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  جزوه رشد و کادرسازي
  
  

  اهمیت رشد و کادرسازي
  تربیت هدف خلقت

فعالیت فرهنگی مهم نیاز به تضمین ادامه و بقاء آن فعالیت دارد و مسئولین آن همانطور که دغدغـه شـروع   
و بـا انگیـزه کـه بـه دنبـال      آن کار را دارند باید به فکر ادامه کار و تداوم آن باشند؛ لذا تربیت نیروي متفکـر  

آرمان ها واهداف مجموعه باشد، از ضروریترین کارهاي یک مجموعه فرهنگی است لذا در پایگاه هاي بسـیج  
دانشجویی از آنجا که مدت حضور در دانشگاه محدود است همیشه فعالین و مسئولین بسیج دانشجویی بایـد  

هنگامی که دانشجویان فعال در این مسیر حضور دارنـد ایـن   به دنبال تربیت نیروي انسانی با انگیزه باشند تا 
پایگاه فعال و قوي در فضاي دانشگاه حضور دارد و با توجه به اینکه پایگاه هاي بسیج آرمان هـاي انقـالب و   
نظام اسالمی را سرلوحه کارهاي خود قرار داده اند نیروهاي آن همیشه در صحنه انقالب حضور دارند. از این 

هاي دانشگاه، جامعه و نظام را شناسایی نموده و افراد دغدغه مندي که دائما در حال رصـد نیازهـا   جهت نیاز
  هستند تربیت می شوند.

خداوند متعال اصل خلقت جهان هستی را براي تربیت و رشد انسان آفریده است و می خواهـد انسـان هـاي    
داونـد  خ) 2(سوره ملک آیه  » الْحیاةَ لیبلُوکُم أَیکُم أَحسنُ عمالًالَّذي خَلَقَ الْموت و «برتر در این خلقت تربیت شوند

نشـان دهـد کـدامین     ،و زندگی انسانعمل را انجام دهند متعال هستی و حیات را آفرید تا انسان ها بهترین 
انسان بهترین اعمال را انجام می دهد لذا تربیت انسان به عنوان هدف خلقت مطرح شده و ما به دنیـا آمـده   

  ایم تا رشد کنیم و تربیت شویم.
  رشد و تربیت باشد. و در مسیر هدف خلقتباید پس سرلوحه فعالیت هاي ما 

نیروها و ایجـاد فضـایی باشـیم کـه هـر فـردي در ایـن         ال تربیتیت هاي بسیج هم باید دائما به دنبفعالدر 
مجموعه متناسب با استعداد و تالشش از لحاظ اخالق فردي و اجتماعی، بصیرتی و معرفتی و مهارتی روز به 
  روز رشد نموده و نسبت به نظام اسالمی بی تفاوت نبوده و در مسیر تحقق اهداف نظام اسالمی حرکت کند.

  :ماموریت بسیج دانشجویی
 مطالبات و توصیه هاي ایشان مشخص می شـود کـه   ،با جستجو در صحبت هاي حضرت آقا و بررسی انتظارات

  به سه دسته کلی تقسیم می شود :  دانشجوییاصلی ترین ماموریت بسیج 
  نقش آفرینی عمومی : ناظر به کارهاي فرهنگی و سیاسی  

  تحصیلی نقش آفرینی تخصصی: ناظر به کارهاي تخصصی در زمینه رشته



  راز انقالب اسالمیتربیت نیروي هم ت تربیت نیرو و کادر سازي: ناظر به
رشد وکادرسـازي  مساله کادر سازي و تربیت نیرو از اهمیت بیشتري برخوردار است چرا که  ،که در بین این ها

فردي متعهـد   است و از طرفی نتیجه دوماموریت دیگر نیز بوجود آمدنالزمه انجام دو ماموریت دیگر از طرفی 
  ومتخصص است.

  
  
  

   

تربیت نیرو و 
کادرسازي

 نقش آفرینی
عمومی

نقش آفرینی 
تخصصی



  فصل اول

  رشد
  تعریف

آورده اند  و همچنـین بـه راه راسـت رفـتن ،      1در لغت رشد را به معناي به راه شدن و راه راست یافتن
هم ذکر کرده اند و رشد یافتـه را بـه معنـاي تکامـل یافتـه و ترقـی        2هدایت شدن ، نمو کردن و ترقی

  بیان کرده اند .   3کرده

تـوان یـک   شناختی فـرد اسـت، امـا مـی    یافته در زندگی روانرشد، اگر چه شامل همه تحوالت سازمان
  تعریف کاربردي و تربیتی براي آن ارایه نمود به طور مثال :  

  شود.  یافته و مؤثر و پیچیده میشود که باعث رفتارهاي سازمانرشد، آن دسته از تحوالتی را شامل می
 ته وجود دارد:در این تعریف چند نک

   الف؛ رشد، نوعی پیشرفت منظم و منطقی دارد. 
توان یک تحـول خیلـی سـریع را در    ندرت میگیرد و به اي صورت میب؛ رشد، به طور تدریجی و دوره

  فرد مشاهده کرد.
   هاي فردي ناشی از تعامل وراثت و محیط است. ج؛ رشد، همراه با تفاوت

  گیرد.  ، زبانی، عاطفی، اجتماعی و شخصیتی) را در نظر مید؛ جوانب مختلف رشد فرد(شناختی
توانـد رشـد را گسـترش    شناس یا هر فرد متخصص دیگـر مـی  ه؛ کمک و مداخله والدین، مربی و روان 

  4دهد.

  اما تعریف ما از رشد تبیینی است که شهید مطهري (ره) درباره کمال انسان بیان نموده اند :  

انسان در تعادل و توازن اوست ، یعنی انسان بـا داشـتن ایـن همـه اسـتعدادهاي گونـاگون هـر         5کمال
که فقط به سوي یک اسـتعداد گـرایش پیـدا     خواهد باشد آن وقت انسان کامل استاستعدادي که می
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و معطل نگذارد و همه را در یک وضع متعادل و متوازن ، همـراه   نکند و استعدادهاي دیگرش را مهمل
  . 6گرددگویند اساسا حقیقت عدل به  توازن  و هماهنگی  برمیرشد دهد که علما می ،هم

رشـد نماننـد و [   کامل آن انسانی است که همه ارزشهاي انسانی در او رشد کنند و هیچکدام بـی  انسان
، آن  به عالوه ] همه ، هماهنگ با یکدیگر رشد کنند و رشد هر کدام از این ارزشها به حد اعلـی برسـد  

  7کند :شود انسان کامل ، انسانی که قرآن از او تعبیر به امام میانسان میوقت این

هنگامی که پروردگار ابراهیم را  8»وإِذ ابتَلَى إِبرَاهیم ربه بِکَلمات فَأَتَمهنَّ قَالَ إِنِّی جاعلُک للنَّاسِ إِماما  «
کرد ، پس او همه را به طور کامل به انجام رسانید ، پروردگارش به  به اموري ( دشوا و سخت ) آزمایش

  او فرمود : من تو را براي همه مردم پیشوا وامام قرار دادم .... .

پس رشد عبارت است از شناسایی ، شکوفایی و تربیت متعادل ،منظم و تدریجی استعدادها مطـابق بـا   
  اصول و مبانی تربیت اسالمی.

  در این تعریف چند نکته قابل توجه است : 

  الف ) شناسایی دقیق استعدادها

  ب ) برنامه ریزي براي شکوفایی استعدادها   

  ج ) تربیت استعدادها و توانایی ها بر مبناي اعتدال 

                                                                                                                                                                                                    

 معرفت، انسان خداشـناس و خداپرسـت، انسـانى اسـت      شود. انسان خیرخواه، انسان بابشر، چیز دیگرى است. کمال بشراین است که دل و فکر او پاکیزه  پیشرفتهاى مادى، کمال بشر نیست. کمال. ٥
رسد؛ نسبت بـه همنـوع، مهربـان اسـت و در مقابـل انسـانهاى دیگـر و        به کسى نمى  گیرد. از او ظلمىکه عمل، حرکات، گفتار، کردار و حتى خاطرات و خطورات ذهنى او، طبق رضاى خدا انجام مى

 اى است با احساسات و عواطف صـحیح و سـالم؛   اى است با دل انسانى؛ جامعهالهى، جامعه  اىخواهند به وجود آورند. جامعهکند. انبیا، چنین انسانى را مىتکلیف و مسؤولیت مى س حقوق آنها، احسا
اى اسـت  گیرد؛ جامعهانجام مى» کندبیند و مؤاخذه مىخدا مى«رکارى با این احساس که ه اى است که در آن، اى است که درآن، کسى به کسى و آن جامعه به جوامع دیگر ظلم نکند؛ جامعهجامعه

اى کامـل اسـت و   گیـرد. چنـین جامعـه   براى خدا و براى رسیدن به آستان لقاى او انجام مى آحادش دچار غفلت نیستند؛ غرق در مادیت نیستند؛ غرق در خودخواهى و خودپرستى نیستند و کار  که 
  که در این جامعه زندگى کند، در نیل به کمال، موفّق است. انسانى

کنند، داراى رحم و مروتند، داراى احساس مسؤولیت در پیش خـداى بزرگنـد، داراى   اندیشند و عمل مىاى که انسانها و مردمش درست مىاى را به وجود آورند. اگر جامعهانبیا آمدند تا چنین جامعه 
آورد. خواهند؛ قدرت و رفاه مادى بیابند، آن پول و قدرت و آن پیشرفت ورفاه مادى، براى همه انسانهاى دنیا، خیـر بـه وجـود مـى    ماده نیستند و همه چیز رابراى خود نمى احساس معنویتند، غرق در

ندازه که جوامع فاتح صدراسالم از معنویات برخوردار بودنـد، عـدالت اجتمـاعى را در سـطح     طور که در صدر اسالم، اسالم آمد و چراغ علم و معنویت را در دنیا روشن کرد. اسالم آمد و به همان اهمان
الرضـا(ع) در روز عیـد سـعید    موسـى بـن الحجج،علـى در اجتماع مردم مشهد مقدس و زائران حضرت ثامنبیانات مقام معظم رهبري  (عظیمى ازدنیامستقرکرد و در سطح دنیا به تربیت انسانها پرداخت.

  15/1/1371) ،فطر
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  د ) با روشی منظم 

  ه ) بصورتی تدریجی

  و ) با حاکمیت اصول و مبانی اسالمی

  اهداف

تقویت ایمان و اعتقاد به مبانی اسالمی و بسط بیـنش الهـی بـر اسـاس قـرآن کـریم ،         الف ) اعتقادي:
  ي معصومین(ع) .سنت پیامبر (ص) و ائمه

  هاي افراد در جهت اعتالي فرد و جامعه  شناخت ، پرورش و هدایت استعداد   ) اخالقی: ب
عـه ، بررسـی ، تعمـق ،    ي حقیقـت جـویی ، تعقـل و تفکـر ، مطال    تقویت روحیه  ) علمی و آموزشی: ج

  هاي اسالمی ، فرهنگی ، علمی و فنی .تحقیق ، نقادي و ابتکار در تمام زمینه
  شناخت ، پرورش و هدایت ذوق و استعداد هنري و زیبایی شناسی .  فرهنگی و هنري:)  د
ي حقـوق و  ي پاسداري از قداست ، استواري بنیان خانواده وجامعه بر پایهپرورش روحیه  اجتماعی: ) ه

  اخالق اسالمی
هـا و  ي پذیرش حاکمیت مطلق خداوند بر جهان و انسان و آشنایی بـا روش ) بصیرتی : تربیت روحیه و

بـر محـور   ت فقیـه ولـزوم حرکـت    هاي اعمال این حاکمیت در جامعه براساس اصل مترقـی والیـ  شیوه
  .والیت

  دفاعی : پرورش و تقویت بعد جسمانی و دفاعی براي پیشبرد اهداف انقالب اسالمی   ) آمادگی ر
اي براي رسیدن به رشد و تکامل معنـوي  توجه به اهمیت رشد اقتصادي به عنوان وسیله  ) اقتصادي: ز

  انسان .
ـ   ) زیستی: ح وازم ، شـرایط و محـیط مناسـب    تأمین سالمت جسمی و روانی از طریق فراهم ساختن ل

  براي تربیت بدنی ، ورزش و تفریحات سالم .
  

  مراحل

از آنجا که بستر فعالیتها در بسیج دانشجویی حلقه هاي تربیتی صالحین می باشد رشـد افـراد در درون   
این حلقه ها با نظارت سرگروه و مربی انجام می شـود لـذا بـا حضـور دانشـجویان و اعضـاي بسـیج در        

بر مراحلی است که به ها مبتنی  شود . این فعالیت هاي رشد انجام می هاي تربیتی حلقه فعالیتفعالیت
  این شرح است:



 شناسایی استعدادها و قابلیت اعضا  -1

از استعدادها و توانائیهـاي   استعدادهاي نهفته در انسانها بسیار زیاد است تا جایی که خود فرد نیز غالباً
مرحلـه ي رشـد ، اسـتعداد یـابی      دقیق آنها عاجز است اولین اقـدام در  ، غفلت داشته و ازشناختخود
، به این معنی که با کشف  استعداد ها و قابلیت هاي اعضـاء در جهـت رشـد وتعـالی آنهـا برنامـه       است

  را در این زمینه یاري نماید . آنهاریزي و 
عالیت و ایفـاي نقـش در پایگـاه    شناسایی استعدادها با ارتباط و حضور مستمر اعضاء و با ایجاد زمینه ف

  صورت می گیرد .

  مستمر )  ارتباطالف

هرچه قدر انس و الفـت و  گیرد. ارتباط عبارتست از جریان پویایی که در آن تبادل اطالعات صورت می 
  .بیشتر باشد اثر پذیري از مسئولین پایگاه در دانشگاه هم بیشتر میشودارتباط، 

قابلیـت و    اعضاي بسـیج و سـرگروههاي حلقـه هـاي تربیتـی     باط میان با مرور زمان و استمرار در ارت
  پدیدار گشته و عیان می گردند. آنهااستعدادهاي 

  )  فعالیت  ب

، بـه  آن بـه کلیـدي تـرین گـام تعبیـر نمـود      گام در راستاي کشف استعداد ها که می تـوان از  دومین 
  است.  در فعالیت ها کارگیري متربی 

خالقیت ها و احیانا موانع تربیتی، که سـرگروه مـی   ، بروز استعداد ها ظهور وفعالیت بستري است براي 
تواند با شناسایی آنها پس از مشورت با مربی، متربی را در خصوص جهت دهی اسـتعداد هـا و تقویـت    

  یاري نماید. نیز رفع موانع راهنمایی و آنها و

وهی در صورتی می تواننـد مثمـر ثمـر    البته توجه به این نکته ضروري است که فعالیت هاي فردي وگر
 واقع شوند که نظارت تربیتی سرگروه را به همراه داشته باشند در غیر این صورت فعالیت بدون جهت ،

  .ده تر شدن معادالت تربیتی می شودهدف و نظارت تربیتی خود عامل پیچی

  خودسازي -2

  ف انقالب اسالمی می فرمایند :  رهبر فرزانه انقالب اسالمی در خوص اهمیت ونقش معنویت دراهدا



 که ، دنیاییاست جان و آباد کردن ، تعمیر دلاول در مرتبۀ سازي و انسان است سازي بر انسان هم اسالمی انقالب اساس "

 لـذتی  دنیا هـم  اهل دنیا به باشد، این نبرده ايبهره و دینداري و اخالق از انسانیت ما انسانا باشد زر و زیور و نعمت در آن

اسـتمداد بشـود    باید از دین که است اخالقی روحیۀ از آن ناشی انسان بشر نخواهد بخشید، آسایش به نخواهد داد، آسایشی
 قـدرت  و سنگین ننگین در سایۀ ببینید که شما امروز نباشد، که و دین و معنویت اخالق در آن که بگیرد، دنیایی و سرچشمه

باید  اولمان ، همتهستیم در هر جا که آورند. هر کداممانها آوردند و دارند میبر سر ملت چه عالم ابرقدرتها و تجاوزگران
ـ   باشد... در درون و معنوي الهی اخالق حلیۀ به شدن و متحلّی باطن و ساختن نفس و تهذیب نفس بر تکمیل  د آنخـود بای

  ."کنیم و روشن ذکر را برافروزیم ، آنعبادت ، آنیقین صبر، آن شکر، آن ، آننور معنویت

مراحل خود سازي و نکات الزم اخالقی  در جلسات پایگاه در بین فعالیتها و اردوها انجـام میشـود لـذا    
زم را بـه متربیـان منتقـل    ات التوانـد نکـ   فردي که وظیفه سرگروهی را به عهده دارد در این موارد می

  کند:

  ) جلسات گروهی الف 

در این جلسات سرگروه می تواند با بیانی ساده شخصیت و ابعاد و استعدادهاي انسان را تبیین نمایـد و  
اعضا گروه را به تامل و تفکر در این مسئله فراخوانده و بـا ایجـاد سـئواالتی اساسـی و پاسـخ بـه آنهـا        

  نماید .متربیان را راهنمایی 

  ب) مشاوره فردي    

اد سئواالت اساسی و پاسـخ بـه   مشاورات فردي نیز فضاي مناسبی است براي تذکر به این مسئله و ایج
  .آنها

  ج) ایجاد روحیه مشورت 

و شـناخت  عقـال نیـز انسـان را در کشـف اسـتعدادها       ترغیب افراد به مشورت و یاري خواستن از عقلِ
  .شخصیت خویش کمک می نماید

  د)مطالعه تربیتی    

گروه جهت مطالعه کتب تربیتی و کتبی کـه بـه ایجـاد سـواالت اساسـی و      ترغیب و ایجاد انگیزه اعضا 
  عالمه مصباح یزدي و...)       –کتب شهید مطهري  مانند.(پاسخ به آنها پرداخته باشد



  ه) ایجاد روحیه انتقادپذیري

ثانیـا در   شخصیت و موقعیت خود را نقد کند و ده واین روحیه کمک می کند تا فرد اوال خود انتقاد ش
 جبهـه گیـري نکـرده و    ،انتقـادي را متوجـه او کردنـد    پایگـاه صورتی که سرگروه یـا سـایر مسـئولین    

  متواضعانه گوش فرا دهد.

  و) تبیین ابعاد مختلف انسان  

  ز) ایجاد سواالت اساسی

  ح) معرفی الگوهاي موفق

  تعادل بخشیدن به روحیات   -3

عـادل اسـتعداد   روحیات مثبت موجود و رشد مت ن مرحله از فرآیند رشد تعادل بخشی به عادات وسومی
  .  د خود در دام افراط وتفریط نیفتد، به گونه اي که فرد در مسیر رشهاي بالقوه فرد است

گویاي این مطلب است که جبهه ي حق همواره از ناحیه افراط وتفریط دچـار آسـیب    ،نگاهی به تاریخ
رعایـت نکـردن جانـب     ،اما در ادامه ،تدا با نیت هاي خیر گام برداشتهشده و چه بسیار افرادي که در اب

  .ا سر از ناکجا آباد ها پیدا کنندتعادل از سوي آنها موجب شده است ت

  آنجا که می فرماید :   ،چه زیبا وصف می کندرا  امیر سخن علی (ع) این گروه 

رهایش) یا افـراط  یابى جز آن که (در کاهرگز نادانى را نمى».9ال تَـرى الجاهـِلَ إالّ مفْرِطـا أو مفَرِّطـا «
  .کند یا تفریطمى

 حرکت در مسیر رشد وتعالی مستلزم مراقبت نسبت به این موضوع است که افراد با توجه به مـالك هـا  
 : د مطهـري در ایـن رابطــه مـی فرماینــد   . شــهیعـادل بــه افـراط وتفـریط دچــار نشـوند    معیارهـاي ت  و

یک غایت و هدفی است  گفتیم مالك این است که می گویند هر قوه اي که به انسان داده شده، براي«
وقـت مـی تـوانیم تعـادل را      آن و آن هدف را می شود تشخیص داد. وقتی آن هدف را تشخیص دادیم،

بیاوریم که چه حدش افراط اسـت، چـه    هم به دست آوریم، به عرف هم کار نداریم، می توانیم به دست
براي این به انسان داده شـده کـه از خـودش     -و به اصطالح قوه غضبیه  -حدش تفریط مثال قوه خشم 
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واقعـا   حال آن آدمی کـه در صـف اتوبـوس ایسـتاده، آیـا      در مقابل طبیعت و انسانهاي دیگر دفاع کند،
شد آیا می تواند اعتراض کند یا نمی تواند؟ اگر مـی توانـد، حـال     حقش پایمال شد یا نشد؟ اگر پایمال

باید اعتراض کند، می خواهد جامعـه آن را خـوب بدانـد، مـی خواهـد بـد        که حقش پایمال شده، پس
  بداند. این دفاع ازحق است.

شناختن انسان و شـناختن غرائـز و قـوا واسـتعدادهاي     ... بنابراین از راه شناختن غایات و خالصه از راه 
انسان، با تسلیم (به) این اصل که این قوا و غرائز به طور تصادفی در وجودانسان نیسـت و همـین طـور    

مویی یک غرضی بر آن مترتب  براي یک غایت و غرضی هست و حتی هر ،که هر عضوي در بدن انسان
هم می شود تشخیص داد، آري از ایـن   غرضی است و غرضش رااست، هر قوه و هر استعدادي نیز براي 

  10راه و با معیار و مالك آن غرض می توان حد افراط وتفریط را به دست آورد.

به ارائه مباحث خود پرداخته و با نظارت تربیتی بـر متربیـان از ایجـاد ایـن      ،سرگروه الزم است با دقت
  .اط وتفریط ) جلوگیري به عمل آوردروحیه(افر

  .و از راه هاي ایجاد آن مطلع بود اشراف ،براي توفیق در این امر باید نسبت به مولفه هاي تعادل

  فرآیند تعادل بخشی  :  

  رشد عقل و قدرت تشخیص   -الف 

  ،تصمیم گیري راه کارها : مشورت ، نظارت

  تسلط بر محیط بیرونی ودرونی خویش -ب

 : ایمان، تقوا، اراده راه کارها

  بخشیآگاهی  -ج 

  راه کارها: جلسات گروهی، مشاوره فردي، مطالعه

  معنوي  فضا سازي اخالقی و  -د 
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مطالعه کتب  استماع سخنرانی هاي اخالقی، حضور در مراسمات، حضور در اردوهاي تربیتی، :راه کارها
  مفید، فعالیت  

 استفاده صحیح از ابزارهاي تربیتی چون تشویق ، تنبیه ، تعلیق       -ه  

  تکامل شخصیتی -4

در صورتی موفق خواهد بود و خروجی مـورد انتظـار را بـه همـراه      ،الگوي تربیتی شجره طیبه صالحین
از شـکل   داراي برنامه بـوده و  ،خواهد داشت که سرگروه براي تکامل شخصیتی متربی در همه ي ابعاد

ریزي در سـه محـور   این امر مستلزم برنامه  ؛تک بعدي و تک ساحتی جلوگیري نماید یگیري شخصیت
، رفتـار هـا و برخوردهـاي    سرگروه با نظارت بر نحوه عملکـرد  در این بین است.آموزش،فعالیت ونظارت 

تقویت آنها برنامـه ریـزي   یا  ضعف او را آنجا که الزم است متذکر شده و براي رفع و متربی نقاط قوت و
  .می نماید

  نگرش سنجی   -5

ترکیب شـناخت  « نگرش را .ه از دیگر مراحل رشد می باشدنگرش سنجی از اعضاي گروه توسط سرگرو
  تعریف کرده اند.» ها ، احساسات و آمادگی براي عمل نسبت به یک چیز معین 

رفتار متربیـان در موضـوعات مختلـف، نـوع نگـرش آنهـا را        سرگروه می تواند با رصد تربیتی اعمال و 
نامه ریـزي فـردي   بر ،صحیح و یا تغییر آن تشخیص داده و بعد از تعیین نوع نگرش جهت ایجاد نگرش

  .وگروهی انجام دهد

با عنایت به مباحث طرح شده، می طلبد سرگروه در عرصه هاي ذیل نوع نگرش اعضاي گـروه خـویش   
بی جهت کلیه ي اعضاء ترسـیم  را مشخص نماید، تا بتواند سیر تربیتی وآموزشی فردي و گروهی مناس

            .                              نماید

  الف) عرصه تربیتی  

  ج) عرصه معرفتی    

  د) عرصه بصیرتی      



  ه) عرصه مهارتی     

  تربیت عقالنی -6

را در برابر خود قرار داده و اهتمام اصلی خـود را  » تربیت عقالنی «الزم است سرگروه همواره کلید واژه 
    .براي تحقق این موضوع در فرآیند تربیت متربی قرار دهد

تربیـت عقالنـی   « این تعریف اسـت :   این کلید واژه تعاریفی ذکر گردیده است که از جمله ي آنهابراي 
ي اعمال و یا تأثیرات عمدي و هدفدار یک انسان (سـرگروه) بـر انسـان دیگـر      مجموعهاست از  عبارت

  .11»(متربی) به منظور توسعه و رشد نیروي عقالنی 

رد نظر مـا در شـجره ي طیبـه    تعاریف ذکر شده و البته مو ، جامعی است ازبه نظر می رسد این تعریف
  .صالحین

تاکید بر عقالنیت و خردورزي همواره در رأس آموزه هاي دین مبین اسالم بـوده اسـت بـه نحـوي کـه      
مـی   و شـمرده  مقام معظم رهبري یکی از اهداف تربیتی بعثت رسول مکرم اسالم را تربیت عقالنـی بـر  

  فرمایند :

اول، تربیت عقالنى است. یعنى نیروى خرد انسانى را استخراج کردن، آن را بر تفکرات و اعمال انسـانْ حـاکم   ى در درجه"
قرار دادن، مشعل خرد انسانى را به دست انسان سپردن، تا راه را با این مشعل تشخیص بدهد و قادر بـر طـى کـردن آن راه    

ى ى اول در بعثـت پیغمبـر، مسـئله   است. عالوه بر اینکه در درجه باشد؛ این اولین مسئله است؛ و مهمترین مسئله هم همین
ى دانائى مطرح شده است، در سرتاسر قرآن و تعالیم غیر قرآنىِ پیغمبر هم، هرچـه شـما نگـاه    عقل مطرح شده است، مسئله

ر روز قیامـت از زبـان   ى بر عقل و خرد و تأمل و تدبر و تفکر و این گونه تعبیـرات اسـت؛ حتّـى د   بینید تکیهکنید، مى می
) علت اینکه ما دچار آتش دوزخ شدیم، ایـن  1؛(» لَو کُنَّا نَسمع أَو نَعقلُ ما کُنَّا فی أَصحابِ السعیرِ« مجرمان، قرآن میفرماید:

ایـن   است که به عقل خود، به خرد خود مراجعه نکردیم، گوش نکردیم، دل ندادیم؛ لـذا امـروز کـه روز قیامـت اسـت، بـه      
  .12"سرنوشت ابدى تلخ مبتال شدیم

  محوریت یافتن تکلیف گرایی - 7           
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 معیارهـا و  ،راهبردي است کلیدي که امام خمینی (ره) بـا طـرح آن  » ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه « 
  ها به سمت تکلیف گرایی سوق دادند. مالك ها را براي پیروان خود از نتیجه محوري در فعالیت

، حتی آنجا که به مذاق  ما خوش نیست و یا متعارض با منافع ماسـت در  از تکلیف در همه حالپیروي 
انسـان سـازي خـود     رفتاري ما شود فتح الفتوحی است که امام (ره) در مسیر صورتی که ملکه روحی و

  .به دنبال آن بود

این روحیه حرکت  متربی در شجره طیبه صالحین با تمرین و هدایت هاي سرگروه باید به سمت کسب
    از این روحیه غافل نشود. در تمامی عرصه هاي زندگی کند و

  تقویت روحیه الگوگیري و اسوه پذیري -8

در شجره طیبه صالحین سرگروه می باید توجه ویـژه اي بـه الگـودهی وتقویـت روحیـه اسـوه پـذیري        
ونه عملـی سـهم عمـده اي را    متربیان داشته باشد اساساً در فرآیند تربیت (خودسازي ودگرسازي )، نم

 بازي می کند. نمونه عملی در حقیقت همان الگوها و سرمشـق هـایی اسـت کـه آرمـان هـا و وعـده و       
عیدهاي یک مکتب در وجودشان تبلور یافته است. الگوگیري، روش و سیره همه انسان ها است. انسان 

حقیقت آیینه تمـام نمـاي صـفات     از هنرها و ارزش هاي دیگران متأثر شده و خو می پذیرد. الگوها در
  الهی اند که بر همگان حجت و راهنما باشند.

  تقویت و توسعه روحیه مطالعه و تحقیق -9

دغه هاي رهبر معظم انقـالب بـوده، حضـور در نمایشـگاه کتـاب،      مطالعه و کتابخوانی همواره از دغ    
شـه اي از جلـوه   سـندگان تنهـا گو  ، حاشیه زدن برکتاب ها وتجلیل از نویتذکرات مکرر در سخنرانی ها

  .هاي این دغدغه است

  ایشان در خصوص اهمیت و نقش کتاب می فرمایند :    

هاى بشر یعنى دانـش و  ترین ثروتى بزرگهاى بشرى و گنجینهحقیقت آن است که کتاب یکى از ارزشمندترین فرآورده "
شـود و فرآینـد کمـال بشـرى بـه      تحقیق است. دین و دنیاى بشر و جسم و جان انسان، به برکت کتاب تأمین و تغذیـه مـى  

هـاى  هـا اسـت، و بشـر بـا پدیـد آوردن کتـاب، درس      ى آنز عصارهها و نییابد. کتاب، مادر تمدنى کتاب تحقق مىوسیله



روز گونـه روزبـه  سازد و بدینآورد و در محیط بشرى، منتشر مىشمارى را که در کتاب تکوین بدو آموخته شده، گردمىبى
  13"یابد.ى ثروت بشرى، غناى بیشتر مىگنجینه

وحیه مطالعـه وکتـابخوانی در آنهاسـت، انـس بـا      یکی از راه هاي رشد عقالنی و تربیتی انسانها ایجاد ر 
کتاب و مطالعه موجب رشد فکري و عقلی فرد می شود، ایجاد این روحیه در فرد موجب تحقق مؤلفـه  

  .هاي تربیتی از قبیل کسب روحیه حقیقت جویی، واقع نگري، بصیرت، تفکر و تعقل و... می شود

در بین اعضـاي گـروه برنامـه ریـزي منظمـی را بـر       بر همین اساس سرگروه باید در ایجاد این روحیه  
  .ک سیر تربیتی و آموزشی انجام دهداساس ی

براي ایجاد روحیه مطالعه وکتابخوانی و تحقیق و پژوهش راه هاي متفاوتی وجود دارد کـه ارائـه سـیر    
  .ستیق و ترغیب و... برخی از آنها مطالعاتی،  برپایی جلسات کتابخوانی، خالصه نویسی کتاب، تشو

  رشد ایمان و معنویت  -10

روایات متعـدد نسـبت آنهـا     معنویت از اساسی ترین مسائل دینی واخالقی است که در آیات و ایمان و
در خصـوص ارزش ایمـان خطـاب بـه ابـوذر مـی        (ص)اسـالم اکرم پیامبر  .تأکیدات فراوانی شده است

ایمان به او و خودداري از آنچـه نهـی مـی    اي ابوذر، هیچ چیز در نزد خداوند، محبوب تر از  « فرمایند:
  ».14کند، نیست

فردي که بخواهد در مسیر رشد وکمال قرار گیرد باید در این مسیر حرکت نماید و الزمه کارش کسـب  
سـرگروه حلقـه ي    ،معنویـت  جایگاه براي ایمان و ، لذا با عنایت به این اهمیت واستمعنویت  ایمان و

حاکم شدن چنین فضایی بر گروه و رشد ایمان اعضاي گروه برنامه ریزي تربیتی صالحین نیز باید براي 
  مدونی را داشته باشد .

  تقویت حس مسئولیت پذیري       -11

ـ  ارهـا وگفتارهـایش مسـئول    ، کردات الهـی در برابـر همـه ي رفتـار هـا     انسان به عنوان سرآمد مخلوق
: انسان مدنی بـالطبع  تعبیر شهید مطهريودن انسان و به ، دراین بین به دلیل اجتماعی بوپاسخگوست

است و همین امر موجب می شود در برابر جامعه و سایر انسـانها نیـز مسـئولیت داشـته باشـد، برخـی       
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انّا عرَضنا االَمانَۀَ علَی السماوات واالَرضِ و الجِبالِ فَاَبینَ اَن یحملنَهـا و اَشـفَقنَ   « مفسرین در تفسیر آیه 
ا وحنهوالً مهکانَ ظَلُوماً ج نَّهانُ انسا االلَه72(سوره احزاب آیه »م(  

ها عرضه داشتیم آنها از حمل آن ابا کردند و از آن هراس داشـتند   ما امانت را بر آسمانها و زمین و کوه
  .ده اندامانت را به مسئولیت تعبیر نمو » اما انسان، آن را بر دوش کشید، او بسیار ظالم و جاهل بود.

  .اي مختلف انسان اشاره شده استدر آیات و احادیث دیگر نیز به مناسبت هایی به مسئولیت ه

  تقویت معرفت دینی   -12

دست یابی بـه معرفـت   . تقویت معرفت دینی است ،از جمله محورهاي مهم برنامه ریزي در مرحله رشد
 یل شبهات و مخـاطرات معرفتـی و از  دینی براي متربیان به نحوي واکسینه شدن آنان است در برابر س

  سویی سبب تحکیم پایه هاي ایمانی و استحکام باورهاي انقالبی متربی می شود.

  رهبر فرزانه انقالب (مدظله ) در خصوص اهمیت معرفت دینی و تعمیق آن می فرمایند:  

طور روى احساسات، در نماز جماعت هـم ممکـن اسـت    دینى خیلى مهم است. یک وقت یک کسى همین معرفتتعمیق  "
شرکت کند، در اعتکاف هم شرکت کند، در مجلس عزاى حسینى هم شرکت کند، در فالن تظاهرات دینى هم شـرکت کنـد،   

بینیـد کـه از جـا در    ازى، یکهو مـى انددر عمق جان او وجود نداشته باشد؛ لذا سر یک پیچى، سر یک دست معرفتاما این 
هاى انقالب، اوائل انقالب کسانى بودند کـه از  میرود؛ این به خاطر این است. ما نظائرش را زیاد دیدیم. توى همین مجموعه

تـر و مقیـدتر و پابنـدتر و نسـبت بـه دیـن       ماها که ریش داشتیم و عمامه داشتیم و اینها، به نظر میرسـید کـه اینهـا متـدین    
اندازى پیش آمد، یکهـو دیـدیم تـایرش در رفـت!     یک دست -همان طورى که عرض کردم  -ترند؛ بعد یک وقت متعصب

دینى، خیلى مهم است؛ انـس بـا معـارف اسـالمى،      معرفتخوب، پیداست که چفت و بست محکمى نداشته. بنابراین تعمیق 
    .15"خیلى مهم است. این هم یک بخش کار فرهنگى است که باید ترویج شود

  بصیرت و بینش سیاسی -13

، نـورافکن اسـت؛    بصـیرت  "رهبر فرزانه انقالب اسالمی در توصیف بصـیرت و اهمیـت آن مـی فرماینـد :     
نما حرکت کند، ممکن است تصادفاً به یک جائى هم بیابان انسان اگر بدون قطب  یک  نماست. توىنما و قطببصیرت، قبله

برسد، لیکن احتمالش ضعیف است؛ احتمال بیشترى وجود دارد که از سرگردانى و حیرت، دچار مشکالت و تعبهاى زیـادى  
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سازوبرگ بینید بىما مىنما نبود، یک وقت شنما الزم است؛ بخصوص وقتى دشمن جلوى انسان هست. اگر قطبشود. قطب
نما و نورافکن است. در آید. پس بصیرت، قطباید؛ آن وقت دیگر کارى از دست شما برنمىى دشمن قرار گرفتهدر محاصره

  .16"یک فضاى تاریک، بصیرت روشنگر است. بصیرت راه را به ما نشان میدهد
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  : فصل دوم
  کادرسازي براي چه و به چه معنی؟

  سازي:کادر  تعریف
موجبات توسعه و تعمیق مبانی فکـري   فرآیندي است تربیتی که پس از شناسایی نیروهاي مستعد و متعهد،

و فرهنگی آنان را فراهم کرده و زمینه رشد و ارتقاء همه جانبه را مهیا نموده و از طریق مشارکت در فعالیـت  
مقـدمات پـذیرش مسـئولیت هـاي      ،آگاه و پس از آموزش و مهارت افزایی تحت نظارت مربیِ ،هاي مجموعه

  مختلف و بکارگیري آنها را فراهم نماید.
هـاي تحـت نظـارت     مهـارت  معرفتی، بصـیرتی و  نیرویی است که پس از طی مراحل تربیتی، نیروي کادر:

  مربی آگاه توانایی پذیرش مسئولیت هاي تربیتی و مدیریتی را دارا باشد.
  کشف و پرورش استعدادها به منظور تامین نیروهاي کار آمد و مسئولیت پذیر هدف:
  :منظور

  تامین کادر مورد نیاز
  رشدکمی و جلوگیري از افت کمی رویش و

  شناخت و توانمندي اعضا و پاسخ به نیازهاي آنها
  ها و قابلیت هاي فردي شکوفایی استعداد

  حفظ و انسجام نیروها
  

  می فرمایند:حضرت آقا در دیداري با دانشجویان 
ثانیاً بناي نظام را باید بر اساس آن مبانی معرفتی کامل کنـیم؛  . اش کامل کنیم ما ابتداي راهیم. اوالً باید نظام را از لحاظ مبانی معرفتی "

، هر کدام مترتب بر همدیگر است؛ اینها همه یکسان و یک چیـز نیسـتند. تـا کشـور،     اسالمیو کشور  اسالمی دولت، اسالمییعنی نظام 
همین توقعاتی که شما دارید و آرزوهاي بلندي کـه بـه    -اسالمیو دانشگاه  اسالمیاخالق  بشود، ما خیلی کار داریم. تا مکارمِ اسالمی

هایش ایـن اسـت. و از   که میگویم اول کار هستیم، یکی از نشانهاي داریم. این تحقق پیدا کند، راه طوالنی -حق در نسل جوان ما هست
طرف دیگر، این فکر، فکري نیست که در چهارچوب حصار جغرافیایی یک کشور بگنجد و بتواند بماند؛ این، به طور طبیعی باید انتشـار  

ایـم و پـیش   موارد متعددي از این را مـا دیـده  ي عاطفی و فکري ملتها را براي خودش کسب کند. البته از اول انقالب، پیدا بکند و عقبه
  .آمده است؛ امروز هم همین است؛ منتها احتیاج دارد که این عقبه، هر چه بیشتر استمرار داشته باشد

ریـم. یکـی   بلد داي مؤمنِ تالشگرِ کاردانِ راههاي مطلوب برسیم، احتیاج به نسل جوانِ باهمت پرانگیزهبراي اینکه ما بتوانیم به این آینده
 اسالمیو محیطهاي دانشجویی، معارف و معرفت  اسالمیگوییم تشکلهاي  اش مؤمن بودن و متقی بودن است؛ اینکه می از شرایط اصلی

را در خودشان عمق ببخشند، براي این است که بتوانند این بار سنگین را بر دوش بگیرند و به منزل برسانند؛ والّا نمیشـود. ایـن نکتـه و    
  ".هاي دانشجویی استما با مجموعه حرف اصلی



انسانی با انگیـزه و دغدغـه منـد     يتربیت نیرو ،محور فعالیت تشکل هاي دانشجویی و مخصوصا بسیج دانشجویی
  می باشد.

اصلی آقـا  می فرمایند که حرف اصلی ما با مجموعه هاي دانشجویی این است و این حرف هم ي مقام معظم رهبر
رسیدن به آینده مطلوب که همان تشـکیل دولـت اسـالمی وکشـور اسـالمی و در نهایـت       با تشکیالت عبارتند از 

داراي ویژگـی بـا    دارد کـه  یاحتیاج به تربیت نسل جـوان که این آینده مطلوب از نظر ایشان تمدن اسالمی است 
 نـین نیرویـی  ید براي تربیت چاي دانشجویی باهتالشگر،کاردان و راه بلد است و مجموعه  مومن، پرانگیزه، ،همت

  .برنامه ریزي کنند
در واقع نظام اسالمی به دنبال تشکیل یک مجموعه الگو و سپس گسترش آن در جهـان و ایجـاد نمـودن تمـدن     

  اسالمی است.
دولت اسالمی و کشور اسالمی مـی باشـد یعنـی نظـامی کـه در آن ارکـان و        ،مجموعه الگو به تعبیر رهبر انقالب
در فعالیت ها و رفتارها عمل می کننـد و سـپس کشـور هـم در همـه مسـائل،        مسئولینش بر اساس مبانی دینی

  پیدا کند.   دینی باشدکه بتواند قابلیت الگو شدنمبنی بر آموزه هاي 
ایجاد چنین الگویی نیازمند به انسان هایی است که بـراي تحقـق آن اوال شـرایط الزم را داشـته باشـند و ایجـاد       

اصلی خود قرار دهند و به تعبیر ایشان آرزوهاي بلندي که به حق در نسـل جـوان   چنین آینده مطلوبی را دغدغه 
ان هست و نسل جوان انگیزه این کار را دارند و آرمان ها و آرزویشان هم ایجاد چنین آینده درخشـانی بـراي جهـ   

  است.
حتـی کشـور نمـوده    ایشان افق و هدف فعالیت ها را نه محدود به یک فضاي دانشگاه،شهر و نه  ،به همین منظور

اند بلکه از نگاه ایشان افق فعالیتهاي ما باید جهانی باشد همان افقی که هدف انبیاء و اولیا وبـوده اسـت، رسـالت    
الْفُرْقَـانَ  تَبارك الَّـذي نَـزَّلَ    « – )28(سوره سبا آیـه   »وما أَرسلناك إِلّا کافَّۀً للنّاسِ بشیرًا ونَذیرًا« پیامبر نیز جهانی بود

و رسالت انقالب اسالمی هم جهـانی بـود و امـام رحمـه اهللا علیـه در       )1(فرقان آیه  »علَى عبده لیکُونَ للْعالَمینَ نَذیرًا
همان ابتدا شعار صدور انقالب به جهان را مطرح نمودند از این جهت هدف گذاري رهبر انقالب هم جهـانی اسـت   

هدف بزرگ باید تربیت شوند که در محیط هاي دانشجویی براي اینکه بتواننـد ایـن بـار    و کادري متناسب با این 
می جهت عمق بخشـیدن معرفـت اسـال    ،سنگین را به دوش بکشند و به منزل برسانند نیاز به برنامه ریزي تربیتی

  اعضا آن تشکل ها می باشد. در آن مجموعه ها و
بسیج یعنی حضور بهترین،بانشاط ترین و با ایمان تـرین  "لذا مقام معظم رهبري در توصیف خصوصیات بسیج می فرمایند: 

و در جـاي دیگـري مـی     "کشورشان بـه آنهـا نیـاز دارد    ،براي اهداف باال نیروهاي عظیم ملت در میدان هایی که براي منافع ملی،
داراي بنیه قوي فرهنگی، خودجوش در عرصه سیاست، توانا در تبلیغ دین بایـد اینگونـه افـراد    انسان برجسته در میدان رزم "فرمایند 

  "درست کنید.
بایـد بـراي    ،در مجموعـه بسـیج دانشـجویی    پس از نگاه ایشان امروز کادرسازي نظام اسالمی خصوصا تربیت نیرو

زمان و این انقـالب مقـدس بـه آن نیـاز      اهداف واال و حضور و آمادگی در همان نقطه اي که اسالم و قرآن و امام



هت علم در قلـه هـاي   ها باشد: مثال شهید چمران که از جو تربیت چنین نیروهایی باید اساس فعالیت باشد  ،دارد
بسیار فهیم و بصیر بودند و با روحیه تکلیف گرایـی   داشت و از جهت معرفت دینی اهل مطالعه،رار جهان ق یعلم

چـه لبنـان چـه ایـران و اگـر روزي در سـنگر جبهـه هـم          در آنجا حضـور داشـتن   بود هر کجا به ایشان احتیاج
یکی به مبارزه با دشمن پرداخت منظور از کـادر  چرمان هاي جنگ رزم بود سالح برداشته و مانند قهحضورشان ال

باشـد و  چنین شخصیت هایی است که بازوان رهبري در انجام رسالتهاي بزرگ و ایجاد تمدن بزرگ اسالمی مـی  
مثال دیگر شهید آوینی که انسانی تکلیف گرا بود و هنراسالمی را در انقالب زنده نمود و توانست جریانی ارزشـی  
در ساخت فیلم و مستند ایجاد نماید در حالیکه از لحاظ علمی و شخصیتی بسـیار خـود سـاخته بودنـد و انجـام      

که در مسـیر تمـدن اسـالمی توانسـت مثمـر باشـد        تکلیف برایشان مهم بود و یک الگوي موفق از کادر فرهنگی
  معرفی نمود.

  کادرسازي امام خمینی
ء بـود.  حرکـت انبیـا   مسـیر انقالب اسالمی ایران به رهبري امام خمینی اتفاقی نادر در جهان امروز و حرکتـی در  

حاکمیت ارزش هاي اسالمی و احیاء معنویت و اخالق و مقدمه جهت حضور مصلح جهـانی و انسـان    ،حرکت امام
معجزه قرن و شروع تاریخ آخرالزمان بود، که نیروهـاي مخلـص و انسـان هـاي مهـذب در       ،کامل بود. انقالب امام

ه اي هـم همچنـان   حدوث و تداوم آن جانفشانی نمودند و عده اي به فـیض مالقـات الهـی رسـیدند و عـد      رمسی
  مشغول خدمت به این درخت تنومند که شجره طیبه الهی است می باشند.

هـاي مارکسیسـتی جهـان شـرق بـود      و نه از جنس انقالب  مشهور در کشورهاي هاانقالب امام نه از جنس کودتا
فرهنگی و بر پایه حرکت توده هاي مردم و بر اساس تکلیف الهی انجام دادند. امـام بـراي خـدا     یانقالب ،امامبلکه 

انقالب بزرگ امام با  قیام کرد و براي خدا مبارزه نمود و به دنبال حاکمیت الهی و ارزش هاي دینی در جهان بود.
  تعبیر رهبر انقالب:انجام شد که تحت تربیت او قرارگرفتند و کادر انقالب شدند به  نیروهایی

هنگامی که امام مبارزه را شروع کردند، من نمیتوانم بگویم که مثالً در سالهاي چهـل و یـک و چهـل و دو ایشـان کادرهـاي الزم را       "
را  داشتند؛ لیکن امام کادرسازي میکردند. شما توجه دارید که امام یک فرد جا افتاده علمی در حوزه علمیه قم بودنـد و اطـراف ایشـان   

جمعی از جوانان الیق و مؤمن احاطه کرده بودند. با قشرهاي دیگر هم ایشان ارتباط داشتند. امام با پیامهاي خود، با بیانهـاي خـود، بـه    
معناي حقیقی کلمه، انسانها را تربیت و تصحیح میکردند؛ هم تربیت فکري، هم تربیت روحی و اخالقـی. یـک کـادر برجسـته و الیـق،      

ه لزوماً درس مدیریت یا دوره علوم سیاسی را گذرانده باشند؛ کسانی هستند که هدفها را خوب بفهمند، راههـا را خـوب   کسانی نیستند ک
تشخیص دهند، بتوانند خوب تصمیم بگیرند و خوب اقدام کنند. این با تربیتهاي مداوم انجام میگیرد. این کاري بود که به طور طبیعـی در  

بزرگوار انجام میشد؛ نه در کالس درس بخصوصی، بلکه با برخوردها، با رفتارها، با پیامهـا و بـا اصـالحها.    وسیله آن مجموعه امام و به
کادرسازیهاي امام هم، غیر از کادر سازیهاي حزبی بود. احـزاب مینشـینند    .ولی از این مهمتر، امام یک کادرسازي در سطح ملت کردند

کار را به اینها بدهند؛ اما امام جوانان را تربیت میکردند و به این که مثالً فالن شغل و فالنطور خاص تربیت میکنند، براي اشخاصی را به
  ".آنها روحیه خودباوري میدادند. از اول هم امام روي جوانان تکیه بخصوصی داشتند و همین هم شد



  
  

شـهید   ل شـهید مطهـري،  د. شخصیت هایی مثامام جهت پیروزي انقالب و پیشبرد آن شروع به تربیت کادر نمو
 بهشتی و شهید مفتح با حضور در فضاي علمی و دانشگاه ها پیام امام و مبانی فکـري ایشـان را بـه نسـل جـوان     

  .کشور در میان مردم، رابط بین امام و امت بودندمنتقل کردند و در دوران مبارزه شاگردان امام در تمام 

همیشـه از بهتـرین    ارتباط با تـوده دانشـجویان بگونـه اي بـود کـه     تاکید امام بر حضور افراد خبره در دانشگاه و 
نیروهاي خود در دانشگاه استفاده می کردند. نیروهایی که هم خود تربیت شده مکتب امام بودند و هم بـه مسـاله   

بعد از شهادت شهید مطهري، مقام معظم رهبري حضـرت آیـت اهللا   بطوري که  کادرسازي توجه ویژه اي داشتند.
براي حضور در دانشگاه ها و پاسخگویی به مسائل آنها معرفـی نمودنـد و ایـن شخصـیت هـا بعـد از       اي را  خامنه

 مرتبه دیگر امـام بـا تربیـت امـت،     انقالب هم در شوراي انقالب و یا سایر مسئولیت ها حضور جدي داشتند. و در
س و سایر عرصه هاي انقـالب بـا حضـور    جوانانی پر شور تربیت نمودند که داراي انگیزه هاي الهی و در دفاع مقد

  هوشمندانه و انجام مسئولیت ها صحنه هاي پرشوري را خلق نمودند.

امـام   تربیتامروز هم در کادر سازي براي نظام اسالمی و تربیت نیروهاي متعهد در صورتی موفق می شویم که 
نخبگان بعنوان بـازوان والیـت در    و همچنان جریان داشته باشد و امام جامعه در مقام تربیت جامعه باشد و امت

بدسـت ولـی خـدا و نائـب      ،مسیري که رهبري تعیین می کنند حرکت نمایند و در صورتی که این تربیت جامعه
  معصوم انجام شود، این جامعه، الهی و پیروز است.

ویژگی برجسته 
امام  در 
کادرسازي

امام قلب ها را 
تسخیر کرده بودند

اعتماد مردم  را جلب 
کرده بودند

نگرش ها را عوض کردند، 
چارچوب فکري غلط را 
برهم زدند و اسالم ناب 

آوردند



(سـوره  » لَو أَنَّ أَهلَ الْقُرَى آمنُواْ واتَّقَواْ لَفَتَحنَا علَـیهِم برَکَـات مـنَ السـماء واألَرضِ    «فرماید: قرآن کریم در آیه اي می

فردي  فردي چرا که ایمانِ است نه ایمانِ ان بیاورند منظور ایمانِ جامعهکه اگر اهل قریه و جامعه ایم )96اعراف آیه 
شـرع   تایید مورد پیروي جامعه اسالمی از حاکمِ منظور از ایمان، در اینجاهم فراهم است ولیکن در زمان طاغوت 

مثال وقتی ولی فقیه گفت آمریکا غلطـی نمـی توانـد بکنـد      ربیت ولی قرار گیرند،است و اگر امت اسالمی تحت ت

مردم و جامعه ایمان داشته باشند و او را تنها نگذارند و به توصیه هایش جامه عمل بپوشند در این صـورت اسـت   
  خداوند برکات را از آسمان و زمین براي آنها فرو می ریزد.که 

  
  جهانی فکر کنیم و منطقه اي عمل کنیم

است باید دقـت کنـیم    عمیق فکريشد هدف ما از کادرسازي چه اهداف بلند و با چه پشوانه حال که مشخص 
ه مسـاله علـم و   که در میدان عمل ما در یک فضاي دانشجویی با اقتضائات خودش تنفس می کنیم فضـایی کـ  

سـبب   بـودن اعضـا   جوان ،علم آموزي حرف اصلی آن است و افراد بیشتر وقت خود را در این زمینه می گذارند
مسـایل کشـور و    و پیگیـري  حساسـیت و ویژگی هایی مانند حق طلبی، آرمانخواهی و عدالت طلبـی شده است 

  .به طور مشخصی در آنها پر رنگ استجامعه 
شروع کـرد و دانشـگاه یکـی از بهتـرین      اطراف خوداز طرف دیگر براي اثر گذاري در میدان هاي بزرگ باید از 

  فرصت ها براي کسب معرفت و مهارت و آزمودن مهارت هاي کسب شده است.
ایجاد و سـاخت دانشـگاه اسـالمی اسـت و      ،رسیدن به نظام اسالمی ماموریت هاي مهم دربگونه اي که یکی از 

  بر عهده دانشجویان بسیجی است. این کار
بـه دسـت آورده ایـم     محک زدن آنچـه  ت خودش محلی است برايمحل تربیت اسپس دانشگاه عالوه بر اینکه 

در راسـتاي ارتقـا و   آنچـه آمـوختیم را   کنیم و هم تالش مان مهارت و بینش و  در کسب معارف هم باید یعنی
این یادگیري وبکارگیري در کنار هم و توامان است که می تواند ما را به سـر منـزل     بکار گیریم.دانشگاه تعالی 

مقصود برساند و اال هر یک به تنهایی مشکالتی فـراهم مـی کننـد بکـارگیري بـدون دانـش سـبب انحـراف و         

کادرسازي امام
تربیت نیرو

کادرسازي امت



از یادگیري بدون بکارگیري سبب دور شدن از واقعیات و مالحظات واقعی جامعه می شود. پس باید دقت کـرد  
  دو طرف بوم نیفتیم.

  بعنوان مثال: اي که نباید از آن غافل شد مساله اولویت بندي استنکته در این مسیر 
در بسـیج  آموزش زبان انگلیسی ممکن است در آینده بـراي فـردي جهـت خـدمت بـه انقـالب الزم شـود امـا         

  این کار را انجام دهیم.  ما نیست  و اولویت وظیفه دانشجویی
 اولویت ها را حضرت آقا در دیدارهایشان با دانشگاهیان و تشکل هاي دانشجویی مشخص کـرده انـد  بسیاري از 

  :که این اولویت ها با بررسی بیانات ایشان به شرح زیر می باشد
  تزکیه،خودسازي،تقویت ایمان و ارتباط وسیع با خدا

  آشنایی عمیق با معارف اسالمی
  آشنایی با مبانی انقالب اسالمی

  با ظاهروباطن نظام سلطهآشنایی 
  بصیرت و قدرت تحلیل مسایل

  آرمان گرایی و مطالبه گري از مسئولین
  دفاع منطقی، مستدل و درعین حال قوي و با افتخار از نظام جمهوري اسالمی

  مطالبه گري و نقد دانشجویی
  حفظ تشکیالت با اصول اسالمی و رعایت ارزش ها و اعتقادات

   ترین شرایط امید به آینده حتی در سخت
 )هاي دانشجویی انقالبیبه تشکل حضرت آقا پیام شفاهیتوضیحات حاج آقا محمدیان در مورد (

  
این است که این مجموعه انتظار ایشان از مجموعه دانشجویان در راستاي عملی کردن این اولویت ها، از طرفی 

  مطالعه می کند و عمل میکند: ،یردگمی کند مشورت می خودش فکر 
اینی که چه کار باید بکنید، چه جوري باید عمل کنید، چه جوري باید تبیین کنید، اینها چیزهائی نیست که من بیـایم فهرسـت کـنم،     "

بگویم آقا این عمل را انجام بدهید، این عمل را انجام ندهید؛ اینها کارهائی است که خود شماها باید در مجامع اصلیتان، فکریتـان، در  
بنشینید، راهکارها را پیدا کنید؛ لیکن هدف مشخص است: هدف، دفاع از نظام اسالمی و جمهوري اسـالمی اسـت در    اتاقهاي فکرتان

یـد بـا ایـن جریـان     اي. باي علمـىِ رسـانه  ي متکی به زور و تزویر و پول و امکانات عظیم پیشرفتهجانبهي با یک حرکت همهمقابله
  ".شیطانىِ خطرناك مقابله شود

نگفتیم سربازان، چون سرباز فقط منتظر است که بـه او بگوینـد    .ایددر این جنگ نرم، شما جوانهاي دانشجو، افسران جوان این جبهه"
گیري و اراده ندارد و باید هر چه فرمانده میگوید، عمل پیش، برود جلو؛ عقب بیا، بیاید عقب. یعنی سرباز هیچگونه از خودش تصمیم

ها طراحیهاي کالن را میکنند. افسر جوان تو صحنه است؛ هم بـه  ها و یگانهاي بزرگ، چون آنکند. نگفتیم هم فرماندهانِ طراح قرارگاه
دستور عمل میکند، هم صحنه را درست میبینید؛ با جسم خود و جان خود صحنه را میآزمایـد. لـذا اینهـا افسـران جواننـد؛ دانشـجو       



اوضـاع را هـم میبیننـد، در    نقشش این است. حقیقتاً افسران جوان، فکر هم دارند، عمل هـم دارنـد، تـو صـحنه هـم حضـور دارنـد،        
هاي مسائل اجتماعی، مسائل سیاسـی،  اي دارد؟ اگر در زمینهخوب، با این تعریف، استاد دانشگاه چه رتبه .چهارچوب هم کار میکنند

ـ    ما کـه اسـتاد او   مسائل کشور، آن چیزهائی که به چشم باز، به بصیرت کافی احتیاج دارد، جوان دانشجوي ما، افسر جـوان اسـت، ش
اي هستید که باید مسائل کالن را ببینید؛ دشمن را درسـت شناسـائی بکنیـد؛ هـدفهاي     ي باالترِ افسر جوانید؛ شما فرماندههستید، رتبه

طراحی کالن بکنید و در ایـن  هاي دشمن، آنچنانی که خود او نداند، سر بکشید و بر اساس او، دشمن را کشف بکنید؛ احیاناً به قرارگاه
  ".هاي مختلف، فرماندهانِ باال این نقشها را ایفا میکنندطراحی کالن، حرکت کنید. در رتبه

حال که انتظار و هدف ما از کادرسازي مشخص است و می دانیم که در دانشگاه هم باید به دنبـال چـه چیـزي    
  ق بپردازیم :برویم خوب است به بررسی شاخص هاي یک کادر الی

  کادرخوب و الیق  افرادي هستند که :
 هدف ها را خوب بفهمند -1
 راه را خوب تشخیص دهند -2
 خوب تصمیم بگیرند -3
  خوب اقدام کنند -4

  
  ابعاد کادرسازي:

  جامعی باشیم که واجد ابعاد زیر است: در کادرسازي باید به دنبال تربیت نیروهاي
 مدیریتی: -1

. همچنـین  سازماندهی و کنترل منابع انسانی و مادي را دارا باشـد  تربیت نیرویی که قدرت برنامه ریزي،
ت هاي مختلف جامعه را توان مدیریت بخش هاي مختلف پایگاه و در آینده انشااهللا توانایی انجام مسئولی

  داشته باشد.
  تربیتی: -2

در میـان   الگـو و اسـوه   و به عنـوان  ارتقا شخصیت متربی را داشته ي که توانمندي رشد واتربیت نیروي 
  داشته باشد.را به عنوان یک مربی اثیر گذاري توانایی ت دانشجویان با

 
 علمی: -3

تربیت فردي که از جهت علمی برجسته و موفق و توانایی ارتقاء علمـی و مـدیریت آموزشـی دیگـران را     
در قالب استاد و پژوهشگر و یـا مسـئولیت هـاي آموزشـی را داشـته       توانایی حضور علمی،داشته باشد و 

  باشد.
 اجتماعی: -4

  .نیروي فعال و پر شور داراي قدرت تعامل و ارتباط سازنده با دیگران و موفق در صحنه اجتماع و خانواده
 بصیرت: -5



حضـور مـوثر   تربیت نیروي بصیر آگاه و والیت مدار که توان حرکت بخشی و روشن بخشی دانشجویان و 
  خواه و بصیر داشته باشد. در فضاي سیاسی جامعه بعنوان نیروي آرمان

  
 
  روش باید جزئی  اصول باید کلی  مبانی

  لزوم تکلیف مداري و حق طلبی  خدامحوري

 ارتقا معرفت دینی -1
 تعمیق بصیرت سیاسی -2
 تربیت اسالمی -3
  

  لزوم جامع نگري و رشد همه جانبه  واقعیت دو بعدي انسان
 برنامه هاي معنويایجاد  -1
ــادي و    -2 ــاي م ــه نیازه ــه ب توج

  معیشتی
برتري بعد معنوي بـر بعـد   

 اعطاء مسئولیت هاي تربیتی -1  لزوم تقدم بعد تربیتی بر سایر ابعاد  جسمانی
  فعالیت توام با نظارت تربیتی -2

  شایسته ساالري تقدم حق بر باطل  حقیقت مداري

تعــــادل(جلوگیري از افــــراط  -1
 وتفریط)

 قابلیت هاشناسایی دقیق  -2
  ارزشیابی دقیق عملکردها -3

ــل    عقل مداري ــکوفایی عق ــی و ش ــت افزای معرف
  دوره مبانی معرفت دینی  نظري

  بصیرت افزایی  ابتناي ارزش بر دانش
  کارآمدي و اثر بخشی

استفاده جدي از عنصر نظـارت  
  در فعالیت نیرو

  
   



  فصل سوم :
  روش هاي عملیاتی کادرسازي؟

  
د، تشـخیص دهـ   خـوب  د، راههـا را بفهمـ  خـوب  هـدفها را  کـادر یعنـی نیرویـی کـه    از نظر مقام معظم رهبري 

    .داقدام کن خوب د وتصمیم بگیر خوب بتوانند
اسالمی مورد بحث قرار می دهیم تـا درفضـاي دانشـگاه برنامـه هـا      این چهار ویژگی را به عنوان معیار کادر نظام 
انقالب اسالمی و آرمان هاي آن باشد، فی الواقع برنامـه  ري در تراز ددراین محورها صورت بگیرد تا محصول آن کا

که توان تشخیص و فهم هـدف و   یالت دانشجویی باید در مسیري که خروجی آن تربیت نیروهایی استي تشکاه
مسیر و نیز قدرت اجراي درست داشته باشندکه در این صورت در کادر سـازي موفـق عمـل کـرده انـد البتـه در       

اگـر بخـواهیم    ،ادرسازي هم کار عمومی الزم است و هم کار خاص  و براي جمع محدود ترفرآیند فعالیت هاي ک
ی و سرگروه داریـم کـه   کار تربیتی و نیروسازي انجام دهیم نیاز به شبکه سازي و جمع هاي محدود با حضور مرب

اقـدام درسـت تبـین گردد.لـذا حلقـه هـاي صـالحین         راه توضیح داده شود وهدف و  ،براي مخاطب در این گروه
دانشجویی در جهت فعالیت هاي بسیج دانشجویی الزم است.حلقه هاي صالحین عبارت است از جمـع محـدودي   
از افراد هم سطح که به صورت هدفمند به وسیله شرکت در جلسات تربیتی و ارتباط اثر بخش در خارج جلسـات  

ی مسئول حلقه با مشارکت تمامی اعضاي حلقه و هـم افزایـی مـوثر، مسـیر     با هدایت گري، کنترل و جهت بخش
مشخصی در عرصه هاي تربیتی، معرفتی و بصیرتی را می گذرانند و مراتب رشد و تکامـل خـویش را بـا مطالعـه     

  هم اندیشی، مشاوره و انجام و عملیات در ابعاد مختلف طی می کنند. مباحث،
این حلقات صالحین از کارهـاي بسـیار خـوب و برجسـته اسـت و در       ":دصالحین فرمودنرهبر معظم انقالب در تایید طرح 

  "باید آن را کاملتر کرد. که انشااهللا روز به روز طریق همین تکمیل بسیج قرار دارد
حلقه هاي صالحین متناسب با فضاي دانشگاه یعنی حلقه ها و جمع هاي تربیتی که در سطوح مختلف شکل می 

این حلقه ها کادري با ویژگی چهارمحوري که رهبري فرمودند می باشد لذا کلیه برنامه هاي کـه  گیرد و محصول 
  حلقه هاي صالحین شکل می گیرد. ن چهار عنوان مطرح می شود در بستردر ذیل ای

  
خروجـی تشـکیالت خـوب     ،است کـه کـادرخوب  مهم دقت به این نکته قبل از ورود به بررسی این چهار ویژگی، 

تشکیالتی که فقط کـار   قوي باشد خروجی آدمهایش هم قوي هستند مثال ،است یا به تعبیري هر چقدرتشکیالت
یا تشکیالتی کـه در فضـاي مجـازي حضـورکم رنگـی دارد       د نمی تواند آدم سیاسی تربیت کند وفرهنگی می کن

  .شند تربیت کند و..نمی تواند افرادي که فضاي مجازي را بخوبی درك کرده با
تشـکیالت معبـد   "وقتی صحبت از تشکیالت می کنیم باید به یاد آن جمله شهید بهشتی بیفتیم که می فرمودند 

  نشود!! "معبود"تبدیل به  که رساند البته تشکیالتی همین جمله اهمیت و قداست تشکیالت را می "است



 ،مختلف برنامـه دارد و چنـد بعـدي اسـت     با روحیات افرادتشکیالتی است که براي  ،قوي تشکیالت منظورمان از
سعی کرده است همه نیاز هاي اعضایش را در درون خود پاسخگو باشد، تشکیالتی اسـت کـه   تشکیالتی است که 

با هـم درد   ،باهم تفریح می کنند ،باهم درس می خوانند ،اعضاي آن درکنار هم عالوه بر کار براي اسالم و انقالب
روابط بین افراد در عین داشتن نظـم تشـکیالتی داراي روح بـرادري اسـت و اعضـا اگـر در هـر        و دل می کنند و 

  موضوعی به مشکل بر بخورند تشکیالت و اعضاي آن را جایی می دانند که می تواند به آنها کمک کند.
  
  

  یعنی چهارچوب فکري صحیح بسازیمهدف ها را خوب بفهمند: 

  راهکارها:  

  مطلوبایجاد جمع رفاقتی 

تجربه کرده ایم که وقتی چند تا از بچه هاي بسیج به دور از فضاهاي رسمی همه ما شاید این موضوع را 
مانند جلسه دور هم جمع می شوند فضا براي بحث و صحبت در مورد موضوعات و اهداف کالن بـاز مـی   

ایـن بحـث هـا شـکل     شود. پس هرچقدر بتوانیم این جمع ها را بیشتر بوجود بیاوریم کمک کـردیم کـه   
 بگیرند:

o اماکن مذهبیسینما، مسجد، هیات و ، سلف ، دسته جمعی 

o باهم درس خواندن 

o پاتوق داشتن 

می شود جایی یا زمانی را به طور خاص براي این نوع جمع ها در نظر گرفـت مـثال چهارشـنبه    
    اهیا دوشنبه صبح ها زیارت عاشورا سر مزار شهداي گمنام دانشگ صبح ها بوفه دانشگاه

تـامین  در راستاي و  بحث دور از فضاي رسمی، شوخی و خندههر چقدر که این جمع ها داراي 
 بهتر می تواند هدف ما را تامین کند.باشد،  نیازهاي بچه ها

 
 بستر سازي تشکیالتی براي فهم اهداف 

غیر رسمی مانند ایجاد فضاي صمیمی که در باال توضیح داده شد می شـود از فضـاهاي   عالوه بر کارهاي 
 با اهداف استفاده کرد:اعضا رسمی نیز براي شناساندن و آشنایی 

o جلسه بحث و گفتگو 



جلسات بحث و گفتگو یکی از ابزارهاي خیلی خوب براي جا انداختن این اهداف است کـه مـی   
مـورد آن   در استاد باشد و یا اینکه خود بچه ها با هم به صحبتاین جلسات با حضور یک  تواند

  .بنشینند
یکی از دانشگاه ها نقل می کردند ما هر سال در اواسط ترم اول یک جلسه اي را بـا بچـه هـاي     

چـرا  "چـرا دانشـگاه؟  "خودمان و وروودي هاي جدید و قدیمی تر هاي مجموعه می گذاریم که 
نظـرش را مـی دهـد و بـا کمـک       افـراد هر یـک از   و "نشجویی؟چرا بسیج دا" "کار تشکیالتی؟

براي ایـن   آنهابعد از جلسه هر یک از  قدیمی تر ها سعی می کنند حرف هایشان را کامل کنند.
سواالت چندین جواب در ذهنش دارد که خودش هم در رسیدن به آن جواب فکـر کـرده و االن   

  احساس خیلی خوبی دارد.  

o کالس 

 شود در قالب یک کالس و با حضور استاد برگزار کرد. ومباحث معرفتی را میخیلی از عناوین 

o گروه ایمیلی و فضاي مجازي 

با گسترش استفاده از فضاي مجازي،سامانه پیامکی، نرم افزارهاي پیام رسـان فـوري میتـوان از    
شـب یـک جملـه از     8این ابزار در این راستا کمک گرفت بطور مثال هـر شـب جمعـه سـاعت     

پیامک شود و یا قسمت هـاي مختلـف    اعضاءآقا در مورد انتظارات شان از دانشجو براي حضرت 
 بفرستیم و ذیل آن جمالت با هم بحث کنیم.    آنهاایمیل براي  10پیام قطع نامه را در 

 هدایت مطالعات 

 اعضاي مجموعه است. معرفی منابع و هدایت سیرهاي مطالعاتی ،یکی از کارهاي دیگر در این زمینه

o   حلقه هاي مطالعاتی 

گـاهی اوقـات    نگاه تبیین اهداف انتخاب کرد. حـال حلقه مطالعاتی را با  می توان موضوع کتابِ
 خیلی رفاقتی و دوستانه است وگاهی اوقات خیلی رسمی. مطالعاتی این حلقه

o هدیه کتاب 

هـا  آنبراي خواندن یک کتاب خوب مـی شـود آن را بـه     دانشجویانخیلی از اوقات براي ترغیب 
این کار عالوه بر ترغیب بیشتر به خواندن کتاب سبب افزایش صمیمیت بـین اعضـا و    .هدیه داد

  دلدادگی بیشتر به مجموعه شود.    

o ایمیل محتوایی 

 



 در اجراي پروژه 

جـا انـداخت    اعضـاء خیلی از اهداف ریز و آنهایی که ظرافت هایی دارند را می شود در دل پـروژه بـراي   
در بیاورد در دل کار با مسـائلی ماننـد    نشریه مفاسد اقتصاديبعنوان مثال کسی که می خواهد در مورد 

آشنا می شود. و از نکات مثبت  درك مطالبه گريو  مبارزه با فساد، عدالت خواهی فهم آرمان هایی مثل
این نوع یادگرفتن ها این است که از ماندگاري بسیار بیشتري برخوردار است چرا که شخص آن مفـاهیم  

 را به کار می گیرد و بواسطه کاري که دارد انجام می دهد ذهنش با آن مفاهیم درگیر است.

  راه را خوب تشخیص دهد

تخاب راه درست و تشخیص اناهمیت راه است.  خوبِب اسالمی تشخیصِ القان یکی دیگر از ویژگی هاي کادر تراز
 .اگر هدف درست باشد ولی راه غلط باشد این راه غلط آن هدف خوب را هم ضـایع مـی کنـد   که در این است  آن

ایـن   و ثابـت قـدم بـدارد    هیم ما را به راه راست هـدایت کنـد  بار از خدا بخوا 10شده است هر روز  واجب در دین
  .اهمیت انتخاب مسیر را می رساند سالهم

آگاهی و معرفتی که بـه شـخص    تشخیص راه چیزي است که هم نیاز به تجربه دارد و هم نیاز به معرفت وآگاهی.
  .ابزار شناسی مانند و معیارها را برایش مشخص می کند می دهددید کالن 

 عـین حـال  در و هسـتیم   آنهـا براي انجام کارها ناگزیر بـه اسـتفاده از   فهم ابزارها از این جهت ضروري است که  
بیانیـه داد هـم مـی     معموال براي انجام یک کار چندین ابزار وجود دارد بعنوان مثال در یک موضوع می شود هـم 

کمک بسـیاري بـراي انتخـاب     ،.شناخت این ابزارها و اقتضائات هر کدام شود تجمع برگزار کرد هم نشریه زد و ...
  درست آنها می کند.  

 آگاهی و اطالع 

اتفاقـات و مسـائل    آگـاهی و اطـالع از   کمک زیادي در تشخیص راه درسـت اسـت  یکی از چیزهایی که 
ناظر به فضاي دانشگاه است و گاه نـاظر بـه فضـاي سیاسـی      مون است حال این مسایل گاهی اوقاتپیرا

 فرهنگی اجتماعی جامعه است.

o  مسایل سیاسی و فرهنگی 

 پیامکمانند استفاده از قابلیت هاي ارتباطی جدید و آگاهی از این مسائل اطالعراه هاي  یکی از
یـک شـخص بـه    که می تواند در فضـاي رفـاقتی توسـط     یا نرم افزارهاي پیام رسان فوري است

  دیگري ارسال شود.



بـراي بدسـت    روزنامه و سایت ها می توانـد روش دیگـري   استفاده و مراجعه به خبرگزاري ها و
آوردن این اطالعات باشد فقط باید دقت کرد که این کار آفتی دارد آنهم اینکه اطالعات بدسـت  

اسـت.در ایـن زمینـه     اقیانوسی به عمق بند انگشت آمده از این طریق خیلی عمق ندارد و مانند
خودتـان را، سـایتهاي سیاسـی و اوراق     فـت معرعزیـزان مـن! سـقف     "می فرمایند:حضرت آقا 

 ".شما اینها نیست معرفتها و پرسه زدن در سایتهاي گوناگون قرار ندهید؛ سقف روزنامه

 رفاقتی 

 خبرگزاري : آفت اقیانوسی به عمق بند انگشت 

o مسائل دانشگاه 

نمی توانـد  پایگاه بسیجی که از دانشگاه خود خبر نداشته باشد و نداند در دانشگاه چه می گذرد 
اگـر مـا    .نقش موثري در دانشگاه داشته باشد و نمی تواند جایی که الزم است وارد میدان شـود 

چگونـه مـی خـواهیم مسـائل فرهنگـی       ،ندانیم در شوراي فرهنگی دانشگاه چـه گذشـته اسـت   
 دانشگاه را حل کنیم؟ براي این کار می شود راهکارهایی ارائه کرد:  

 ه و دانشکده ها را به طـور متمرکـز جمـع کنـیم و بصـورت      : اخبار دانشگانشریه داخلی
 داخلی بین اعضا مجموعه پخش کنیم.

 قسمتی از وقت اول جلسات را به بیان اخبار دانشگاه، دانشکده ها بگذاریم 

       جلسه با مسئولین و معاونین دانشگاه هم می تواند در ایـن زمینـه کمـک کنـد اگرچـه
   .شودنقش مطالبه گري جلسه نباید کمرنگ 

 در اجراي پروژه 

شناخت راه هاي عملیاتی در خیلی از حوزه ها بگونه اي است که شخص باید بطور مشـخص و تخصصـی   
مثـال شخصـی کـه درگیـر مسـاله      بعنوان  تواند آن راه ها را شناسایی کندبا آن موضوع در گیر شود تا ب

ي پولی است خیلی بهتر و دقیق تر می تواند راهکار مبارزه و مقابله با آفـت هـاي ایـن پدیـده را     دانشجو
بیان کند یا در زمینه مطالبه گري هاي تخصصی که افراد بنا به رشته و تخصصی که دارند شروع به کـار  

تشـخیص   و مطالبه گري می کنند این اشخاص در فرآیند مطالعه و مطالبه گري اسـت کـه مـی تواننـد    
 دهند چه راه هایی براي این مشکل وجود دارد و هر کدام چه مالحظاتی دارد.    

  خوب تصمیم بگیرد

  دور از جو زدگیبه 



کار در عین حالی که باید برخواسته از روحیه آرمان خواهی و مطالبه گري باشد در عـین حـال بایـد بـه     
 .شود دور از جو زدگی باشد و بر مبناي فکر و منطق تصمیم گرفته

 هدف وسیله را توجیه نمی کند 

نمی شود در عمل دلیل توصیه هاي دینی فراوانی داریم که صرف به حق بودن، صرف نیت خوب داشتن 
  زدي می کرد تا به فقیران غذا دهد.  مانند آن شخصی که د رفتار کنیمازین اخالقی و شرعی خالف مو

باشد. در عین حـال بـه چنـد مـورد از آنهـا مـی       این مورد باید سرلوحه کارها در تشکل هاي دانشجویی 
 پردازیم:

o تقوا 

تشـکیالت  در حضـور  از رعایت تقوا است باید دقت کنیم هدف مـا   مهمترین اصل در این زمینه
افزایش تقواي فردي و اجتماعی است حال اگر قرار باشد به خـاطر تشـکیالت پـا بـر روي تقـوا      

 بگذاریم که نقض غرض کرده ایم.  

o دروغ نگفتن 

مساله دروغ گفتن است. دروغی که در احادیث داریم  خیلی گریبان گیر است یکی از رذایلی که
  بعنوان مثال : اگر همه گناهان را در یک اتاق جمع کنند کلید آن اتاق دروغ است.

    می خواهیم گزارشی را از وضعیت دانشگاه ها وعملکرد خودمان ارایه کنیم بـراي بهتـر
وضعیت دانشگاه را خیلی بدتر از آن چیزي که هست بیان می نشان دادن کار خودمان 

 کنیم.

    یا می خواهیم براي حل مشکلی آن را رسانه اي کنیم آنقدر پیاز داغش را زیـاد نکنـیم
 .که موضوع چیز دیگري به نظر بیاید

 تفویض صحیح کار 

تصمیم در مورد این است که چه کسی این کـار را انجـام    خوب تصمیم گرفتن، قسمت هاي مهم یکی از
دهد. بسیار اتفاق افتاده که کار خوب توسط آدم هاي ناکارآمد زمین خورده اسـت. در ایـن کـار سـپاري     

 باید به نکات زیر توجه کرد: 

o  یک کار را نکندفقط یک نفر همیشه. 

مسـئول اسـبق بسـیج    چرخش نیروها و بکارگیري آدم هاي جدید شرط حیات مجموعـه اسـت   
اگر کاري بدون نقـص   می گفتیم (ع)دانشگاه امام صادقمی گفتند ما در  (ع)دانشگاه امام صادق

کاري انجام نشده است بعد درتوضیح اشاره می کردند وقتی همایشی بـدون نقـص و    شودانجام 



خطـا کنـد    کارها را انجام نداده است که بخواهد ،یعنی شخص تازه کاري انجام می شودمشکل 
 ،ولی حرف درستی اسـت.باید اجـازه داد افـراد    ري اغراق همراه باشدشاید این نگاه با مقداالبته 
   .مختلف را تجربه کنند ودر ابعاد مختلف قوي شوند ياکاره

o دقت به ظرفیت آدم ها و وضعیت زندگی شخصی و درسی شان 

دقـت نمـی شـود     ایـن نکتـه  واگذاري به در یکی از علت هاي زمین خوردن کارها این است که 
از طرفی قرار است یک کار اجرایی سنگین انجام دهـد یـا   و بطور مثال شخصی که امتحان دارد 

به امتحانش می رسد وکار زمین می ماند و یا اینکه شخص به کـار اجرایـی اش مـی رسـد و از     
 امتحان می ماند که در هر دو صورت مجموعه ضرر کرده است.

o سئولیت هاي مختلفچرخش نیروها در بین م 

این موضوع از این جهت مهم است که ما می خواهیم افراد را به صورت چند بعدي تربیت کنیم 
یعنی آدم فرهنگی اي که بداند کار سیاسی چیست بداند کار علمی چیسـت بدانـد کـار نشـریه     
چیست و ... البته قطعا شخص بنا به عالقه و فرصتش در یکی از این ها قوي تر مـی شـود ولـی    

 ه در مورد بقیه مسئولیت ها و کارها خالی الذهن نباشد.  مهم اینجاست ک

o ت نکنند همیشه مسئول باشند و کارهاي معمولی نکننددبعضی عا 

درکارسپاري ها باید دقت کرد که این روحیه در بین بچه ها جـا نیفتدکـه یکسـري فکـر کننـد      
وذ این روحیـات در  فقط باید مدیریت کنند. خود مسئول بسیج بهترین الگو براي جلوگیري از نف

ببینند مسئول مجموعه خودش کارهاي ابتـدایی را انجـام مـی دهـد      اعضاوقتی  مجموعه است؛
توجـه بـه ایـن مسـاله در زنـدگی      ط مسئول باشند. این حس بهشان دست نمی دهد که باید فق

تـوي  "سرداران جنگ هم دیده می شود بعنوان مثال در مورد شهید زین الدین نقـل مـی کننـد:   
تدارکات لشکر، یکی دو شب، می دیدم ظرف ها ي شام را یکی شسته. نمی دانستیم کار کیه. یک شب، مچـش  

 "»من روزها نمی رسم کمکتون کنم. ولی ظرف هاي شب با من«را گرفتیم. آقا مهدي بود. گفت 

o به طرف نقش بدهید 

یک زمانی ما به شخص می گوییم این مطلب را بخوان وغلط هاي امالیی اش را بگیر یک زمانی 
می گوییم شما مسئول ویراستاري نشریه هستید که البته کار ویراستار خواندن و رفع غلط هاي 

 نشریه است این دو باهم خیلی فرق می کند چند مثال دیگر:  

 هاي آزاد اندیشی بسیج مسئول آزاد اندیشی در دانشگاه نه کرسی 

 مسئول برد نه مسئول مطلب گذاشتن در برد 



o هزینه معقول براي احتمال اشتباه و خطا در عوض رشد و تربیت 

در خیلی از اوقات اگر کـاري را خـود مـا     .این مساله یکی از قسمت هاي سخت نیروسازي است
که توضیح و جـا انـداختنش    حالیشود در  بهتر و تمیز تر انجام می انجام دهیم آن کار سریعتر،
عالوه بـر   چراکهندارد مشکل است  وارد این حوزه شده است و تجربه براي شخص دیگر که تازه

کار را سر زمان معین و با کیفیـت  آن شخص  استممکن  ،صرف زمان براي یاد دادن و آموزش
جـدایی نـا پـذیر از    ولی نکته مهم در اینجا این است که این مساله جزء  مورد نظر تحویل ندهد

 چیزي که باید به آن دقت داشت این است که این هزینه هزینـه منطقـی اي   امر تربیت است و 
را بیشـتر  مثال در برخورد با ورودي هاي جدید و کارسپاري ایـن نکتـه    باشداي مدیریت شده  و

شـد کـه   باید لحاظ کرد از طرفی کاري که براي یک ورودي تعریف می کنیم نباید کـار گلـی با  
شخص احساس کند کار کم ارزشی دارد انجام می دهد و هم باید زود بـازده باشـد کـه شـخص     

چیز جدیدي یاد گرفته است با وقتی که به درسـش هـم    ل گرم شود و هم اینکه در این مسیرد
 .لطمه نخورده است

o اختیار و مسئولیت پذیري توامان 

یکی از مشکالت ما در واگذاري مسئولیت این است که اختیـار الزم را بـه شـخص نمـی دهـیم      
بطور مثال اگر شما شخصی را به عنوان مسئول پشتیبانی اردو گذاشتید باید این شخص اختیـار  

مسـئول پشـتیبانی بایـد بدانـد کـه در قبـال       داشته باشد که تیمش را خودش بچیند از طرفـی  
وقتـی  بایـد جـا انـداخت     پـس  .باید مسئولیت کارهاي آنها را هم بپذیرد ،شاختیار انتخاب تیم

کاري را داریم به کسی واگذار می کنیم باید خودمان مسئولیت انتخـاب و واگـذاري را برعهـده    
       .بگیریم

م شـخص بایـد در نحـوه    بطور مثال در نشریه وقتی نوشتن موضـوعی را بـه کسـی مـی سـپاری     
پرداخت به موضوع مختار باشد در عین ما به عنوان مسـئول کـار بایـد در قبـال ایـن واگـذاري       

 .داشته باشیمنظارت و بر خروجی  احساس مسئولیت کنیم

o اگر میخواهید عملکرد یک شخص را تغییر دهید نگرشش را به کار عوض کنید. 

 جرات عمل 

وقتی صحبت از جرات عمل می کنیم منظورمان هم جرات عمل در انجام یک کـار اسـت و هـم تقویـت     
  جرات عمل در مجموعه است.  



در عین حالی که در واگذاري تا حدودي باید دست شخص را باز بگـذاریم در عـین حـال شـخص نبایـد      
با شرکت خودمـان یـا جانشـین در     مساله گاهی این  کند که مسئول مجوعه با او همراه نیست،احساس 
و شاید از همـه مهمتـر پیگیـري و صـحبت بـا       مرحله عمل و اجرا درکمک با گاهی حاصل شودجلسات 

  .خود فرد است
از طرفی مسئول مجموعه هم باید جرات عمل براي انجام کارهاي بـزرگ و مـوثر را داشـته باشـد بطـور      

د یا برگزاري یک تحصن یـا تجمـع در یـک موضـوع     مثال برگزاري یک اردوي تشکیالتی با رویکرد جدی
   مهم.

 کار مشورتی 

در معارف دینی ما تاکید زیادي به مساله مشورت گرفتن و دوري از خودرایی شده اسـت و کـم و بـیش    
همه ما به برکات مشورت گرفتن آشنایی داریم ولی بکار گیري این مساله و جمع زدن آن با کار اجرایـی  

 ت ریزي است:و مدیریتی داراي نکا

o مشورت شخصی و ترتیب اثر دادن 

همیشه مشورت ها را منوط به جلسه و جمع نـدانیم خیلـی از افـراد صـاحب نظـر در مجموعـه       
هستند که به دلیل مشغله هاي خارج از دانشگاه امکان حضور در جلسات را ندارند می شـود بـا   

 کرد.این افراد به صورت شخصی مشورت گرفت و از نظراتشان استفاده 

o در کادر اجرایی مدیریت شورایی نداریم. 

رتی معنا ندارد و یک نفر باید باشد که حرف آخـر را بزنـد و تصـمیم    در مسائل اجرایی کار مشو
 .بگیرد

 مثال شوراي شهر و شهردار 

o زمینه اجرا ایجاد کنیم تا زمینه رشد فراهم شود 

برایش در مجموعـه فـراهم   اگر می خواهیم کسی یا چیزي رشد پیدا کند باید زمینه آن رشد را 
  کنیم مثال:

اگر می خواهیم تعداد افراد سیاسی مجموعه را افزایش دهیم می توانیم از پتانسیل دانشکده ها  
  استفاده کنیم و براي آنها معاونت سیاسی ایجاد کنیم 

ه ها به مسائل فرهنگی عالقه دارنـد مـی تـوانیم شـوراي فرهنگـی      اگر می بینیم عده اي از بچ 
تشکیل دهیم و بصورت هفتگی افراد را دور هم جمع کنیم و از نظراتشان استفاده کنیم و بـراي  

  انجام کارها نیز از ایشان کمک بگیریم.



 یا اگر می بینیم عده اي از بچـه هـا بـه مسـتند و فـیلم عالقـه دارنـد مسـابقه ي مسـتندي از         
مشکالت دانشگاه بگذاریم تا این افراد رو بیایند و بعد با همکاري خود این بچه هـا کـانون فـیلم    

  بسیج را تشکیل دهیم.
   کار سیاسی توسط دانشکده 

o اولویت کاري را بفهمد 

گاهی اوقات مـا  یکی از کلیدي ترین نکات در بسیج دانشجویی است.  مساله تشخیص اولویت ها
می آییم یک سري کار تعریف می کنیم و بعد بین آنها اولویت بندي مـی کنـیم در ایـن حالـت     
باید کارهاي با اولویت را انتخاب کنیم که معموال ما در بسیج اینطور عمل می کنیم ولـی شـاید   

ی را موضـوع بهتر باشد که در ابتداي هرترم با توجه به نکـات حضـرت آقـا ابتـدا اولویـت هـاي       
مشخص کنیم و بعد براي آنها قالب و برنامه پیش بینی کنیم. نکته مهم در این بین یـادآوري و  

 :ها در قبال اولویتما وظیفه تذکر این اولویت ها است. بطور خالصه 

 تاکید و یادآوري فراوان 

 تقدم بر کارها اگر مجبور به انتخاب شدیم 

  خوب اقدام کند

 پیگیري 

بعضا سخت ترین  و اصلی تـرین وظیفـه یـک مسـئول در بسـیج دانشـجویی مسـاله        یکی از مهمترین و 
 پیگیري کارهایی است که واگذار کرده است. پیگیري نسبت به :

o و مهمتر اینکـه در حـال انجـام     اینکه اصل کار انجام شده است یا خیر :اصل انجام گرفتن کار
   .است یا خیر

o بهتـر   مجموعه داردمسئول بواسطه احاطه اي که بر کارهاي  :هم جهت و هم راستا بودن کار
از هر کسی می تواند وضعیت و نسبت کارهاي مختلف را با هم بسنجد و اینکه بفهمد این کار با 
بقیه کارهایی که در حال انجام است چه نسبتی دارد چگونه باید باشد تا مشـکلی بوجـود نیایـد    

ا داشته باشد مثال یکی از دانشـکده هـا محتـواي خـوبی     یا چگونه باشد که بیشترین بهره وري ر
مـثال اگـر معاونـت    براي محرم آماده کرده است آن را براي هیات دانشـگاه اسـتفاه کنـیم و یـا     

فرهنگی و سیاسی براي یک مناسبت می خواهند کار انجام دهند ایـن کارهـا تزاحمـی از نظـر     
له اردو جنوب این نوع پیگیـري بسـیار مهـم    محتوایی و عملیاتی با هم نداشته باشد و یا در مسا



است که مثال بچه هاي فرهنگی خواسته اي دارند که باید از قبل به بچه هاي پشتیبانی بگوینـد  
 تا فراهم شود و اال امکان  اجرا آن وجود ندارد و ...     

در سـیره پیـامبر(ص) آمـده اسـت کـه چـون سـعد بـن معـاذ           : و درست کاري محکم کاري
پیکرش را به لب قبر آوردند، آن حضرت به درون قبـر رفـت و پیوسـته مـی گفـت:      درگذشت و 

تا این که درز خشت ها را پر کرد و قبر را هموار ساخت. چنین مـی  » سنگ بدهید، گل بدهید«
نماید که پیامبر، آن قدر قبر را خوب درست کرد که اصحاب در شگفت شدند که چرا این همـه  

إنّی لَأعلم أنّـه سـیبلی و یصـلُ إلیـه     " :پس آن حضرت فرمود !رمحکم کاري در ساختن یک قب
می دانم که به زودي فرسوده می شود و مـی  "عمالً أحکمه.البلی و لکنّ اهللا یحب عبداً إذا عملَ 

پوسد؛ اما خداوند، بنده اي را دوست دارد که چون کاري انجام می دهد، آن را درست (اسـتوار)  
  .انجام دهد

دقت به این نکته مهم است چرا که ابتـداي کـار، همـه     کارهاي بزرگدر زمینه کارهاي اجرایی 
توان ها کم و کمتر می شـود   هرچقدرکه می گذردتوان دارند و با دقت کار را جلو می برند ولی 

و سبب کم تر شدن دقت و کیفیت کار می شود. اینجا است که مسئول باید حواسـش بـه ایـن    
 عالوه بر تذکر تدابیري براي این مساله داشته باشد. ومساله باشد 

o اگرمی خواهیم کاري سر وقت برسد باید پیگیـر ایـن شـویم کـه قسـمت هـاي        :سرعت عمل
مختلف کار سر وقت انجام شود مثال اگر می خواهیم براي دو هفته دیگر نشریه در بیاوریم بایـد  

راحی جلـد یـک روز چـاپ و غلـط     دقت کنیم یک هفته وقت جمع آوري داریم یک روز وقت ط
گیري و چهار روز هم صفحه بندي و تیتر زنی. حال اگر می خواهیم سـر دو هفتـه آمـاده شـود     

 باید دقت کنیم هر کدام از کارهایی که گفتیم در آن زمان تمام شود

o بایـد دقـت کنـیم کـه      با توجه به حجم کارهایی که مسئول دارد :خود پیگیري داشته باشید
همانطور که در زمینه اخالقی محاسـبه  باید از خودمان هم کارها را پیگیري کنیم براي این کار 

یعنی یک لیستی از کارهـاي تشـکیالتی   داشته باشیم هم باید یک محاسبه تشکیالتی اي داریم 
که باید پیگیري کنیم براي خودمان درست کنـیم و هـر روز بـه آن نگـاه کنـیم و ببینـیم چـه        

    چه کارهایی مانده است.کارهایی انجام شده است و 

 محاسبه تشکیالتی خودمان 



 چک لیست تشکیالتی 

 پرکاري 

در برنامه هـا اسـت. شـاید    وز ما در بسیج آفت کم کاري و نبودن تنوع و ابداع شاید یکی از آفت هاي امر
مشکل هم در دید ما به کار تشکیالتی و بسیج باشد که ما وقت هاي مرده یمان و اصطالحا زنگ تفـریح  
هایمان را براي بسیج قرار می دهیم.در صورتی که کار نیاز به اندیشه و فکر مستمر و مـنظم دارد و بایـد   
دقت کرد حاج آقاي یکتا آن مقداري که ما را براي کارهاي نکرده یمان بازخواسـت مـی کننـد در مـورد     

  کارهاي کرده یمان بازخواست نمی کنند.
o   کم کاري کردن خودش نوعی تخلف است 

 رشد زیر فشار کار 

مشغول کار نشود رشد پیدا نمـی کنـد. البتـه بایـد در      وتا شخصی درگیر مساله در مساله تربیت و رشد 
 نظر گرفت این فشار در حد و اندازه آن شخص باشدو موجب دلزدگی اش از تشکیالت نشود.

o فشار کنترل شده اعمال کنید 

 شبکه شدن 

مساله شبکه شدن و ارتباط بین بچه ها یکی از راهکارهـاي بسـیار خـوب بـراي حفـظ و ارتقـا انسـجام        
ي اصـلی سـال (ماننـد جهـادي     ست.براي این شبکه سازي می شود از بستر هیات و یا اردوهات اتشکیال

 راهیان مشهد و ... ) استفاده کرد.

o  هیات 

o اردوهاي اصلی 

o حس کردن پشتوانه 

 انگیزه زیادي براي کار می دهد 

 جرات را باال می برد 

 کمک فکري 

o عهد اخوت 

 کادرسازي ورودي جدیدها 

کـار بـر    یکی از مهمترین دغدغه هاي هر پایگاه بسیجی در کشور است. جدیدرشد و تربیت ورودي هاي 
  روي ورودي ها دقت هایی دارد که اینجا به اختصار به آن اشاره می کنیم:

o چهار ویژگی کار ورودي جدید 



 براي شخصی که تازه وارد دانشگاه شده است مساله درس از اولویت بسـیاري  کم فشار :
در خیلی حوزه ها تازه کار است و زمان می برد تـا  برخوردار است. از طرفی این شخص 

بر کار مسلط شود پس در تعریف کار باید به این دو موضوع دقت کرد و کار باید بگونـه  
 اي باشد که فشار زیادي بر روي شخص نیاورد

 افزایش اعتمـاد  :اینکه شخص بتواند کار را در مدت کوتاهی انجام دهد سبب کوتاه مدت
به نفس شخص می شود و از طرفی به ما این قدرت را میدهد که سریع تر به شـناخت  

 بهتري از افراد برسیم.

 وجود خروجی محسوس هم در ارزیابی ما از شخص می تواند کمک خروجی محسوس :
کند و هم احساس خوبی به شخص می دهد که توانسته یک کار مفیـدي در مجموعـه   

 د.   بسیج انجام ده

 ایجاد ارتبـاط و تشـکیل تیمـی از خـود ورودي هـا      : دسته جمعی با ورودي هاي جدید
بوسیله خودشان خیلی می تواند موثر باشد چرا که اعضاي آن بواسـطه مسـائل درسـی    

و مـی شـود در   و نسبت به خلق و خوي هم آشـناترند  خیلی بیشتر با هم ارتباط دارند 
تشکیالتی هم تعریـف کـرد بعنـوان مثـال جمـع بچـه       کارهاي حاشیه این ارتباط زیاد 

 مذهبی هاي ورودي.

معموال در هر ورودي افرادي هستند که بدون اینکه ما به سراغ شان برویم خودشان به 
بسیج مراجعه می کنند و براي انجام کارها ابراز عالقه می کنند می شود از این افراد به 

  ودي ها استفاده کرد.عنوان سرشاخه و سرحلقه براي جمع کردن ور
در خیلی از دانشگاه ها این جمع ورودي ها را به یکی از افراد سال باالیی در آن رشـته  
که در بسیج است مربوط می کنند و این شخص هم بواسطه بزرگتر بودن و هـم رشـته   

ر کنـد و از ایـن ارتبـاط در راسـتاي     اي بودنش می تواند ارتباط بهتري با بچه ها برقـرا 
اندیشه هـاي حضـرت امـام و     -دانشگاه اسالمیبچه ها با مبانی معرفتی (مانند آشنایی 

آمـادگی  و هاي درسی و شخصی دادن مشورت  دانشجوي تراز انقالب اسالمی و...) -آقا
  مهارت در کار استفاده می کنند.

 براي شکل گیري جمع بچه مذهبی هاي ورودي ها 

o  مـی توانـد خیلـی    براي جذب و رشد ورودي هـا  از بین برنامه هاي یکسال چند برنامه است که
 موثر باشد مانند محرم و راهیان



 محرم و عزاداري براي ساالر شهیدان همیشه محور وحدت بوده است و خیلی از محرم :
امـام حسـین مـی آیـد حاضـرند بـدور از       آدم ها با جهت گیري هاي مختلف وقتی نام 

 کنند و وقت بگذارند. اختالف نظرهاي سیاسی فرهنگی در این راه فعالیت

 کارهایی که می شود در آنها از ورودیها استفاده کرد:

       ایـن  دعوت از ورودي ها در جلسـه تصـمیم گیـري در مـورد کارهـاي محـرم :
جلسات براي شناسایی استعدادها و آدم هاي خوش فکر خیلی می تواند مـوثر  

د بایـد صـبور   باشد.بعالوه در برخورد با ایده هایی که شاید در چارچوب نباشـن 
بود و اجازه داد شخص به راحتی حرف خود را بزند و سر فرصت دالیل اجرایی 

 نشدن و یا خوب نبودن طرح را براي شخص توضیح داد.

  دستهاندازي کمک گرفتن براي سیاهی و راه 

 در آوردن یک ویژه نامه براي ایام محرم 

 قیام سید الشهدا راه اندازي غرفه هاي فرهنگی، بحث و گفتگو در مورد فلسفه 

 ... و 

تولیـد کـرده    "هیات باید انقالبی باشد" با نامقرارگاه شهید باقري جزوه اي را 
صفر تا صد یک هیئت انقالبی از دل تجربیـات   شده استسعی  است که در آن

و خیلی از ابعاد مسـاله هیـات و محـرم در آنجـا      موفق دانشجویی معرفی شود
   .آمده است

  
  

   



  : چهارمفصل 

  یا نقش مسئول دررشد یک مجموعه کادرسازي یعنی خودسازي
  

روش الگوگیري است،یک نمونه کامل و یک الگـو بـه افـراد معرفـی مـی       یکی از روش هاي تربیتی در اسالم
  شود تا بقیه شبیه آن شوند، و از نظر اسالم دلیل اینکه پیامبران از میان انسان ها هستند همین است.

لَقَد کَانَ لَکُم فی رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنَۀٌ لِّمن کَانَ « پیامبر اسالم به عنوان الگوي مسلمانان معرفی شده اسـت  
کسـی  سوه یعنی اینکه الگوي عملی،در این آیه، ا  )33(سوره احزاب آیه » یرْجو اللَّه والْیوم الْآخرَ وذَکَرَ اللَّه کَثیرًا

  شود. باید مانند اورفتارها و اندیشه ها و اخالق  که
شود، در حقیقت کسی که مسئول است  الگوي دیگران نیز می ،هرکس هر چقدر به پیامبر نزدیک شود خود

مجموعـه  کـل  حضور او و عملکرد او در  ،و افرادي در مجموعه او حضور دارند مخصوصا مجموعه هاي ارزشی
  .  اثر گذار است

ري و فقط خالصه به بعـد معنـوي و اخالقـی نمـی شـود بلکـه در زمینـه کـا         ،وعه از مسئولاثر پذیري مجم
به عنوان مثال مسئولی که اهل کار فراوان و اهـل دقـت در انجـام کـار      تشکیالتی نیز این الگو پذیري هست

عـه  واست مجموعه اي پر کار و دقیق بوجود می آورد، مسئولی که در کارتشکیالتی و تیمی قوي اسـت مجم 
کار تیمی بار می آورد همانطور که یک آدم تئوریـک افـراد تئوریـک را بـار مـی       اي را معتقد به تشکیالت و

  .مسئول به سمت کمال در حرکت باشدآورد. پس اگر می خواهیم مجموعه به سمت کمال برود اول باید 
o : ح کنیم ، جامعه اصـالح شـده اسـت    اگر ما خود را اصال حضرت آقا در دیدار کارگزاران نظام

  .چون ما منشا اثریم
ما مسؤوالن باید خود را بسازیم؛ مرتّب با خود کلنجار برویم؛ یکدیگر را بـه حـق وصـیت کنـیم؛ یکـدیگر را      "

اي در مقابل یکدیگر، عیوبمان را صادقانه به هم نشان دهیم؛ بنا را بر رفع عیب بگـذاریم و  ارشاد کنیم؛ مثل آینه
روز بهتر کنیم. هر کس هم که جدیداً مسؤولیت را بر عهده میگیرد، با ایـن نیـت و بـا ایـن هـدف      روزبه خود را

وقت میشود تشـکیل دولـت   مسؤولیت را قبول کند که میخواهد براي خدمت به مردم، یک انسان صالح شود. آن
ند تا حد قابل قبـولی خـود را بـا ایـن     اسالمی. قواي مقنّنه و قضاییه و مجریه و مسؤوالن گوناگون ما باید بتوان

ي سوم است؛ مـا االن در ایـن مرحلـه قـرار     قالبها و معیارهاي دینی و اخالقىِ اسالمی تطبیق دهند. این مرحله
ي مجلسیم، اگـر عضـو دولتـیم، اگـر از مسـؤوالن قضـایی       ایم و باید دائم تالش ما این باشد. اگر نمایندهگرفته

، هر کجا قرار داریم، اولین و مهمترین وظیفه را اصالح کار خود بدانیم؛ چون اصـالح  هستیم، اگر روحانی هستیم
گیري من و شخص ما، صرفاً اصالح شخص نیست؛ ما منشأ اثریم و یک کلمه حرف و یک امضاء و یک تصمیم

پـیش از انقـالب   ي ایـم. دوره شما در جامعه تأثیر میگذارد. ما اگر خود را اصالح کردیم، جامعه را اصالح کرده



پرداختند. ما آن وقت به آنها ایراد میگرفتیم که به فکر جامعه و مردم هم گذشت که بعضی کسان فقط به خود می
  :باشید. گفت

  وین سعی میکند که بگیرد غریق را/  آن یک گلیم خویش به در میبرد ز موج
نباشید. االن آن زمان نیست؛ حاال من و شـما اگـر   میگفتیم به فکر غریقها هم باشید؛ فقط به فکر نجات خودتان 

ایم. اگر ما خود را اصالح کنیم، جامعه اصـالح شـده   به فکر خودمان باشیم، به طور طبیعی غریقها را نجات داده
  )21/9/1380(بیانات در جمع کارگزاران نظام جمهوري اسالمی؛ ".است

o »  الناس علی دین ماها» . الناس علی دین ملوکهم .  
کـردن ثـروت و   خلیفه شده بود، چون خیلی اهل جمع عبدالملکولیدبنها خواندم زمانی که در یکی از تاریخ "

آقـا!   :جواهرات و اشیاء قیمتی بود، مردم کوچه و بازار وقتی به همدیگر میرسیدند، مکالماتشان از این قبیل بود
اش راجع فالن لباس را آوردند، شما خریدید؟ آقا! فالن نگین را فالن کس آورده، شما خریدید؟ یعنی مردم همه

خلیفه شـد.   عبدالملکبن، سلیمانولیدبه خرید و فروش وسایل و اشیاء زینتی و امثال اینها حرف میزدند. بعد از 
سازي خیلی عشق میورزید. ایـن مـورخ میگویـد مـردم     سازي و ساختمانسازي بود و به کاخاو اهل ساختمان

حتّی وقتی براي نماز به مسجد میآمدند، یکی میگفت: آقا! شما کار ساختمانىِ منزلتان را تمام کردیـد؟ دیگـري   
شما فالن خانه یا زمین را خریدید؟ دیگـري میگفـت: آقـا! شـما آن دو اتـاق را اضـافه کردیـد؟         !میگفت: آقا

عبدالعزیز آمد. او اهل عبـادت بـود. مـورخ میگویـد     بنین قبیل بود. بعد از این دو نفر، عمرحرفهایشان همه از ا
مردمِ کوچه و بازار وقتی به هم میرسیدند، یکی میگفت: آقا! راستی شما دیروز دعاي مـاه رجـب را خواندیـد؟    

ر رفتـار مـردم دارد.   ابراین رفتـار ماهـا یـک تـأثیر قهـري د     بندیگري میگفت: آن دو رکعت نماز را خواندید؟ 
  " .زیستی بسیار چیز خوبی استساده

o      حضرت اقا : مدیر تاثیر مسقیم روي زیر مجموعه دارد و آن ها به کارهـا و رفتـار مـدیر نگـاه
 میکنند . 

یک مدیر در هر سطحی کـه   .تاني زیردستعزیزان من! ایمان را تقویت کنید؛ هم در خودتان، هم در مجموعه"
تـان، بـه برخوردتـان، بـه     اش دارد؛ آنها به شما و به رفتارتان، به حرکاتیم روي زیرمجموعههست، تأثیر مستق

(بیانـات در  "طور هم نیست که گناه ماها را کسـی نفهمـد  کنند؛ اینتان نگاه میتان و خداي نکرده به گناهخدمت
  )13/7/1383دیدار وزیر،مدیران و کارکنان وزارت اطالعات؛ 

o    اگر جایی دیدیم تیم و اعضاي زیر مجموعه ما لنگ می زند علت را در خودمان جسـت و جـو
 کنیم . چرا که اگر ما خود را اصالح کنیم جامعه درست شده است .  

 



  

  

نقش راس قله و مدیریت در 
مجموعه

ما منشا اثریم

الناس علی دین ماها

آن ها به کارها و رفتار مدیر 
نگاه میکنند

زیر مجموعه ما لنگ می زند 
علت را در خودمان جست و 

جو کنیم  



  ویژگی هاي که باید یک مسئول در بسیج دانشجویی داشته باشد :

 (ارتباط با خدا)تقوا و معنویت  
  داشت؟چرا باید به معنویات توجه  

 ایجاد ظرفیت براي پذیرش مسئولیت 
کـه مـا   آید. اینطوري به دست نمیبار سنگین احتیاج به آمادگی روحی دارد؛ این آمادگی روحی هم همین"

بگوییم آقا برو دلت را صاف کن، بله، اساس همان صاف کردن دل است؛ اما صاف کردن دل فقط از راه نماز، 
 .آیدراه ذکر به دست میاز راه توسل، از راه توجه و از 

ي اگر کسی خیال کند که میتوان دل و روح را بدون اینها صاف کـرد، سـخت در اشـتباه اسـت. از راه گریـه     
ي سـجادیه، دل انسـان صـاف    ي صحیفهشب، از راه خواندن قرآن با تدبر و با دقت، از راه خواندن ادعیهنیمه

 .دلت را صاف کن؛ هر کاري هم کردي، کردي طوري نیست که بگوییم آقا برومیشود؛ والّا این
شاءاللَّه این حرفها را اول در دل بنده مؤثر کند تا بلکه یک خرده آدم شویم؛ بعد هـم در دل شـما   خداوند ان 

شاءاللَّه از شما راضـی باشـد و بتوانیـد در    شاءاللَّه مؤثر قرار دهد. خداوند اندوستان و برادران و خواهران ان
(بیانات  ".ي الهیتان عمل کنید و در پایان این مدت هم خرسند و خوشحال باشیدطبق وظیفه طول این مدت

  )8/6/1384؛ اعضاي هیئت دولتدر دیدار 
 ! یک ساعت را براي خودتان و خداي خودتان قرار دهید 

روز، یک ساعت را براي خودتان و خـداي  دعا کنید، نافله بخوانید، توجه پیدا کنید، متذکر باشید؛ در شبانه "
خودتان قرار بدهید؛ از کارها و اشتغاالت گوناگون، خودتان را بیرون بکشید؛ با خدا و با اولیـاي خـدا و بـا    

با قرآن مأنوس باشید و در آن تدبر بکنید تعالیفرجه و ارواحنافداه) مأنوس بشوید؛اللَّهعصر(عجلّولى.  
هـا قـرار   من بیشتر از شما محتاجم که کسی این حرفها را به من بزند. بنده هم بایستی مورد همـین موعظـه   

طوري میتوان این بار سنگین و این امانت استثنایی الهـی را کـه در طـول ایـن     مان محتاجیم. اینبگیرم؛ همه
که بـر دوش شـما گذاشـت، بـه     چندین قرن بعد از صدر اسالم، خداي متعال آن را بر دوش احدي نگذاشت 

سـخنرانی در دیـدار بـا مسـئولین و کـارگزاران نظـام       ( ".سرمنزل رساند؛ والّا روسیاهی دنیا و آخرت اسـت 
 )23/5/1370؛ جمهوري اسالمی ایران

 غفلت بزرگترین عذاب خدا  
برادران! غفلت نکنیم. بزرگترین عذاب خدا بر یک ملت این است که آن ملت غافل بشـوند. بـدترین درد    " 

گیریهـا و  در دل و جان ما و در یکایک تصمیم. براي یک جامعه، غفلت آن جامعه است؛ از خدا غافل نشویم
، وقـت اعتبـار   کـردن کار اداري، کار سیاسـی، کـار نظـامی، کـار مـدیریت، وقـت پـول خـرج         -رکات ماح



باید خدا به یاد ما باشد. مـا بایـد    -کردن، در تمام مراحل دادن، وقت قانون گذراندن، وقت قضاوتتخصیص
 ".طوري این جامعه پیش خواهد رفتبراي خدا کار کنیم. این

 کـه   - و توجه به فقر ذاتی خود و اینکه فقط خدا اثر بخش اسـت  استمداد کمک الهی
 نتیجه آن توفیق الهی است که به شدت نیازمند آنیم .

شاه کلید خیلی از کارها است بخصوص در مواقعی کـه حجـم کارهـا زیـاد      نکات توجه به این
  .ند در بین همه آن کارها تنها استمی شود و انسان احساس می ک

خود اختیار ندارم و  یک توجه به خداوند و اینکه خدایا تو شاهد من هستی و من به تنهایی از
 تو هستی که اثر بخش در کارها هستی کمک کن که بتوانم این کار را انجام دهم.

  شاید همه ما تجربیاتی در این زمینه داشته باشیم مانند:   
یا خیلی از کارها را انجام می دهیم ولی می دانـیم اثـر گـذاریش بـا خداسـت ماننـد برنامـه         

خانمها یا از برنامه مشهد و راهیان تا نماز خوان شدن یکـی از  حجاب تا چادري شدن یکی از 
 .بچه ها

 شکرگزاري از خداوند 
  شکر مسئولیت سبب استمرار ، ازدیاد و دوام آن می شود . این نیاز به توجه دارد .                             
 توجه به عبادات و فرائض الهی 

  نماز اول وقت و کار و جلسه  نماز معیار درستی اعمال ماست . (توضیح بیشتر)
  حضرت آقا : قرآن خواندن روزانه سیره قطعی تان باشد. -قرآن خواندن روزانه 

 هدف وسیله را توجیه نمی کنددر اسالم روش ها مثل ارزش ها مهم هستند / 
در اسالم، روشها بسیار مهمند؛ روشها مثل ارزشها هستند. در اسالم همچنان که ارزشها بسـیار اهمیـت دارنـد،     "

روشها هم اهمیت دارند و ارزشها باید در روشها هم خودشان را نشان دهند. امروز اگر میخواهیم حکومت ما بـه  
ه حرکت کنیم. مسؤوالن بخشهاي مختلف، قواي معناي حقیقی کلمه اسالمی باشد، بدون مالحظه باید در همین را

گانه، مدیران میانی، همه و همه باید سعیشان این باشد که براي کارها و پیشبرد اهدافشـان، از روش سـالم و   سه
ها و دردسرهایی را هم به لحاظ کسـب   اخالقی استفاده کنند. استفاده از این روش ممکن است در جایی ناکامی

حال این متعین است که از نظر اسالم و از نظر امیرالمؤمنین، تشبث به روشـهاي  اما درعین قدرت به وجود آورد؛
خطبه هاي (بیانات در  ".گونه حرکت کنیموجه صحیح نیست. راه علی این است و ما باید اینهیچغیر اخالقی به

  )26/12/1379؛ نماز جمعه تهران
  مثال :

  تمام شود .دروغ نگفتن در کار هر چند به ضررمان 
 رهبري نه ریاست(  مدیریت توام با محبت و عواطف( 



در مجموعه بسیج نحوه مدیریت از جنس ریاست نیست بلکه از جـنس رهبـري اسـت در مـدیریت     
ریاستی شخص خود بیرون ایستاده است و می گوید این کار بشـود آنجـا برویـد ایـن کـار را انجـام       

راه نشان دهد خود در جلو مجموعه اسـت و مـی    دهید ولی در مدل رهبري شخصی که می خواهد
  گوید بیایید.

الزمه اش محبت و عاطفه است و اینکـه شـخص در دل مجموعـه خـود پـذیرش      این نحوه مدیریت 
قلـب هـا را تسـخیر     عاطفی داشته باشد مدل تربیتی حضرت امام هم به این صورت بود ایشان ابتدا

  .تربیت کردریق نیروها را هدایت و نمود و از این ط

( کتاب جاذبه و دافعـه ، محبـت   این روش چیزي است که ائمه علیهم السالم هم به آن تاکید داشتند 
    اهل بیت)

  خیلی از شهیدان و فرماندهان جنگ نیز به این نکته توجه داشتند.
نیز می آید چون شخص نمی خواهـد محبـوب   محبت و رفاقت ، اطاعت باید دقت کرد که در سایه  

ناراحت کند و بعالوه اشخاص شبیه آن کسی می شوند که دوستش دارند واینجا تاکیدي بـر   خود را
  محور بودن مسئول در تربیت افراد مجموعه دارد.

،مـرام ،   ، حقوق اخوتخوش خلقی، روي گشاده، تحویل گرفتن، هدیه دادنراه هاي محبت کردن : 
    و ...عضا، رو راست بودن فداکاري بدون چشم داشت، توجه به زندگی شخصی و درسی ا

این مسایل نه فقط در بین اعضا بلکه باید با افراد عادي دانشـگاه و دانشـجویان و کارمنـدان نیـز در     
  نظر گرفته شود.

  حضرت آقا در این مورد می فرمایند:

ا نمیکنـی  چو و«رویی در کار است؛ ي مردمی دارید، یک خامساً هم دارید، و آن گشادهشما آقایانی که مراجعه "
ممکن است یک نفر به شما مراجعه کند، اما شما نتوانید گرهی از کـار او بـاز کنیـد. اگـر     ». گرهی، خود گره مشو

 .افزونی خودتان، گرهی بر کار او اضافه نکنیدنمیتوانید گره او را باز کنید، اقالً با گره

 )12نیست(ابرو گشاده باش، چو دستت گشاده /چو وا نمیکنی گرهی، خود گره مشو

رو باشید و بـا خنـده و تبسـم و مالطفـت و بـا تبیـین بـا او        اگر نمیتوانید کاري برایش انجام دهید، الاقل گشاده 
برخورد کنید. اگر مشکلش حل نمیشود، الاقل دلیل آن را برایش تبیین کنید. بـراي ایـن کـار، آدم داشـته باشـید.      

 .کننده براي مراجع داشته باشیدگر و تبیینآدم توجیهممکن است بگویید من خودم نمیرسم؛ اما شما باید 



امروز که همین مردم به من مراجعه کردند، هرچند خدمت شماها جسارت هم میشود، اما یکی از چیزهایی که بـه   
 هرحال،من گفتند، این بود که به این ادارات برسید و بگویید جواب ما را بدهند. شما باید جواب مردم را بدهید. به

ي این کشـتی نفـوذ نخواهـد    طور شد، بدانید که واللَّه تیزترین پیکانها در بدنهمردم را باید راضی برگرداند. اگر این
نمایش هم دقیق، هدفش هم روشن، و اتفاقاً باد موافق هم دارد؛ یعنی سـنتهاي الهـی در   اش محکم، قطبکرد؛ بدنه

 ".من االن نمیخواهم برایتان بحث اسالمی و دینی بکـنم جهت حرکت درست است. این، بحث مفصلی میخواهد و 
  )12/10/1370؛ جمع اعضاي شوراي اداري استان بوشهر (بیانات در 

 (خوش تیپ بودن)نظم در کار ، زندگی و ظاهر  
 .نوشتن اهداف برنامه ها و کارها 

 3مردم دنیا اهداف و کارهایشان را می نویسند و غالب افراد موفـق دنیـا جـزء ایـن      %3تنها  
  درصد هستند.  

  آن را چند قسمت کنیم:وانیم دفترچه اي را برداریم و می ت
، نکات انگیزشی وبعضـا جمـالت حضـرت آقـا در مـورد کـار       نکات کلی قسمتی براي اهداف، 

  نگاهی به آنها بیندازیم. که هر از چندگاهی کردن،صبر و ...
  قسمتی براي برنامه ها و کارهایی که داریم و باید پیگیري کنیم و یا انجام بدهیم

  قسمتی براي یادداشت برداري از صورت جلسات ونکات مهم گفته شده در جلسات
 بکار گیري نکات ساده و اولیه مدیریت زمان 
  و خانواده در برنامه ریزي براي زندگی شخصی ، درس خواندننظم.  
 مثال : خـوش  پیغمبر(هزینه عطرش بیشتر از خوراکش بود) -.  مومن باید خوش تیپ باشد

    تیپی شهید بهشتی ، خود حضرت آقا
 پرکاري و وجدان کاري  

 اتقان در کار 
   وجدان کاري 

بحمداللَّه برادران عزیز به نکات اساسی مدیریت توجه دارند؛ اما من میخواهم یک نکته را که واقعاً در کشـور   "
ما باید رویش قدري کار بشود، عرض بکنم و آن، وجدان کاري است که باید در کارکنان ما خیلی زیاد تزریـق  

ما، خیلی از ذخایر معنویمان دسـت خـورده    ي دشمنانِ این ملت در کشورو تلقین بشود. در طول سالهاي سلطه
ها و در مراکز مدیریت خودتـان،  شده که از جمله، همین موضوع است. آقایان! یکی ازکارهایی که در وزارتخانه

به آن توجه کامل میکنید، این نکته است. باید به وجدان کار، وجدان آن وظیفه و مسؤولیتی که بر دوش هریـک  
اهمیت بدهید و آن را احیا کنید. امروز کار در کشور ما، بایستی پرتالش انجـام بگیـرد.   از افراد شماست، خیلی 



با رئیس جمهور و اعضـاي هیئـت دولـت،در آسـتانه هفتـه      (بیانات در دیدار " .بدون آن وجدان کار هم نمیشود
  )1/6/1369؛ دولت

   ترس از مواخذه الهی  
ما با مدیریت دلسوز و کارآمد، بااحساس تعهد و به کار گرفتن ابتکارها و استعدادهاي انسانی، میتـوانیم همـه    "

ام کـه هـر جـا مـدیریتهاي متعهـد،      بستها را باز کنیم. ما در این زمینه چیزي کم نداریم. من مکرّر عرض کردهبن
ان و تعهد نسبت به مردم و نظام اسالمی کار کردنـد، مـا   مؤمن و دلسوز بر سرکار بودند و با عقل و درایت و ایم

کـه یـک روز    -تـرین صـنایع   توفیق پیدا کردیم. شما به عرصه کشور نگاه کنید؛ ما در زمینه بخشی از پیچیـده 
بسـیاري   .به خاطر مدیریتهاي کارآمد، به حد مطلوب رسـیدیم  -صنعتگران این کشور حتّی فکرش را نمیکردند 

، دشمنان و رقیبان حتّی حاضر نیستند این واقعیت را باور کنند؛ ولـی بـاالخره بـاور میکننـد؛ چـون      از بیگانگان
ایم؟ در دوران جنگ، مـا در  آثارش را در گوشه کنار میبینند. ما در بخشهاي صنعت دفاعی از کجا به کجا رسیده

کـه خیلـی از    -رهاي بسـیار پیچیـده   ترین مهمات این کشور مشکل داشتیم؛ اما امروز بخشی از ابزاتولید ساده
به وسیله همـین جوانـان متعهـد و     -کشورهایی که نسبت به ما سابقه بیشتري در صنعت دارند، از آن محرومند 

مدیران دلسوز، در بخشهاي دفاعی ما ساخته میشود. توانایی صنعتی، قابل انحصار نیست. اگر در جایی اسـتعداد  
طور اسـت. مـا   صنعت قابل تعمیم است. در بخشهاي تولیدىِ دیگر نیز همین و ظرفیتی وجود دارد، به کل بخش

دهها سد در این کشور ساختیم. بنده به یاد میآورم که اوایل انقالب در یکی از سدها نشت آب وجود داشت. آن 
کشـور   انـد، بایـد بگـوییم از فـالن    روز بعضی افراد جمع شدند و گفتند: همان مهندسهایی که این سد را سـاخته 

اما همین جوانان و نیروهاي مؤمن و متعهد و همین مدیران  .اروپایی بیایند و جلوِ نشت آب را از این سد بگیرند
هـاي  بچـه  -که سد کرخه است  -اند. امروز بزرگترین سد منطقه را دلسوز ما در این چند سال، دهها سد ساخته

نج سال قبل از این، هنگامی که سد کرخـه را میسـاختند، مـن    اند. چهار، پسپاه پاسداران انقالب اسالمی ساخته
 -که از چند کیلـومتري خوانـده میشـد     -روي سد با خط درشت رفتم از آن بازدید کردم؛ دیدم روي کوه روبه

بله، میتوانیم. هم در بخش بازرگانی و سایر بخشـهاي خـدمات،   ». ما میتوانیم«اند که این فرمایش امام را نوشته
بخش صنعت و معدن و هم در بخش کشاورزي، باید مدیریت دلسوز و متعهد زمام کار را در دست گیرد.  هم در

شده در این بخشها هیچ ابهامی ندارد. من نمیدانم مسؤوالن بخشهاي گونـاگون صـنعت آیـا    سیاستهاي کلّىِ اعالم
هـا اگـر طبـق ایـن سیاسـتها تـدوین و بـا        امهاند و مطالعه میکنند یا نه؟ برناین سیاستها را مورد توجه قرار داده

م بـود. در بخـش کشـاورزي و    مدیریت اجرا شود، ما به طور محسوس شاهد گشایش کارهـا و راههـا خـواهی   
اساس توجه باید به این باشد که ما در محصوالت اصلىِ مصـرفی   -که یکی از بخشهاي مهم ماست  -دامداري

در یک وقت این کار تجربه شد و جهاد سازندگی در چند سال گذشته،  کشور، به خودکفایی برسیم؛ همچنانی که
کشور را از واردات مواد لبنی بینیاز کرد. مردم ما ناچار بودند پنیـر و بقیـه مـواد لبنـی وارد شـده از خـارج را       

سـؤوالن  مصرف کنند؛ اما امروز احتیاجی ندارند؛ چون خودکفایی پیدا شد و ما امروز صادر هم میکنیم. اخیـراً م 



بخش کشاورزي به بنده اطّالع دادند که قادرند کشور را در زمینه موارد مصـرفىِ اصـلی کشـور بـه خودکفـایی      
برسانند؛ یعنی ما گندم و برنج و روغن نباتی و ذرت وارد نکنیم. ما این توانایی را داریـم؛ امـا همـت و تعهـد و     

ی در مدیر الزم است تا این کارها بشود. اگـر مـدیران ایـن    ایمان و اعتقاد به نظام اسالمی و ترس از مؤاخذه اله
؛ گـروه کثیـري از اصـناف   (بیانـات در دیـدار   " .چیزها را در خود رعایت کنند، آن موفقیت حاصل خواهد شـد 

10/4/1380(  
   مسئولیت پذیري 

  ها را بر عهده بگیریم.ی استوار کنیم و سپس مسئولیت کارکارها را بر مبانی منطق 
  تکلیف الهی خود را بدهکار و مدیون بدانیم و هیچ وقت خیـال نکنـیم آن   نسبت به

 . چه بر عهده داشتیم تمام و کمال انجام داده ایم
انصف اللَّه و انصف الناس من نفسک و من خاصۀ اهلک و من لک «ي دیگر این است که میفرماید: یک جمله "

ربی این است کـه داد مـردم را از خـودت بگیـر.     در ع» انصف الناس من نفسک«معناي ». فیه هوي من رعیتک
یعنی داد کسی را از خودت بگیر؛ خودت را در مقابل او محکوم کن؛ از خود به نفع دیگران » انصف من نفسک«

؛ داد خدا را از خود بگیر. معناي این جملـه  »انصف اللَّه من نفسک«جا میگوید: بازخواست کن. حضرت در این
طـور  دا کامالً احساس مسؤولیت بکن و خودت را در قبال تکلیف الهی محکوم کن. ایناین است که در مقابل خ

اي؛ نه، همیشه خـودت را بـدهکار و   ات بوده، به تمام و کمال انجام دادهنباشد که خیال کنی آنچه را که بر عهده
دت بسـتان؛ یعنـی   ؛ داد مـردم را هـم از خـو   »انصف الناس من نفسک«وقت مدیون بدان. این در مورد خدا. آن

همیشه در قضاوتهاي خودت مردم را حاکم و طلبگار و محق بدان و خودت را بدهکار. البته این معنـایش ایـن   
نیست که در موردي هم که ظلم بخصوصی به تو دارد میشود، باز بگویی حق با من نیست؛ نه، این نگاه عمـومی  

د میشود، گاهی سر آدم داد میکشند؛ فـرض بفرماییـد در   است. مردم مطالبات دارند، حرف میزنند، صدایشان بلن
یی جمعی مراجعه میکنند و حرفی میزنند؛ اولین فکري که به ذهنت میرسد، این نباشد که اینهـا را تحریـک   اداره
ي جنجال کنند؛ نه، اولین فکر این باشـد کـه اینهـا مطالبـه     -که هیچ تقصیري ندارم  -اند تا بیایند علیه من کرده
  .ی دارند؛ من مسؤولم ببینم اینها چه میگویندبحق

؛ از کسان نزدیک خودت؛ فرزند، برادر و قـوم و  »من خاصۀ اهلک«بنابراین هم داد مردم را از خود بستان، هم 
؛ اگر در بین مردم قشر و جماعتی هستند که مورد حمایت خاص تـو  »و من لک فیه هوي من رعیتک«خویش. 

مردم را بگیر. شما به عنوان یک حاکم، یک رئیس یا یک وزیـر، وقتـی طرفـدار قشـري     هستند، از آنها هم داد 
هستید، قهراً به آن قشر امکاناتی تعلق میگیرد و آن قشر تمکنی پیدا میکند که همین امکانِ تطاول آنها بر حقوق 

  )71/7/4138؛ اعضاي هیئت دولت(بیانات در دیدار  ".وجود میآورد؛ پس حواستان باشدمردم را به
 از خودمان مطالبه کنیم 



همانطور که دستور داریم محاسبه نفس داشته باشیم باید در زمینه تشـکیالتی نیـز محاسـبه    
  داشته باشیم این کار سبب می شود در بین کارهاي اجرایی صرف هدف را گم نکنیم.  

گاهی الزم است مسئول با خودش خلوت کند و ببیند کجاي کار است،گاهی الزم است یکـی  
از موضوعات جلسه شوراي مرکزي را به این موضوع اختصاص دهد و بعـد از برنامـه در مـورد    

برنامه از بچه ها بپرسد حتی گاهی اوقات الزم می شود کـه بـراي   نحوه اجراي انجام کارها و 
  آماده کند تا موردي از قلم نیفتد. چک لیست هفتگی و روزانهمجموعه کارهاي تشکیالتی و 

  : مقدار الزم خود یک نوع تخلف است کار نکردن به«حضرت آقا«. 
ي کـار خـودش، مـدیران    در کنار این، نظام پاسخگویی را براي خودتان متحتّم بدانید. واقعاً وزیـر در حـوزه   "

ي کارِ خودشان پاسخگو باشند. یعنی هـم در برابـر   هر کدام در حوزهي کار خودشان، معاونان وزارتی در حوزه
خطایی که انجام میگیرد، واقعاً پاسخگو باشند؛ هم در برابر کار الزمی که باید انجام میگرفته و انجـام نمیگیـرد،   

انجـام  پاسخگو باشند. در خیلی از موارد خالفی انجام نگرفته؛ اما خالف این بـوده کـه کارهـاي زیـادي بایـد      
اعضاي هیئت (بیانات در دیدار  ".تبه مقدار الزم هم یک نوع تخلف اسمیگرفته، ولی انجام نگرفته. کار نکردن 

  )8/6/1384؛ دولت
 . ما باید بدویم تا بقیه دنبالمان راه بیایند  
 و ظرفیت باال صبر  

    در مواجهه با مشکالت اگرصبر تمام نشود آن مانع تمام خواهد شد . اینی کـه گفتـه
 میشود اسالم پیروز است یعنی این.  

ي حرکتهـاي کمـال   ي مـوانعی کـه سـد راه انسـان در همـه     ي با مشکالت، با موانع طبیعی، با همهدر مواجهه "
ی که گفته میشود اسالم پیروز است، یعنی ایـن. اینـی   میشوند، اگر صبر تمام نشود، آن مانع، تمام خواهد شد. این

ي خدا، عباداللَّـه، اینهـا بـا ارتبـاط و     یعنی این. جنداللَّه، حزب اللَّه، بنده» و انّ جنداهللا هم الغالبون«که میفرماید 
ي مشکالتی که انسـان ممکـن اسـت مغلـوب آن مشـکالت بشـود،       اتصالشان با آن منبع الیزال، در مقابل همه

ستادگی میکنند. وقتی ایستادگی این طرف وجود داشت، به طـور طبیعـی در آن طـرف زوال وجـود خواهـد      ای
داشت؛ پس این بر او غلبه پیدا خواهد کرد. البته اگر اسممان حزب اللَّه و جنداللَّه باشد، اما آن ارتباط و اتصـال  

اید برقرار کرد. این صلوة، اهمیـتش اینجاسـت؛   را نداشته باشیم، چنین تضمینی وجود ندارد. بنابراین ارتباط را ب
ذکر خدا اهمیتش اینجاست؛ فرصت ماه رمضان اهمیتش اینجاست. فرصت خودسـازي، فرصـت تقـوا، فرصـت     

ایـن   -دعـاي روزهـا، دعاهـاي شـبها      -ي یقین در دل که در این دعاهاي ماه رمضان هم سرشارکردن ذخیره
پس، این فرصت را بایستی براي این مقاصد مغتنم شمرد. وقتی اینها شد،  ازدیاد یقین را میبینید که تکرار میشود.

ي ي مسلمان همان چیزي خواهد شد که میتوانـد بـر همـه   ي اسالمی و امت اسالمی و بندهآن وقت صبر جامعه
ان مشکالت غلبه پیدا کند. آن وقت هم در میدان سیاست، هم در میدان اقتصاد، هم در میدان اخالق، هم در میـد 



معنویت، این جامعه پیش میرود. این واقعیتی که هست، این است. ما باید به ایـن واقعیـت خودمـان را نزدیـک     
  )19/6/7138؛ روساي سه قوه و مسئولین نظام(بیانات در دیدار " .کنیم
 زیر فشار سنگین کار لبخند بزنیم در. 

حواسمان باشد که همه در زمانی که مسئولیتی ندارند و فشاري بر رویشان نیسـت آدم هـاي   
در ایـن   ،ولی سختی کار شما بخوانید رشـد کـار  خوش اخالق و خوش برخوردي هستند 

است که در زیر بار مسئولیت این رفتار را حفظ کنیم مسئول اردوي جنوبی که کلی دوندگی 
ه به منطقه دیگر بیارد و دیر نشـود و در عـین حـال حواسـش     کرده است غذا را از یک منطق

در عـین حـال بـا روي    باشد اتوبوسی جا نماند و راوي بتواند به راحتـی روایتگـري کنـد و ...    
  رشد پیدا کرده است.  گشاده و خندان با بچه ها برخورد کند، 

 کار تیمی ، مشورت و انتقاد پذیري  
 کاري که در آن افراد:یعنی  کار تیمی 

 هاي تکمیل کنندهمهارت      
  نیت مشترك

  پذیرش رویکرد کاري توسط تمام اعضاي تیم
  مسئولیت و پاسخگویی همگانی 
  است:آورد را به قرار زیر فهرستی از آنچه که یک تیم به وجود می 
  .سازدها را مشخص میهدف▪
   .نمایدمشکالت را بررسی و حل می▪
  .سازدها را اجرا میحلراه▪
  .داندخود را مسئول نتایج می▪ 
 .مدیریت اجرایی به صورت شورایی امکان پذیر نیست 

  زیرا مسئولیت ها خلط می شود ، همچنین حرکت کند یا متوقف می شود .
   .باید از مشورت با تجربه ها استفاده کرد 

  .ي عظیم تجربیات دیگران متصل کنیم.خودمان را به دریاتجربه بهترین استاد است
 دادن اعضا در تصمیم گیري و برنامه ریزي دخالت 

  .به مراتب بهتر مشارکت خواهد نموداگر کسی در برنامه ریزي شرکت داشته باشد در اجرا 
 در مقابل انتقاد نرم باشیم و حتی االمکان آن را قبول کنیم 

  مراجعه فرمایید. پناهیانحاج آقا صوت تبلیغ عملی براي فهم بیشتر می توانید به 
  اعتماد به نفس و شجاعت  



 شجاعت در تصمیم گیري  
 شجاعت در اقدام  
  آن کار را انجام بدهاگر از کاري میترسی  

 ویژگی هاي دیگر  
 اهل مطالعه بودن 
 داشتن بیان شیوا که قابلیت دفاع و اقناع داشته باشد.  

  
  



ویژگی هاي که باید یک مسئول در بسیج  
دانشجویی داشته باشد 

تقوا و معنویت

؟چرا باید به معنویات توجه داشت

استمداد مدد الهی

شکرگزاري از خداوند

توجه به عبادات و فرانض 

در اسالم روش ها مثل ارزش ها  
مهم هستند

نظم در کار، زندگی و ظاهر

مومن باید خوش تیپ باشد

نوشتن اهداف،کارها و برنامه ها

 بکار گیري نکات ساده و اولیه
مدیریت زمان

رهبري نه ریاست

پرکاري و وجدان کاري

اتقان در کار

پرکاري

مسئولیت پذیري 

نسبت به تکلیف الهی خود را 
.بدهکار و مدیون بدانیم

از خودمان مطالبه کنیم 

ار کار نکردن به مقد«: حضرت آقا 
.» الزم خود یک نوع تخلف است 

کار تیمی،مشورت، انتقاد  
پذیري

ی مدیریت اجرایی به صورت شورای
امکان پذیر نیست

استفاده از آدم هاي با تجربه

نرم در مقابل انتقاد

دخالت دادن اعضا در تصمیم 
گیري و برنامه ریزي

اعتماد به نفس و شجاعت

شجاعت در تصمیم گیری

شجاعت در اقدام

وشاگر از کاری میترسی بپر ت


