بلحاظ تجهیزات،امکانات و نفرات بود، از یک 

ن نور
راھیا

سو کشورى آماده با ارتشى کالسیک و مورد حمایت تمام  
ابرقدرتهاى زمان، از دیگر سوى با کشورى تازه انقالب کرده 
و در حال دست و پنجه نرم کردن با توطئه هایى همچون 
درگیرى  با گروهک ها، نقشه کودتا،مواجه بودیم، لذا این 
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عدم تقارن ذاتى در دو سوى میدان نبرد، براى بخشى که 
کاستى هاى یک نبرد کالسیک را داشت ، سازمان رزمى 
منحصربفرد را طلب مى کرد، به گونه اى که بخش عظیمى 
از کاستى هاى ساختارى و لجستکى جبهه خودى را  با اتکا 
بر عنصر �نیروى رزمنده تراز انقالب اسالمى�به نحوى 
پوشش دهد که، نه تنها برترى هاى سازمان رزم دشمن را 
خنثى کند، بلکه دست باال را در عملیات پدآفندى آغاز جنگ 

و آفندى سال هاى بعد را،در اختیار داشته باشد.
 ، ها  ریزى  برنامه  کلیه  وصل  حلقه  و  عنصر  مهمترین 
سازماندهى ها و عملیات مبتنى برآن ، تحت رهبرى امام 
خمینى به عنوان رهبر و ایدئولوگ انقالب و فرمانده کل 
قوا در سازمان رزم منحصر بفرد و مورد وفاق آحاد ملت و 
رزمندگان اسالم تکیه بر جهان بینى انقالب اسالمى ، قرار 
داشت. اعتقاد به عالم غیب ،وسیله بودن انسان براى اجراى 
دفاع  گفتمان  گیرِى  شکل  باعث  الهى،  مقدر  هاى  برنامه 
مقدس و ایمان به آن از سوِى نیروهاى حاضر در صحنه 
رزم شده بود . این گفتمان ، به زمینه استراتژى هاى انقالب 
طاغوت،  و  ظلم  کنى  ریشه  و  فتنه  رفع  یعنى   ، اسالمى 
ارتباط وثیق دارد، که به نوبه خود ریشه در هویت اجتماعى، 
فرهنگى و دینى رزمندگان اسالم داشت . گفتماِن دفاعى 
قوانین   و  اختصاصى  تعاریف  شد  موجب  اسالمى  انقالب 
رسمى پذیرفته شده موجود  که سال ها در دانشگاه هاى 

جنگ معتبر دنیا تدریس مى شد با تغییرات اساسى بر اساس 
استراتژى دفاعى انقالب اسالمى باز تعریف شود . 

بخش  عنوان  به  مستضعفین   بسیج  پاسداران،  سپاه 
مهمى که کاستى هاى سازمان رزم رسمى را پوشش مى 
داد و جهادسازندگى، به عنوان متولى و عامل در پشتیبانى 
بودند  اسالمى  انقالب  مولودهاى  جنگ،  مهندسى  و 
و  سازمان  اسالمى  انقالب  دفاعى  گفتمان  براساس  که 

ساختارهاى متناسب با خود را شکل دادند.
مرزى  مناطق  به  اعزامى  داوطلبان  و  بومى  جهادگران 
درگیِر جنگ، بنا به تجربه و تخصص هاى علمى خود، بار 
این  گرفتند  عهد  بر  را  جنگ  مهندسى  و  پشتیبانى  بزرگ 
قبول مسئولیت و مقبولیت آن نزد تمامى نیروهاى رزمنده 
، بدان سبب بدیهى فرض شد که سنگر سازان بى سنگر 
به  را  خود  تخصص  با  توام  ،اخالص،ایثاِر  عمل  میدان  در 
نمایش گذاشته بودند. لجستیک و مهندسى رزم ارتش، به 
عنوان نیروى کالسیک حاضر در میدان ،بیشتر معطوف به 
ترابرى نیروها و ادوات و  نصب پل هاى پیش ساخته شناور 
بود چیزى که در ارتش عراق هم مشابه آن با انسجام  و 
تجهزات بهتر و کامل تر وجود داشت.سپاه و به تبع آن بسیج 
نیز در سازمان انقالبى رزم خود از اساس بخش پشتیبانى 
و مهندسى خود را به صورت رسمى به جهادگران واگذار 

کرده بودند.
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تمام تالش جهادگران در عرصه دفاع مقدس، معطوف 
به این بود که با استفاده از عناصر موجود در طبیعِت میدان 
نبرد،ضمن برهم زدن معادله حاکم ،دست باال را براى جبهه 
خودى فراهم آورد، استفاده از آب هاى روان، فناورى احداث 
خاکریز، احداث جاده هاى مواصالتى و عملیاتى در منطقه 
خودى و همچنین پشت خطوط دشمن و ده ها تاکتیک و 
فناورى نوین مهندسى، از جمله مواردى بود که از سوى 
اول  روزهاى  در  دشمن  شدن  زمینگیر  موجب  جهادگران 

جنگ شد. 
ارزِش این دستاوردها، زمانى دوچندان مى شود که بدانیم 
طراح و مجرى این دانش ها و فناورى ها،جوانان تازه فارغ 
التحصیل شده یا دانشجویان مهندسى دانشگاه هاى کشور 
بودند که در قالب رسته هاى مهندسى رزمى جهاد سازندگى 
به جبهه آمده بودند، آنها فارغ از تعاریف رسمى و آکادمیک 
دانشگاه هاى معتبر جنگ در غرب و شرق آن روز،با اتکا به 
هاى  دیدگاه  وراى  سومى  اسالمى،راه  انقالب  هاى  آموزه 
مرسوم سوسیالیستى یا کاپیتالیستى ،به جنگ، شیوه هاى 
نوینى را ابداع و اجرا کردند به گونه اى که این ابتکارات هنوز 
که هنوز است با اعجاب محافل و صاحب نظران در عرصه 

لجستیک و مهندسى جنگ جهان مواجه هست.
آنان با ارج گذاشتن به مقام شامخ انسان منبعث از دیدگاه 
توحیدى ، بویژه رزمندگان جبهه اسالم، بنیان و نقطه اتکا 
در رهیافت ها و برنامه هاى عملیاتى خود را بر حفظ جان 
رزمندگان قرار دادند تا آنجا که از خود بگذریم براى حفظ 
جان همرزمانمان، از این روى از اینکه مشتاقانه جلوتر از 
به  موید  فقط  و  حفاظ  هیچگونه  بدون   ، رزمنده  نیروهاى 

جاده  خاکریز،ایجاد  سنگر،احداث  ساختن  به   ، الهى  حصن 
حتى در پشت خطوط دشمن!،حفر کانال و مدیریت آب به 
ها  ویژگى  این  نداشتند،  ابایى  بپردازند  سالح،  یک  عنوان 
سبب شد از سوى امام و مقتدایشان سنگر ساز بى سنگر، 

لقب بگیرند.
ترکیب ایمان به غیب و علم مدرن، ابداعات و ابتکارات 
جان  بر  حق  نوِر  وتابش  الهام  محصول  که  آورد  پدید  را 
شیفته آنان بود، تا کنون حتى توصیف این پدیده هاى خارق 
العاده به طور کامل صورت نپذیرفته چه جاى آنکه تحلیل 
و تفسیر و تبیین شده باشد، از زمان احداث اسکله بر سواحل 
بهمنشیر و ساخت جاده وحدت در نیمه دوم سال 59در آغاز 
جنگ،در مقابل دیدگان دشمن ! تا زمان ساخت عجیب ترین 
و عظیم ترین سازه بر روى اروند رود، یعنى پل بعثت در 
عملیات والفجر 8، در نیمه اول سال 65تنها 5 و نیم سال 
از حضور سنگرسازان بى سنگر در جبهه ها مى گذشت اما 
همپاى رشد و تکامل سازمان رزم دفاع مقدس ،جهادگران 
نیز مسیرى کهکشانى را طى کرده بودند، آنها در مرحله 
تولد و زایش علم مبتنى بر جهان بینى توحیدى قرار گرفته 
یکبار  قمرى  هجرى  قرون 3و 4  طى  در  که  امرى  بودند 
بصورتى دیگر رخ نموده بود و عصر طالیى تمدن اسالمى 
نام گرفته بود عصرى که هنوز جهان پیشرفته خود را مدیون 
دانشمندان مسلمان آن عصر مى داند و بر شانه هاى قله 

هاى علم آن عصر ایستاده اند.
کالم این بخش را با گرامى داشِت یاد و خاطره جهادگر 
و  پشتیبانى  ،بنیانگذار  طرحچى  محمد  ،مهندس  شهید 

مهندسى جنگ جهاد سازندگى به پایان مى برم.



مدتى است که ولى امر مسلمین در فرمایشات  
خود، به مناسبت هاى مختلف ،از جهاد تبیین بسیارسخن به 

میان مى آورند و به تبع آن موجى از فعالیت هاى تبیینى در جامعه در 
حال شکل گرفتن است. یکى از موضوعات قابل تبیین در این بخش ریشه ى 

الهى و قرآنى این بحث در جامعه است. 
لُِکلِّ َشیْ ٍء1 است، یعنى براى هر چیز در قرآن تبیینى وجود دارد. فهم این موضوع  قرآن تِْبیاناً 

ضرورت رجوع به قرآن براى رسیدن به تبیین صحیح در هر موضوع را به وضوح بیان مى نماید. خداوند در 
کتاب خود تمامى موضوعات را براى مردم تبیین کرده است : «بَیَّنَّاُه لِلنَّاِس ِفی الِْکتاِب .»2 لذا تمامى مردم مخاطبین 

تبیین هاى الهى هستند و تمامى تبیین ها در قرآنى که در دست ماست وجود دارد. از آنجا که رسیدن به ابعاد تبیینى هر موضوع 
شاید سخت باشد خداوند رسوالن را بسوى مردم فرستاده تا موضوعات مد نظر خداوند را با زبان هر قوم براى مردم تبیین 

بیین؛
جھاد ت

شیزی
حجت تر

رآنی
ی و ق

ی الھ
ریشه ھا
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الهى  رسوالن  به  رجوع  ضرورت  و  نیاز  نیز  اینجا  در  کنند.3 
براى دریافت تبیین هاى مد نظر خداوند در قرآن نیز بدیهى 
به نظر مى رسد. پس مى شود بعنوان مقدمه نتیجه گرفت که 
بحث تبیین در قرآن بسیار پررنگ و قابل دسترس است و 
براى فهم دقیقتر نیاز هست که فرستادگان خدایى رجوع کرد. 
در احادیث نیز همواره تبیین و معرفت قبل از هر حرکتى 
به  است.  بوده  طهارت(ع)  و  عصمت  بیت  اهل  تأکید  مورد 
هیچ  کمیل!  مى فرمایند: « اى  امیرالمؤمنین(ع)  مثال  عنوان 
حرکتى نیست مگر این که در آن تو محتاج معرفت هستى.»4

مقدمه و الزمه هر حرکت صحیح فردى و اجتماعى کسب 
معرفت صحیح از مسیر و مقصد آن است. در نتیجه مى توان 
گفت که قبل از شروع به هر حرکتى باید تبیین  صحیحى از 

آن حرکت بدست آورد و آن را به معرفت تبدیل کرد.
نخبگان  و  دانشمندان  وظیفه  اول  وهله  در  تبیین  جهاد 
اجتماعى اعم از عالمان و هنرمندان است، تا تبیینى را که 
خداوند قرار داده فرا بگیرند و سپس براى مردم مطرح کنند. 
در جامعه وقتى که گفته مى شود باید به سوى آینده حرکت 
کرد و در گام دوم انقالب وارد شد، بدون شک این حرکت 
نیز به معرفت نیاز دارد. وظیفه دانشمندان است که نسبت 
به این حرکت معرفت پیدا کنند و این معرفت را به جامعه 

منتقل کنند. 
همواره مقوله تبیین، مثبت و منفى، آینده و گذشته، باال 
مختلفى  مقوالت  بین  از  شود.  مى  شامل  را   ... و  پایین  و 
. موضوعى که کمتر  که نیاز به تبیین دارد؛ «آینده» است 
مورد توجه قرار مى گیرد!الزم است در این ارتباط، دو قشر 

(آینده) آن  تبیین  به  بیشتر 
هنرمندان.  و  بپردازند؛عالمان 
پیش  قراول  باید  قشر  دو  این 
آینده باشند. علما از درون آیات 
و  اهل بیت(ع)  احادیث  و  قرآن 
و  تاریخى  گزاره هاى  همچنین 
اجتماعى بدست بیاورند و مطرح 
کنند و همچنین هنرمندان نیز با 
روش هاى هنرى آینده ى پیش 
روى انقالب را تصویر و تبیین 
نمایند. در قبال آینده عالوه بر 
چیستى، چرایى و چگونگى وقایع 
پیش رو، بایددر مقام پاسخگویى به چند نیز سوال برآمد: چه 
خواهد شد؟ ودر قبال این موضوعاتى که قرار هست اتفاق 

بیفتد چه باید کرد؟ 
براى آشنایى با مقاطع پیش روى انقالب در وهله اول، باید 
تقدم ها و تأخرها و چینش ها را متوجه شد و تدبُّر کرد. در 
مرحله بعد باید تا آن جا که میسر است کلیاتى که مشخص 
شده است را به سمت جزئیات برد.اسم این کار زمان تعیین 
کردن براى مقوالت آینده نیست بلکه نوعى چینش یابى یا 
هم  دنبال  به  که  تدبیرهایى  یافتن  یعنى  است.  تدبُّر  همان 

چیده شده است.
عالمان و هنرمندان با توجه به شناخت صحیح از گذشته 
و حال باید جامعه را متوجه آینده کنند. در حال حاضر چشم 
بسیارى از بزرگان جامعه معموًال به گذشته معطوف است و 
بعضى اوقات چشم شان را به سمت حال نیز مى چرخانند. این 
در حالى است که ما باید بیش از نود درصد ادبیات و هنرمان 
معطوف به آینده باشد. آن هم آینده اى که حتمى و قطعى 
باشد. نه ظن و گمان، و تنها ده درصد ادبیات و تبیینمان را 
معطوف به حال و گذشته کنیم. البته این بدان معنا نیست که 
از گذشته غافل شویم. بخشى از تبیین ها نیز باید به گذشته 
بپردازد چرا که گذشته در خطر تهدید تحریف و فراموشى 

است.
در حال حاضر بیشتر ادبیاتى که در جامعه تولید مى شود 
آینده،  درباره  ما  متأسفانه  است!  گذشته  و  حال  به  مربوط 
ادبیات و کتاب شاخصى در دست نداریم. لذا نیاز هست با 

مقاالت
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نوشتن کتاب ها و ساخت فیلم هایى در این راستا براى جامعه 
به درستى تبیین نمود که آینده پیش رو چگونه است و چه 
اتفاقاتى ُرخ خواهد داد و براى آمادگى در این راستا از کدام 

مسیر حرکت کرد؟ 
یکى از مهمترین جاهایى که خداوند در خصوص جایگاه 
تبیین سخن به میان مى آورد آیات 159 و 160 سوره بقره 
است. خداوند در آیه 159مى فرماید: کسانى که تبیین هاى 
خداوندى در کتاب را کتمان کنند خداوند لعنتشان مى کند: إِنَّ 
الَّذیَن َیْکُتُموَن ما أَنَْزلْنا ِمَن الَْبیِّناِت، َو الُْهدى  ِمْن بَْعِد ما بَیَّنَّاُه 
ُ و در ادامه مى فرماید:  لِلنَّاِس ِفی الِْکتاِب أُولئَِک َیلَْعُنُهُم اهللاَّ
لعنت  را  افراد  این  نیز  لعنت کنندگان  و  ِعُنوَن  الالَّ َیلَْعُنُهُم  َو 
مى کنند. براى اصالح این موضوع در آیه بعد خداوند مطرح 
مى نماید: إِالَّ الَّذیَن  تابُوا  مگر کسانى که از این کتمان 
کردن توبه کنند، َو أَْصلَُحوا این کتمان کردن شان را اصالح 
کنند. در ادامه آیه خداوند بحث جالبى را مطرح مى کند و 
مى فرماید: َو بَیَُّنوا یعنى پس از توبه و اصالح باید بیایند و 
مسیر تبیین را حرکت کنند. اول باید از کتمان تبیینات الهى 
توبه کرد؛ سپس باید آن کتمان کردن هاى صورت گرفته را 
اصالح نمود؛ و در مرحله سوم باید این افراد وارد عرصه تبیین 
شوند: َو بَیَُّنوا، در انتها خداوند مى فرماید َفُأولئَِک أَُتوُب َعلَْیِهْم 
آن موقع من توبه  آنها را قبول مى کنم و توبه شان مى دهم: 

حیُم. اُب الرَّ َو أَنَا التَّوَّ
در حال حاضر بسیارى از موضوعاِت تبیین شده از سوى 

مى شود؛  کتمان  جامعه  در  راحتى  به  بزرگ،  خداوند 
همچون«الهى بودِن انقالب اسالمى»! برخى به خاطر 
متهم نشدن و برخى به خاطر پررنگ کردن نقش مردم، 

على رغم نشانه هاى زیاد و تأکیدات امام خمینى(ره) و رهبر 
معظم انقالب، جایگاه الهى انقالب را نادیده مى گیرند و یا 
کمرنگ مطرح مى کنند. در این صورت طبق آیات 159 و 
160 سوره بقره براى این که مشمول لعنت خداوند و بقیه 
لعنت کنندگان واقع نشوند؛ باید توبه کرد و بنا را بر اصالح 
گذاشت و از همه مهم تر شروع به مطرح کردن تبیین هاى 

خدایى کرد تا خداوند نیز توبه خویش را بر ما جارى کند. 
انقالب  این  زمینه سازى  نقش  و  انقالب  آینده  تبیین 
الزم  تبیین هاى  مهمترین  از  زمان(عج)  امام  ظهور  براى 
تمدن  سمت  به  حرکت  است.  جامعه  روى  پیش  مسیر  در 
نوین اسالمى به سمت انقالب جهانى حضرت مهدى(عج) 
از جمله تبیین هایى است که کمتر در برنامه ریزى هاى بلند 
مدت جامعه به چشم دیده مى شود. در این مسیر عالمان و 
عبرت گیرى  با  و  باشند  آینده  قراوالن  پیش   باید  هنرمندان 
آینده  از  تصویرى  و  صحیح  تبیین  به  انقالب  ى  گذشته  از 
مهدوى انقالب بپردازند و ضرورت پرداختن به آینده را در 

رأس تبیین هاى خود قرار دهند. 

پى نوشت ها:
1.  آیه89 نحل
2.  آیه159 بقره

3.  آیه 4 ابراهیم(ع)
4. تحف العقول ص: 171
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اهداف سواد رسانه اى 
مفهوم سواد رسانه اى، یک مفهوم بین رشته اى است و 
لذا صاحب نظران و اندیشمندان رشته هاى مختلف، از مناظر 
گوناگون به این حوزه نگریسته اند و هر یک فواید و اهداف 

مختلفى را براى سواد رسانه اى عنوان کرده اند.
از نگاه یونسکو، فواید و الزامات سواد رسانه اى به شرح 

زیر است:

1-  سواد رسانه اى دانش حیاتى درباره عملکرد رسانه ها 
در جوامع دموکراتیک و فهم منطقى شرایط مورد نیاز اجراى 
موثر این عملکردها ایجاد مى کند و مهارت هاى اساسى الزم 
براى ارزیابى کارایى رسانه ها در عملکرد هاى مورد انتظار 

نه ای 
اد رسا

سو

بیین  
جھاد ت

الزمه 

رگروفا
جواد ز

ش دوم
بخ

ش دوم
بخ
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فراهم میکند.
رسانه  آزادى،  توسعه  اى،  رسانه  سواد  داراى  جامعه    -2
را  اطالعاتى  باز  هاى  نظام  و  گرا  کثرت  و  مستقل  هاى 

پرورش مى دهد.
3-  سواد رسانه اى باید به عنوان یک کل، شامل ترکیبى 
از توانمندى و قابلیت ها(دانش، مهارت ها و نگرش ها) در 

نظر گرفته شود.
4-  شهروند باید دانش الزم را براى موقعیت و مصرف 

اطالعات را به خوبى تولید اطالعات داشته باشند.
5-  مرد و زن، گروه هاى به حاشیه رانده شده، از قبیل 
مردمى که با ناتوانى زندگى مى کنند، اقلیت قومى و بومى، 

باید دسترسى یکسانى به اطالعات و دانش داشته باشند.
6-  سواد رسانه اى- اطالعاتى  باید به عنوان یک ابزار 
ضرورى براى گفت و گوهاى بین فرهنگى، درك متقابل و 

درك فرهنگى مردم دیده شود .
یک هدف اثباتى و عملى آموزش سواد رسانه اى عبارت 
است از پرورش افرادى که توانایى انتخاب و گزینش داشته 
باشند، که به جست وجوى برنامه ریزى کیفى و متمایز و 
ارزیابى آن بپردازند و نسبت به شکل، قالب و محتوا در رسانه 

هاى جمعى حس انتقادى داشته باشند .
هدف آموزش سواد رسانه اى افزایش آگاهى افراد نسبت 
به اشکال مختلف پیام هاى رسانه اى است که در زندگى 
با آنها مواجه هستند. این آموزش به شهروندان کمک مى 
کند تا درك کنند رسانه ها چگونه به بینش ها و باورهاى 
مردم نفوذ مى کنند. به فرهنگ هاى عمومى شکل مى دهند 
و در تصمیم گیریهاى انسان ها تاثیر مى گذارند. آموزش 
سواد رسانه اى مهارت شهروندان را در برخوردارى از تفکرى 
انتقادى و یافتن راه حل هایى خالقانه تقویت مى کند به 
خردگرا  کنندگانى  مصرف  به  شهروندان  این  که  اى  گونه 
تبدیل شوند. این آموزش به افراد کمک مى کند تا قدرت 
کنترل بیشترى نسبت به رسانه ها و تعابیر آنها داشته باشند 
تا بتوانند تأثیرات مثبت ناشى از آنها را قوت بخشیده و از 

تأثیرات منفى آنها بکاهند. 
«دایره المعارف بین المللى ارتباطات»، اهداف سواد رسانه 

اى را چنین بیان مى کند:
«همان قدر که قدرت فناورى هاى ارتباطى و رسانه اى 

در واسطه گرى فعالیت هاى روزانه (نه تنها تفریح و فراغت  
اجتماع)  و  آموزش  اجتماعى،  مشارکت  کار،  همچنین  بلکه 
افزایش مى یابد، شاهد اتفاق نظر مبنى بر اهمیت خاص سواد 
رسانه اى در حال حاضر هستیم.» در عصر کنونى سواد رسانه 

اى الزم است براى موارد زیر:
1-    دموکراسى، مشارکت و شهروندى فعال: در جوامع 
بیشترى  توانایى  اى  رسانه  سواد  با  فرد  یک  دموکراتیک، 
روز دارد و  موضوعات  آگاهانه در  ایده و نظرهاى  در اتخاذ 
همچنین مى تواند نظرات خود را به تنهایى و بدون وابستگى 
و حاشیه در محیط هاى گوناگون از محیط هاى دوستانه تا 
مجامع بزرگ سیاسى و کشورى درجامعه اى با سطح سواد 
رسانه اى باال و در شرایطى که این جامعه فضاى عمومى 

انتقادى را حمایت نماید،  اظهار کند.
2-    اقتصاد دانش، رقابت و انتخاب: در اقتصاد بازار که 
اطالعات روز به روز ارزشش بیشتر مى شود، فرد داراى سواد 
رسانه اى، پیشنهادهاى کارى بهتر و ارتقاى کارى بیشترى 
دریافت مى کند و یک جامعه داراى سواد رسانه اى، خالق و 
رقابتى تر خواهد بود و انتخاب هاى بیشتر و ارزشمند ترى را 

براى مصرف کنندگان فراهم مى آورد و ..
3-    یادگیرى در تمام مدت عمر، بیان فرهنگى و رضایت 
شخصى: از زمانى که محیط نمادین، بازتابى، رسانه اى و به 
شدت بازتابى انتخاب ها را چارچوب بندى و شکل مى دهد و 
ارزش ها و دانشى که به زندگى روزمره معنا مى بخشد، سواد 
رسانه اى در مهارت هاى انتقادى و معنابخشى که پشتیبان 
زندگى معنادار و کامل است و همچنین در معنا بخشى به 
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خالقیت و جامعه اخالقى مشارکت مى کند» .
به عقیده یونس شکر خواه، هدف اصلى سواد رسانه اى 
ممکن است این باشد که بر اساس آن بتوان محصول نهایى 
یک رسانه را از این جنبه شناسایى کرد که آیا بین محتواى 
یک رسانه به مثابه یک محصول نهایى با عدالت اجتماعى 
رابطه اى وجود دارد یا خیر. به عبارتى دیگر سواد رسانه اى 
تنظیم یک رابطه منطقى و مبتنى بر هزینه-فایده است، به 
این معنا که در برابر رسانه ها چه چیز هایى را از دست مى 

دهیم و چه چیز هایى را به دست مى آوریم .

رسانه ها پیام هاى گوناگون و متنوعى را تولید و باز تولید 
مى کنند، لذا مى توان گفته هدف سواد رسانه اى تشخیص 
خود  از  که  است  متفاوتى  مفاهیم  و  تاثیرات  ها،  پیام  این 
بر جاى مى گذارند. به عبارت دیگر هدف سواد رسانه اى 
دریافتى  اطالعات  سازماندهى  پایه  هاى  مهارت  آموزش 
در  فرد  مهارتى  چنین  نتیجه  در  که  است،  مخاطب  توسط 
برابر هجمه و بمباران هاى اطالعاتى توانایى هاى الزم را 

کسب مى نماید.
متون آموزشى ارتباطات اهداف آموزشى سواد رسانه اى 

عبارتند از :
* ارتقاى مهارت هاى شناختى با توجه به ذخیره اطالعات 

و دانش استفاده کننده
*  آگاهى بخشى و کاهش دادن تاثیرات منفى رسانه ها 

بر عامه مخاطب
* مصونیت بخشى مخاطب از اخبار، آگهى هاى رسانه اى 

و برنامه هاى سرگرم کننده غیر ضرورى
* توسعه تفکر انتقادى، خالقانه و موشکافانه در بین افراد 

نسبت به محتواى رسانه هاى گوناگون
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* شناخت اشکال بصرى ارتباطات در کنار مهارت هاى 
خواندن و نوشتن و شنیدن 

به زعم همر، رسانه ها، روابط اجتماعى را بازتولید مى کنند؛ 
بنابراین شناخت رسانه ها و داشتن سواد رسانه اى به مخاطبان 

کمک مى کند تا محیط پیرامون خود را رمزگشایى نمایند. 
مساریس ، هدف سواد رسانه اى را چنین بیان مى نماید: 
«مى توان خوش بینانه استدالل کرد که مردم با کسب سواد 
بخشیده  غنا  را  خود  شناختى  هاى  مهارت  ذخیره  دیدارى، 
یا  کنند،  پیدا  دسترسى  خالق  تفکر  قدرتمند  ابزارهاى  به  و 
که سواد دیدارى در وهله  بدبینانه استدالل کرد  به قسمى 
افراد  اختیار  در  را  دانشى  و  دارد  دفاعى  کاربردى  نخست، 
قرار مى دهد که با آن توان تشخیص مقاومت و مقابله در 
برابر تاثیر مخرب بسته هاى تبلیغاتى تلویزیونى و فیلم هاى 

هیجان انگیز مخرب را دارد». 

پیمایش صورت گرفته توسط آلکساندر فدروف  نشان مى 
دهد از دیدگاه کارشناسان، گسترش تفکر انتقادى و استقالل 

فردى مهم ترین هدف سواد رسانه اى قلمداد شده است.
هدف سواد رسانه اى این است که به مردم کمک کند، 
تا به جاى مصرف کنندگان فرهیخته، شهروندانى فرهیخته 
در  راهى  دنبال  به  اى  رسانه  سواد  دیگر  عبارتى  به  باشند. 
جهت گسترش مردم ساالرى در جامعه است. به طور خالصه 
سواد رسانه اى چیزى بیشتر از تجزیه و تحلیل پیام هاست؛ 
سواد رسانه اى یعنى شناخت و درك چرایى پیام هاى خاص. 
براى فهم اهمیت رسانه هاى امروزى، الزم است که فلسفه 
تولید هر پیام، شرایط و محدودیت هاى حاکم بر آن ها، و 
حتى اینکه چه کسى و یا چه کسانى پیام را تولید کرده اند 

بشناسیم. 
از دیدگاه دیوید باکینگهام  ، هدف عمده آموزش رسانه، 
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رشد و ارتقاى فهم انتقادى و مشارکت فعال است؛ به طورى 
به  آگاهانه  هاى  داورى  ارائه  و  تفسیر  در  را  مخاطبان  که 
عنوان مصرف کننده رسانه، آماده مى سازد. در مجموع مى 
توان گفت آموزش رسانه در باب رشد و ارتقاى توانایى هاى 

خالقانه و انتقادى مخاطبان است. 
مسترمن  بر این باور است که «هدف آموزش رسانه کمک 
به مردم است تا در همان حالى که رسانه ها پیام ها را جعل 
مى کنند، چگونگى تحریف واقعیت از سوى آن ها را فهمند، 
و نیز نمادهایى را که واسط دانش ما از جهان واقعى است 

بشناسند» .
در مقام جمع بندى مى توان مهم ترین اهداف سواد رسانه 

اى را چنین برشمرد:

1-    دانش حیاتى درباره عملکرد رسانه ها
2-    پرورش توانایى انتخاب، درك، گزینشگرى و تفسیر 

پیام هاى رسانه اى
3-    افزایش آگاهى نسبت به اشکال گوناگون پیام هاى 

رسانه اى
4-    رمزگشایى محیط پیرامون

5-    بسط توانایى برخورد انتقادى با متون رسانه اى
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ده واحد ارتباط داشته باشد چون چندان هم اهل نشستن 
نبودند و مى خواستند بازدید کنند. در نتیجه، عمًال کار آن 
واحد ها زمین مى ماند. در این حالت و هنگامى که شورا از 
طرق مختلف از جمله سرکشى هاى مداوم روابط عمومى 
آن  ضرورت دارد،  کار واحد  که  مى فهمید  امام  نماینده  و 
واحد با تصمیم شورا تبدیل به کمیته مى شد. یا اینکه چند 
واحد مرتبط با یکدیگر تبدیل به یک کمیته مى شدند؛ مثًال 
شوراى مرکزى مى گفت «سه واحِد قنوات، زراعت و امور 

دام، کمیته کشاورزى را تشکیل دهند». 
اختیار  و  مى گرفت  قرار  کمیته  اختیار  در  بودج هاى 
نیاز  دیگر  مى شد.  داده  کامل  طور  به  نیز  آن  خرجکردن 
شود.  تصویب  شورا  در  و  کند  مطرح  درخواستى  نبود 
مثًال مى گفتند «تو یک مى لیون تومان اعتبار دارى، هر 
بنابراین  مى شد،  مستقل  کمیته  بکن».  مى خواهى  کار 
بروکراسى از یک حدى بیشتر نمیرفت و از یک جا قطع 
مى شد. این موضوع ساختار جهاد را به یک ساختار مثلثى 
واحد  در  داشت،  کارى  کس  هر  بود.  کرده  تبدیل  سریع 
خودش تکلیفش مشخص مى شد و اگر خرجى داشتند فوراً 
را  موضوع  آن  تکلیف  و  مى رفت  کمیته  به  واحد  مسئول 
نداشت.  مراتب  سلسله  و  مراحل  دیگر  مى کرد،  مشخص 

شوراى مرکزى هم همیشه با تعداد محدودى زیرمجموعه 
کار مى کرد. اگر کمیته ها مشکلى داشتند چون تعداد آن ها 
کم بود به سرعت مشکل خود را با شوراى مرکزى حل 

مى کردند.
این  به  کمیته ها  و  واحد ها  این  با  جهاد  ساختار  پس 
جهاد  ادارات  در  کسى  البته  مى گرفت.  شکل  صورت 
نمیگفت که کادر این اداره مثًال با 18 نفر بسته شده است 
و تقسیم کارش هم اینگونه است که یکى مدیر باشد و 
یکى دفتردار و یکى راننده و ... نه، اینطور نبود. ولى بعد 
که جهاد وزارتخانه شد، طرح طبقهبندى مشاغل و ... وارد 

جهاد شد و آن را منجمد کرد.
تغییر مسئول کمیته

اگر بنا به هر دلیلى مسئول کمیته مى خواست عوض 
شود، مسئول بعدى هیچ وقت از بیرون جهاد یا از کمیته 
دیگرى نمیآمد. کار همه اعضاى هر کمیت هاى مرتبط با 
همان حوزه خودشان بود. ممکن بود از جهاد سایر استان ها 
زیرمجموعه  واحد هاى  در  معموًال  ولى  بیاورند؛  را  فردى 
مى گشتند و ارشد آن واحد ها مسئول بعدى کمیته مى شد. 
باألخره این ها چند واحد بودند که همدیگر را مى شناختند و 
با هم کار کرده بودند. مسئول کمیته هم به صورت ناگهانى 
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کمیته را ترك نمیکرد، چون این افراد عشق فعالیت در جهاد 
را داشتند. هر زمان که مسئول کمیته مى خواست جهاد را 
مى کرد.  جستجو  جایگزین  فرد  انتخاب  براى  کند،  ترك 
جلسات  مرکزى  شوراى  اعضاى  با  کمیته  مسئول  چون 
دائمى و مکرر داشت، به آن ها مى گفت که قصد رفتن دارد 
و فالنى براى جانشینى خوب است. از طرف دیگر آن فرد 
را به تدریج براى قبول مسئولیت آماده مى کرد. او را در 
کنار خودش قرار مى داد و مى گفت جلسه را اداره کند. بعد 
بررسى مى کرد تا این فرد جا بیفتد و بچه ها او را بپسندند. 
امتحان مى کرد که این فرد مى تواند از عهده کار برآید یا 

نه. این روند معمول تغییر مسئول کمیته ها بود.
مى داد.  استان  مرکزى  شوراى  را  کمیته  مسئول  حکم 
با بچه  ها مشورت مى کردند؛ و فردى که بین اعضاى آن 

کمیته، قابلتر از سایرین بود، مسئول کمیته مى شد. 
بعضى اوقات هم اعضاى شوراى مرکزى جهادگرى را 
که در آن منطقه بود مى شناختند و مى دیدند از بقیه ارشد 
است، انتخاب مى کردند. جهاد در یک دهستان اردوگاهى 
نیرو هاى  و  مى داد  انجام  را  عمرانى  کار هاى  تمام  مى زد، 
آنجا  مهندسى  مى دیدند  مى خوابیدند.  آنجا  هم  داوطلب 
هست که قوى است و با اخالص کار مى کند، دیگر وقتى 
مجبور مى شدند، مى گفتند آقاى مهندس شما باید به مرکز 
بیایى، اینجا کسى را ندارد و یک بزرگتر مى خواهد تا آن را 

منظم کند. باألخره باید او را مجاب مى کردند که از منطقه 
و آن محل خدمت به مرکز استان بیاید.

جهاد در استانها
شکلگیرى سریع و خودجوش جهاد استانها

شکل گیرى اولیه جهاد استان  ها مثل تهران نبود؛ آنجا 
منتظر نشدند که تهران حکم بدهد. امام شب فرمان دادند، 
فردا صبح در استان  ها و حتى شهرستان  ها یک عده داوطلب 
گفتند ما جهاد سازندگى هستیم. مثًال سردر یک مدرسه 
مى نوشتند «جهاد سازندگى». به داخل مدرسه مى رفتند و 
شروع به مرتب کردن اتاق هاى آن مدرسه مى کردند که 
اینجا جهاد سازندگى است. هر کسى که مى خواهد در جهاد 
سازندگى مشارکت داشته باشد، اینجا بیاید. در ادامه یک 
ساختمان از فرماندارى یا جاى دیگر مى گرفتند و مدرسه را 
تحویل مى دادند. روحانى یا طلبه جوانى به آنجا مى آمد و 
واحد فرهنگى را تشکیل مى داد یا مهندس عمرانى آنجا بود 
و کمیته عمران را تشکیل مى داد، فرد دیگرى دانشجوى 
پزشکى بود و کمیته بهداشت و درمان یا پزشکى ایجاد 
مى کرد و مشابه آن. بین این افراد آن کسى که ارشد بود، 
فهمیدهتر بود، بیشتر پاى کار بود و عشق بیشترى داشت 
و بچه هاى جهاد او را مى شناختند، مسئول شورا مى شد. 
بعد هم حکم شورا در آن استان به همان فرد داده مى شد. 
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در شهرستان  ها هم نیرو هاى خوب همان جا تقسیم کار 
مى کردند.

جایگاه شوراى مرکزى استانها
همان طورى که شوراى مرکزى کشور، مسئول جهاد 
سازندگى در کشور بود، شوراى مرکزى استان هم مسئول 
جهاد سازندگى در استان بود. اولین کارشان این بود که از 
روستا  ها بازدید داشته باشند تا با درك درستى از مشکالت 
و موانع، داوطلبان را براى انجام صحیح کار هدایت کنند. 
بدون انجام بازدید، روند انجام کار کند است. شما ممکن 
کسب  موضوع  از  زیادى  درك  گزارش  مطالعه  با  است 
نکنید، ولى با دیدن، ده برابر و با وارد شدن به عمل، صد 
برابر متوجه مطلب خواهید شد. یک روز حضور در روستا 
مثل این است که شما ده روز بنشینى و براى شما تعریف 

کنند که در روستا چه خبر است.
معموًال آدم هاى پختهتر، عضو شورا مى شدند؛ معموال 
مهندس بودند که به کار وارد بودند. یک روحانى هم بود 
که باید از نظر فرهنگى نحوه تعامل داوطلبان را با مردم 
روستا تنظیم مى کرد. هر کسى از دید خودش شروع به 

نظام دادن به این حرکت بینظم مى کرد. 
ارتباط بین شوراى مرکزى استان و کمیته هاى تخصصى 
با شهرستان  ها هم نکته مهمى بود. همه این  ها نشاندهنده 

ساختار متفاوت جهاد با سیستم هاى ادارى است. مسئولین 
کمیته  ها و شوراى مرکزى که خودشان هم مسئول دوسه 
قسمت از جهاد بودند، حالت مشاور و خدمات دهنده نسبت 
چیزى  آن  با  زیادى  تفاوت  این  داشتند.  شهرستان  ها  به 
مدیر  که  کسى  آنجا  در  است؛  مرسوم  ادارات  در  که  دارد 
رئیس  از  مى رود،  شهرستان  به  وقتى  است،  استان  کل 
اداره شهرستان سؤال و جواب مى کند که «چه کردید و 
است؟»  شده  اجرا  شد،  داده  که  برنامههایى  نکردید؟  چه 
برنامه از باال مى آید. اما در جهاد وقتى مسئولى به شهرستان 
مى رفت. رئیس شهرستان طلبکار بود و مى گفت «آقا ما 
فرستادید،  کمتر  شما  خواستیم،  سیمان  کامیون  قدر  این 
کارهایمان مانده است و مردم در مضیقه هستند؛ شما در 
قدر  این  نتوانستید  چرا  ندارید؛  خبر  نشستید  استان  مرکز 
براى ما بفرستید؟ چرا نتوانستید پول بیاورید؟ ما یک ماه 
است درخواست کردیم که مهندس بیاید و مى خواهیم یک 
آب�بند بزنیم ولى هنوز یک مهندس براى ما نفرستادید». 
همیشه شهرستان رئیس بود و شوراى مرکزى مى دید که 
او چه مى خواهد، فهرستى از آن یادداشت مى کرد و به مرکز 

مى برد. 
مرکزى  شوراى  به  شهرستان  مسئول  که  هم  هنگامى 
مى آمد نیازهایش را مطرح مى کرد، نه اینکه اعضاى شوراى 
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مرکزى از او درباره دستوراتشان سؤال کنند که «شما باید 
18 تا مدرسه بسازى، چند مدرسه ساخت هاى و چه زمانى 
ساخت آن  ها تمام مى شود؟ و ...». بنابراین، اعضاى شورا 
مقدار پولى را که در اختیار داشتند به جلسه مشترك با 
شهرستان  ها مى آوردند تا بودجه هر شهرستان مشخص 
شود. هر کدام از شهرستان  ها مشخصات را مى گفتند و 
با توجه به شاخصهایى مانند محرومیت، آب، راه، برق و 
فاصله از مرکز ضریبدهى مى کردند. نهایتاً بعد از مقدارى 
چانه�زنى، بودجه را تقسیم مى کردند. دیگر این بودجه در 
اختیار شوراى مرکزى یا کمیته هاى استان نبود، بلکه در 
اختیار مدیر شهرستان بود. مدیر شهرستان مى رفت و به 

روستا سرکشى مى کرد. 
بعضى اوقات، افرادى که در شهرستان فعالیت مى کردند، 
سطح علمى خیلى باالترى نسبت به عضو شوراى مرکزى 
داشتند. روحیه این افراد جهادى بود و اصًال تمایل نداشتند 
مسئول  که  رضوى   شهید  شوند.  استان  مرکز  وارد  که 
کل مهندسى جنگ شد، از این قبیل افراد بود، به نظرم 
ابتدا مسئولیت جهاد شهرستان تربت را داشت. آنجا خدمت 
آن  صحنه  از  را  که محرومیت  مى کرد و تالش مى کرد 

شهرستان پاك کند.
سفر هاى زیاد و کسب اطالعات

بچه هاى جهاد تعداد بسیار زیادى روستا را کشف کردند 
که اوایل حتى اسم آن  ها هم روى نقشه  ها نبود.  براى 
مى کردند.  استفاده  قاطر  از  باید  روستا ها  این  به  رفتن 

اعضاى جهاد در تهران هم خبر 
به  دائم  تهران  از  چون  داشتند 
شهرستان ها مى رفتند و از آن ها 
مانند  مى گرفتند.  اطالعات 
استانى  سفر  که  جمهور  رئیس 
مى رود و از پروژه  هاى در حال 
انجام خبردار مى شود، هر کدام 
رئیس  یک  جهاد  بچه  هاى  از 
جمهور بودند. نیرو  هاى مسئول 
مرکزى  شوراى  و  کمیته ها 
آقاى  مثل  کدامشان  هر  جهاد 
بیشتر  حتى  بودند،  احمدینژاد 

و  جلسات  نداشتند،  مملکتى  مسئولیت  مى کردند.  سفر 
تمام  از  نبود،  هم  چیز ها  این  و  دولت  هیئت  و  تشریفات 
روستا  هاى ایران خبر داشتند که در آن ها چه مى گذرد. البته 
راهشان نمیدادند مثًال  از جاهایى هم خبر نداشتند چون 
شرکت  هاى صنعتى و امثال اینها، مسئولین این شرکت ها 
مى گفتند پاى بچه  هاى جهاد به این مکان ها نباید باز شود 

چون فضولند و حرف مى زنند.
بعضى وقت ها هم اعضاى دفتر مرکزى از تهران خارج 
مى شدند و به استان  هاى مختلف سفر مى کردند؛ تا تجربیات 
این استان ها را به استان  هاى دیگر منتقل کنند. بازدیدهایى 
که اعضاى شوراى مرکزى و مسئولین کمیته  هاى تهران 
از استان ها مى کردند، آموزش هم بود؛ این طرف آموزش و 
اطالعات مى داد و آن ها هم مسائل و مشکالت و همچنین 

تجربه هاى جدید موفق خود را مطرح مى کردند.

تعیین شوراى مرکزى استان با مشورت خبرگان 
طرف  از  که  بود  مرکزى  شوراى  یک  استان  هر  در 
از  هم  پیشنهاد  بود.  شده  تعیین  تهران  مرکزى  شوراى 
طرف خود همان استان مى آمد و هیچ وقت کسى را به 
خاطر اینکه مثًال همباند من است، نصب نمیکردند. مثل 
حاال نبود که هر کس رئیس جمهور شود، همهجا آدم هاى 
شوراى  از  استانها»  امور  «مسئول  مى گذارد.  را  خودش 
مرکزى به استان مى آمد، در آنجا با تمام اعضاى باسابقه 
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مى کرد؛  صحبت  جهاد 
بودند،  اول  از  که  کسانى 
اعضاى کمیته هاى مختلف. 
با نماینده امام و امام جمعه، 
و  سپاه  نیرو هاى  استاندار، 
مسئولین  از  دیگر  نفر  چند 
شهرستان ها صحبت مى کرد 
و مى زان رضایت از عملکرد 
فعالیت  چگونگى  و  جهاد 
مى سنجید؛  را  روستا ها  در 
نظرات را جمعآورى مى کرد. 
با خود بچه هاى جهاد استان 

جهاد  نفرى  پانزده  ده  جمع  این  چون  مى کرد،  مشورت 
هر استان، همه یکدیگر را مى شناختند و دائم با هم کار 
مى کردند، با مسئولین کمیته ها تکتک یا در جمع صحبت 
بهتر  کاندیدا ها  این  از  یک  مى گفتند «کدام  و  مى کردند 
است و تقواى بیشترى دارد؟»، اولین شرط تقوا بود. بعد 
به سراغ بررسى تخصص آن فرد مى رفتند که بتواند آن 
تشکیالت را اداره کند. سومین شرط هم این بود که واقعًا 
مدیر و تصمیمگیر باشد. بعد از بین این افراد، چند کاندیدا 
مشخص مى شد که آن ها را به تهران مى آوردند. در تهران 
را  مختلف  شرایط  و  مى کردند  هم  با  مشورتى  یک  هم 
مى سنجیدند تا مطمئن شوند که اگر مسئولیت جهاد استان 
را به او بدهند، این فرد کار را در مى انه راه ر ها نکند؛ چون 
سال اول هنوز حقوق نمیدادند و فقط مسئول مى گذاشتند. 
براى  و  داشتند  منظمترى  وضعیت  استان ها  بعضى  البته 
کمکهزین هاى  و  بودند  کرده  فکرى  کادرشان  نیرو هاى 
پرداخت مى کردند. در این شرایط، شوراى مرکزى به سه 
باشند.  استان  جهاد  شوراى  اعضاى  که  مى داد  حکم  نفر 
شوراى مرکزى، تمامى اعضاى شوراى استان را به چهره 
مى شناختند و با تکتک آن ها از نزدیک صحبت کرده بودند.

احکام شوراى مرکزى استان
نخست  توسط  تهران  مرکزى  شوراى  اعضاى  حکم 
وزیرى داده مى شد. چون مى خواست به آن ها پول بدهد 
و باید حساب بانکى با امضاى آن ها باز مى کرد که بتوانند 
پول را به حساب آن ها بریزند. البته نماینده حضرت امام 

توسط خود ایشان تعیین مى شد.
است.  نشده  منتشر  روز ها  آن  اسناد  از  خیلى  متأسفانه 
مسئول  تهران،  در  مرکزى  شوراى  دفتر  اعضاى  از  یکى 
مکاتبات و امضاى آن ها بود. من احکام اعضاى شوراى 
مرکزى را ندیدم که چه کسانى زیر آن ها را امضا مى کردند؛ 
ولى شوراى مرکزى که تصویب مى کرد، مصوبه شورا بود 
و بعد یک نفر از آن ها مأمور مى شد که نامه را بدهد. آن 
فردى که نامه و مکاتبات را امضا مى کرد مى نوشت که 
سمت  به  برادران  این  مرکزى،  شوراى  تصویب  «حسب 
اعضاى شوراى مرکزى استان انتخاب شدهاند». این نامه 
و  بود  کافى  همین  مى فرستادند،  استان ها  جهاد  براى  را 
دیگر این شورا براى خودش دفتر درست مى کرد و دفتر 

اندیکاتور مى گذاشت و مکاتبات و غیره را انجام مى داد.
تشکیالت هر استان متفاوت بود

نکته جالب دیگر این بود که هر استانى ساختار مخصوص 
به خودش را ایجاد کرده بود که با ساختار مشابه در سایر 
استان ها فرق داشت. یکى معاونت مالى و ادارى داشت و 
یکى اصًال این معاونت را نداشت و فقط با یک حسابدارى 
استان ها  از  بازدید  با  مسئولین  مى داد.  انجام  را  کارش 
مى  دیدند چه چیز درست شده است و آنجا مى  فهمیدند که 
مثًال در این چند شهرستان جهاد درست شده است و این ها 
هم مسئولین آن تشکیالت هستند، گاهى هم یکیدو نفر 
آن اول کار از جهاد مرکز فرستاده شده بودند و این سازمان 

را درست کرده بودند. 
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مقدمه :
نگاه   براى  است  مغتنمى  فرصت  جدید،  سال  به  ورود 
به پشت سر و مسیر طى شده، تأملى در نقطه مستقر و 
شناخت مختصات وضع موجود، و اندیشه اى در راِه پیش 
رو تا سر منزل و هدف از پیش تعیین شده. از همین رو 

است که بسیارى از سازمان ها و تشکیالت هاى برخوردار 
از انگیزه پیشرفت، ورود به هر سال یا برهه زمانى جدید را 
بهانه اى براى تحلیل و بررسى عملکرد و وضعیت سنجى 

حزادی
ظم فر

جواد کا



شرایط موجود خود و انطباق آن با اهداف سازمانى از پیش 
تعیین شده مى دانند؛ عالوه بر آن، گاهى ممکن  است؛ بنا 
به احساس ضرورت، نیم نگاهى نیز به بازخوانى و احیانًا 
بازتعریف و بازنگرى در ماهیت، اهداف، اقدامات، برنامه ها، 
اولویت ها، سیاست ها و دیگر اجزاى خط مشى سازمان 
خود در دستیابى به اهداف داشته باشند. این موضوع براى 
سازمان هایى که ماهیت و ماموریتى فرهنگى دارند و اجراى 
مأموریت هایشان ارتباط مستقیم با تحوالت اجتماعى دارد 

جدى تر و حیاتى تر هم هست.
مجموعه  براى  قهراً  تحول،  و  نوآورى  دیگر  سوى  از 
هایى که قدمت بیشترى دارند و پیشینه ى پر افتخارفعالیت 
فرهنگى داشته و مدعى جریان سازى هستند؛ بیش از بقیه 
توجهى،  بى  کمترین  که  چرا  رسد.  مى  نظر  به  ضرورى 
افتخارات  از  گرفتن  فاصله  و  پیشرفت  نمودار  نزولى  سیر 
و موفقیت هاى گذشته را به دنبال خواهد داشت و در پى 
آن اصل «بقاء» و همه موفقیت ها و دستاوردهاى گذشته 

مجموعه نیز در خطر جدى و سقوط قرار خواهد گرفت!
از آن جا که مجموعه سراسرى سازمان مردم نهاد کانون 
سنگرسازان بى سنگر نیز از این قاعده مستثنى نیست؛ از 
این شماره با توفیق الهى قصد داریم متناسب با اهداف، 
واقعیات  و  تحوالت  و  کانون  هاى  ارزش  و  ها  آرمان 
با  انطباق  در  خصوص  به  اسالمى،  انقالب  و  جامعه  روز 

مختصات و مأموریت هاى انقالب اسالمى در بیانیه گام 
دوم، در سلسله یادداشت هایى با موضوع «کانون و راهى 
که باید برویم»، درباره این بازخوانى و بازنگرى ضرورى و 
اقدامات فورى و حیاتى متناظر آن در کانون بیشتر گفتگو 

کنیم.
و  آینده  نه  باشیم؛  رفته  آینده  استقبال  به  ما  که  باشد 

تحوالت آن ما را غافل گیر نموده و در تنگنا قرار دهد...

از عیب یابى، تا دستیابى به اراده جمعى براى 
درمان و تحّول

 در امتداد تشکیل جهاد سازندگى به فرمان حضرت امام 
و فعالیت هاى بى بدیل پشتیبانى و مهندسى جنگ جهاد 
در هشت سال حماسیه و ایثار، اکنون کانون سنگر سازان 
بى سنگر هیجدهمین سال فعالیت خود را آغاز مى نماید . 
طى این مدت  کانون فعالیت هاى گسترده و اثربخشى و 
جریان سازى هاى قابل توجهى در جهت حمایت از جامعه 
ایثارگران پ.م.ج.ج، و مهمتر از آن دفاع از حیثیت و مرام 
و روش جهادى و بازگرداندن «گفتمان جهاد سازندگى» به 
عرصه عمومى و نخبگانى جامعه و مدیریت خرد و کالن 
کشور داشته است. اما با این همه و على رغم آن، وضع 
یک  در  و  که «مأموریت»، «عملکرد»  است  این  موجود 
کالم «پیام» کانون، توسط بخش وسیعى از جامعه و حتى 
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اعضاء و مخاطبان درجه یک کانون، یعنى هزاران جهاد 
گِر اعزامى پ.م.ج.ج به مناطق جنگى و خانواده هایشان، 
به درستى دریافت نشده است. هر چند چالش «شفاف و 
ملموس نبودن اثرگذارى و وظایف مجموعه هاى فرهنگى 
و ارائه دهنده خدمت (اعم از دولتى و مردمى و بزرگ و 
کوچک) براى مردم و مخاطبان»، مبتالبه اغلب مراکز و 
نهادهاى اجتماعى و فرهنگى کشور نیز هست؛ اما تداوم 
سمت  به  زود  یا  دیر  نیز  را  آنها  قهراً  و  حتماً  وضع  این 
اضمحالل و حذف منطقى از عرصه اجتماع خواهد برد. 
مگر آن که به موقع و با هوشمندى و با شناخت درست از 
شرایط، خیلى زود فکر عالج کنند؛ در این زمینه سرنوشت 
گذر  در  که  قدرتمندى  و  موثر  نهادهاى  و  ها  مجموعه 
زمان، به دلیل آن که نتوانستند به فراخور تحوالت، خود 
را بروزرسانى کنند و اهداف و روش هاى خود را اصالح 
کنند، دچار بى کارکردى یا کژکارکردى شده و به خاطره 

ها پیوسته اند، باید همواره پیش روى ما باشد!
ممکن است اگر کسى از بیرون نگاه کند، در وهله اول، 
ریشه بروز مشکِل «شناخته نشدن کانون» را (که گاهى 
گریبان گیر برخى افراد خودِى گرداننده کانون در مرکز 
یا استان و شهرستان ها هم هست!) در نداشتن هدف و 
برنامه فعالیت، یا نداشتن خط مشى صحیح در گذشته و 
یا خالء یا ضعف اسناد باالدستى تصور کند؛ حال آن که 

به خوبى مى دانیم کانون در این زمینه و به لحاظ طراحى 
مبانى، بر بناى مستحکم فکرى استوار شده است و موفقیت 
ها و دستاوردهاى غیرقابل انکار گذشته ؛ به ویژه در زمان 
حضوِر مرحوم شهید عظیمى- گواه بزرگ این ماجرا است. 
این غناى مبانى زیربنایى و فکرى کانون تا اندازه اى است 
که مى توان ادعا کرد؛ کمتر تشکل مردم نهادى در کشور 
وقت  و  تمرکز  موضوعات  دست  این  بر  کانون  اندازه  به 
جلسه  ساعت-نفر  هزارها  بلکه  و  صدها  است.  گذاشته 
توسط موسسین کانون و مشاوران آنان، قبل و در اوایل 
آغاز به کار کانون که فیلم، صوت و صورتجلسات بسیارى 
از این نشست ها و بحث و گفت ها موجود است از یک 
سو، و وجود اسناد مکتوب مصوب باالدستى درباره اهداف، 
ارزش ها و اصول و نحوه فعالیت کانون ها که تجلى آن را 
در اساسنامه و سند راهبردى برنامه هاى محورى چهارگانه 
کانون (حمایت، دیدار، حفظ یاد، ادامه راه) شاهد هستیم، 
دیگر دلیل و گواه بر عدم خالِء اسناِد متقن و اصولى در 

مجموعه کانون سنگرسازان بى سنگر است.
البته این مطلب، بدان معنا هم نیست که اساسنامه یا 
دیگر اسناد باالدستى یا میانى کانون، یا حتى َرویه ها و 
اداره  ارکان و  در  که  اى  نانوشته  یا  نوشته  خوِب  مقررات 
کانون جارى است (به خصوص با توجه به تحوالت سریع 
اجتماعى و سیاسى و تغییر هرم سنى اعضا و گردانندگان 
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کانون)، عارى از هر گونه ضعف بوده و پاسخگوى شرایط 
و نیازهاى همیشه کانون و مستغنى از ارتقاء هستند.  قطعًا 
چالش  و  ها  موفقیت  علمِى  و  دقیق  مطالعه  با  توان  مى 
گیرى  بهره  با  و  مختلف  هاى  عرصه  در  مجموعه  هاى 
از دلسوزان صاحب اندیشه و آشنا و معتقد به ارزش ها و 
براى  اصالحى  نکات  و  راهکارها  کانون،  وجودى  فلسفه 
بهبود حرکت کانون در مسیر مورد نظر را پیدا و معرفى 
کرد. مضاف بر این که اسناد باالدستى هر تشکیالتى به 
مرور زمان و متناسب با پیشرفت ها و دستاوردها (و حتى 
شکست ها) یى که در مسیر حرکت پیدا مى کند، نیازمند 
کارشناسى،  مطالعات  لکن  هستند.  اصالح  و  بروزرسانى 
فارغ از هر گونه تعّصب و سوگیرى، نشان مى دهد؛ شالوده 
اصلى و روح حاکم بر اسناد باالسرى کانون به خصوص 
اساسنامه مترقى آن، قابل دفاع و تکیه کردن است و در هر 
فرآیند اصالحى و پروژه روزآمد سازى باید از این شالوده و 

مبانى اصلى، به دقت حراست 
و مواظبت شود. لذا ما اکنون 
«انقالب»  یک  به  کانون  در 
نیاز نداریم، بلکه اصطالحاً به 
یک سرى تغییرات نیازمندیم؛ 
تغییراتى متناسب با اقتضائات 
اسالمى  انقالب  نیازهاى  و 
در گام دوم. تحولى که عقل 
که  کند  مى  حکم  درایت  و 
بزرگترها و پیشکسوتان  و پایه 
کانون  گردانندگان  و  گذاران 
اکنون  هم  که  ها  آن  و  ها  
کار  آن  روى  ؛  هستند  نیز 
جدى نموده و آن را به انجام 
برسانند؛ آنان که معتقدند نام 
«کانون» و اسم «سنگرسازان 
و  «پ.م.ج.ج»  و  سنگر»  بى 
در  باید  سازندگى»   «جهاد 
بالشک  انقالِب  این  تارك 
متصل به مهدویت وآینده ى 

کشورمان باقى بماند. 

بنابراین اگر چالش اصلى کانون در حال حاضر را مسئله 
«شناخته نشدن» (شامل همه ابعاد شناخت، و شامل همه 
افراد اعم از: عموم مردم، اعضا و مخاطبان اصلى، ایثارگران 
فعال  هاى  جریان  و  جوانان  جهادگران،  هاى  خانواده  و 
کانون  ارکان  و  گردانندگان  نهادها،  و  ها  رسانه  جهادى، 
و مسئوالن سیاسى و مدیریتى وزارتخانه خودمان و دیگر 
دستگاه ها و نهادها) بدانیم، اوًال باید بدانیم که راه برون 
رفت از آن، ایجاد تحول در کانون است و ثانیاًوجوِد یک 
اراده جمعى براى تحول و درمان سریع این مشکل ! اراده 
اى که در پى آن اقدام عاجل باشد.  اراده اى که همراه 
با نیتى الهى و خلوص باشد ؛ مطمئنا نظر عنایت و مدد 
پروردگار عالَم را نیز به همراه خواهد داشت . یادمان باشد؛ 

فرصت ها زود گذرند!!
ادامه دارد....

مقاالت



سپیدار با شاخه هاى گسترده  و آن ارتفاع بلندش همیشه 
برایم اعجاب انگیز بوده است. هر زمان که به تنه ى سفید 
سبزش  به  مایل  سفید  هاى  شاخه  و  خاکسترى  به  مایل 
مى نگرم؛ نهایت زیبایى خلقت خداوند را درك مى کنم. از 
کودکى عاشق بازى باد با این درخت و صداى ناشى از این 
تکانه ها بودم . به قدرى که ساعت هاى متمادى در حیاط 
خانه مادربزرگ مى ایستادم و به رقص زیباى این درخت با 

استان
د

باد چشم مى دوختم. درختى با ریشه هایى با رشد افقى  و 
بسیار قوى و با نفوذ ، و شاید همین ریشه هاى با نفوذش در 
خاك هستند که باعث شدند سپیدار در گرما و سرما مقاوم 
و سازش پذیر باشد و در هر نوع خاکى به خوبى رشد کند. 
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 علیرضا را از همان کودکى به خوبى مى شناختم، اصال 
کرد  بلند  سپیدارهاى  متوجه  را  من  بار  اولین  که  بود  او 
کرد.   چندان  دو  برایم  را  طبیعت  این  زیبایى  که  بود  او   .
 . دیوار  به  دیوار  بود.  مادربزرگ  همسایگى  در  اشان  خانه 
را  او  مادربزرگ  نشیمن  اطاق  پنجره  پشت  از  کودکى  از 
در  بیرون مى پاییدم. یک جورهایى منش و رفتارش برایم 
جالب و منحصربه فرد بود. همیشه به خاطر پشت پنجره 
ایستادنم ، مورد غضب مادربزرگ -که ما او را ننه فیروزه 

مى خواندیم � قرار مى گرفتم. 
اوایل تنها یک ماه فروردین و یک ماه شهریور را پیش 
مادربزرگ بودم . در صورتى که هرچه بزرگتر شدم تمایلم 
براى آنجا ماندن بیشتر شده بود و مى شود گفت تنها دو 
چیز دلیل این تمایل من بود.  سپیدار و علیرضا. اولین بارى 
که من متوجه سپیدار شدم 15 ساله بودم. به بیرون مى 

ننه  با  گوشم  معمول  طبق  و  نگریستم 
فیروزه بود. قلیانى چاقیده بود و دود مى 
کرد. علیرضا را دیدم که محو چیزى بر 
نیز  من  کنجکاوى  است.  درخت  روى 
برانگیخته شد. دقیق شدم. به چه چیز 
مى توانست اینگونه دل بسپارد. متوجه 
برگشت  شد.  پنجره  پشت  من  حضور 
کرد.  اشاره  درخت  به  کرد.  نگاهم  و 
نفهمیدم. اشاره کردم چیزى نمى فهمم. 
نا امید نشد ؛ فکرى کردو سپس ریشه 
ها را نشانم داد و ناگهان به سمتى دوید 
و من را با نگاه خشمگیِن ننه فیروزه  در 
کار  همین  و  گذاشت.  تنها  سرم  پشت 
و  شهر  در  را  شهریور  ؛  داشت  جریمه 

خانه ماندم!
علیرضا  اشارات  به  بیشتر  پس  آن  از 
او  فهمیدم  باالخره  تا  ؛  کردم  فکر 
قد  کرد؛  مى  اشاره  درخت  بزرگِى  به 
پابرجایش  هاى  ریشه  اش،  برافراشته 
و گستره ى برگ هایش . واز آن پس 
علیرضا برایم قابل احترام شد و به همین 
خواستگارى  بعد  ها  سال  که  بود  دلیل 

اش را پذیرفتم و او با آن سپیدارهاى بلندش وارد زندگیم 
شد. دیگر مى توانستیم با هم به تماشاى زیبایى سپیدارها 
و رقص باد آنها بنشینیم. اما این رویایى شد که هیچگاه 

عملى نشد.
 علیرضا بعد از عقد ما راهى جبهه شد. همه اطرافیانش 
تالش داشتند که او االن نرود، اما از آنجایى که او را خوب 
مى شناختم مانعش نشدم و سپیدار بلند من به جبهه رفت. 
او از سوى جهاد سازندگى به جبهه اعزام شد و بعدها در 
نامه هایش نوشته بود که او را به عنوان راننده لودر و براى 
سنگرسازى به خط مقدم بردند.  دلى پریشان داشتم. بسیار 
سپیدارهاى  کنار  در  را  خود  متوالى  هاى  ساعت  غمگین 
علیرضا مى گذراندم و از حال و هوا و صداى موسیقى باد 
براى علیرضا مى نوشتم، خودش این گونه خواسته بود. مى 
گفت:� تو که مى نویسى و من مى خوانم گویى صداى 
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موسیقى باد تا جبهه هم مى رسد. مى گفت: ما هم اینجا 
سپیدارهایى داریم که هیچوقت قد خم نمى کنند و همیشه 
ایستاده اند. مى گفت: عباد یکى از آنهاست. حسنعلى یکى 
آتش  مقابل  در  جانانه  دیروز  که  اکبر  البته  و  است  دیگر 
دشمن ایستاد تا ما بتوانیم سنگرى را بنا کنیم. او شهید 
شد، جان به جانان داد اما همچنان ایستاده بود. چون ریشه 

هایى قدرتمند و با نفوذ داشت.�
شهیدش  دوستان  اسم  که  بودم  گرفته  یاد  علیرضا  از   
را بر روى سپیدارهایش بگذارم. هر روز که نامه اى مى 
رسید ، یکى از سپیدارها صاحب نامى وزین مى شد. دیگر 
براى علیرضا با اسامى جدید سپیدارها  مى نوشتم. مثال 

مى نوشتم امروز حاتم را زیرنظر داشتم . شاخه هایش از 
سال گذشته پربار تر شده است. یا او مى پرسید حال عباس 
چطور است که منظورش آن سپیدار کنار دیوار خانه اشان 

بود. 
علیرضا به اولین مرخصى نرسید. پیش از این که بیاید 
و حال من و سپیدارهایش را ببیند پر کشید . برایم بسیار 
سخت بود که نامش را در حیاطشان بر روى سپیدارى ثبت 
کارم  بود.   همین  اش  خواسته  که  چرا   ، کردم  اما  کنم. 
سپیدارهایم مى نشستم  کنار  که ساعت ها  شده بود  این 
و به آنها مى نگریستم. دیگر آن ها براى من شده بودند؛ 
علیرضا این گونه مى خواست. مى نشستم و مى دیدم که 
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پسربچه اى سبزه و پرجنب و جوش ایستاده و به درخت ها 
مى نگرد. برایم عجیب بود که این درخت ها چقدر برایش 
اهمیت داشت که اورا اینگونه آرام و بدون جنب و جوش 
نگه مى داشت. از علیرضا بزرگترین و بیشترین تصویرى 
که در ذهنم مانده ، تصویر همان پسربچه کنار درخت ها 
پس  در  دانست  مى  خدا  که  کنجکاو  اى  پسربچه  است. 
ذهنش چه چیزى این گونه مبهوتش کرده بود. از او مى 
پرسم چگونه امکان  داشت که این گونه آرام   گوشه اى 
کز کنى و بنشینى؟ تویى که هیچ چیزى نمى تواند  آرام 
نگهت دارد؟ پاسخ مى دهد: «این سپیدارها... مى دانى این 
درخت ها تمام بى قراریم را از من مى گیرد و به جایش 
آرامش را به من هدیه مى کند... تمام مدتى که برروى لودر 
و زیر خط آتش مستقیم دشمن بعثى بودم... فکرم پیش 
این ها بود... به ظهرهاى آفتابى ...بادهاى موسمى... رقص 
چاى  طعم   ، آتش  روى  بر  سوخته  برنج  بوى  سپیدارها... 
زغالى و تو کنار پنجره... تمام اینها در نظرم بود همیشه... 
تا پرکشیدنم به آنها مدام مى اندیشیدم... اینها ریشه هایم 
براى سرپا ایستادن و استقامت بود... زمانى که اینها اندیشه 
ام را ماالمال کرده بود ، جبهه برایم بهشتى بود زمینى... 
آرزو مى کردم ساعت ها بر روى لودر بنشینم و خاك ریز 
بزنم و اندیشه ام به پرواز در آید... شب ها که مى شد و 
آتش خمپاره دشمن بر روى ما کمتر مى شد وقت مى کردم 
تا با سپیدارهایم کمى صحبت کنم... از آنها مى خواستم راه 

آسمان را یادم دهند... چرا که آن قدر بر باالى آسمان قد 
برافراشته اند که تمام راه هاى رسیدن به خدا را بلد شدند.... 
مى خواستم تجربه اشان کنم... در حالى که ریشه اى عمیق 
بر خاك دارم سر به آسمان بکشم... بروم باال ... باالتر از هر 
سپیدارى... بر باالى آسمان عشق نظاره گر زمین باشم... 
تو را ببینم که آن پایین کنار تنه سفید متمابل به خاکسترى 
من نشستى و با من از  گذشته مى گویى... از احساسى که 

پشت پنجره نثارم مى کردى!»
اى سپیدار بلند من ؛  امروز نه آن خانه روستایى مانده 
دلم  چقدر  که  کند؛  غرولند  مدام  که  اى  فیروزه  ننه  نه  و 
که  دیوارى  آن  نه  است؛  کرده  را  هایش  زدن  غر  هواى 
پایش آتش چاى ذغالى را بنا مى کردى... همه چیز تغییر 
کرده. امروزگرچه معیارها کمتر حیاط و سپیدارها و عطر 
پونه وحشى است ؛ ولى سپیدارهاى دیگرى نیز ریشه دوانده 
و همه جاى این سرزمین را پر کرده اند ؛  سپیدارهایى با 
تمام قامتشان به یارى مردم مى شتابند و نمى گذارند تا تند 
بادها آنان را از پا در آورد. سى و سه سال از آسمانى شدِن 
سپیدار من مى گذرد . در این مدت طوفان هایى نیز وزیدن 

گرفت . اما هیچ گاه شنیده نشد که سپیدارى بشکند.  
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جهاد  احیاى  هاى  بایسته  مورد  در  قبل  بخش  در 
جهادسازندگى  احیاى  که  نمودیم  واشاره  گفتیم  سخن  سازندگى، 

کارى یک شبه نمى باشد .همچنین به تجربه هاى گذشته نیز در همین رابطه 
اشاره داشتیم  و در این راستا «نهضت مطالعات جهادسازندگى» را پیشنهاد کردیم. در 

این شماره تالش مى کنیم؛ موضوع احیاى جهادسازندگى و مصوبه شوراى عالى جهادسازندگى 
احیاى  براى  درست  تصمیمى  اتخاِذ  جهت  در  گامى  تا  دهیم؛   قرار  بررسى  مورد  مختلف  زوایاى  از  را 

جهادسازندگى برداریم.
1. لزوم توجه به یک جریان : انسان ها همواره رکن اصلى تغییرات جوامع مى باشند. همه پیغمبران نیز در طول تاریخ با 
همراه کردن جوامع با خود توانستند جریان حق را بر باطل پیروز کنند. اهمیت این موضوع آنجا به چشم مى آید که على 

دگی؛ 
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علیه السالم، منتخب خداى متعال بود، ولى به خاطر عدم 
همراهى جامعه، خانه نشین شد و منتظر ماند تا جامعه به 
درك الزم براى نصب ولى انتخاب شده توسط حق تعالى، 
برسد. در بیانات امام خمینى(رضوان اهللا تعالى علیه) جمله 
اى به این مضمون داریم که «اگر بخواهید، مى توانید و 
اگر بدانید، مى خواهید.» دوباره در کانون مرکزى انقالب 
اسالمى به همین مفهوم مى رسیم که بدون آگاهى کارى 
از پیش نخواهیم برد و اساس انقالب بر این اصل قرار داده 
شده. پس فهمیدن و فهماندن از عناصر اصلى حرکت در 
انقالب اسالمى و شکل گیرى نهادهاى انقالب اسالمى 
مى باشد. اما شاید سوال اینجا باشد که چه رابطه اى بین 
این اصل و احیاى جهادسازندگى مى باشد. جهادسازندگى 
که از معجزات انقالب اسالمى بود، توانست دستاوردهاى 
مختلفى را از ساخت راه ها و پل ها و موشک و فناورى 
هاى پیشرفته تا سبک هاى نوین مدیریتى بر اساس ارزش 
در  پرینستون  دانشگاه  پژوهشگر  نهد.  بنیان  دینى  هاى 
مطالعات خود درباره جهاد سازندگى نوشت: {آیت اهللا} 
خمینى به کمک جهادسازندگى موفق شد فاصله دولت- 
ملت را محو کند. چالش نحوه هماهنگى بین دولت و ملت 
که از اصلى ترین مسائل حوزه مدیریت دولتى مى باشد 

توسط اندیشه انقالب اسالمى پاسخ یافته است. اما همه 
این دستاوردها یک زیربناى مهم داشت و آن همین آگاهى 
بود. در روح جهادسازندگى فهمیدن و فهماندن جارى بود. 
پس بى راه نیست، بگوییم، اگر قصد احیاى جهادسازندگى 
داریم، باید مسیرمان از فهمیدن و فهماندن بگذرد. پس 
از صحبت ریاست محترم جمهور در مهر ماه سال جارى 
براى احیاى جهادسازندگى در کنار جریان اظهار نظرهاى 
متن  در  دیگرى  جریان  کشورى،  و  لشکرى  مسئولین 
ها  گروه  از  بود  متشکل  جریان  این  داشت.  وجود  جامعه 
سر  از  بلکه  بودجه  و  ادارى  دستور  بدون  که  افرادى  و 
اداى دین به انقالب اسالمى عالقه مند به جهادسازندگى 
شدند و خودشان را وقف آشنایى با این فناورى اجتماعى 
آنچه  تا  بودند  فرصتى  منتظر  و  کردند  اسالمى  انقالب 
کشف کرده اند با باقى جامعه به اشتراك بگزارند. رئیس 
جمهور با دمیدن درکوره جهادسازندگى باعث شد اتصاالتى 
جدید بین جوانان و پیشکسوتان شکل بگیرد و بار دیگر 
در  نهفته  انرژى  آزادسازى  براى  هم»  با  شعار «همه  به 
مورد  در  متعددى  هاى  نشست  شویم.  نزدیک  انقالب 
گروه هاى جهادى، نسبت آنها با جهادسازندگى و آشنایى 
فهم  تعمیق  بر  عالوه  و  گردید  برگزار  جهادسازندگى  با 
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حوزه،  این  اندیشمندان  و  پژوهشگران 
سطح  در  جهادى  معرفت  شد،  باعث 
عمومى نیز تکانى بخورد. یکى دیگر از 
خدمات بزرگ ریاست محترم جمهور در 
این ماجرا در موضوع انقطاع نسلى بود. 
شاید جوان یا پیرى را نتوان پیدا کرد که 
در گفت و گو با یک نفر از نسل دیگر 
حس عدم تفاهم را تجربه نکرده باشد. 
باعث  جهادسازندگى  احیاى  موضوع 
شد ارتباطى که بین نسل هاى مختلف 
انقالب قطع شده بود دوباره پیوند بخورد. 
داشت.  اى  بهره  فضا  این  در  کس  هر 
جهادى  کار  هاى  تجربه  که  جوانانى 
که  بودند  شده  مواجه  نسلى  با  داشتند 
جواب سوال هاى بى پاسخ آنها را داشت 
و پدران جهادى نیز نسلى را مى دیدند پر 
شور و شوق براى خدمت به انقالب که 

آن را مرده مى پنداشتند و اینگونه احیاى 
جهادسازندگى به معناى واقعى کلمه در حال شکل گیرى 
بود. اما با تصمیمى خلق الساعۀ در جریان مسئولین، آن 
جریان مردمى با سرخوردگى مواجه شد .  به نظر مى رسد 
و  مردمى  هاى  جریان  باید  جهادسازندگى  احیاى  براى  ؛ 
اندیشه ورز بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند و دستگاه 
اجرایى تالش کند تا این جریان مردمى به بلوغ رسیده و با 
الگوى پیشنهادى خودش جهاد را احیا کنند ؛ نه یک عمل 

باال به پایین.
2. یک خط مشى عاقالنه: در علم خط مشى یکى از 
انتقادات به سیاستمداران این است که وقتى تصمیمى را 
براى جامعه اتخاذ مى کنند. روش دستیابى به تصمیم و 
خط مشى اتخاذ شده قاعده مند و منطقى نیست. یعنى 
نمى توان دالیل رسیدن به خط مشى را به صورت شفاف 
مشاهده کرد. در این مواقع معموأل خط مشى ها با شکست 
در  کنند.  نمى  حمایت  آنها  از  مردم  و  شوند  مى  مواجه 
موضوع تشکیل شوراى عالى جهادسازندگى با این مطلب 
مواجه هستیم که اوأل دالیل رسیدن به تصمیم تأسیس 
طرفى  از  نیست.  مشخص  جهادسازندگى  عالى  شوراى 

صورت  در  و  بوده  منقطع  اجتماعى  بدنه  از  تصمیم  این 
ناکارامدى این تصمیم در امتداد ضربه به گفتمان احیاى 
جهادسازندگى، ضربه به گفتمان انقالب را تجربه خواهیم 
کرد. براى جلوگیرى ازاین اتفاق باید رسانه ها نقش فعال 
ترى را ایفا کنند و با بیان دالیل این تصمیم، امکان ورود 
پیشکسوتان و اندیشه ورزان به صحنه شکل گیرى خط 
مشى باز و شاهد تصمیمى جامع نگر در این زمینه باشیم. 
یکى  مدافع:  ائتالف  چهارچوب  دریچه  از  تحلیلى   .3
مشى،  خط  یک  ظهور  چگونگى  فرایند  هاى  نظریه  از 
چهار  این  اساس  بر  باشد.  مى  مدافع  ائتالف  چهارچوب 
خودشان  باورهاى  براساس  مختلف  هاى  گروه  چوب، 
تالش دارند تا در ظهور خط مشى  اثر گذار باشند. یکى 
از راه هاى تغییر خط مشى ها در این تئورى استفاده از 
مداخالت خط مشى مى باشد. یعنى با مداخالتى مصنوعى 
برخى گروه هاى قدرتمند تر سعى مى کنند، خط مشى 
را به سمت مطلوب خود، هدایت کنند. در صحبت هاى 
غیررسمى بارها از تأکید مقام معظم رهبرى براى احیاى 
مقدمه  در  همچنین  و  است  شده  صحبت  جهادسازندگى 
این  که  شده  اشاره  جهادسازندگى  عالى  شوراى  مصوبه 
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مصوبه بر اساس منویات مقام معظم رهبرى تهیه شده، 
در حالى که به نظر مى رسد آنچه محقق شده با بیانات 
معظم له  همخوانى ندارد . به عنوان نمونه، ایشان در دیدار 
با دانشجویان و اساتید دانشگاه علم و صنعت در سال 87

مى فرمایند:«بعد از پیروزى انقالب این حرکت دانشجوئى 
صحنه ى   - دانشجوئى  حضور  دانشجوئى،  جنبش   -
تشکیل  مسئله ى  اول،  ماه هاى  همان  در  است.  عجیبى 
سپاه پاسداران و حضور فعال دانشجویان در سپاه است و 
به فاصله ى چند ماه، تشکیل جهاد سازندگى به وسیله ى 
خود دانشجوهاست، که خود دانشجوها جهاد سازندگى را 
تشکیل دادند و خودشان آن را توسعه دادند؛ خودشان آن را 
پیش بردند، که یکى از برکات و افتخارات نظام اسالمى، 
جهاد سازندگى بود.».  براى برون رفت از این وضع باید 
دقیقأ مشخص شود؛ مقام معظم رهبرى از چه مطلبى در 
مورد احیاى جهاد حمایت نموده است؛  تا عموم افراد براى 
تحقق خواسته ایشان بسیج شوند و از سوگیرى در ایده 

احیاى جهادسازندگى جلوگیرى شود. 
4. بحران شوراهاى عالى: در کشور بیش از 100 شوراى 
عالى به ریاست رئیس جمهور یا معاون اول تشکیل شده 
است  . در واقع براى هر مسأله مهمى یک شوراى عالى 
تشکیل شده است تا تصمیمات با سرعت و قوت بیشتر، 
پیش رود. اما در عمل این گونه نیست و برخى شورا ها 
شاید در سال یک یا دو بار تشکیل  نشود . حال این سوال 
تشکیل   ، شورا  معضالت  به  توجه  با  آیا  ؛  است  مطرح  
شوارى عالى جهادسازندگى متشکل از 16 مقام لشکرى و 

کشورى روش درستى براى احیاى جهاد مى باشد؟
5. سواالتى از متن مصوبه شوارى عالى ادارى: در ماده 1

اشاره شده، بناست، این شورا سیاست گذارى  و هماهنگى 
و برنامه ریزى را بین همه دستگاه هاى اجرایى، نهادهاى 
انقالبى و تشکل هاى مردمِى فعال در امور جهادى،  به 
که  طور  همان  کند.  ایجاد  جهادسازندگى  احیاى  منظور 
از  واحدى  درك  هنوز  شد،  اشاره  اندکى  قبلى  مطلب  در 
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احیاى جهادسازندگى بوجود نیامده است  ولذا صحبت از 
احیاى جهاد قبل از این درك مشترك، نتیجه اى مقبول 
در پى نخواهد داشت . از طرفى در ترکیب اعضاى شورا 
16 مسئول کشورى و هفت نفر به عنوان نمایندگان اقشار 
جهادى انتخاب مى شوند که دوباره بر اساس صالحدید 
مسئولین کشورى مى باشد؛ و این یعنى عمل شورا یک 
فرآیندى  طرفى  از  مردمى!   نه  دارد؛  دولتى  کامأل  جنبه 
؛  است  نشده   تعیین  مردم  نمایندگان  انتخاب  براى  هم 
مسئوالن  صالحدید  به  مردم  اقشار  نمایندگان  نتیجه  در 
کشورى انتخاب مى شوند. با فرض این که این هفت نفر 
چه  باشند؛  مردمى  هاى  گروه  واقعِى  نمایندگان  انتخابى 
تضمینى هست که  دربین 16 مسئول کشورى ، حضور 
آن ها تأثیرى در تصمیمات شورا داشته باشد. در قسمت 
وظایف شورا، بند اول اشاره شده که این شورا شأن سیاست 
گذارى و تعیین هدف دارد. با توجه به این که سیاست هاى 
متعددى در همین حوزه ها تصویب شده و برخى از سیاست 
هاى کلى نظام که ابالغى مقام معظم رهبرى مى باشد؛  
سیاست مصوب این شورا چه نسبتى با آنها دارد ؟آیا با وجود 
ابالغ سیاست هاى کلى مرجع جدیدى براى تعیین سیاست 
الزم داریم؟ در بند سه به این شورا شأن نظارتى و دریافت 
گزارش از سایر وزارتخانه هاى داده شده است. چند سال 

گذشته هیئت عالى نظارت توسط مقام معظم رهبرى براى 
همه  بر  آنها  بررسى  و  کلى  هاى  سیاست  تحقق  بررسى 
نهادها ایجاد شد. همچنین دستگاه هاى نظارتى دیگرى 
نیز در حال حاضر براى پاسخگو کردن وزارتخانه ها وجود 
دارد. آیا ایجاد یک نهاد جدید براى نظارت بر وزارتخانه 
خط  طراحى  مورد  در  چهار  بند  در  است؟  درستى  کار  ها 
مشى اشاره شده است . آیا تفاوتى بین کلمه «خط مشى» 
وظیفه  جایى  در  که  بوده  نگارنده  ذهن  در  و «سیاست» 
سیاست گذارى و در جایى دیگر وظیفه خط مشى گذارى 

را  به این شورا سپرده است. 
در پایان این نوشتار ذکر این نکته الزم است که  هدف 
از بیان  ابهامات فوق االشاره در مورد مصوبه شوراى عالى 
ادارى ، زیر سوال بردن عزم احیاى جهادسازندگى نیست.  
بلکه تالشى است تا سیاستمداران به این نکته توجه کنند 
که فرآیند احیاى جهادسازندگى قبل از تصویب قوانین و 
مصوبات، یک فرآیند اجتماعى است ؛ به این معنا که این 
ایده ابتدا باید در جامعه به بلوغ برسد و سپس  متناسب با 
آن زیر ساخت هاى حقوقىِ  آن طراحى شود. پس مى توان 
گفت؛ راِه اصلِى احیاى جهادسازندگى به معناى واقعى کلمه 

«نهضت مطالعات جهاد سازندگى» است. 
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