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ما اگـــر بخـــواهیم در مقــابل این جبهه کار کنیم، هم  باید تنوع داشته 
باشیم ، هم ابتــــکار داشته باشیم، هم باید انگیزه داشته باشیم، 

هم باید برنامه داشته باشیم؛ کارمان برنامۀ هدایت شده باشد. و 
این نمی شود مگر با »تشکیل جبهه«. این طرف هم بایستی جبهه 
تشکیل داد. از افراد و حتی مجموعه ها، به تنهایی کار بر نمی آید، 

باید یک کار وسیع جبهه ای انجام داد.
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  مقدمه 

ــی  ــم انقـــالب اســـالمی مبنـ ــر معظـ ــد رهبـ ــه 88 و تأکیـ پـــس از فتنـ
بـــر جنگ نـــرم همـــه جانبـــه دشـــمن، بـــا پیشـــرانی تعـــدادی از عناصـــر 
انقالبـــی حـــوزه فرهنـــگ زمینـــه ای فراهـــم شـــد تـــا معظم لـــه ضمـــن تأییـــد 
ایـــن حرکـــت مبـــارک، فرمـــان جبهه ســـازی را صـــادر فرماینـــد: »وقتـــی 
انســـان نقطـــۀ مقابـــل خـــودش را نـــگاه می کنـــد، یـــک جبهـــه ای می بینـــد. 
در مقابـــل مـــا جبهـــۀ سیاســـی غـــرب وجـــود دارد کـــه در دل ایـــن جبهـــه 
ــاز  ــود دارد. بـ ــوار وجـ ــاک و آدم خـ ــرمایه داری خطرنـ ــۀ سـ ــاز یـــک جبهـ بـ
در کنـــار آن، یـــک جبهـــۀ صهیونیســـتی بـــا اهـــداف مشـــخص وجـــود 

دارد. بـــاز در کنـــار آن، یـــک جبهـــۀ ارتجـــاع فکـــری و خوک صفتـــی در 
زندگـــی بشـــری وجـــود دارد. ســـالطین و ایـــن مســـئولین و متولیـــان امـــور 
خیلـــی از حکومت هـــا زندگـــی حیوانی شـــان ماننـــد خـــوک و اهدافشـــان 
اهـــداف دشـــمنان و فکرشـــان فکرهـــای متحجـــر کـــه این هـــا همـــه یـــک 
مجموعـــه ای را در مقابـــل مـــا تشـــکیل دادنـــد و یـــک جبهـــه هســـتند. مـــا 
اگـــر بخواهیـــم در مقابـــل ایـــن جبهـــه کار کنیـــم، هـــم بایـــد تنـــوع داشـــته 
باشـــیم؛ هـــم بایـــد ابتـــکار داشـــته باشـــیم؛ هـــم بایـــد انگیـــزه داشـــته 
باشـــیم؛ هـــم بایـــد برنامـــه داشـــته باشـــیم و کارمـــان هدایـــت شـــده باشـــد 
ـــد جبهـــه  ـــا تشـــکیل جبهـــه. این طـــرف هـــم بای ـــن نمی شـــود مگـــر ب و ای
تشـــکیل داد. از افـــراد و حتـــی مجموعه هـــا به تنهایـــی کار برنمی آیـــد. 

بایـــد یـــک کار وســـیع جبهـــه ای انجـــام داد.«  
پـــس از آن، اقدامـــات مختلفـــی بـــرای طراحی و پیشـــبرد ســـازوکارهای 
الزم جهـــت تحقـــق مأموریـــت محـــول شـــده صـــورت پذیرفـــت. لکـــن بـــه 
ســـبب عـــدم برخـــورداری از دانـــش کافـــی در امـــر جبهه ســـازی، آزمـــون و 

خطاهـــای مختلفـــی صـــورت پذیرفت.
ــۀ  ــه مجاهـــدت در زمینـ ــه یـــک دهـ ــد از قریـــب بـ ــون، بعـ  هم اکنـ
جبهه ســـازی، تجربـــه و دانـــش انباشـــتۀ بســـیار ارزشـــمندی در میـــان 
عناصـــر وجـــود دارد. می تـــوان گفـــت در حـــال حاضـــر، ایـــن دانـــش و 
تجربۀ انباشـــته جزء معدود منابع مهم جبهه ســـازی در کشـــور اســـت؛ 
بـــه همیـــن دلیـــل، اســـتخراج و تدویـــن ایـــن دانـــش، به منظـــور اســـتفادۀ 
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این جبهه کار کنیم، هم 
باید تنوع داشته باشیم؛ 

هم باید ابتکار داشته 
باشیم؛ هم باید انگیزه 
داشته باشیم؛ هم باید 
برنامه داشته باشیم و 

کارمان هدایت شده باشد 
و این نمی شود مگر با 

تشکیل جبهه.

ـــی از آن و همچنیـــن اصـــالح و ارتقـــای تدریجـــی  همگان
آن، اهمیـــت بســـیاری دارد و اســـتفادۀ صحیـــح از آن، 
بـــه مـــا بـــرای جبهه ســـازی کمـــک بســـیاری خواهـــد کـــرد. 
ـــوم مختلـــف در  ـــن عل ـــرای تدوی در بســـیاری از جوامـــع ب
گام هـــای اول، تجربیـــات مختلـــف در آن زمینـــه را ثبـــت 
و نـــگارش می کننـــد و ســـپس همیـــن دانـــش، به صـــورت 
ــد.  می انجامـ ــوع  موضـ آن  ــرفت  پیشـ ــه  بـ تدریجـــی، 
ســـال ها موضوعـــی بـــه نـــام اقتصـــاد وجـــود داشـــته، امـــا 
خبـــری از دانـــش مـــدون اقتصـــاد نبـــود؛ یـــا اینکـــه از آغـــاز 
زندگـــی ابنـــاء بشـــر، مدیریـــت در ســـطح های مختلـــف 
وجـــود داشـــته، امـــا دانـــش مدیریـــت تدویـــن نشـــده بـــود. 
یکـــی از اقدامـــات دبیرخانـــۀ دســـتواره بـــرای اســـتخراج 
ــای  مصاحبه هـ تدارک دیـــدن  ــازی،  جبهه سـ دانـــش 
ــول  ــه در طـ ــود کـ ــی بـ ــر و فرماندهانـ ــا عناصـ ــدد بـ متعـ
ســـالیان گذشـــته مشـــغول بـــه ایـــن امـــر بودنـــد. در ایـــن 
مصاحبه هـــا، به منظـــور اســـتخراج دانـــِش جبهه ســـازی، 
ســـؤاالت و مباحـــث مختلفـــی مطـــرح شـــد و مباحثـــات و 
تبـــادل نظرهایـــی پیرامـــون ایـــن ســـواالت صـــورت گرفـــت؛ 
ــول  طـ در  ــده  ــؤاالت مطرح شـ از سـ بعضـــی  فهرســـت 
ــم  ــر تقدیـ ــۀ متـــن حاضـ ــای مقدمـ ــا در انتهـ مصاحبه هـ

ـــن و  ـــۀ بعـــد، چندی ـــده اســـت. در مرحل ـــان گردی حضورت
ـــار مطالـــب مصاحبه هـــا مطالعـــه و بررســـی شـــد  چنـــد ب
تـــا بتـــوان ســـاختار بحـــث و نیـــز تحلیـــل خوبـــی از آن هـــا 
ــوای  ــرد. در ایـــن کار از روش تحلیـــل محتـ ــتخراج کـ اسـ
کیفی اســـتفاده شـــده اســـت. تحلیل محتوای کیفی در 
جایـــی کـــه تحلیـــل کمـــی بـــه محدودیت هایـــی می رســـد، 
ــرای  بـ ــی  ایـــن روش، روشـــی پژوهشـ ــد.  ــود می یابـ نمـ
تفســـیر ذهنی محتوای داده های متنی از طریق فرایند 
ــایی مضامیـــن  ــا و شناسـ ــدِ کدهـ طبقه بنـــدی نظام منـ
ــم آوردن  ــوا، فراهـ و الگوهاســـت. هـــدف تحلیـــل محتـ
شـــناخت، بینشـــی نـــو و تصویـــری از واقعیـــت اســـت. 
ــای  الیه هـ ــه  بـ دارد  ــد  قصـ ــگر  پژوهشـ روش،  ایـــن  در 
پنهـــان متـــن و هـــدف واقعـــی تولیدکننـــدۀ پیـــام دســـت 
ــدۀ  ــری پدیدآورنـ ــوط فکـ ــر اســـاس متـــن، خطـ ــد؛ بـ یابـ
ــل  تجزیه وتحلیـ ایـــن  در  و  ــد  کنـ ــایی  شناسـ را  ــام  پیـ
ـــکاود  ـــن را ب ـــالت مت اهـــداف، ارزش هـــا، فرهنـــگ و تمای
ــازد.  ــم سـ ــری از آن فراهـ ــم دقیق تـ ــرای فهـ ــه را بـ و زمینـ
تحلیـــل محتـــوای کیفـــی چنـــد قســـم اســـت کـــه از بیـــن 
آن هـــا می تـــوان بـــه تحلیـــل محتـــوای عرفـــی و قـــراردادی و 
تحلیـــل محتـــوای جهـــت دار اشـــاره کـــرد. تحلیـــل محتـــوای 
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عرفـــی معمـــوالً در طرح هـــای مطالعاتـــی ای بـــه کار مـــی رود کـــه هـــدف 
آن هـــا شـــرح پدیـــده  اســـت. ایـــن نـــوع تحلیـــل محتـــوا، اغلـــب هنگامـــی 
ــارۀ  ــات تحقیـــق دربـ ــا ادبیـ ــود یـ ــای موجـ ــه نظریه هـ مناســـب اســـت کـ
پدیـــدۀ مـــورد مطالعـــه محـــدود باشـــند. در ایـــن حالـــت، اطالعـــات مدنظر 
جمـــع آوری و از طریـــق مصاحبـــه و تداعـــی معنـــا تحلیـــل می شـــوند و 
نظریه هـــای پیشـــین در ایـــن کار جایگاهـــی ندارنـــد؛ در عـــوض ترتیبـــی 
داده می شـــود کـــه مقوله هـــا از داده هـــا ناشـــی شـــوند. در ایـــن حالـــت، 
محققـــان خودشـــان را بـــر امـــواج داده هـــا شـــناور می کننـــد تـــا شـــناختی 
بدیـــع برایشـــان حاصـــل شـــود؛ بنابرایـــن، مقوله هـــا از طریـــق اســـتقرا، 
از داده هـــا اســـتخراج می شـــوند. تحلیـــل محتـــوای جهـــت دار در جایـــی 
ـــده  ـــارۀ هـــر پدی ـــی درب ـــا تحقیقـــات قبل ـــه ی اســـتفاده می شـــود کـــه نظری
موجودنـــد، امـــا کامـــل نیســـتند یـــا بـــه توصیف هـــای بیشـــتری نیازمندند. 
در ایـــن حالـــت محقـــق کیفـــی روش تحلیـــل محتـــوا بـــا رویکـــرد جهـــت دار 
را برمی گزینـــد. ایـــن روش را معمـــوالً بـــر اســـاس روش قیاســـی متکـــی بـــر 

ــد. ــه طبقه بنـــدی می کننـ نظریـ
 هــدف تحلیــل محتــوای جهــت دار، معتبرســاختن و گســترش دادن 
مفهومــِی چارچــوب نظریــه یــا خــود نظریــه اســت. بــا توجــه بــه اینکــه 
موضــوع جبهه ســازی در نظــام جمهــوری اســالمی ســابقۀ چندانــی 
نــدارد و دربــارۀ آن متــن و محتــوای درخــور توجهــی هــم موجــود نیســت؛ 
بنابراین هیچ نظریه ای هم در این زمینه وجود ندارد و با درنظرگرفتن 

داشــته هایمان کــه همیــن تجربیــات و دانــش انباشــته اســت، بایــد بــه 
نظریــه  برســیم. بــه همیــن دلیــل، روش مــا در ابتــدای ایــن کار، تحلیــل 
ــه آن روش  ــا رویکــرد عرفــی و قــراردادی اســت کــه ب ــوای کیفــی ب محت
اســتقرایی هــم می گوینــد. امــا در ادامــه، بــا توجــه بــه داده هــا و نظریــات 
ــا روش  ــد ب ــن حاضــر، بای ــب مت ــروژه و در قال ــن پ شــکل گرفته در همی

تحلیــل محتــوای جهــت دار ادامــۀ کار را انجــام داد. 
تحلیل محتوای کیفی از شش مرحله تشکیل شده است: 

1. انتخاب موضوع پژوهش؛
2. گردآوری داده ها؛

3. انتخاب واحد تحلیل؛
4. مفهوم سازی؛
5. مقوله بندی؛

۶. تفسیر نتایج.

بـــر اســـاس دو فراینـــد عـــام ایـــن روش، یعنـــی واحدبنـــدی )تجزیـــه( 
و مقوله بنـــدی )ترکیـــب(، نخســـت متنـــی کـــه بایـــد تحلیـــل شـــود، بـــه 
ســـطوح خـــرد تقســـیم و ســـپس بـــرای هـــر ســـطحی، واحـــدی به عنـــوان 
واحـــد تحلیـــل تعریـــف می شـــود. در ایـــن نوشـــته، از میـــان واحدهـــای 
تحلیـــل، واحـــد مضمـــون انتخـــاب شـــده اســـت. منظـــور از مضمـــون، 
معنـــای خاصـــی اســـت کـــه از یـــك کلمـــه یـــا جملـــه یـــا پاراگـــراف بـــه دســـت 
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می آیـــد. هـــر مضمـــون ممکـــن اســـت در قالـــب یـــك کلمـــه، عبـــارت، 
ـــراز شـــود.  ـــن اب ـــا کل مت ـــه، پاراگـــراف ی جمل

بـــا توجـــه بـــه هـــدف و مســـئلۀ پژوهـــش، الزم بـــود مفاهیـــم و معانـــی 
نهفتـــه در جمـــالت مصاحبه هـــای انجام شـــده در خصوص جبهه ســـازی، 
اســـتخراج و کدگـــذاری شـــوند کـــه مضمـــون آن هـــا کامـــاًل بـــا ایـــن هـــدف و 
مســـئله انطباق داشـــته باشـــد. ســـپس، داده ها مورد مطالعه و بررســـی 
قـــرار گرفتنـــد و کدگـــذاری شـــدند. کـــد، برچســـبی اســـت کـــه بـــه هـــر واحـــد 
ــذاری،  ــرای نام گـ ــی بـ ــای کوچکـ ــا، ابزارهـ ــود. کدهـ معنایـــی داده می شـ
جداســـازی، ترجمـــه و ســـازمان دهی داده هـــا بـــه شـــمار می رونـــد. حاصـــل 
ایـــن مرحلـــه، ســـاخت مفهوم هایـــی اســـت کـــه راه را بـــرای مرحلـــۀ بعـــدی، 
یعنـــی مقوله بنـــدی همـــوار می ســـازد. مفهـــوم، بازنمایـــی انتزاعـــی هـــر 
رویـــداد، شـــیء یـــا عمـــل اســـت کـــه پژوهشـــگر حضـــور آن را در داده هـــا 
مهـــم یافتـــه اســـت. پـــس از مفهوم پـــردازی )تحلیـــل مفهومـــی(، نوبـــت بـــه 
مقوله بنـــدی می رســـد. فراینـــد مفهوم ســـازی در مقوله بنـــدی به شـــکل 
ــه  ــر اســـت کـ ــی انتزاعی تـ ــه، مفهومـ ــد. مقولـ ــه می یابـ ــر ادامـ انتزاعی تـ
ــتعداد  ــد و اسـ ــای می دهـ ــود جـ ــر را درون خـ ــای دیگـ برخـــی مفهوم هـ
ــۀ پژوهـــش،  ــل اولیـ ــان مراحـ ــر در همـ ــان را دارد. تحلیلگـ ــح آنـ توضیـ
مفهومـــی کـــه انتزاعی تـــر اســـت و بســـان چتـــر، برخـــی مفاهیـــم دیگـــر 
ــرِح  ــات مطـ ــا و ارتباطـ ــد و جریان هـ ــای می دهـ ــود جـ ــوان خـ را ذیـــل عنـ
میـــان آن هـــا را تبییـــن می کنـــد، به عنـــوان نخســـتین مقولـــۀ پژوهـــش 

خویـــش برمی گزینـــد. در مرحلـــۀ بعـــد، تحلیلگـــر از نـــو، کدهـــا و مفاهیـــم 
ـــر اســـاس ویژگی هـــا  ـــا ب ـــار یکدیگـــر قـــرار می دهـــد ت جـــدا از هـــم را در کن
و ابعـــاد مشـــابه  آن هـــا، در زیـــر یـــك مقولـــه گـــرد هـــم آینـــد؛ یعنـــی افـــزون 
ـــا  ـــز اتفـــاق می افتـــد. در ادامـــه، ســـعی می کنـــد ب ـــه، ترکیـــب نی ـــر تجزی ب
پرورانـــدن هـــر مقولـــه، مقولـــۀ اصلـــی را بـــه مقوله هـــای فرعـــی متصـــل 
کنـــد. امـــا الزم اســـت مقوله هـــای اصلـــی نیـــز بـــه یکدیگـــر بپیوندنـــد و 
طـــرح نظـــری بزرگ تـــری را شـــکل دهنـــد تـــا راه بـــرای یکپارچه ســـازی و 
پاالیـــش مقوله هـــا و دســـتیابی بـــه مقولـــۀ مرکـــزی کـــه در حقیقـــت همـــان 
ــردد. آخریـــن و مهم تریـــن  ــر گـ ــئلۀ اصلـــی اســـت، هموارتـ پاســـخ مسـ
مرحلـــه از تحلیـــل محتـــوای کیفـــی، گام تفســـیر نتایـــج و اســـتنباط اســـت 
کـــه بـــر اســـاس آن، رابطـــۀ مفاهیـــم بـــا یکدیگـــر مشـــخص می شـــود. در 
ایـــن مرحلـــه، تحلیلگـــر نتایـــج حاصـــل از پژوهـــش خویـــش، یعنـــی پاســـخ 

مســـئله های تحقیـــق را گـــزارش می کنـــد. 
یکـــی از خصایـــص زندگـــی در ایـــن کـــرۀ خاکـــی آمیختگـــی خیـــر و شـــر 
و خوبـــی و بـــدی اســـت. وجـــود ایـــن موانـــع از ایـــن جهـــت کـــه شـــخص را 
بـــه تکاپـــو بـــرای رفـــع آن وامـــی دارد، گاهـــی ارزشـــمند و درخـــور توجه انـــد. 
ــته  ــابقۀ فراوانـــی داشـ ــر سـ ــر موضـــوع مدنظـ ــای پژوهشـــی اگـ در کارهـ
باشـــد، طبیعتـــاً محتواهـــای بســـیاری در آن زمینـــه وجـــود دارد و افـــراد 
ــد.  ــد کمـــک چشـــمگیری کننـ ــد متخصـــص هـــم می تواننـ دغدغه منـ
تحقیقـــات در زمینـــۀ جبهه ســـازی از هـــر جنبـــه جـــزء کارهـــای کم ســـابقه 
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در کشـــور ماســـت و ســـختی های خـــاص خـــودش را دارد؛ چراکـــه از یـــک 
طـــرف محتـــوای درخـــور توجهـــی در ایـــن زمینـــه موجـــود نیســـت و از ســـوی 

دیگـــر، همیـــن مطالـــب موجـــود نیـــز کم عمق انـــد. 
در تدوین متن حاضر، قریب به ۶0 نفر از عزیزانی که طی سالیان 
مصاحبه هــای  قالــب  در  بوده انــد،  جبهه ســازی  مشــغول  گذشــته 
تخصصــی کمــک کرده انــد. مــا اطالعــات و داده هــای به دســت آمده 
از ایــن مصاحبه هــا را متنــی واحــد تلقــی می کنیــم و دیدگاه هــای ایــن 
عزیــزان را به مثابــۀ دیــدگاه فــردی واحــد در زمینــۀ جبهه ســازی در نظــر 

می گیریــم. 
ایـــن مصاحبه هـــا از قریـــب بـــه ۶0 نفـــر گرفتـــه شـــده اســـت و هریـــک 
از ایـــن افـــراد نیـــز طـــرز بیـــان و دیدگاه هـــای مختلفـــی دارنـــد و مطالـــب در 
مصاحبه هـــا نیـــز، به صـــورت محـــاوره ای بیـــان شـــده  اســـت. مشـــکل دیگر 
در ایـــن کار ایـــن بـــود کـــه بایـــد بـــا وجـــود تفـــاوت در بیـــان افـــراد، بـــه بیانـــی 
مشـــترک می رســـیدیم و متن را در قالب بیانی واحد تدوین می کردیم. 
از ســـوی دیگـــر، هریـــک از افـــراد بـــرای انتقـــال تجربه هـــای خـــود در بیشـــتر 
مطالـــب، صحبت هـــای خـــود را بـــا بیـــان مثال هایـــی مطـــرح می کردنـــد که 
اســـتخراج مطالـــب از قالـــب ایـــن مثال هـــا و تجربه هـــا، مشـــکل دیگـــری 
ــر، روش ایـــن پژوهـــش  ــواری دیگـ ــم. دشـ ــه بودیـ ــا آن مواجـ ــه بـ ــود کـ بـ
بـــود کـــه بـــا توضیحاتـــی کـــه از نظـــر گذشـــت، به دلیـــل پیچیده بـــودن، 
کار را طوالنی تـــر کـــرد؛ در حالـــی کـــه چـــاره ای جـــز پیمـــودن ایـــن روش 

نداشـــتیم. ادعـــا نمی کنیـــم کـــه متـــن حاضـــر بهتریـــن و آخریـــن نســـخه ای 
اســـت کـــه می تـــوان در ایـــن زمینـــه نگاشـــت و بی تردیـــد بـــا توجـــه بـــه 
اینکـــه اولیـــن متـــن منســـجم در زمینـــۀ جبهه ســـازی اســـت، کاســـتی های 
بســـیاری دارد؛ امـــا همـــا ن طـــور کـــه عناصـــر فرهنگـــی مردمـــی جبهـــۀ 
انقـــالب اســـالمی در اســـتخراج ایـــن متـــن یاری مـــان کردنـــد، در ادامـــۀ 
کار نیـــز، بـــرای اعتبارســـنجی و همچنیـــن ارتقـــای متـــن حاضـــر نیازمنـــد 

همـــکاری و مســـاعدت ایشـــان هســـتیم.
 مـــا به دنبـــال نـــگارش نوعـــی متـــن انتزاعـــی کـــه هیـــچ کاربـــردی جـــز 
قرارگرفتـــن در قفســـۀ کتابخانـــه نداشـــته باشـــد، نیســـتیم؛ قصـــد داریـــم 
پژوهشـــی کاربـــردی انجـــام دهیـــم کـــه فقـــط در فضـــای ذهـــن و در حالـــت 
انتزاعـــی نوشـــته نشـــود. مـــا می خواهیـــم دانشـــی اســـتخراج کنیـــم کـــه 
ــای  ــه فقـــط فضـ ــه اینکـ ــد؛ نـ ــه ای باشـ ــای جبهـ ــدۀ فعالیت هـ ارتقادهنـ
ذهنـــی مـــا را پوشـــش دهـــد. می خواهیـــم دانشـــی اســـتخراج کنیـــم کـــه در 
مقـــام عمـــل و در میـــدان به کمـــک عناصـــر جبهه ســـاز بیایـــد و بـــرای آنـــان 
کاربـــردی باشـــد؛ بـــه همیـــن دلیـــل اســـت کـــه بـــرای اصـــالح و ارتقـــای متـــن 
حاضـــر، از عناصـــر مختلـــف جبهـــه اعـــم از عناصـــر نظـــری، راهبـــردی، 
ــزان، پژوهـــش  ــا به کمـــک ایـــن عزیـ ــم تـ ــاری می طلبیـ عملیاتـــی و... یـ

حاضـــر را کامـــل و اشـــکاالت آن را برطـــرف کنیـــم. 
مطالبـــی کـــه در ایـــن کتـــاب مشـــاهده می شـــود، همگـــی موضوعاتـــی 
اســـت کـــه در مصاحبه هـــا بیـــان شـــده اســـت؛ بـــدون اینکـــه از طـــرف 
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گـــروه تدویـــن متـــن، مطلبـــی بـــه آن اضافـــه شـــده باشـــد. ممکـــن اســـت 
مســـائلی در جبهه ســـازی وجـــود داشـــته باشـــد کـــه اهمیـــت بســـیاری 
دارنـــد، امـــا در ایـــن متـــن و مصاحبه هـــا صحبتـــی از آن هـــا نشـــده باشـــد. 
در ایـــن خصـــوص از عناصـــر مختلـــف جبهـــه درخواســـت می کنیـــم کـــه 
موضوعـــات کاربـــردی و مفیـــدی را کـــه دغدغـــۀ جبهـــه اســـت و در حـــال 
حاضـــر درمـــورد آن هـــا داده و محتوایـــی نداریـــم، بـــه مـــا پیشـــنهاد دهنـــد 

تـــا در جهـــت تکمیـــل متـــن حاضـــر بـــه آن اضافـــه شـــود. 
در مصاحبه هـــای صورت گرفتـــه، دو نـــوع مطلـــب بیـــان شـــده  اســـت: 
ــر،  ــاره و در برخـــی دیگـ ــری اشـ ــه دانـــش نظـ ــا بـ در برخـــی مصاحبه هـ

ــر در  ــده اســـت. اگـ ــازی صحبـــت شـ ــای جبهه سـ در خصـــوص روش هـ
ـــان  ـــه می ـــن پژوهـــش ســـخنی ب خصـــوص ر وش هـــای جبهه ســـازی در ای
نیامـــده، بـــه ایـــن دلیـــل اســـت کـــه مـــا آن هـــا را به صـــورت جداگانـــه در 
پژوهـــش دیگـــری بررســـی کرده ایـــم کـــه بـــه یـــاری خداونـــد متعـــال در 

آینـــده تقدیـــم حضورتـــان می گـــردد. 
لطفـــا نـــکات اصالحـــی، انتقـــادات و پیشـــنهادات خـــود را در رابطـــه بـــا 
کتـــاب حاضـــر و دانـــش  جبهه ســـازی و شبکه ســـازی از طریـــق شـــماره 

تمـــاس 09118307153 بـــا مـــا مطـــرح نماییـــد.
با عرض سپاس و احترام، دبیرخانۀ دستواره
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برخی نکات مطرح شده در مصاحبه ها

1. بـــاور و احســـاس نیـــاز بـــه وجـــود جبهـــه، تـــا چـــه میـــزان بیـــن فعـــاالن 
فرهنگـــی شـــکل گرفتـــه اســـت؟

2. ضرورت جبهه سازی چگونه باید برای عناصر تبیین شود؟
3. چقـــدر بـــه جبهه ســـازی بـــرای پیشـــبرد اهـــداف انقـــالب اســـالمی نیـــاز 

داریـــم؟
4. تعریف واژه های شبکه سازی و جبهه سازی؛

5. تفـــاوت انـــواع مختلـــف متشکل ســـازی همچـــون تشـــکل، شـــبکه و 
ســـازمان بـــا شبکه ســـازی و جبهه ســـازی؛ 

۶.عناصر و ارکان جبهه چه کسانی هستند؟
جنـــگ  ــۀ  عرصـ در  ــازی  جبهه سـ ــای  روش هـ و  ــات  اقتضائـ ــاوت  7.تفـ

ــرم؛ ســـخت و نـ
8. نسبت جبهه و قرارگاه؛

9. آیـــا بـــرای ایجـــاد جبهـــه، مـــا بایـــد دوبـــاره ســـازمان مســـتقل ایجاد کنیم 
یـــا اینکـــه می تـــوان بـــا ســـازمان های موجـــود بـــه ایجـــاد جبهـــه رســـید؟

10.نسبت بین شبکه و جبهه؛ 
11. مؤلفه ها و ویژگی های جبهۀ فرهنگی  مردمی مطلوب؛

12. منظور از جبهۀ مردمی چیست؟
13. معایب سازمانی شدن جبهه؛

14. آیـــا می تـــوان گفـــت بـــا صـــرف داشـــتن هـــدف مشـــترک، جبهـــه ایجـــاد 
می شـــود؟

ـــا در حالـــت  15. آیـــا جبهـــه فقـــط در مقابـــل دشـــمن شـــکل می گیـــرد ی
ـــم جبهـــه تشـــکیل بدهیـــم؟ بی دشـــمنی هـــم می توانی

1۶. نقش و جایگاه مردم در جبهه چگونه است؟
مختلـــف  ــازمان های  سـ و  ــا  نهادهـ ــا  بـ ــی  مردمـ ــۀ  جبهـ نســـبت   .17

حاکمیتـــی؛
18. آیا عناصر جبهه سازی مجهز به دانش جبهه سازی هستند؟

ــه  ــاز چـ ــر جبهه سـ ــازی بیـــن عناصـ ــای دانـــش جبهه سـ ــرای ارتقـ 19. بـ
کارهایـــی بایـــد انجـــام شـــود؟

20. آیا جبهه به شورای راهبردی نیاز دارد؟
21. وظایف ستاد جبهه؛

22. ویژگی های ستاد جبهه؛
23. نسبت رسانه و جبهۀ فرهنگی  مردمی انقالب اسالمی؛

24. نوع مدیریت ستاد جبهه؛ 
25. ابزار جلب اعتماد در جبهه سازی چیست؟

ــتند،  ــه هسـ ــه ذیـــل جبهـ ــراد و مجموعه هایـــی کـ ــاط افـ ــوع ارتبـ 2۶. نـ
چگونـــه بایـــد باشـــد؟

27. جنس ارتباط در جبهه؛
28. روش هـــای عملـــی بـــرای ایجـــاد ابزارهایـــی همچـــون محبـــت و تفکـــر 
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29. بیـــن عناصـــر جبهـــه؛
30. راهکار رفع واگرایی در جبهه؛

31. جبهـــه ای کـــه مطابـــق تعریـــف مقـــام معظـــم رهبـــری اســـت، چـــه 
ــاختاری دارد؛ سـ

32. شیوه های سازمان دهی جبهه؛
33. ابزارها و عوامل دورهم جمع شدن افراد؛

34. نحوۀ کنار هم قرارگرفتن عناصر در جبهه؛
35. نسبت ستاد مرکزی جبهۀ فرهنگی با ستادهای استانی؛

3۶. نوع ساختار و سازمان دهی در جبهۀ فرهنگی چگونه است؟
37. نحوۀ تقسیم کار در جبهه؛

38. افق و چشم اندازهای جبهه؛
39.آیا جبهه به فرمانده نیاز دارد؟

40.ویژگی های رهبران و فرماندهان جبهه؛
41.مسائل مالی جبهه؛

42.سیاست کالن در جبهه سازی؛
43.راهبری و مدیریت جبهه، فردی باشد یا شورایی؟ 

44.ویژگی های شورای راهبردی؛
45.تفاوت های رهبرِی شورایی و واحد؛

4۶.نسبت ستاد جبهه با امام جبهه چیست؟
47.موانع دستیابی به جبهۀ مطلوب.

48.راه های حل اختالفات عناصر جبهه؛
49.جنبه های مختلف عملیات مشترک چیست؟ 

50.روش ها و ابزارهای جبهه سازی؛
51.منظور از فرماندهی چیست؟

52.روش ها و ابزارهای شبکه سازی؛
53.روش دغدغه مندکردن مجموعه ها برای کار جبهه ای چیست؟

54.در جبهه به مدیر نیاز داریم یا رهبر؟
55.چگونه باید جبهه را ارتقا بدهیم؟
5۶.ضرورت و راهکارهای شناسایی؛

57.نحوۀ تعیین فرماندهان جبهه؛
ــد، در  ــم رقابـــت دارنـ ــا هـ ــه بـ ــوان مجموعه هایـــی کـ ــه می تـ 58.چگونـ

ــای یـــک کار آورد؟ ــی پـ عملیاتـ
انقـــالب  مردمـــی  فرهنگـــی   ــۀ  جبهـ ــول  افـ از  ــری  جلوگیـ ــای  59.راه هـ

اســـالمی؛
۶0.عوامل تحقق جبهه و موفقیت در جبهه سازی؛

۶1.گام های جبهه سازی؛
۶2.نحوۀ تعیین شورای راهبردی؛

۶3.در تعـــارض نظـــر راهبـــران میدانـــی بـــا راهبـــران باالدســـتی، اولویـــت 
بـــا کـــدام اســـت؛

۶4.نقش عملیات های مشترک در جبهه س
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همانطــور کــه در مقدمــه اشــاره شــد، کتــاب 
حاضــر حاصــل تحلیــل محتــوای 58 مصاحبــه 
بــه  اســت.  جبهه ســازی  پیرامــون  تخصصــی 
همیــن جهــت مراتــب ســپاس، تقدیــر و تشــکر 
خــود را از عزیزانــی کــه بــا نظــرات و بیانــات 
گرانقــدر خــود مــا را در تدویــن ایــن اثــر یــاری 
فرماینــد. بیــان می داریــم و از درگاه ایــزد منــان 
دوام عــزت و ســالمت، تــداوم حضــور و تاثیــر 

ایــن بزرگــواران را مســئلت می نماییــم.
بــه منظــور گرامیداشــت تــالش ایــن عزیــزان در 
ــه پژوهــش در زمینــه دانــش  راســتای کمــک ب
جبهه ســازی، نــام مبارکشــان در ادامــه ذکــر 

خواهــد شــد. 

1.جناب آقای میالد احسانی
2.جناب آقای مرتضی ارجمندی

3.جناب آقای علی  اسماعیلی
4.جناب حجت االسالم سیدمحمد افشین فر
5.جناب حجت االسالم  محمدمهدی افضلی

۶.جناب آقای سیدمحمدجعفر امامیان
7.جناب آقای حسین امیدیان

8.جناب حجت االسالم  سیدمحمد انجوی نژاد
9.جناب آقای محمدصادق اويسی

10.جناب آقای رامین بختیاری

11.جناب آقای علی اکبر بقایی
12.جناب حجت االسالم  رضا تاج آبادی

13.سرکار خانم راضیه تجار
14.جناب حجت االسالم محمدرضا حبیب پور

15.جناب آقای علی حسن زاده
1۶.جناب آقای امرالله حسنی

17.جناب آقای سید محمد حسینی
18.جناب آقای محمدعلی خواجه پیری

19.جناب آقای احسان دادخواه
20.جناب حجت االسالم سیدمحمدمحسن دعایی

21.جناب آقای محسن دوباشی
22.جناب حجت االسالم  محمدحسن رستمیان

23.جناب آقای سینا زارع
24.جناب آقای محمدرضا زاهدشیخی

25.جناب حجت االسالم علی زاهددوست
2۶.جناب آقای محمدجواد زمردیان

27.جناب آقای مصطفی سخنگو
28.جناب آقای سعید سعادتی

29.جناب حجت االسالم حسن شعبانی
30.جناب آقای مهدی صالحی
31.جناب آقای  مهدی صرامی

32.جناب حجت االسالم ایمان عادلی
33.جناب آقای حسن  عباسی

34.جناب حجت االسالم عباس عربیان

35.جناب حجت االسالم رضا عزت زمانی
3۶.جناب آقای احسان عزیزی
37.جناب آقای مهدی قمریان

38.جناب آقای محمدباقر کازرونی
39.جناب حجت االسالم عابدین کاظمی نیا

40.جناب آقای عباس کاظمی
41.جناب حجت االسالم محسن کریمی

42.جناب آقای میثم کشکولی
43.جناب آقای علی کمیلی

44.جناب حجت االسالم علی گودرزی
45.جناب حجت االسالم عباس محسنی
4۶.جناب حجت االسالم حمزه محمدی

47.جناب آقای محمد مطهری فر
48.جناب آقای علی منصوری

49.جناب حجت االسالم سعید مهدوی
50.جناب آقای سیدرضا موسوی

51.جناب آقای داوود میرنژاد 
52.جناب حجت االسالم علیرضا نجیمی

53.جناب حجت االسالم فرهاد نژادشاه محمد
54.جناب حجت االسالم  محمدعلی نکونام

55.جناب آقای ستار هدایت خواه
5۶.جناب حجت االسالم محمدباقر ولدان

57.جناب آقای مسعود ویژه
58.جناب آقای میثم ياوری

 تقدیر و تشکر 



باید در مقابل اقدام 
دشمن در هر عرصه ای 

با هر قابلیت و ظرفیتی، 
با هر سخت افزار و 

نرم افزاری که دشمن به 
میدان آورده است، به 

همان نسبت، جبهه به 
وجود بیاوریم؛ جبهه ای 

که متشکل از توان 
سخت افزاری و نرم افزاری 

و آمادگی است.

ضرورت در لغت نامۀ دهخدا به معنای نیاز و حاجت و در فرهنگ فارسی عمید به معنای چیزی که به آن احتیاج داشته باشند، آمده است. ضرورت از نظر لغوی به معنای لزوم و انفکاک ناپذیری، واژه ای است که در 
منطق و فلسفه کاربرد دارد و در اصطالح فلسفه در جایی به کار می رود که محمولی مثل »الف« از موضوعی مثل »ب« جدایی ناپذیر باشد. در این صورت گفته می شود »الف« برای »ب« ضروری است.  ضرورت، 

هنگامی که به وجود اضافه شود )یعنی ضرورتِ وجود برای یک چیز( وجوب و هنگامی که به عدم اضافه شود )یعنی ضرورت عدم برای یک چیز(، امتناع نامیده می شود.  نظر می رسد اصل ضرورت جبهه و 
جبهه سازی بر کسی پوشیده نیست. همه می دانیم که دشمن با تمام توان به میدان آمده و از همۀ توان و عِده و عُدۀ خودش استفاده کرده است؛ به مقابله با انقالب اسالمی برخاسته؛ در مقابل ما صف کشیده و 

به شکل عجیبی منسجم شده است؛ جبهه تشکیل داده و برای ما برنامه ریزی می کند. سال هاست که مقام معظم رهبری هشدار و تذکر می دهند که جنگ است، جنگ فرهنگی است. حال می خواهیم با این هجمه 
در این سطح و با این گستردگی که از دشمنیِ دشمن تصویر شد، مقابله کنیم. چطور باید مقابله کنیم؟ باید در مقابل اقدام دشمن در هر عرصه ای با هر قابلیت و ظرفیتی، با هر سخت افزار و نرم افزاری که دشمن 

به میدان آورده است، به همان نسبت، جبهه به وجود بیاوریم؛ جبهه ای که متشکل از توان سخت افزاری و نرم افزاری و آمادگی است. همچنین حوزۀ عِده و عُده در برابر هجوم دشمن و متناسب با آن، آرایش دفاعی 
ً متکثر و متنوع و گسترده با پیچیدگی های بسیار. لذا برای تقابل و مواجهه در این سطح  و گاهی آفَندی بگیرد، یعنی در صورت نیاز، آرایش تهاجمی بگیرد. امروز انقالب اسالمی در همین سطح از درگیری است؛ کامال

باید به همان نسبت جبهه سازی کند، یعنی تکثر، تنوع، عمق و عقبه الزم است. همان طور که مقام معظم رهبری هم فرمودند، راهکار مقابلۀ با دشمن این است که این طرف هم جبهه تشکیل بدهیم. بنابراین، 
اصل تشکیل جبهه، موضوعی مسلّم است. در جبهۀ جنگ نرم، مثل زمان دفاع مقدس، آحاد مردم باید به جنگ با دشمن بیایند. باور غلطی رایج شده و آن این است که اگر ما مجموعه و تشکل بسیار بزرگی 

داشته باشیم، می توانیم موج آفرینی و جریان سازی کنیم. در حالی که این گونه نیست؛ چراکه کارهایی که تا امروز انجام شده، جواب گو نبوده است. ما هیئت ها و مؤسسات و سازمان های بسیار بزرگی داریم، ولی 
هیچ  یک از آن ها پاسخ گو نبوده اند. اگر بتوانیم جبهۀ بزرگ فرهنگی را مستقر کنیم، مسلّماً بر این تهاجمات، اغواگری ها و این قبیل مسائل غلبه خواهیم کرد؛ اما اگر نتوانیم جبهۀ فرهنگی با مشخصات و 

ً با شکست مواجه می شویم. اگر جبهۀ بزرگ فرهنگی مستقر گردد، مجموعه ای قدَر، قوی، پایدار و مستحکمی می شود که هم حرف برای گفتن دارد و هم  شاخص هایی که مدنظر است به وجود بیاوریم، کامال
اجتماعی عظیم است. جمعی که وقتی در یک جا جمع می شوند، خودِ این اجتماع، جاذبه دارد و دشمن و آن هایی را که به اشکال مختلف در مقام سنگ اندازی هستند، به گونه ای متوجه این شبکۀ عظیم و جبهۀ 

قدر می کند؛ همچنین به یأس دشمن می انجامد و برای جامعه ای که انقالب کرده و دغدغه مند است، امیدبخش است. ما در مسیر حرکت به سمت جبهۀ فرهنگی با بستری مواجه هستیم که لحظه به لحظه در حال 
تغییر است؛ با بستری که زمان و مکان در آن تأثیرگذار است. به فرمودۀ امام موسی صدر: در زمانه ای که تمامی مجموعه ها و جهان به صورت شبکه ای اداره می شود، اگر کسی به صورت شبکه ای و تشکیالتی کار 

نکند، ساده انگارانه است بخواهیم اهل مبارزه شویم، در ابتدا ممکن است به مبارزۀ فردی اقدام کنیم؛ اما با دقت در مبانی اسالم و آیات قرآن متوجه خواهیم شد که مسئلۀ مهم این است که باید حرکت تشکیالتی 
داشته باشیم. از آیاتی مانند »تعاونوا علی البر و التقوی« و همچنین آیاتی که خطاب جهاد را به صورت جمع می آورند و به اهل ایمان به صورت جمع خطاب می کنند، می توان به موضوع حرکت تشکیالتی پی برد. 

برای آنکه این جبهه قِوام پیدا کند، باید تشکیالت راه بیندازیم. برای اینکه عناصر دل سوز و انقالبی موفق باشند، باید اهداف و آرمان های انقالب را دنبال کنند و دور هم جمع شوند. زمان فعالیت فردی گذشته است 
و نمی توانیم این کار را بیشتر از این ادامه دهیم. ما به منظور هم افزایی در منابع و دانشمان باید اتحادها را شکل دهیم و بتوانیم به شکل گیری گروه های جدید کمک و آن ها را راهنمایی کنیم؛ چراکه با توجه به 

سختی کار جهادی، تشکل ها به هم افزایی احتیاج دارند. از سوی دیگر، زمانی که فردی بخواهد مجموعه فعالیت هایی را انجام دهد و همکاری هایی را با سایر مجموعه ها و نهادها داشته باشد و موضوعی را پیگیری 
کند و مطالبه ای را انجام دهد، اگر همان اقدامات در قالب جبهه شکل بگیرد، تأثیر بیشتری خواهد گذاشت. این یک بُعد مسئله است. بعد دوم این است که کنار هم قرارگرفتن افراد در قالب شبکه یا جبهه، قطعاً 

هم افزایی ایجاد می کند و این به تنهایی کمک می کند که اقدامات و اهداف و برنامه هایی که مدنظر است، به نحو بهتری شکل بگیرد و نتیجه بخش تر باشد. تشکیل جبهه می تواند بخش های دیگری از کار زمین مانده 
را پوشش دهد و همچنین به عناصری که سرعت و قدرت حرکتشان بسیار است و سایر نهادها نمی توانند آن ها را در دل خود نگه دارند، فضای بیشتر و گسترده تری برای کارها بدهد. خأل بزرگی که قبل از تشکیل 
قرارگاه و بنیاد فرهنگی خاتم االوصیاء احساس می شد و در حال حاضر هنوز در جریان فرهنگی وجود دارد، این است که امکان دارد در شهری تعداد بسیار زیادی فعال و عنصر تأثیرگذار فرهنگی داشته باشیم، اما 

این ها جبهه نیستند. ما باید باور کنیم که هیچ دو عنصر مستقل از هم وجود ندارد؛ یعنی هیچ یک از ما مستقل از دیگری، نمی توانیم مفید و مؤثر باشیم. در ارزیابی و آسیب شناسی فعالیت ها به این نتیجه 
رسیده ایم که این آسیب ها، نتیجۀ نبود کار جبهه ای است. اگر آسیب هایی که در راستای آن هدف فرهنگی وجود دارد، حل کنیم، ناخودآگاه کار جبهه ای صورت می گیرد؛ کاری که همراه با اولویت باشد؛ کاری که 

برآمده از پژوهش و تحقیق باشد؛ کاری که در آن اولویت ها مشخص و معین باشد؛ کاری که رصد و دیده بانیِ قبل از آن انجام شده باشد. اگر همۀ این مسائل انجام شود، در واقع مثل ماشینی است که تمام اعضا و 
بخش های مختلف آن، انسان را از جایی به مقصد دیگری می برد که آنجا نهایت هدف ماست که می خواستیم به آن برسیم. با کارهای جزیره ای و فردگرایانه و کوچک که در گوشه وکنار صورت می گیرد، نمی توان 
حقیقت و آن محتوای عظیم انقالب اسالمی را در جامعه محقق کرد. مشکل ما این است که نهادهایی که تعریف کرده ایم، ناکارآمدند. تعریف و هدف گذاری ما درست بوده است، اما آنچه متولد شده، ناکارآمد 

است؛ به نوعی ناقص الخلقه است. یا درست بوده و در ادامۀ راه شلوغ کاری کرده و افتاده، معلول شده، پایش قطع شده، فلج شده، قطع نخاع شده و دیگر کارایی خودش را از دست داده است. به همین دلیل مقام 
معظم رهبری به مسئلۀ جبهه ورود کرده اند.تعریف در لغت به معنای معرفی کردن، شناساندن، آگاهیدن، فهماندن و حقیقت امری را بیان کردن است. در معنای اصطالحی، عبارتی است که معنای هر اصطالح 

)کلمه، عبارت یا دسته ای از نمادها( یا نوع چیزی را شرح دهد. تعریف واژه به ما می گوید که هرچیز باید چه ویژگی هایی )مشخصه ها، کیفیات و خواص( داشته باشد تا آن واژه بر آن اطالق شود. در اهمیت تعریف 
همین بس که در فرستادن هر پیام )چه کلمه، چه جمله و چه دسته ای از نمادها(، اگر معنای اصطالحات به کاررفته در آن، بین طرفین برابر نباشد، پیام به درستی به طرفین منتقل نخواهد شد. در این وضعیت نیاز 

است که اصطالحات به کاررفته در پیام تعریف شوند. اهمیت تعریف در انواع مجادالت به اندازه ای است که با روشن شدن مفاهیم کلیدی مبهم، مورد مجادله عموماً برطرف می شود یا حداقل نقطۀ اختالف نظرها 
روشن می شود.  ضرورت در لغت نامۀ دهخدا به معنای نیاز و حاجت و در فرهنگ فارسی عمید به معنای چیزی که به آن احتیاج داشته باشند، آمده است. ضرورت از نظر لغوی به معنای لزوم و انفکاک ناپذیری، واژه ای 

است که در منطق و فلسفه کاربرد دارد و در اصطالح فلسفه در جایی به کار می رود که محمولی مثل »الف« از موضوعی مثل »ب« جدایی ناپذیر باشد. در این صورت گفته می شود »الف« برای »ب« ضروری 
است.  ضرورت، هنگامی که به وجود اضافه شود )یعنی ضرورتِ وجود برای یک چیز( وجوب و هنگامی که به عدم اضافه شود )یعنی ضرورت عدم برای یک چیز(، امتناع نامیده می شود.  نظر می رسد اصل ضرورت 

جبهه و جبهه سازی بر کسی پوشیده نیست. همه می دانیم که دشمن با تمام توان به میدان آمده و از همۀ توان و عِده و عُدۀ خودش استفاده کرده است؛ به مقابله با انقالب اسالمی برخاسته؛ در مقابل ما صف 
کشیده و به شکل عجیبی منسجم شده است؛ جبهه تشکیل داده و برای ما برنامه ریزی می کند. سال هاست که مقام معظم رهبری هشدار و تذکر می دهند که جنگ است، جنگ فرهنگی است. حال می خواهیم با 
این هجمه در این سطح و با این گستردگی که از دشمنیِ دشمن تصویر شد، مقابله کنیم. چطور باید مقابله کنیم؟ باید در مقابل اقدام دشمن در هر عرصه ای با هر قابلیت و ظرفیتی، با هر سخت افزار و نرم افزاری 

که دشمن به میدان آورده است، به همان نسبت، جبهه به وجود بیاوریم؛ جبهه ای که متشکل از توان سخت افزاری و نرم افزاری و آمادگی است. همچنین حوزۀ عِده و عُده در برابر هجوم دشمن و متناسب با آن، 
ً متکثر و متنوع و گسترده با پیچیدگی های بسیار. لذا برای تقابل و  آرایش دفاعی و گاهی آفَندی بگیرد، یعنی در صورت نیاز، آرایش تهاجمی بگیرد. امروز انقالب اسالمی در همین سطح از درگیری است؛ کامال

مواجهه در این سطح باید به همان نسبت جبهه سازی کند، یعنی تکثر، تنوع، عمق و عقبه الزم است. همان طور که مقام معظم رهبری هم فرمودند، راهکار مقابلۀ با دشمن این است که این طرف هم جبهه تشکیل 
بدهیم. بنابراین، اصل تشکیل جبهه، موضوعی مسلّم است. در جبهۀ جنگ نرم، مثل زمان دفاع مقدس، آحاد مردم باید به جنگ با دشمن بیایند. باور غلطی رایج شده و آن این است که اگر ما مجموعه و تشکل 
بسیار بزرگی داشته باشیم، می توانیم موج آفرینی و جریان سازی کنیم. در حالی که این گونه نیست؛ چراکه کارهایی که تا امروز انجام شده، جواب گو نبوده است. ما هیئت ها و مؤسسات و سازمان های بسیار بزرگی 

داریم، ولی هیچ  یک از آن ها پاسخ گو نبوده اند. اگر بتوانیم جبهۀ بزرگ فرهنگی را مستقر کنیم، مسلّماً بر این تهاجمات، اغواگری ها و این قبیل مسائل غلبه خواهیم کرد؛ اما اگر نتوانیم جبهۀ فرهنگی با مشخصات و 
ً با شکست مواجه می شویم. اگر جبهۀ بزرگ فرهنگی مستقر گردد، مجموعه ای قدَر، قوی، پایدار و مستحکمی می شود که هم حرف برای گفتن دارد و هم  شاخص هایی که مدنظر است به وجود بیاوریم، کامال

  ضرورت جبهه سازی   
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  ضرورت جبهه سازی  

ــاز و حاجـــت و در  ــای نیـ ــدا به معنـ ــۀ دهخـ ــرورت در لغت نامـ ضـ
فرهنـــگ فارســـی عمیـــد به معنـــای چیـــزی کـــه بـــه آن احتیـــاج داشـــته 
ــزوم و  ــای لـ ــوی به معنـ ــر لغـ ــرورت از نظـ ــده اســـت. ضـ ــند، آمـ باشـ
ــرد  ــفه کاربـ ــه در منطـــق و فلسـ ــری، واژه ای اســـت کـ انفکاک ناپذیـ
دارد و در اصطـــالح فلســـفه در جایـــی بـــه کار مـــی رود کـــه محمولـــی 
ــد. در  ــر باشـ مثـــل »الـــف« از موضوعـــی مثـــل »ب« جدایی ناپذیـ
ایـــن صـــورت گفتـــه می شـــود »الـــف« بـــرای »ب« ضـــروری اســـت1.  
ــرورِت  ــود )یعنـــی ضـ ــه شـ ــود اضافـ ــه وجـ ــه بـ ــرورت، هنگامـــی کـ ضـ
وجـــود بـــرای یـــک چیـــز( وجـــوب و هنگامـــی کـــه بـــه عـــدم اضافـــه شـــود 

1. علی خان بن احمد مدنی شیرازی، الطراز االول، مشهد: مؤسسه آل البیت )ع( إلحیاء التراث؛ 
حسین بن محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن؛ فخرالدین طریحی نجفی، مجمع 

البحرین.

ـــرای یـــک چیـــز(، امتنـــاع نامیـــده می شـــود.2 )یعنـــی ضـــرورت عـــدم ب

گفتار اول:    تنها راه مقابله با دشمن در عرصۀ جنگ نرم 
بـه نظـر می رسـد اصـل ضـرورت جبهـه و جبهه سـازی بـر کسـی 
بـه  تـوان  تمـام  بـا  دشـمن  کـه  می دانیـم  همـه  نیسـت.  پوشـیده 
میـدان آمـده و از همـۀ تـوان و ِعـده و ُعـدۀ خـودش اسـتفاده کـرده 
اسـت؛ بـه مقابلـه بـا انقـالب اسـالمی برخاسـته؛ در مقابل ما صف 
کشـیده و به شـکل عجیبـی منسـجم شـده اسـت؛ جبهـه تشـکیل 
داده و بـرای مـا برنامه ریـزی می کنـد. سال هاسـت کـه مقـام معظـم 
رهبـری هشـدار و تذکـر می دهنـد کـه جنـگ اسـت، جنـگ فرهنگـی 
ایـن  بـا  و  ایـن سـطح  در  ایـن هجمـه  بـا  اسـت. حـال می خواهیـم 
کنیـم.  مقابلـه  شـد،  تصویـر  دشـمن  دشـمنِی  از  کـه  گسـتردگی 
چطـور بایـد مقابلـه کنیـم؟ بایـد در مقابـل اقـدام دشـمن در هـر 
عرصـه ای بـا هـر قابلیـت و ظرفیتـی، بـا هـر سـخت افزار و نرم افـزاری 
کـه دشـمن بـه میـدان آورده اسـت، بـه همـان نسـبت، جبهـه بـه 
و  سـخت افزاری  تـوان  از  متشـکل  کـه  جبهـه ای  بیاوریـم؛  وجـود 
نرم افـزاری و آمادگـی اسـت. همچنیـن حـوزۀ ِعـده و ُعـده در برابـر 
هجـوم دشـمن و متناسـب بـا آن، آرایـش دفاعـی و گاهـی آفَنـدی 

بگیـرد، یعنـی در صـورت نیـاز، آرایـش تهاجمـی بگیـرد. 

2. محمدبن ابراهیم صدرالدین شیرازی، الحاشیه علی االلهیات.

سایر موضوعات
ضرورت

میزان مطالب مطرح شده 
پیرامون مبحث ضرورت وجود 
شبکه و جبهه نسبت به کل 
مطالب
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از  ســـطح  همیـــن  در  اســـالمی  انقـــالب  ــروز  امـ
ــترده  ــوع و گسـ ــر و متنـ ــاًل متکثـ ــری اســـت؛ کامـ درگیـ
بـــا پیچیدگی هـــای بســـیار. لـــذا بـــرای تقابـــل و مواجهـــه 
در ایـــن ســـطح بایـــد بـــه همـــان نســـبت جبهه ســـازی 
کنـــد، یعنـــی تکثـــر، تنـــوع، عمـــق و عقبـــه الزم اســـت. 
همـــان طـــور کـــه مقـــام معظـــم رهبـــری هـــم فرمودنـــد، 
راهـــکار مقابلـــۀ بـــا دشـــمن ایـــن اســـت کـــه این طـــرف 
هـــم جبهـــه تشـــکیل بدهیـــم. بنابرایـــن، اصـــل تشـــکیل 
ــۀ جنـــگ  ــلّم اســـت. در جبهـ ــه، موضوعـــی مسـ جبهـ
نـــرم، مثـــل زمـــان دفـــاع مقـــدس، آحـــاد مـــردم بایـــد بـــه 
جنـــگ بـــا دشـــمن بیاینـــد. بـــاور غلطـــی رایـــج شـــده و 
آن ایـــن اســـت کـــه اگـــر مـــا مجموعـــه و تشـــکل بســـیار 
موج آفرینـــی  ــم  می توانیـ ــیم،  باشـ ــته  داشـ بزرگـــی 
ــه  این گونـ ــه  کـ حالـــی  در  ــم.  کنیـ ــازی  جریان سـ و 
ـــا امـــروز انجـــام شـــده،  نیســـت؛ چراکـــه کارهایـــی کـــه ت
جواب گـــو نبـــوده اســـت. مـــا هیئت هـــا و مؤسســـات و 
ســـازمان های بســـیار بزرگـــی داریـــم، ولـــی کفایـــت ایـــن 
ــۀ  ــر بتوانیـــم جبهـ ــد. اگـ ــزرگ را نمی کننـ مأموریـــت بـ
ــر ایـــن  ــلّماً بـ ــم، مسـ ــتقر کنیـ ــزرگ فرهنگـــی را مسـ بـ
ــه  ــائل غلبـ ــا و ایـــن قبیـــل مسـ ــات، اغواگری هـ تهاجمـ

ــا اگـــر نتوانیـــم جبهـــۀ فرهنگـــی بـــا  خواهیـــم کـــرد؛ امـ
ــه  ــر اســـت بـ ــه مدنظـ مشـــخصات و شـــاخص هایی کـ
وجـــود بیاوریـــم، کامـــاًل بـــا شکســـت مواجـــه می شـــویم.

گـــردد،  مســـتقر  فرهنگـــی  بـــزرگ  جبهـــۀ  اگـــر 
مســـتحکمی  و  پایـــدار  قـــوی،  قـــَدر،  مجموعـــه ای 
می شـــود کـــه هـــم حـــرف بـــرای گفتـــن دارد و هـــم 
در  وقتـــی  کـــه  جمعـــی  اســـت.  عظیـــم  اجتماعـــی 
اجتمـــاع،  ایـــن  خـــودِ  می شـــوند،  جمـــع  جـــا  یـــک 
جاذبـــه دارد و دشـــمن و آن هایـــی را کـــه بـــه اشـــکال 
مختلـــف در مقـــام ســـنگ اندازی هســـتند، به گونـــه ای 
ــد؛  ــدر می کنـ ــۀ قـ ــم و جبهـ ــبکۀ عظیـ ــه ایـــن شـ متوجـ
بـــرای  و  می انجامـــد  دشـــمن  یـــأس  بـــه  همچنیـــن 
جامعـــه ای کـــه انقـــالب کـــرده و دغدغه منـــد اســـت، 
ــیر حرکـــت به ســـمت  ــا در مسـ امیدبخـــش اســـت. مـ
جبهـــۀ فرهنگـــی بـــا بســـتری مواجـــه هســـتیم کـــه 
لحظه به لحظـــه در حـــال تغییـــر اســـت؛ بـــا بســـتری 
بـــه  اســـت.  تأثیرگـــذار  آن  در  مـــکان  و  زمـــان  کـــه 
کـــه  زمانـــه ای  در  صـــدر:  امام موســـی  فرمـــودۀ 
تمامـــی مجموعه هـــا و جهـــان به صـــورت شـــبکه ای 
اداره می شـــود، اگـــر کســـی به صـــورت شـــبکه ای و 

باید در مقابل اقدام 
دشمن در هر عرصه ای 

با هر قابلیت و ظرفیتی، 
با هر سخت افزار و 

نرم افزاری که دشمن به 
میدان آورده است، به 

همان نسبت، جبهه به 
وجود بیاوریم؛ جبهه ای 

که متشکل از توان 
سخت افزاری و نرم افزاری 

و آمادگی است.
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اســـت.  ســـاده انگارانه  نکنـــد،  کار  تشـــکیالتی 

گفتار دوم: افزایش تأثیرگذاری و کارآمدی بیشتر 
اگـــر بخواهیـــم اهـــل مبـــارزه شـــویم، در ابتـــدا ممکـــن اســـت بـــه 
مبـــارزۀ فـــردی اقـــدام کنیـــم؛ امـــا بـــا دقـــت در مبانـــی اســـالم و آیـــات 
ـــد  قـــرآن متوجـــه خواهیـــم شـــد کـــه مســـئلۀ مهـــم ایـــن اســـت کـــه بای
حرکـــت تشـــکیالتی داشـــته باشـــیم. از آیاتـــی ماننـــد: »تعاونـــوا علـــی 
البـــر و التقـــوی« و همچنیـــن آیاتـــی کـــه خطـــاب جهـــاد را به صـــورت 
خطـــاب  جمـــع  به صـــورت  ایمـــان  اهـــل  بـــه  و  می آورنـــد  جمـــع 
می کننـــد، می تـــوان بـــه موضـــوع حرکـــت تشـــکیالتی پـــی بـــرد. بـــرای 
آنکـــه ایـــن جبهـــه قِـــوام پیـــدا کنـــد، بایـــد تشـــکیالت راه بیندازیـــم. 
بـــرای اینکـــه عناصـــر دل ســـوز و انقالبـــی موفـــق باشـــند، بایـــد اهـــداف 
و آرمان هـــای انقـــالب را دنبـــال کننـــد و دور هـــم جمـــع شـــوند. زمـــان 
فعالیـــت فـــردی گذشـــته اســـت و نمی توانیـــم ایـــن کار را بیشـــتر از 
ایـــن ادامـــه دهیـــم. مـــا به منظـــور هم افزایـــی در منابـــع و دانشـــمان 
بایـــد اتحادهـــا را شـــکل دهیـــم و بتوانیـــم بـــه شـــکل گیری گروه هـــای 
جدیـــد کمـــک و آن هـــا را راهنمایـــی کنیـــم؛ چراکـــه بـــا توجـــه بـــه 
ســـختی کار جهـــادی، تشـــکل ها بـــه هم افزایـــی احتیـــاج دارنـــد. از 
ــی  ــه فعالیت هایـ ــد مجموعـ ــردی بخواهـ ــه فـ ــی کـ ــر، زمانـ ــوی دیگـ سـ
ــا  ــا و نهادهـ ــایر مجموعه هـ ــا سـ ــام دهـــد و همکاری هایـــی را بـ را انجـ

ــام  ــه ای را انجـ ــد و مطالبـ ــری کنـ ــی را پیگیـ ــد و موضوعـ ــته باشـ داشـ
دهـــد، اگـــر همـــان اقدامـــات در قالـــب جبهـــه شـــکل بگیـــرد، تأثیـــر 
بیشـــتری خواهـــد گذاشـــت. ایـــن یـــک بُعـــد مســـئله اســـت. بعـــد 
دوم ایـــن اســـت کـــه کنـــار هـــم قرارگرفتـــن افـــراد در قالـــب شـــبکه یـــا 
جبهـــه، قطعـــاً هم افزایـــی ایجـــاد می کنـــد و ایـــن به تنهایـــی کمـــک 
ـــی کـــه مدنظـــر اســـت،  ـــد کـــه اقدامـــات و اهـــداف و برنامه های می کن

به نحـــو بهتـــری شـــکل بگیـــرد و نتیجه بخش تـــر باشـــد. 
تشـــکیل جبهـــه می توانـــد بخش هـــای دیگـــری از کار زمین مانـــده 
ــه ســـرعت و قـــدرت  ــری کـ ــه عناصـ ــد و همچنیـــن بـ را پوشـــش دهـ
ــا را در  ــد آن هـ ــا نمی تواننـ ــایر نهادهـ ــیار اســـت و سـ ــان بسـ حرکتشـ
ــا  ــرای کارهـ ــترده تری بـ ــتر و گسـ ــای بیشـ ــه دارنـــد، فضـ ــود نگـ دل خـ
بدهـــد. خـــلأ بزرگـــی کـــه قبـــل از تشـــکیل قـــرارگاه و بنیـــاد فرهنگـــی 
خاتم االوصیـــاء احســـاس می شـــد و در حـــال حاضـــر هنـــوز در جریـــان 
فرهنگـــی وجـــود دارد، ایـــن اســـت کـــه امـــکان دارد در شـــهری تعـــداد 
بســـیار زیـــادی فعـــال و عنصـــر تأثیرگـــذار فرهنگـــی داشـــته باشـــیم، 
امـــا این هـــا جبهـــه نیســـتند. مـــا بایـــد بـــاور کنیـــم کـــه هیـــچ دو عنصـــر 
ــتقل از  ــا مسـ ــدارد؛ یعنـــی هیچ یـــک از مـ ــود نـ ــم وجـ ــتقل از هـ مسـ

دیگـــری، نمی توانیـــم مفیـــد و مؤثـــر باشـــیم. 
ــه  نتیجـ ایـــن  ــه  بـ ــا  فعالیت هـ آسیب شناســـی  و  ارزیابـــی  در 
ــه ای اســـت.  ــود کار جبهـ ــۀ نبـ ــه ایـــن آســـیب ها، نتیجـ ــیده ایم کـ رسـ
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اگـــر آســـیب هایی کـــه در راســـتای آن هـــدف فرهنگـــی وجـــود دارد، 
ــه  ــرد؛ کاری کـ ــورت می گیـ ــه ای صـ ــودآگاه کار جبهـ ــم، ناخـ حـــل کنیـ
همـــراه بـــا اولویـــت باشـــد؛ کاری کـــه برآمـــده از پژوهـــش و تحقیـــق 
باشـــد؛ کاری کـــه در آن اولویت هـــا مشـــخص و معیـــن باشـــد؛ کاری 
ــۀ  ــر همـ ــد. اگـ ــده باشـ ــام شـ ــِی قبـــل از آن انجـ ــد و دیده بانـ ــه رصـ کـ
ایـــن مســـائل انجـــام شـــود، در واقـــع مثـــل ماشـــینی اســـت کـــه تمـــام 
ــد  ــه مقصـ ــان را از جایـــی بـ ــای مختلـــف آن، انسـ ــا و بخش هـ اعضـ
دیگـــری می بـــرد کـــه آنجـــا نهایـــت هـــدف ماســـت کـــه می خواســـتیم 
بـــه آن برســـیم. بـــا کارهـــای جزیـــره ای و فردگرایانـــه و کوچـــک کـــه در 
ــوای  ــوان حقیقـــت و آن محتـ ــرد، نمی تـ ــورت می گیـ ــه وکنار صـ گوشـ

عظیـــم انقـــالب اســـالمی را در جامعـــه محقـــق کـــرد. 

گفتار سوم: جبران کاستی های سایر نهادها 
ــم،  کرده ایـ تعریـــف  ــه  کـ نهادهایـــی  ــه  کـ اســـت  ایـــن  ــا  مـ مشـــکل 
ــا  ــوده اســـت، امـ ــا درســـت بـ ــذاری مـ ــد. تعریـــف و هدف گـ ناکارآمدنـ
آنچـــه متولـــد شـــده، ناکارآمـــد اســـت؛ به نوعـــی ناقص الخلقـــه اســـت. 
یـــا درســـت بـــوده و در ادامـــۀ راه شـــلوغ کاری کـــرده و افتـــاده، معلـــول 
شـــده، پایـــش قطـــع شـــده، فلـــج شـــده، قطـــع نخـــاع شـــده و دیگـــر کارایـــی 
خـــودش را از دســـت داده اســـت. بـــه همیـــن دلیـــل مقـــام معظـــم رهبـــری 

بـــه مســـئلۀ جبهـــه ورود کرده انـــد.

ضـــرورت در لغت نامـــۀ دهخـــدا به معنـــای نیـــاز و حاجـــت و در فرهنـــگ فارســـی عمیـــد به معنـــای چیـــزی کـــه بـــه آن احتیـــاج داشـــته باشـــند، آمـــده اســـت. ضـــرورت از نظـــر لغـــوی به معنـــای لـــزوم و انفکاک ناپذیـــری، واژه ای اســـت کـــه در منطـــق و فلســـفه کاربـــرد دارد و در اصطـــاح فلســـفه در جایـــی بـــه کار مـــی رود کـــه محمولـــی مثـــل »الـــف« از موضوعـــی مثـــل »ب« جدایی ناپذیـــر باشـــد. در ایـــن 
صـــورت گفتـــه می شـــود »الـــف« بـــرای »ب« ضـــروری اســـت.  ضـــرورت، هنگامـــی کـــه بـــه وجـــود اضافـــه شـــود )یعنـــی ضـــرورِت وجـــود بـــرای یـــک چیـــز( وجـــوب و هنگامـــی کـــه بـــه عـــدم اضافـــه شـــود )یعنـــی ضـــرورت عـــدم بـــرای یـــک چیـــز(، امتنـــاع نامیـــده می شـــود.  نظـــر می رســـد اصـــل ضـــرورت جبهـــه و جبهه ســـازی بـــر کســـی پوشـــیده نیســـت. همـــه می دانیـــم کـــه دشـــمن بـــا تمـــام تـــوان بـــه میـــدان 
آمـــده و از همـــۀ تـــوان و ِعـــده و ُعـــدۀ خـــودش اســـتفاده کـــرده اســـت؛ بـــه مقابلـــه بـــا انقـــاب اســـامی برخاســـته؛ در مقابـــل مـــا صـــف کشـــیده و به شـــکل عجیبـــی منســـجم شـــده اســـت؛ جبهـــه تشـــکیل داده و بـــرای مـــا برنامه ریـــزی می کنـــد. سال هاســـت کـــه مقـــام معظـــم رهبـــری هشـــدار و تذکـــر می دهنـــد کـــه جنـــگ اســـت، جنـــگ فرهنگـــی اســـت. حـــال می خواهیـــم بـــا ایـــن هجمـــه در ایـــن ســـطح و 
بـــا ایـــن گســـتردگی کـــه از دشـــمنِی دشـــمن تصویـــر شـــد، مقابلـــه کنیـــم. چطـــور بایـــد مقابلـــه کنیـــم؟ بایـــد در مقابـــل اقـــدام دشـــمن در هـــر عرصـــه ای بـــا هـــر قابلیـــت و ظرفیتـــی، بـــا هـــر ســـخت افزار و نرم افـــزاری کـــه دشـــمن بـــه میـــدان آورده اســـت، بـــه همـــان نســـبت، جبهـــه بـــه وجـــود بیاوریـــم؛ جبهـــه ای کـــه متشـــکل از تـــوان ســـخت افزاری و نرم افـــزاری و آمادگـــی اســـت. همچنیـــن حـــوزۀ ِعـــده و ُعـــده 
در برابـــر هجـــوم دشـــمن و متناســـب بـــا آن، آرایـــش دفاعـــی و گاهـــی آفَنـــدی بگیـــرد، یعنـــی در صـــورت نیـــاز، آرایـــش تهاجمـــی بگیـــرد. امـــروز انقـــاب اســـامی در همیـــن ســـطح از درگیـــری اســـت؛ کامـــًا متکثـــر و متنـــوع و گســـترده بـــا پیچیدگی هـــای بســـیار. لـــذا بـــرای تقابـــل و مواجهـــه در ایـــن ســـطح بایـــد بـــه همـــان نســـبت جبهه ســـازی کنـــد، یعنـــی تکثـــر، تنـــوع، عمـــق و عقبـــه الزم اســـت. همـــان طـــور 
کـــه مقـــام معظـــم رهبـــری هـــم فرمودنـــد، راهـــکار مقابلـــۀ بـــا دشـــمن ایـــن اســـت کـــه این طـــرف هـــم جبهـــه تشـــکیل بدهیـــم. بنابرایـــن، اصـــل تشـــکیل جبهـــه، موضوعـــی مســـلّم اســـت. در جبهـــۀ جنـــگ نـــرم، مثـــل زمـــان دفـــاع مقـــدس، آحـــاد مـــردم بایـــد بـــه جنـــگ بـــا دشـــمن بیاینـــد. بـــاور غلطـــی رایـــج شـــده و آن ایـــن اســـت کـــه اگـــر مـــا مجموعـــه و تشـــکل بســـیار بزرگـــی داشـــته باشـــیم، می توانیـــم 
موج آفرینـــی و جریان ســـازی کنیـــم. در حالـــی کـــه این گونـــه نیســـت؛ چراکـــه کارهایـــی کـــه تـــا امـــروز انجـــام شـــده، جواب گـــو نبـــوده اســـت. مـــا هیئت هـــا و مؤسســـات و ســـازمان های بســـیار بزرگـــی داریـــم، ولـــی هیچ  یـــک از آن هـــا پاســـخ گو نبوده انـــد. اگـــر بتوانیـــم جبهـــۀ بـــزرگ فرهنگـــی را مســـتقر کنیـــم، مســـلّماً بـــر ایـــن تهاجمـــات، اغواگری هـــا و ایـــن قبیـــل مســـائل غلبـــه خواهیـــم کـــرد؛ امـــا اگـــر نتوانیـــم 
جبهـــۀ فرهنگـــی بـــا مشـــخصات و شـــاخص هایی کـــه مدنظـــر اســـت بـــه وجـــود بیاوریـــم، کامـــًا بـــا شکســـت مواجـــه می شـــویم. اگـــر جبهـــۀ بـــزرگ فرهنگـــی مســـتقر گـــردد، مجموعـــه ای قـــَدر، قـــوی، پایـــدار و مســـتحکمی می شـــود کـــه هـــم حـــرف بـــرای گفتـــن دارد و هـــم اجتماعـــی عظیـــم اســـت. جمعـــی کـــه وقتـــی در یـــک جـــا جمـــع می شـــوند، خـــودِ ایـــن اجتمـــاع، جاذبـــه دارد و دشـــمن و آن هایـــی را کـــه 
بـــه اشـــکال مختلـــف در مقـــام ســـنگ اندازی هســـتند، به گونـــه ای متوجـــه ایـــن شـــبکۀ عظیـــم و جبهـــۀ قـــدر می کنـــد؛ همچنیـــن بـــه یـــأس دشـــمن می انجامـــد و بـــرای جامعـــه ای کـــه انقـــاب کـــرده و دغدغه منـــد اســـت، امیدبخـــش اســـت. مـــا در مســـیر حرکـــت به ســـمت جبهـــۀ فرهنگـــی بـــا بســـتری مواجـــه هســـتیم کـــه لحظه به لحظـــه در حـــال تغییـــر اســـت؛ بـــا بســـتری کـــه زمـــان و مـــکان در آن تأثیرگـــذار 
اســـت. بـــه فرمـــودۀ امام موســـی صـــدر: در زمانـــه ای کـــه تمامـــی مجموعه هـــا و جهـــان به صـــورت شـــبکه ای اداره می شـــود، اگـــر کســـی به صـــورت شـــبکه ای و تشـــکیاتی کار نکنـــد، ســـاده انگارانه اســـت بخواهیـــم اهـــل مبـــارزه شـــویم، در ابتـــدا ممکـــن اســـت بـــه مبـــارزۀ فـــردی اقـــدام کنیـــم؛ امـــا بـــا دقـــت در مبانـــی اســـام و آیـــات قـــرآن متوجـــه خواهیـــم شـــد کـــه مســـئلۀ مهـــم ایـــن اســـت کـــه بایـــد حرکـــت 
تشـــکیاتی داشـــته باشـــیم. از آیاتـــی ماننـــد »تعاونـــوا علـــی البـــر و التقـــوی« و همچنیـــن آیاتـــی کـــه خطـــاب جهـــاد را به صـــورت جمـــع می آورنـــد و بـــه اهـــل ایمـــان به صـــورت جمـــع خطـــاب می کننـــد، می تـــوان بـــه موضـــوع حرکـــت تشـــکیاتی پـــی بـــرد. بـــرای آنکـــه ایـــن جبهـــه قــِـوام پیـــدا کنـــد، بایـــد تشـــکیات راه بیندازیـــم. بـــرای اینکـــه عناصـــر دل ســـوز و انقابـــی موفـــق باشـــند، بایـــد اهـــداف و آرمان هـــای 
انقـــاب را دنبـــال کننـــد و دور هـــم جمـــع شـــوند. زمـــان فعالیـــت فـــردی گذشـــته اســـت و نمی توانیـــم ایـــن کار را بیشـــتر از ایـــن ادامـــه دهیـــم. مـــا به منظـــور هم افزایـــی در منابـــع و دانشـــمان بایـــد اتحادهـــا را شـــکل دهیـــم و بتوانیـــم بـــه شـــکل گیری گروه هـــای جدیـــد کمـــک و آن هـــا را راهنمایـــی کنیـــم؛ چراکـــه بـــا توجـــه بـــه ســـختی کار جهـــادی، تشـــکل ها بـــه هم افزایـــی احتیـــاج دارنـــد. از ســـوی دیگـــر، زمانـــی 
کـــه فـــردی بخواهـــد مجموعـــه فعالیت هایـــی را انجـــام دهـــد و همکاری هایـــی را بـــا ســـایر مجموعه هـــا و نهادهـــا داشـــته باشـــد و موضوعـــی را پیگیـــری کنـــد و مطالبـــه ای را انجـــام دهـــد، اگـــر همـــان اقدامـــات در قالـــب جبهـــه شـــکل بگیـــرد، تأثیـــر بیشـــتری خواهـــد گذاشـــت. ایـــن یـــک بُعـــد مســـئله اســـت. بعـــد دوم ایـــن اســـت کـــه کنـــار هـــم قرارگرفتـــن افـــراد در قالـــب شـــبکه یـــا جبهـــه، قطعـــاً هم افزایـــی ایجـــاد 
می کنـــد و ایـــن به تنهایـــی کمـــک می کنـــد کـــه اقدامـــات و اهـــداف و برنامه هایـــی کـــه مدنظـــر اســـت، به نحـــو بهتـــری شـــکل بگیـــرد و نتیجه بخش تـــر باشـــد. تشـــکیل جبهـــه می توانـــد بخش هـــای دیگـــری از کار زمین مانـــده را پوشـــش دهـــد و همچنیـــن بـــه عناصـــری کـــه ســـرعت و قـــدرت حرکتشـــان بســـیار اســـت و ســـایر نهادهـــا نمی تواننـــد آن هـــا را در دل خـــود نگـــه دارنـــد، فضـــای بیشـــتر و گســـترده تری 
بـــرای کارهـــا بدهـــد. خـــلأ بزرگـــی کـــه قبـــل از تشـــکیل قـــرارگاه و بنیـــاد فرهنگـــی خاتم االوصیـــاء احســـاس می شـــد و در حـــال حاضـــر هنـــوز در جریـــان فرهنگـــی وجـــود دارد، ایـــن اســـت کـــه امـــکان دارد در شـــهری تعـــداد بســـیار زیـــادی فعـــال و عنصـــر تأثیرگـــذار فرهنگـــی داشـــته باشـــیم، امـــا این هـــا جبهـــه نیســـتند. مـــا بایـــد بـــاور کنیـــم کـــه هیـــچ دو عنصـــر مســـتقل از هـــم وجـــود نـــدارد؛ یعنـــی هیچ یـــک از 
مـــا مســـتقل از دیگـــری، نمی توانیـــم مفیـــد و مؤثـــر باشـــیم. در ارزیابـــی و آسیب شناســـی فعالیت هـــا بـــه ایـــن نتیجـــه رســـیده ایم کـــه ایـــن آســـیب ها، نتیجـــۀ نبـــود کار جبهـــه ای اســـت. اگـــر آســـیب هایی کـــه در راســـتای آن هـــدف فرهنگـــی وجـــود دارد، حـــل کنیـــم، ناخـــودآگاه کار جبهـــه ای صـــورت می گیـــرد؛ کاری کـــه همـــراه بـــا اولویـــت باشـــد؛ کاری کـــه برآمـــده از پژوهـــش و تحقیـــق باشـــد؛ کاری کـــه در 
آن اولویت هـــا مشـــخص و معیـــن باشـــد؛ کاری کـــه رصـــد و دیده بانـــِی قبـــل از آن انجـــام شـــده باشـــد. اگـــر همـــۀ ایـــن مســـائل انجـــام شـــود، در واقـــع مثـــل ماشـــینی اســـت کـــه تمـــام اعضـــا و بخش هـــای مختلـــف آن، انســـان را از جایـــی بـــه مقصـــد دیگـــری می بـــرد کـــه آنجـــا نهایـــت هـــدف ماســـت کـــه می خواســـتیم بـــه آن برســـیم. بـــا کارهـــای جزیـــره ای و فردگرایانـــه و کوچـــک کـــه در گوشـــه وکنار صـــورت 
می گیـــرد، نمی تـــوان حقیقـــت و آن محتـــوای عظیـــم انقـــاب اســـامی را در جامعـــه محقـــق کـــرد. مشـــکل مـــا ایـــن اســـت کـــه نهادهایـــی کـــه تعریـــف کرده ایـــم، ناکارآمدنـــد. تعریـــف و هدف گـــذاری مـــا درســـت بـــوده اســـت، امـــا آنچـــه متولـــد شـــده، ناکارآمـــد اســـت؛ به نوعـــی ناقص الخلقـــه اســـت. یـــا درســـت بـــوده و در ادامـــۀ راه شـــلوغ کاری کـــرده و افتـــاده، معلـــول شـــده، پایـــش قطـــع شـــده، فلـــج شـــده، 
قطـــع نخـــاع شـــده و دیگـــر کارایـــی خـــودش را از دســـت داده اســـت. بـــه همیـــن دلیـــل مقـــام معظـــم رهبـــری بـــه مســـئلۀ جبهـــه ورود کرده اند.تعریـــف در لغـــت به معنـــای معرفی کـــردن، شناســـاندن، آگاهیـــدن، فهمانـــدن و حقیقـــت امـــری را بیان کـــردن اســـت. در معنـــای اصطاحـــی، عبارتـــی اســـت کـــه معنـــای هـــر اصطـــاح )کلمـــه، عبـــارت یـــا دســـته ای از نمادهـــا( یـــا نـــوع چیـــزی را شـــرح دهـــد. تعریـــف 
واژه بـــه مـــا می گویـــد کـــه هرچیـــز بایـــد چـــه ویژگی هایـــی )مشـــخصه ها، کیفیـــات و خـــواص( داشـــته باشـــد تـــا آن واژه بـــر آن اطـــاق شـــود. در اهمیـــت تعریـــف همیـــن بـــس کـــه در فرســـتادن هـــر پیـــام )چـــه کلمـــه، چـــه جملـــه و چـــه دســـته ای از نمادهـــا(، اگـــر معنـــای اصطاحـــات به کاررفتـــه در آن، بیـــن طرفیـــن برابـــر نباشـــد، پیـــام به درســـتی بـــه طرفیـــن منتقـــل نخواهـــد شـــد. در ایـــن وضعیـــت نیـــاز اســـت 
کـــه اصطاحـــات به کاررفتـــه در پیـــام تعریـــف شـــوند. اهمیـــت تعریـــف در انـــواع مجـــادالت به انـــدازه ای اســـت کـــه بـــا روشن شـــدن مفاهیـــم کلیـــدی مبهـــم، مـــورد مجادلـــه عمومـــاً برطـــرف می شـــود یـــا حداقـــل نقطـــۀ اختاف نظرهـــا روشـــن می شـــود.  ضـــرورت در لغت نامـــۀ دهخـــدا به معنـــای نیـــاز و حاجـــت و در فرهنـــگ فارســـی عمیـــد به معنـــای چیـــزی کـــه بـــه آن احتیـــاج داشـــته باشـــند، آمـــده اســـت. 
ضـــرورت از نظـــر لغـــوی به معنـــای لـــزوم و انفکاک ناپذیـــری، واژه ای اســـت کـــه در منطـــق و فلســـفه کاربـــرد دارد و در اصطـــاح فلســـفه در جایـــی بـــه کار مـــی رود کـــه محمولـــی مثـــل »الـــف« از موضوعـــی مثـــل »ب« جدایی ناپذیـــر باشـــد. در ایـــن صـــورت گفتـــه می شـــود »الـــف« بـــرای »ب« ضـــروری اســـت.  ضـــرورت، هنگامـــی کـــه بـــه وجـــود اضافـــه شـــود )یعنـــی ضـــرورِت وجـــود بـــرای یـــک چیـــز( وجـــوب 
و هنگامـــی کـــه بـــه عـــدم اضافـــه شـــود )یعنـــی ضـــرورت عـــدم بـــرای یـــک چیـــز(، امتنـــاع نامیـــده می شـــود.  نظـــر می رســـد اصـــل ضـــرورت جبهـــه و جبهه ســـازی بـــر کســـی پوشـــیده نیســـت. همـــه می دانیـــم کـــه دشـــمن بـــا تمـــام تـــوان بـــه میـــدان آمـــده و از همـــۀ تـــوان و ِعـــده و ُعـــدۀ خـــودش اســـتفاده کـــرده اســـت؛ بـــه مقابلـــه بـــا انقـــاب اســـامی برخاســـته؛ در مقابـــل مـــا صـــف کشـــیده و به شـــکل عجیبـــی 
منســـجم شـــده اســـت؛ جبهـــه تشـــکیل داده و بـــرای مـــا برنامه ریـــزی می کنـــد. سال هاســـت کـــه مقـــام معظـــم رهبـــری هشـــدار و تذکـــر می دهنـــد کـــه جنـــگ اســـت، جنـــگ فرهنگـــی اســـت. حـــال می خواهیـــم بـــا ایـــن هجمـــه در ایـــن ســـطح و بـــا ایـــن گســـتردگی کـــه از دشـــمنِی دشـــمن تصویـــر شـــد، مقابلـــه کنیـــم. چطـــور بایـــد مقابلـــه کنیـــم؟ بایـــد در مقابـــل اقـــدام دشـــمن در هـــر عرصـــه ای بـــا هـــر قابلیـــت 
و ظرفیتـــی، بـــا هـــر ســـخت افزار و نرم افـــزاری کـــه دشـــمن بـــه میـــدان آورده اســـت، بـــه همـــان نســـبت، جبهـــه بـــه وجـــود بیاوریـــم؛ جبهـــه ای کـــه متشـــکل از تـــوان ســـخت افزاری و نرم افـــزاری و آمادگـــی اســـت. همچنیـــن حـــوزۀ ِعـــده و ُعـــده در برابـــر هجـــوم دشـــمن و متناســـب بـــا آن، آرایـــش دفاعـــی و گاهـــی آفَنـــدی بگیـــرد، یعنـــی در صـــورت نیـــاز، آرایـــش تهاجمـــی بگیـــرد. امـــروز انقـــاب اســـامی در همیـــن 
ســـطح از درگیـــری اســـت؛ کامـــًا متکثـــر و متنـــوع و گســـترده بـــا پیچیدگی هـــای بســـیار. لـــذا بـــرای تقابـــل و مواجهـــه در ایـــن ســـطح بایـــد بـــه همـــان نســـبت جبهه ســـازی کنـــد، یعنـــی تکثـــر، تنـــوع، عمـــق و عقبـــه الزم اســـت. همـــان طـــور کـــه مقـــام معظـــم رهبـــری هـــم فرمودنـــد، راهـــکار مقابلـــۀ بـــا دشـــمن ایـــن اســـت کـــه این طـــرف هـــم جبهـــه تشـــکیل بدهیـــم. بنابرایـــن، اصـــل تشـــکیل جبهـــه، موضوعـــی 
مســـلّم اســـت. در جبهـــۀ جنـــگ نـــرم، مثـــل زمـــان دفـــاع مقـــدس، آحـــاد مـــردم بایـــد بـــه جنـــگ بـــا دشـــمن بیاینـــد. بـــاور غلطـــی رایـــج شـــده و آن ایـــن اســـت کـــه اگـــر مـــا مجموعـــه و تشـــکل بســـیار بزرگـــی داشـــته باشـــیم، می توانیـــم موج آفرینـــی و جریان ســـازی کنیـــم. در حالـــی کـــه این گونـــه نیســـت؛ چراکـــه کارهایـــی کـــه تـــا امـــروز انجـــام شـــده، جواب گـــو نبـــوده اســـت. مـــا هیئت هـــا و مؤسســـات و 
ســـازمان های بســـیار بزرگـــی داریـــم، ولـــی هیچ  یـــک از آن هـــا پاســـخ گو نبوده انـــد. اگـــر بتوانیـــم جبهـــۀ بـــزرگ فرهنگـــی را مســـتقر کنیـــم، مســـلّماً بـــر ایـــن تهاجمـــات، اغواگری هـــا و ایـــن قبیـــل مســـائل غلبـــه خواهیـــم کـــرد؛ امـــا اگـــر نتوانیـــم جبهـــۀ فرهنگـــی بـــا مشـــخصات و شـــاخص هایی کـــه مدنظـــر اســـت بـــه وجـــود بیاوریـــم، کامـــًا بـــا شکســـت مواجـــه می شـــویم. اگـــر جبهـــۀ بـــزرگ فرهنگـــی مســـتقر گـــردد، 
مجموعـــه ای قـــَدر، قـــوی، پایـــدار و مســـتحکمی می شـــود کـــه هـــم حـــرف بـــرای گفتـــن دارد و هـــم اجتماعـــی عظیـــم اســـت. جمعـــی کـــه وقتـــی در یـــک جـــا جمـــع می شـــوند، خـــودِ ایـــن اجتمـــاع، جاذبـــه دارد و دشـــمن و آن هایـــی را کـــه بـــه اشـــکال مختلـــف در مقـــام ســـنگ اندازی هســـتند، به گونـــه ای متوجـــه ایـــن شـــبکۀ عظیـــم و جبهـــۀ قـــدر می کنـــد؛ همچنیـــن بـــه یـــأس دشـــمن می انجامـــد و بـــرای جامعـــه ای 



تعریف در لغت بهمعنای معرفیکردن، شناساندن، آگاهیدن، فهماندن و حقیقت امری را بیانکردن است. در معنای اصطالحی، عبارتی است که معنای هر اصطالح )کلمه، عبارت یا دستهای از نمادها( یا نوع چیزی را شرح دهد. تعریف واژه به ما میگوید که هرچیز باید چه ویژگیهایی )مشخصهها، کیفیات و خواص( داشته باشد تا آن واژه بر آن اطالق شود. در اهمیت تعریف همین بس که در فرستادن هر پیام )چه کلمه، 
چه جمله و چه دستهای از نمادها(، اگر معنای اصطالحات بهکاررفته در آن، بین طرفین برابر نباشد، پیام بهدرستی به طرفین منتقل نخواهد شد. در این وضعیت نیاز است که اصطالحات بهکاررفته در پیام تعریف شوند. اهمیت تعریف در انواع مجادالت بهاندازهای است که با روشنشدن مفاهیم کلیدی مبهم، مورد مجادله عموماً برطرف میشود یا حداقل نقطۀ اختالفنظرها روشن میشود. با توجه به مصاحبههای 

صورتگرفته در زمینۀ جبههسازی و سایر مشاهدات، به جرئت میتوان گفت که تعریف واحدی از شبکه و جبههسازی در میان عناصر جبهۀ فرهنگی انقالب اسالمی وجود ندارد. این اختالف تعاریف به اختالف برداشتها از مفهوم جبهه و نهایتاً به اختالف رویکردها در زمینۀ جبههسازی میانجامد و اختالف رویکردها در سازمان واحد، یعنی هدررفت منابع و سرمایهها و نهایتاً دورشدن روزافزون از هدف. تعاریف مختلفی در 
مصاحبهها دربارۀ دو موضوع اصلی شبکهسازی و جبههسازی مطرح شد که طی بررسیهای صورتگرفته، سرفصلهای مطرحشده در تعاریف مختلف استخراج و میزان تکرار و فراوانی هریک مشخص گردید که بهعلت جلوگیری از باالرفتن حجم کتاب حاضر، از درج اصل تعاریف در آن خودداری و به ارائۀ سرفصلهای مدنظر و میزان و فراوانی آنها بسنده شده است. تعاریف مطرحشده در مصاحبهها در جلد کتاب 

جبههسازی از نگاه مسئوالن جبهه فرهنگی اجتماعی انقالب اسالمی، بههمراه سایر مطالب مطرحشده در مصاحبهها در دسترس است. تعریف در لغت بهمعنای معرفیکردن، شناساندن، آگاهیدن، فهماندن و حقیقت امری را بیانکردن است. در معنای اصطالحی، عبارتی است که معنای هر اصطالح )کلمه، عبارت یا دستهای از نمادها( یا نوع چیزی را شرح دهد. تعریف واژه به ما میگوید که هرچیز باید چه ویژگیهایی 
)مشخصهها، کیفیات و خواص( داشته باشد تا آن واژه بر آن اطالق شود. در اهمیت تعریف همین بس که در فرستادن هر پیام )چه کلمه، چه جمله و چه دستهای از نمادها(، اگر معنای اصطالحات بهکاررفته در آن، بین طرفین برابر نباشد، پیام بهدرستی به طرفین منتقل نخواهد شد. در این وضعیت نیاز است که اصطالحات بهکاررفته در پیام تعریف شوند. اهمیت تعریف در انواع مجادالت بهاندازهای است که با 

روشنشدن مفاهیم کلیدی مبهم، مورد مجادله عموماً برطرف میشود یا حداقل نقطۀ اختالفنظرها روشن میشود. با توجه به مصاحبههای صورتگرفته در زمینۀ جبههسازی و سایر مشاهدات، به جرئت میتوان گفت که تعریف واحدی از شبکه و جبههسازی در میان عناصر جبهۀ فرهنگی انقالب اسالمی وجود ندارد. این اختالف تعاریف به اختالف برداشتها از مفهوم جبهه و نهایتاً به اختالف رویکردها در زمینۀ جبههسازی 
میانجامد و اختالف رویکردها در سازمان واحد، یعنی هدررفت منابع و سرمایهها و نهایتاً دورشدن روزافزون از هدف. تعاریف مختلفی در مصاحبهها دربارۀ دو موضوع اصلی شبکهسازی و جبههسازی مطرح شد که طی بررسیهای صورتگرفته، سرفصلهای مطرحشده در تعاریف مختلف استخراج و میزان تکرار و فراوانی هریک مشخص گردید که بهعلت جلوگیری از باالرفتن حجم کتاب حاضر، از درج اصل تعاریف در آن 

خودداری و به ارائۀ سرفصلهای مدنظر و میزان و فراوانی آنها بسنده شده است. تعاریف مطرحشده در مصاحبهها در جلد کتاب جبههسازی از نگاه مسئوالن جبهه فرهنگی اجتماعی انقالب اسالمی، بههمراه سایر مطالب مطرحشده در مصاحبهها در دسترس است. تعریف در لغت بهمعنای معرفیکردن، شناساندن، آگاهیدن، فهماندن و حقیقت امری را بیانکردن است. در معنای اصطالحی، عبارتی است که معنای هر 
اصطالح )کلمه، عبارت یا دستهای از نمادها( یا نوع چیزی را شرح دهد. تعریف واژه به ما میگوید که هرچیز باید چه ویژگیهایی )مشخصهها، کیفیات و خواص( داشته باشد تا آن واژه بر آن اطالق شود. در اهمیت تعریف همین بس که در فرستادن هر پیام )چه کلمه، چه جمله و چه دستهای از نمادها(، اگر معنای اصطالحات بهکاررفته در آن، بین طرفین برابر نباشد، پیام بهدرستی به طرفین منتقل نخواهد شد. در این 

وضعیت نیاز است که اصطالحات بهکاررفته در پیام تعریف شوند. اهمیت تعریف در انواع مجادالت بهاندازهای است که با روشنشدن مفاهیم کلیدی مبهم، مورد مجادله عموماً برطرف میشود یا حداقل نقطۀ اختالفنظرها روشن میشود. با توجه به مصاحبههای صورتگرفته در زمینۀ جبههسازی و سایر مشاهدات، به جرئت میتوان گفت که تعریف واحدی از شبکه و جبههسازی در میان عناصر جبهۀ فرهنگی انقالب 
اسالمی وجود ندارد. این اختالف تعاریف به اختالف برداشتها از مفهوم جبهه و نهایتاً به اختالف رویکردها در زمینۀ جبههسازی میانجامد و اختالف رویکردها در سازمان واحد، یعنی هدررفت منابع و سرمایهها و نهایتاً دورشدن روزافزون از هدف. تعاریف مختلفی در مصاحبهها دربارۀ دو موضوع اصلی شبکهسازی و جبههسازی مطرح شد که طی بررسیهای صورتگرفته، سرفصلهای مطرحشده در تعاریف مختلف استخراج 

و میزان تکرار و فراوانی هریک مشخص گردید که بهعلت جلوگیری از باالرفتن حجم کتاب حاضر، از درج اصل تعاریف در آن خودداری و به ارائۀ سرفصلهای مدنظر و میزان و فراوانی آنها بسنده شده است. تعاریف مطرحشده در مصاحبهها در جلد کتاب جبههسازی از نگاه مسئوالن جبهه فرهنگی اجتماعی انقالب اسالمی، بههمراه سایر مطالب مطرحشده در مصاحبهها در دسترس است. تعریف در لغت بهمعنای 
معرفیکردن، شناساندن، آگاهیدن، فهماندن و حقیقت امری را بیانکردن است. در معنای اصطالحی، عبارتی است که معنای هر اصطالح )کلمه، عبارت یا دستهای از نمادها( یا نوع چیزی را شرح دهد. تعریف واژه به ما میگوید که هرچیز باید چه ویژگیهایی )مشخصهها، کیفیات و خواص( داشته باشد تا آن واژه بر آن اطالق شود. در اهمیت تعریف همین بس که در فرستادن هر پیام )چه کلمه، چه جمله و چه دستهای از 
نمادها(، اگر معنای اصطالحات بهکاررفته در آن، بین طرفین برابر نباشد، پیام بهدرستی به طرفین منتقل نخواهد شد. در این وضعیت نیاز است که اصطالحات بهکاررفته در پیام تعریف شوند. اهمیت تعریف در انواع مجادالت بهاندازهای است که با روشنشدن مفاهیم کلیدی مبهم، مورد مجادله عموماً برطرف میشود یا حداقل نقطۀ اختالفنظرها روشن میشود. با توجه به مصاحبههای صورتگرفته در زمینۀ جبههسازی 

و سایر مشاهدات، به جرئت میتوان گفت که تعریف واحدی از شبکه و جبههسازی در میان عناصر جبهۀ فرهنگی انقالب اسالمی وجود ندارد. این اختالف تعاریف به اختالف برداشتها از مفهوم جبهه و نهایتاً به اختالف رویکردها در زمینۀ جبههسازی میانجامد و اختالف رویکردها در سازمان واحد، یعنی هدررفت منابع و سرمایهها و نهایتاً دورشدن روزافزون از هدف. تعاریف مختلفی در مصاحبهها دربارۀ دو موضوع 
اصلی شبکهسازی و جبههسازی مطرح شد که طی بررسیهای صورتگرفته، سرفصلهای مطرحشده در تعاریف مختلف استخراج و میزان تکرار و فراوانی هریک مشخص گردید که بهعلت جلوگیری از باالرفتن حجم کتاب حاضر، از درج اصل تعاریف در آن خودداری و به ارائۀ سرفصلهای مدنظر و میزان و فراوانی آنها بسنده شده است. تعاریف مطرحشده در مصاحبهها در جلد کتاب جبههسازی از نگاه مسئوالن جبهه 
فرهنگی اجتماعی انقالب اسالمی، بههمراه سایر مطالب مطرحشده در مصاحبهها در دسترس است. تعریف در لغت بهمعنای معرفیکردن، شناساندن، آگاهیدن، فهماندن و حقیقت امری را بیانکردن است. در معنای اصطالحی، عبارتی است که معنای هر اصطالح )کلمه، عبارت یا دستهای از نمادها( یا نوع چیزی را شرح دهد. تعریف واژه به ما میگوید که هرچیز باید چه ویژگیهایی )مشخصهها، کیفیات و خواص( 

داشته باشد تا آن واژه بر آن اطالق شود. در اهمیت تعریف همین بس که در فرستادن هر پیام )چه کلمه، چه جمله و چه دستهای از نمادها(، اگر معنای اصطالحات بهکاررفته در آن، بین طرفین برابر نباشد، پیام بهدرستی به طرفین منتقل نخواهد شد. در این وضعیت نیاز است که اصطالحات بهکاررفته در پیام تعریف شوند. اهمیت تعریف در انواع مجادالت بهاندازهای است که با روشنشدن مفاهیم کلیدی مبهم، 
مورد مجادله عموماً برطرف میشود یا حداقل نقطۀ اختالفنظرها روشن میشود. با توجه به مصاحبههای صورتگرفته در زمینۀ جبههسازی و سایر مشاهدات، به جرئت میتوان گفت که تعریف واحدی از شبکه و جبههسازی در میان عناصر جبهۀ فرهنگی انقالب اسالمی وجود ندارد. این اختالف تعاریف به اختالف برداشتها از مفهوم جبهه و نهایتاً به اختالف رویکردها در زمینۀ جبههسازی میانجامد و اختالف رویکردها در 
سازمان واحد، یعنی هدررفت منابع و سرمایهها و نهایتاً دورشدن روزافزون از هدف. تعاریف مختلفی در مصاحبهها دربارۀ دو موضوع اصلی شبکهسازی و جبههسازی مطرح شد که طی بررسیهای صورتگرفته، سرفصلهای مطرحشده در تعاریف مختلف استخراج و میزان تکرار و فراوانی هریک مشخص گردید که بهعلت جلوگیری از باالرفتن حجم کتاب حاضر، از درج اصل تعاریف در آن خودداری و به ارائۀ سرفصلهای 

مدنظر و میزان و فراوانی آنها بسنده شده است. تعاریف مطرحشده در مصاحبهها در جلد کتاب جبههسازی از نگاه مسئوالن جبهه فرهنگی اجتماعی انقالب اسالمی، بههمراه سایر مطالب مطرحشده در مصاحبهها در دسترس است. تعریف در لغت بهمعنای معرفیکردن، شناساندن، آگاهیدن، فهماندن و حقیقت امری را بیانکردن است. در معنای اصطالحی، عبارتی است که معنای هر اصطالح )کلمه، عبارت یا 
دستهای از نمادها( یا نوع چیزی را شرح دهد. تعریف واژه به ما میگوید که هرچیز باید چه ویژگیهایی )مشخصهها، کیفیات و خواص( داشته باشد تا آن واژه بر آن اطالق شود. در اهمیت تعریف همین بس که در فرستادن هر پیام )چه کلمه، چه جمله و چه دستهای از نمادها(، اگر معنای اصطالحات بهکاررفته در آن، بین طرفین برابر نباشد، پیام بهدرستی به طرفین منتقل نخواهد شد. در این وضعیت نیاز است که 

اصطالحات بهکاررفته در پیام تعریف شوند. اهمیت تعریف در انواع مجادالت بهاندازهای است که با روشنشدن مفاهیم کلیدی مبهم، مورد مجادله عموماً برطرف میشود یا حداقل نقطۀ اختالفنظرها روشن میشود. با توجه به مصاحبههای صورتگرفته در زمینۀ جبههسازی و سایر مشاهدات، به جرئت میتوان گفت که تعریف واحدی از شبکه و جبههسازی در میان عناصر جبهۀ فرهنگی انقالب اسالمی وجود ندارد. این 
اختالف تعاریف به اختالف برداشتها از مفهوم جبهه و نهایتاً به اختالف رویکردها در زمینۀ جبههسازی میانجامد و اختالف رویکردها در سازمان واحد، یعنی هدررفت منابع و سرمایهها و نهایتاً دورشدن روزافزون از هدف. تعاریف مختلفی در مصاحبهها دربارۀ دو موضوع اصلی شبکهسازی و جبههسازی مطرح شد که طی بررسیهای صورتگرفته، سرفصلهای مطرحشده در تعاریف مختلف استخراج و میزان تکرار و فراوانی 
هریک مشخص گردید که بهعلت جلوگیری از باالرفتن حجم کتاب حاضر، از درج اصل تعاریف در آن خودداری و به ارائۀ سرفصلهای مدنظر و میزان و فراوانی آنها بسنده شده است. تعاریف مطرحشده در مصاحبهها در جلد کتاب جبههسازی از نگاه مسئوالن جبهه فرهنگی اجتماعی انقالب اسالمی، بههمراه سایر مطالب مطرحشده در مصاحبهها در دسترس است. تعریف در لغت بهمعنای معرفیکردن، شناساندن، 

آگاهیدن، فهماندن و حقیقت امری را بیانکردن است. در معنای اصطالحی، عبارتی است که معنای هر اصطالح )کلمه، عبارت یا دستهای از نمادها( یا نوع چیزی را شرح دهد. تعریف واژه به ما میگوید که هرچیز باید چه ویژگیهایی )مشخصهها، کیفیات و خواص( داشته باشد تا آن واژه بر آن اطالق شود. در اهمیت تعریف همین بس که در فرستادن هر پیام )چه کلمه، چه جمله و چه دستهای از نمادها(، اگر معنای 
اصطالحات بهکاررفته در آن، بین طرفین برابر نباشد، پیام بهدرستی به طرفین منتقل نخواهد شد. در این وضعیت نیاز است که اصطالحات بهکاررفته در پیام تعریف شوند. اهمیت تعریف در انواع مجادالت بهاندازهای است که با روشنشدن مفاهیم کلیدی مبهم، مورد مجادله عموماً برطرف میشود یا حداقل نقطۀ اختالفنظرها روشن میشود. با توجه به مصاحبههای صورتگرفته در زمینۀ جبههسازی و سایر مشاهدات، 

به جرئت میتوان گفت که تعریف واحدی از شبکه و جبههسازی در میان عناصر جبهۀ فرهنگی انقالب اسالمی وجود ندارد. این اختالف تعاریف به اختالف برداشتها از مفهوم جبهه و نهایتاً به اختالف رویکردها در زمینۀ جبههسازی میانجامد و اختالف رویکردها در سازمان واحد، یعنی هدررفت منابع و سرمایهها و نهایتاً دورشدن روزافزون از هدف. تعاریف مختلفی در مصاحبهها دربارۀ دو موضوع اصلی شبکهسازی و 
جبههسازی مطرح شد که طی بررسیهای صورتگرفته، سرفصلهای مطرحشده در تعاریف مختلف استخراج و میزان تکرار و فراوانی هریک مشخص گردید که بهعلت جلوگیری از باالرفتن حجم کتاب حاضر، از درج اصل تعاریف در آن خودداری و به ارائۀ سرفصلهای مدنظر و میزان و فراوانی آنها بسنده شده است. تعاریف مطرحشده در مصاحبهها در جلد کتاب جبههسازی از نگاه مسئوالن جبهه فرهنگی اجتماعی انقالب 

اسالمی، بههمراه سایر مطالب مطرحشده در مصاحبهها در دسترس است. تعریف در لغت بهمعنای معرفیکردن، شناساندن، آگاهیدن، فهماندن و حقیقت امری را بیانکردن است. در معنای اصطالحی، عبارتی است که معنای هر اصطالح )کلمه، عبارت یا دستهای از نمادها( یا نوع چیزی را شرح دهد. تعریف واژه به ما میگوید که هرچیز باید چه ویژگیهایی )مشخصهها، کیفیات و خواص( داشته باشد تا آن واژه بر آن 
اطالق شود. در اهمیت تعریف همین بس که در فرستادن هر پیام )چه کلمه، چه جمله و چه دستهای از نمادها(، اگر معنای اصطالحات بهکاررفته در آن، بین طرفین برابر نباشد، پیام بهدرستی به طرفین منتقل نخواهد شد. در این وضعیت نیاز است که اصطالحات بهکاررفته در پیام تعریف شوند. اهمیت تعریف در انواع مجادالت بهاندازهای است که با روشنشدن مفاهیم کلیدی مبهم، مورد مجادله عموماً برطرف 

میشود یا حداقل نقطۀ اختالفنظرها روشن میشود. با توجه به مصاحبههای صورتگرفته در زمینۀ جبههسازی و سایر مشاهدات، به جرئت میتوان گفت که تعریف واحدی از شبکه و جبههسازی در میان عناصر جبهۀ فرهنگی انقالب اسالمی وجود ندارد. این اختالف تعاریف به اختالف برداشتها از مفهوم جبهه و نهایتاً به اختالف رویکردها در زمینۀ جبههسازی میانجامد و اختالف رویکردها در سازمان واحد، یعنی هدررفت 
منابع و سرمایهها و نهایتاً دورشدن روزافزون از هدف. تعاریف مختلفی در مصاحبهها دربارۀ دو موضوع اصلی شبکهسازی و جبههسازی مطرح شد که طی بررسیهای صورتگرفته، سرفصلهای مطرحشده در تعاریف مختلف استخراج و میزان تکرار و فراوانی هریک مشخص گردید که بهعلت جلوگیری از باالرفتن حجم کتاب حاضر، از درج اصل تعاریف در آن خودداری و به ارائۀ سرفصلهای مدنظر و میزان و فراوانی آنها 

بسنده شده است. تعاریف مطرحشده در مصاحبهها در جلد کتاب جبههسازی از نگاه مسئوالن جبهه فرهنگی اجتماعی انقالب اسالمی، بههمراه سایر مطالب مطرحشده در مصاحبهها در دسترس است. تعریف در لغت بهمعنای معرفیکردن، شناساندن، آگاهیدن، فهماندن و حقیقت امری را بیانکردن است. در معنای اصطالحی، عبارتی است که معنای هر اصطالح )کلمه، عبارت یا دستهای از نمادها( یا نوع چیزی را 
شرح دهد. تعریف واژه به ما میگوید که هرچیز باید چه ویژگیهایی )مشخصهها، کیفیات و خواص( داشته باشد تا آن واژه بر آن اطالق شود. در اهمیت تعریف همین بس که در فرستادن هر پیام )چه کلمه، چه جمله و چه دستهای از نمادها(، اگر معنای اصطالحات بهکاررفته در آن، بین طرفین برابر نباشد، پیام بهدرستی به طرفین منتقل نخواهد شد. در این وضعیت نیاز است که اصطالحات بهکاررفته در پیام تعریف 

شوند. اهمیت تعریف در انواع مجادالت بهاندازهای است که با روشنشدن مفاهیم کلیدی مبهم، مورد مجادله عموماً برطرف میشود یا حداقل نقطۀ اختالفنظرها روشن میشود. با توجه به مصاحبههای صورتگرفته در زمینۀ جبههسازی و سایر مشاهدات، به جرئت میتوان گفت که تعریف واحدی از شبکه و جبههسازی در میان عناصر جبهۀ فرهنگی انقالب اسالمی وجود ندارد. این اختالف تعاریف به اختالف برداشتها از 
مفهوم جبهه و نهایتاً به اختالف رویکردها در زمینۀ جبههسازی میانجامد و اختالف رویکردها در سازمان واحد، یعنی هدررفت منابع و سرمایهها و نهایتاً دورشدن روزافزون از هدف. تعاریف مختلفی در مصاحبهها دربارۀ دو موضوع اصلی شبکهسازی و جبههسازی مطرح شد که طی بررسیهای صورتگرفته، سرفصلهای مطرحشده در تعاریف مختلف استخراج و میزان تکرار و فراوانی هریک مشخص گردید که بهعلت 

جلوگیری از باالرفتن حجم کتاب حاضر، از درج اصل تعاریف در آن خودداری و به ارائۀ سرفصلهای مدنظر و میزان و فراوانی آنها بسنده شده است. تعاریف مطرحشده در مصاحبهها در جلد کتاب جبههسازی از نگاه مسئوالن جبهه فرهنگی اجتماعی انقالب اسالمی، بههمراه سایر مطالب مطرحشده در مصاحبهها در دسترس است. تعریف در لغت بهمعنای معرفیکردن، شناساندن، آگاهیدن، فهماندن و حقیقت امری 
را بیانکردن است. در معنای اصطالحی، عبارتی است که معنای هر اصطالح )کلمه، عبارت یا دستهای از نمادها( یا نوع چیزی را شرح دهد. تعریف واژه به ما میگوید که هرچیز باید چه ویژگیهایی )مشخصهها، کیفیات و خواص( داشته باشد تا آن واژه بر آن اطالق شود. در اهمیت تعریف همین بس که در فرستادن هر پیام )چه کلمه، چه جمله و چه دستهای از نمادها(، اگر معنای اصطالحات بهکاررفته در آن، بین 

طرفین برابر نباشد، پیام بهدرستی به طرفین منتقل نخواهد شد. در این وضعیت نیاز است که اصطالحات بهکاررفته در پیام تعریف شوند. اهمیت تعریف در انواع مجادالت بهاندازهای است که با روشنشدن مفاهیم کلیدی مبهم، مورد مجادله عموماً برطرف میشود یا حداقل نقطۀ اختالفنظرها روشن میشود. با توجه به مصاحبههای صورتگرفته در زمینۀ جبههسازی و سایر مشاهدات، به جرئت میتوان گفت که تعریف 
واحدی از شبکه و جبههسازی در میان عناصر جبهۀ فرهنگی انقالب اسالمی وجود ندارد. این اختالف تعاریف به اختالف برداشتها از مفهوم جبهه و نهایتاً به اختالف رویکردها در زمینۀ جبههسازی میانجامد و اختالف رویکردها در سازمان واحد، یعنی هدررفت منابع و سرمایهها و نهایتاً دورشدن روزافزون از هدف. تعاریف مختلفی در مصاحبهها دربارۀ دو موضوع اصلی شبکهسازی و جبههسازی مطرح شد که طی 
بررسیهای صورتگرفته، سرفصلهای مطرحشده در تعاریف مختلف استخراج و میزان تکرار و فراوانی هریک مشخص گردید که بهعلت جلوگیری از باالرفتن حجم کتاب حاضر، از درج اصل تعاریف در آن خودداری و به ارائۀ سرفصلهای مدنظر و میزان و فراوانی آنها بسنده شده است. تعاریف مطرحشده در مصاحبهها در جلد کتاب جبههسازی از نگاه مسئوالن جبهه فرهنگی اجتماعی انقالب اسالمی، بههمراه سایر 

مطالب مطرحشده در مصاحبهها در دسترس است. تعریف در لغت بهمعنای معرفیکردن، شناساندن، آگاهیدن، فهماندن و حقیقت امری را بیانکردن است. در معنای اصطالحی، عبارتی است که معنای هر اصطالح )کلمه، عبارت یا دستهای از نمادها( یا نوع چیزی را شرح دهد. تعریف واژه به ما میگوید که هرچیز باید چه ویژگیهایی )مشخصهها، کیفیات و خواص( داشته باشد تا آن واژه بر آن اطالق شود. در اهمیت 
تعریف همین بس که در فرستادن هر پیام )چه کلمه، چه جمله و چه دستهای از نمادها(، اگر معنای اصطالحات بهکاررفته در آن، بین طرفین برابر نباشد، پیام بهدرستی به طرفین منتقل نخواهد شد. در این وضعیت نیاز است که اصطالحات بهکاررفته در پیام تعریف شوند. اهمیت تعریف در انواع مجادالت بهاندازهای است که با روشنشدن مفاهیم کلیدی مبهم، مورد مجادله عموماً برطرف میشود یا حداقل نقطۀ 
اختالفنظرها روشن میشود. با توجه به مصاحبههای صورتگرفته در زمینۀ جبههسازی و سایر مشاهدات، به جرئت میتوان گفت که تعریف واحدی از شبکه و جبههسازی در میان عناصر جبهۀ فرهنگی انقالب اسالمی وجود ندارد. این اختالف تعاریف به اختالف برداشتها از مفهوم جبهه و نهایتاً به اختالف رویکردها در زمینۀ جبههسازی میانجامد و اختالف رویکردها در سازمان واحد، یعنی هدررفت منابع و سرمایهها و 
نهایتاً دورشدن روزافزون از هدف. تعاریف مختلفی در مصاحبهها دربارۀ دو موضوع اصلی شبکهسازی و جبههسازی مطرح شد که طی بررسیهای صورتگرفته، سرفصلهای مطرحشده در تعاریف مختلف استخراج و میزان تکرار و فراوانی هریک مشخص گردید که بهعلت جلوگیری از باالرفتن حجم کتاب حاضر، از درج اصل تعاریف در آن خودداری و به ارائۀ سرفصلهای مدنظر و میزان و فراوانی آنها بسنده شده است. 

تعاریف مطرحشده در مصاحبهها در جلد کتاب جبههسازی از نگاه مسئوالن جبهه فرهنگی اجتماعی انقالب اسالمی، بههمراه سایر مطالب مطرحشده در مصاحبهها در دسترس است. تعریف در لغت بهمعنای معرفیکردن، شناساندن، آگاهیدن، فهماندن و حقیقت امری را بیانکردن است. در معنای اصطالحی، عبارتی است که معنای هر اصطالح )کلمه، عبارت یا دستهای از نمادها( یا نوع چیزی را شرح دهد. تعریف 



تعریف در لغت بهمعنای معرفیکردن، شناساندن، آگاهیدن، فهماندن و حقیقت امری را بیانکردن است. در معنای اصطالحی، عبارتی است که معنای هر اصطالح )کلمه، عبارت یا دستهای از نمادها( یا نوع چیزی را شرح دهد. تعریف واژه به ما میگوید که هرچیز باید چه ویژگیهایی )مشخصهها، کیفیات و خواص( داشته باشد تا آن واژه بر آن اطالق شود. در اهمیت تعریف همین بس که در فرستادن هر پیام )چه کلمه، 
چه جمله و چه دستهای از نمادها(، اگر معنای اصطالحات بهکاررفته در آن، بین طرفین برابر نباشد، پیام بهدرستی به طرفین منتقل نخواهد شد. در این وضعیت نیاز است که اصطالحات بهکاررفته در پیام تعریف شوند. اهمیت تعریف در انواع مجادالت بهاندازهای است که با روشنشدن مفاهیم کلیدی مبهم، مورد مجادله عموماً برطرف میشود یا حداقل نقطۀ اختالفنظرها روشن میشود. با توجه به مصاحبههای 

صورتگرفته در زمینۀ جبههسازی و سایر مشاهدات، به جرئت میتوان گفت که تعریف واحدی از شبکه و جبههسازی در میان عناصر جبهۀ فرهنگی انقالب اسالمی وجود ندارد. این اختالف تعاریف به اختالف برداشتها از مفهوم جبهه و نهایتاً به اختالف رویکردها در زمینۀ جبههسازی میانجامد و اختالف رویکردها در سازمان واحد، یعنی هدررفت منابع و سرمایهها و نهایتاً دورشدن روزافزون از هدف. تعاریف مختلفی در 
مصاحبهها دربارۀ دو موضوع اصلی شبکهسازی و جبههسازی مطرح شد که طی بررسیهای صورتگرفته، سرفصلهای مطرحشده در تعاریف مختلف استخراج و میزان تکرار و فراوانی هریک مشخص گردید که بهعلت جلوگیری از باالرفتن حجم کتاب حاضر، از درج اصل تعاریف در آن خودداری و به ارائۀ سرفصلهای مدنظر و میزان و فراوانی آنها بسنده شده است. تعاریف مطرحشده در مصاحبهها در جلد کتاب 

جبههسازی از نگاه مسئوالن جبهه فرهنگی اجتماعی انقالب اسالمی، بههمراه سایر مطالب مطرحشده در مصاحبهها در دسترس است. تعریف در لغت بهمعنای معرفیکردن، شناساندن، آگاهیدن، فهماندن و حقیقت امری را بیانکردن است. در معنای اصطالحی، عبارتی است که معنای هر اصطالح )کلمه، عبارت یا دستهای از نمادها( یا نوع چیزی را شرح دهد. تعریف واژه به ما میگوید که هرچیز باید چه ویژگیهایی 
)مشخصهها، کیفیات و خواص( داشته باشد تا آن واژه بر آن اطالق شود. در اهمیت تعریف همین بس که در فرستادن هر پیام )چه کلمه، چه جمله و چه دستهای از نمادها(، اگر معنای اصطالحات بهکاررفته در آن، بین طرفین برابر نباشد، پیام بهدرستی به طرفین منتقل نخواهد شد. در این وضعیت نیاز است که اصطالحات بهکاررفته در پیام تعریف شوند. اهمیت تعریف در انواع مجادالت بهاندازهای است که با 

روشنشدن مفاهیم کلیدی مبهم، مورد مجادله عموماً برطرف میشود یا حداقل نقطۀ اختالفنظرها روشن میشود. با توجه به مصاحبههای صورتگرفته در زمینۀ جبههسازی و سایر مشاهدات، به جرئت میتوان گفت که تعریف واحدی از شبکه و جبههسازی در میان عناصر جبهۀ فرهنگی انقالب اسالمی وجود ندارد. این اختالف تعاریف به اختالف برداشتها از مفهوم جبهه و نهایتاً به اختالف رویکردها در زمینۀ جبههسازی 
میانجامد و اختالف رویکردها در سازمان واحد، یعنی هدررفت منابع و سرمایهها و نهایتاً دورشدن روزافزون از هدف. تعاریف مختلفی در مصاحبهها دربارۀ دو موضوع اصلی شبکهسازی و جبههسازی مطرح شد که طی بررسیهای صورتگرفته، سرفصلهای مطرحشده در تعاریف مختلف استخراج و میزان تکرار و فراوانی هریک مشخص گردید که بهعلت جلوگیری از باالرفتن حجم کتاب حاضر، از درج اصل تعاریف در آن 

خودداری و به ارائۀ سرفصلهای مدنظر و میزان و فراوانی آنها بسنده شده است. تعاریف مطرحشده در مصاحبهها در جلد کتاب جبههسازی از نگاه مسئوالن جبهه فرهنگی اجتماعی انقالب اسالمی، بههمراه سایر مطالب مطرحشده در مصاحبهها در دسترس است. تعریف در لغت بهمعنای معرفیکردن، شناساندن، آگاهیدن، فهماندن و حقیقت امری را بیانکردن است. در معنای اصطالحی، عبارتی است که معنای هر 
اصطالح )کلمه، عبارت یا دستهای از نمادها( یا نوع چیزی را شرح دهد. تعریف واژه به ما میگوید که هرچیز باید چه ویژگیهایی )مشخصهها، کیفیات و خواص( داشته باشد تا آن واژه بر آن اطالق شود. در اهمیت تعریف همین بس که در فرستادن هر پیام )چه کلمه، چه جمله و چه دستهای از نمادها(، اگر معنای اصطالحات بهکاررفته در آن، بین طرفین برابر نباشد، پیام بهدرستی به طرفین منتقل نخواهد شد. در این 

وضعیت نیاز است که اصطالحات بهکاررفته در پیام تعریف شوند. اهمیت تعریف در انواع مجادالت بهاندازهای است که با روشنشدن مفاهیم کلیدی مبهم، مورد مجادله عموماً برطرف میشود یا حداقل نقطۀ اختالفنظرها روشن میشود. با توجه به مصاحبههای صورتگرفته در زمینۀ جبههسازی و سایر مشاهدات، به جرئت میتوان گفت که تعریف واحدی از شبکه و جبههسازی در میان عناصر جبهۀ فرهنگی انقالب 
اسالمی وجود ندارد. این اختالف تعاریف به اختالف برداشتها از مفهوم جبهه و نهایتاً به اختالف رویکردها در زمینۀ جبههسازی میانجامد و اختالف رویکردها در سازمان واحد، یعنی هدررفت منابع و سرمایهها و نهایتاً دورشدن روزافزون از هدف. تعاریف مختلفی در مصاحبهها دربارۀ دو موضوع اصلی شبکهسازی و جبههسازی مطرح شد که طی بررسیهای صورتگرفته، سرفصلهای مطرحشده در تعاریف مختلف استخراج 

و میزان تکرار و فراوانی هریک مشخص گردید که بهعلت جلوگیری از باالرفتن حجم کتاب حاضر، از درج اصل تعاریف در آن خودداری و به ارائۀ سرفصلهای مدنظر و میزان و فراوانی آنها بسنده شده است. تعاریف مطرحشده در مصاحبهها در جلد کتاب جبههسازی از نگاه مسئوالن جبهه فرهنگی اجتماعی انقالب اسالمی، بههمراه سایر مطالب مطرحشده در مصاحبهها در دسترس است. تعریف در لغت بهمعنای 
معرفیکردن، شناساندن، آگاهیدن، فهماندن و حقیقت امری را بیانکردن است. در معنای اصطالحی، عبارتی است که معنای هر اصطالح )کلمه، عبارت یا دستهای از نمادها( یا نوع چیزی را شرح دهد. تعریف واژه به ما میگوید که هرچیز باید چه ویژگیهایی )مشخصهها، کیفیات و خواص( داشته باشد تا آن واژه بر آن اطالق شود. در اهمیت تعریف همین بس که در فرستادن هر پیام )چه کلمه، چه جمله و چه دستهای از 
نمادها(، اگر معنای اصطالحات بهکاررفته در آن، بین طرفین برابر نباشد، پیام بهدرستی به طرفین منتقل نخواهد شد. در این وضعیت نیاز است که اصطالحات بهکاررفته در پیام تعریف شوند. اهمیت تعریف در انواع مجادالت بهاندازهای است که با روشنشدن مفاهیم کلیدی مبهم، مورد مجادله عموماً برطرف میشود یا حداقل نقطۀ اختالفنظرها روشن میشود. با توجه به مصاحبههای صورتگرفته در زمینۀ جبههسازی 

و سایر مشاهدات، به جرئت میتوان گفت که تعریف واحدی از شبکه و جبههسازی در میان عناصر جبهۀ فرهنگی انقالب اسالمی وجود ندارد. این اختالف تعاریف به اختالف برداشتها از مفهوم جبهه و نهایتاً به اختالف رویکردها در زمینۀ جبههسازی میانجامد و اختالف رویکردها در سازمان واحد، یعنی هدررفت منابع و سرمایهها و نهایتاً دورشدن روزافزون از هدف. تعاریف مختلفی در مصاحبهها دربارۀ دو موضوع 
اصلی شبکهسازی و جبههسازی مطرح شد که طی بررسیهای صورتگرفته، سرفصلهای مطرحشده در تعاریف مختلف استخراج و میزان تکرار و فراوانی هریک مشخص گردید که بهعلت جلوگیری از باالرفتن حجم کتاب حاضر، از درج اصل تعاریف در آن خودداری و به ارائۀ سرفصلهای مدنظر و میزان و فراوانی آنها بسنده شده است. تعاریف مطرحشده در مصاحبهها در جلد کتاب جبههسازی از نگاه مسئوالن جبهه 
فرهنگی اجتماعی انقالب اسالمی، بههمراه سایر مطالب مطرحشده در مصاحبهها در دسترس است. تعریف در لغت بهمعنای معرفیکردن، شناساندن، آگاهیدن، فهماندن و حقیقت امری را بیانکردن است. در معنای اصطالحی، عبارتی است که معنای هر اصطالح )کلمه، عبارت یا دستهای از نمادها( یا نوع چیزی را شرح دهد. تعریف واژه به ما میگوید که هرچیز باید چه ویژگیهایی )مشخصهها، کیفیات و خواص( 

داشته باشد تا آن واژه بر آن اطالق شود. در اهمیت تعریف همین بس که در فرستادن هر پیام )چه کلمه، چه جمله و چه دستهای از نمادها(، اگر معنای اصطالحات بهکاررفته در آن، بین طرفین برابر نباشد، پیام بهدرستی به طرفین منتقل نخواهد شد. در این وضعیت نیاز است که اصطالحات بهکاررفته در پیام تعریف شوند. اهمیت تعریف در انواع مجادالت بهاندازهای است که با روشنشدن مفاهیم کلیدی مبهم، 
مورد مجادله عموماً برطرف میشود یا حداقل نقطۀ اختالفنظرها روشن میشود. با توجه به مصاحبههای صورتگرفته در زمینۀ جبههسازی و سایر مشاهدات، به جرئت میتوان گفت که تعریف واحدی از شبکه و جبههسازی در میان عناصر جبهۀ فرهنگی انقالب اسالمی وجود ندارد. این اختالف تعاریف به اختالف برداشتها از مفهوم جبهه و نهایتاً به اختالف رویکردها در زمینۀ جبههسازی میانجامد و اختالف رویکردها در 
سازمان واحد، یعنی هدررفت منابع و سرمایهها و نهایتاً دورشدن روزافزون از هدف. تعاریف مختلفی در مصاحبهها دربارۀ دو موضوع اصلی شبکهسازی و جبههسازی مطرح شد که طی بررسیهای صورتگرفته، سرفصلهای مطرحشده در تعاریف مختلف استخراج و میزان تکرار و فراوانی هریک مشخص گردید که بهعلت جلوگیری از باالرفتن حجم کتاب حاضر، از درج اصل تعاریف در آن خودداری و به ارائۀ سرفصلهای 

مدنظر و میزان و فراوانی آنها بسنده شده است. تعاریف مطرحشده در مصاحبهها در جلد کتاب جبههسازی از نگاه مسئوالن جبهه فرهنگی اجتماعی انقالب اسالمی، بههمراه سایر مطالب مطرحشده در مصاحبهها در دسترس است. تعریف در لغت بهمعنای معرفیکردن، شناساندن، آگاهیدن، فهماندن و حقیقت امری را بیانکردن است. در معنای اصطالحی، عبارتی است که معنای هر اصطالح )کلمه، عبارت یا 
دستهای از نمادها( یا نوع چیزی را شرح دهد. تعریف واژه به ما میگوید که هرچیز باید چه ویژگیهایی )مشخصهها، کیفیات و خواص( داشته باشد تا آن واژه بر آن اطالق شود. در اهمیت تعریف همین بس که در فرستادن هر پیام )چه کلمه، چه جمله و چه دستهای از نمادها(، اگر معنای اصطالحات بهکاررفته در آن، بین طرفین برابر نباشد، پیام بهدرستی به طرفین منتقل نخواهد شد. در این وضعیت نیاز است که 

اصطالحات بهکاررفته در پیام تعریف شوند. اهمیت تعریف در انواع مجادالت بهاندازهای است که با روشنشدن مفاهیم کلیدی مبهم، مورد مجادله عموماً برطرف میشود یا حداقل نقطۀ اختالفنظرها روشن میشود. با توجه به مصاحبههای صورتگرفته در زمینۀ جبههسازی و سایر مشاهدات، به جرئت میتوان گفت که تعریف واحدی از شبکه و جبههسازی در میان عناصر جبهۀ فرهنگی انقالب اسالمی وجود ندارد. این 
اختالف تعاریف به اختالف برداشتها از مفهوم جبهه و نهایتاً به اختالف رویکردها در زمینۀ جبههسازی میانجامد و اختالف رویکردها در سازمان واحد، یعنی هدررفت منابع و سرمایهها و نهایتاً دورشدن روزافزون از هدف. تعاریف مختلفی در مصاحبهها دربارۀ دو موضوع اصلی شبکهسازی و جبههسازی مطرح شد که طی بررسیهای صورتگرفته، سرفصلهای مطرحشده در تعاریف مختلف استخراج و میزان تکرار و فراوانی 
هریک مشخص گردید که بهعلت جلوگیری از باالرفتن حجم کتاب حاضر، از درج اصل تعاریف در آن خودداری و به ارائۀ سرفصلهای مدنظر و میزان و فراوانی آنها بسنده شده است. تعاریف مطرحشده در مصاحبهها در جلد کتاب جبههسازی از نگاه مسئوالن جبهه فرهنگی اجتماعی انقالب اسالمی، بههمراه سایر مطالب مطرحشده در مصاحبهها در دسترس است. تعریف در لغت بهمعنای معرفیکردن، شناساندن، 

آگاهیدن، فهماندن و حقیقت امری را بیانکردن است. در معنای اصطالحی، عبارتی است که معنای هر اصطالح )کلمه، عبارت یا دستهای از نمادها( یا نوع چیزی را شرح دهد. تعریف واژه به ما میگوید که هرچیز باید چه ویژگیهایی )مشخصهها، کیفیات و خواص( داشته باشد تا آن واژه بر آن اطالق شود. در اهمیت تعریف همین بس که در فرستادن هر پیام )چه کلمه، چه جمله و چه دستهای از نمادها(، اگر معنای 
اصطالحات بهکاررفته در آن، بین طرفین برابر نباشد، پیام بهدرستی به طرفین منتقل نخواهد شد. در این وضعیت نیاز است که اصطالحات بهکاررفته در پیام تعریف شوند. اهمیت تعریف در انواع مجادالت بهاندازهای است که با روشنشدن مفاهیم کلیدی مبهم، مورد مجادله عموماً برطرف میشود یا حداقل نقطۀ اختالفنظرها روشن میشود. با توجه به مصاحبههای صورتگرفته در زمینۀ جبههسازی و سایر مشاهدات، 

به جرئت میتوان گفت که تعریف واحدی از شبکه و جبههسازی در میان عناصر جبهۀ فرهنگی انقالب اسالمی وجود ندارد. این اختالف تعاریف به اختالف برداشتها از مفهوم جبهه و نهایتاً به اختالف رویکردها در زمینۀ جبههسازی میانجامد و اختالف رویکردها در سازمان واحد، یعنی هدررفت منابع و سرمایهها و نهایتاً دورشدن روزافزون از هدف. تعاریف مختلفی در مصاحبهها دربارۀ دو موضوع اصلی شبکهسازی و 
جبههسازی مطرح شد که طی بررسیهای صورتگرفته، سرفصلهای مطرحشده در تعاریف مختلف استخراج و میزان تکرار و فراوانی هریک مشخص گردید که بهعلت جلوگیری از باالرفتن حجم کتاب حاضر، از درج اصل تعاریف در آن خودداری و به ارائۀ سرفصلهای مدنظر و میزان و فراوانی آنها بسنده شده است. تعاریف مطرحشده در مصاحبهها در جلد کتاب جبههسازی از نگاه مسئوالن جبهه فرهنگی اجتماعی انقالب 

اسالمی، بههمراه سایر مطالب مطرحشده در مصاحبهها در دسترس است. تعریف در لغت بهمعنای معرفیکردن، شناساندن، آگاهیدن، فهماندن و حقیقت امری را بیانکردن است. در معنای اصطالحی، عبارتی است که معنای هر اصطالح )کلمه، عبارت یا دستهای از نمادها( یا نوع چیزی را شرح دهد. تعریف واژه به ما میگوید که هرچیز باید چه ویژگیهایی )مشخصهها، کیفیات و خواص( داشته باشد تا آن واژه بر آن 
اطالق شود. در اهمیت تعریف همین بس که در فرستادن هر پیام )چه کلمه، چه جمله و چه دستهای از نمادها(، اگر معنای اصطالحات بهکاررفته در آن، بین طرفین برابر نباشد، پیام بهدرستی به طرفین منتقل نخواهد شد. در این وضعیت نیاز است که اصطالحات بهکاررفته در پیام تعریف شوند. اهمیت تعریف در انواع مجادالت بهاندازهای است که با روشنشدن مفاهیم کلیدی مبهم، مورد مجادله عموماً برطرف 

میشود یا حداقل نقطۀ اختالفنظرها روشن میشود. با توجه به مصاحبههای صورتگرفته در زمینۀ جبههسازی و سایر مشاهدات، به جرئت میتوان گفت که تعریف واحدی از شبکه و جبههسازی در میان عناصر جبهۀ فرهنگی انقالب اسالمی وجود ندارد. این اختالف تعاریف به اختالف برداشتها از مفهوم جبهه و نهایتاً به اختالف رویکردها در زمینۀ جبههسازی میانجامد و اختالف رویکردها در سازمان واحد، یعنی هدررفت 
منابع و سرمایهها و نهایتاً دورشدن روزافزون از هدف. تعاریف مختلفی در مصاحبهها دربارۀ دو موضوع اصلی شبکهسازی و جبههسازی مطرح شد که طی بررسیهای صورتگرفته، سرفصلهای مطرحشده در تعاریف مختلف استخراج و میزان تکرار و فراوانی هریک مشخص گردید که بهعلت جلوگیری از باالرفتن حجم کتاب حاضر، از درج اصل تعاریف در آن خودداری و به ارائۀ سرفصلهای مدنظر و میزان و فراوانی آنها 

بسنده شده است. تعاریف مطرحشده در مصاحبهها در جلد کتاب جبههسازی از نگاه مسئوالن جبهه فرهنگی اجتماعی انقالب اسالمی، بههمراه سایر مطالب مطرحشده در مصاحبهها در دسترس است. تعریف در لغت بهمعنای معرفیکردن، شناساندن، آگاهیدن، فهماندن و حقیقت امری را بیانکردن است. در معنای اصطالحی، عبارتی است که معنای هر اصطالح )کلمه، عبارت یا دستهای از نمادها( یا نوع چیزی را 
شرح دهد. تعریف واژه به ما میگوید که هرچیز باید چه ویژگیهایی )مشخصهها، کیفیات و خواص( داشته باشد تا آن واژه بر آن اطالق شود. در اهمیت تعریف همین بس که در فرستادن هر پیام )چه کلمه، چه جمله و چه دستهای از نمادها(، اگر معنای اصطالحات بهکاررفته در آن، بین طرفین برابر نباشد، پیام بهدرستی به طرفین منتقل نخواهد شد. در این وضعیت نیاز است که اصطالحات بهکاررفته در پیام تعریف 

شوند. اهمیت تعریف در انواع مجادالت بهاندازهای است که با روشنشدن مفاهیم کلیدی مبهم، مورد مجادله عموماً برطرف میشود یا حداقل نقطۀ اختالفنظرها روشن میشود. با توجه به مصاحبههای صورتگرفته در زمینۀ جبههسازی و سایر مشاهدات، به جرئت میتوان گفت که تعریف واحدی از شبکه و جبههسازی در میان عناصر جبهۀ فرهنگی انقالب اسالمی وجود ندارد. این اختالف تعاریف به اختالف برداشتها از 
مفهوم جبهه و نهایتاً به اختالف رویکردها در زمینۀ جبههسازی میانجامد و اختالف رویکردها در سازمان واحد، یعنی هدررفت منابع و سرمایهها و نهایتاً دورشدن روزافزون از هدف. تعاریف مختلفی در مصاحبهها دربارۀ دو موضوع اصلی شبکهسازی و جبههسازی مطرح شد که طی بررسیهای صورتگرفته، سرفصلهای مطرحشده در تعاریف مختلف استخراج و میزان تکرار و فراوانی هریک مشخص گردید که بهعلت 

جلوگیری از باالرفتن حجم کتاب حاضر، از درج اصل تعاریف در آن خودداری و به ارائۀ سرفصلهای مدنظر و میزان و فراوانی آنها بسنده شده است. تعاریف مطرحشده در مصاحبهها در جلد کتاب جبههسازی از نگاه مسئوالن جبهه فرهنگی اجتماعی انقالب اسالمی، بههمراه سایر مطالب مطرحشده در مصاحبهها در دسترس است. تعریف در لغت بهمعنای معرفیکردن، شناساندن، آگاهیدن، فهماندن و حقیقت امری 
را بیانکردن است. در معنای اصطالحی، عبارتی است که معنای هر اصطالح )کلمه، عبارت یا دستهای از نمادها( یا نوع چیزی را شرح دهد. تعریف واژه به ما میگوید که هرچیز باید چه ویژگیهایی )مشخصهها، کیفیات و خواص( داشته باشد تا آن واژه بر آن اطالق شود. در اهمیت تعریف همین بس که در فرستادن هر پیام )چه کلمه، چه جمله و چه دستهای از نمادها(، اگر معنای اصطالحات بهکاررفته در آن، بین 

طرفین برابر نباشد، پیام بهدرستی به طرفین منتقل نخواهد شد. در این وضعیت نیاز است که اصطالحات بهکاررفته در پیام تعریف شوند. اهمیت تعریف در انواع مجادالت بهاندازهای است که با روشنشدن مفاهیم کلیدی مبهم، مورد مجادله عموماً برطرف میشود یا حداقل نقطۀ اختالفنظرها روشن میشود. با توجه به مصاحبههای صورتگرفته در زمینۀ جبههسازی و سایر مشاهدات، به جرئت میتوان گفت که تعریف 
واحدی از شبکه و جبههسازی در میان عناصر جبهۀ فرهنگی انقالب اسالمی وجود ندارد. این اختالف تعاریف به اختالف برداشتها از مفهوم جبهه و نهایتاً به اختالف رویکردها در زمینۀ جبههسازی میانجامد و اختالف رویکردها در سازمان واحد، یعنی هدررفت منابع و سرمایهها و نهایتاً دورشدن روزافزون از هدف. تعاریف مختلفی در مصاحبهها دربارۀ دو موضوع اصلی شبکهسازی و جبههسازی مطرح شد که طی 
بررسیهای صورتگرفته، سرفصلهای مطرحشده در تعاریف مختلف استخراج و میزان تکرار و فراوانی هریک مشخص گردید که بهعلت جلوگیری از باالرفتن حجم کتاب حاضر، از درج اصل تعاریف در آن خودداری و به ارائۀ سرفصلهای مدنظر و میزان و فراوانی آنها بسنده شده است. تعاریف مطرحشده در مصاحبهها در جلد کتاب جبههسازی از نگاه مسئوالن جبهه فرهنگی اجتماعی انقالب اسالمی، بههمراه سایر 

مطالب مطرحشده در مصاحبهها در دسترس است. تعریف در لغت بهمعنای معرفیکردن، شناساندن، آگاهیدن، فهماندن و حقیقت امری را بیانکردن است. در معنای اصطالحی، عبارتی است که معنای هر اصطالح )کلمه، عبارت یا دستهای از نمادها( یا نوع چیزی را شرح دهد. تعریف واژه به ما میگوید که هرچیز باید چه ویژگیهایی )مشخصهها، کیفیات و خواص( داشته باشد تا آن واژه بر آن اطالق شود. در اهمیت 
تعریف همین بس که در فرستادن هر پیام )چه کلمه، چه جمله و چه دستهای از نمادها(، اگر معنای اصطالحات بهکاررفته در آن، بین طرفین برابر نباشد، پیام بهدرستی به طرفین منتقل نخواهد شد. در این وضعیت نیاز است که اصطالحات بهکاررفته در پیام تعریف شوند. اهمیت تعریف در انواع مجادالت بهاندازهای است که با روشنشدن مفاهیم کلیدی مبهم، مورد مجادله عموماً برطرف میشود یا حداقل نقطۀ 
اختالفنظرها روشن میشود. با توجه به مصاحبههای صورتگرفته در زمینۀ جبههسازی و سایر مشاهدات، به جرئت میتوان گفت که تعریف واحدی از شبکه و جبههسازی در میان عناصر جبهۀ فرهنگی انقالب اسالمی وجود ندارد. این اختالف تعاریف به اختالف برداشتها از مفهوم جبهه و نهایتاً به اختالف رویکردها در زمینۀ جبههسازی میانجامد و اختالف رویکردها در سازمان واحد، یعنی هدررفت منابع و سرمایهها و 
نهایتاً دورشدن روزافزون از هدف. تعاریف مختلفی در مصاحبهها دربارۀ دو موضوع اصلی شبکهسازی و جبههسازی مطرح شد که طی بررسیهای صورتگرفته، سرفصلهای مطرحشده در تعاریف مختلف استخراج و میزان تکرار و فراوانی هریک مشخص گردید که بهعلت جلوگیری از باالرفتن حجم کتاب حاضر، از درج اصل تعاریف در آن خودداری و به ارائۀ سرفصلهای مدنظر و میزان و فراوانی آنها بسنده شده است. 

تعاریف مطرحشده در مصاحبهها در جلد کتاب جبههسازی از نگاه مسئوالن جبهه فرهنگی اجتماعی انقالب اسالمی، بههمراه سایر مطالب مطرحشده در مصاحبهها در دسترس است. تعریف در لغت بهمعنای معرفیکردن، شناساندن، آگاهیدن، فهماندن و حقیقت امری را بیانکردن است. در معنای اصطالحی، عبارتی است که معنای هر اصطالح )کلمه، عبارت یا دستهای از نمادها( یا نوع چیزی را شرح دهد. تعریف 

  تعاریف جبهه سازی   
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  تعاریف جبهه سازی 

تعریف در لغت به معنای معرفی کردن، شناساندن، آگاهیدن، فهماندن 
و حقیقت امری را بیان کردن است. در معنای اصطالحی، عبارتی است 
که معنای هر اصطالح )کلمه، عبارت یا دسته ای از نمادها( یا نوع 
چیزی را شرح دهد. تعریف واژه به ما می گوید که هرچیز باید چه 
ویژگی هایی )مشخصه ها، کیفیات و خواص( داشته باشد تا آن واژه بر 
آن اطالق شود. در اهمیت تعریف همین بس که در فرستادن هر پیام 
)چه کلمه، چه جمله و چه دسته ای از نمادها(، اگر معنای اصطالحات 
به کاررفته در آن، بین طرفین برابر نباشد، پیام به درستی به طرفین 
اصطالحات  که  است  نیاز  وضعیت  این  در  شد.  نخواهد  منتقل 

به کاررفته در پیام تعریف شوند. اهمیت تعریف در انواع مجادالت 
به اندازه ای است که با روشن شدن مفاهیم کلیدی مبهم، مورد مجادله 
عموماً برطرف می شود یا حداقل نقطۀ اختالف نظرها روشن می شود. 

گفتار اول:  ضرورِت داشتِن تعریف واحد از جبهه سازی 
 با توجه به مصاحبه های صورت گرفته در زمینۀ جبهه سازی و سایر 
مشاهدات، به جرئت می توان گفت که تعریف واحدی از شبکه و 
انقالب اسالمی وجود  در میان عناصر جبهۀ فرهنگی  جبهه سازی 
ندارد. این اختالف تعاریف به اختالف برداشت ها از مفهوم جبهه و 
نهایتاً به اختالف رویکردها در زمینۀ جبهه سازی می انجامد و اختالف 
رویکردها در سازمان واحد، یعنی هدررفت منابع و سرمایه ها و نهایتاً 

دورشدن روزافزون از هدف. 
 تعاریف مختلفی در مصاحبه ها دربارۀ دو موضوع اصلی شبکه سازی 
صورت گرفته،  بررسی های  طی  که  شد  مطرح  جبهه سازی  و 
سرفصل های مطرح شده در تعاریف مختلف استخراج و میزان تکرار 
و فراوانی هریک مشخص گردید که به علت جلوگیری از باالرفتن 
حجم کتاب حاضر، از درج اصل تعاریف در آن خودداری و به ارائۀ 
است.  بسنده شده  آن ها  فراوانی  و  میزان  و  سرفصل های مدنظر 
تعاریف مطرح شده در مصاحبه ها در جلد کتاب جبهه سازی از نگاه 
مسئوالن جبهه فرهنگی اجتماعی انقالب اسالمی، به همراه سایر 

مطالب مطرح شده در مصاحبه ها در دسترس است. 

سایر موضوعات
تعاریف

میزان مطالب مطرح شده 
پیرامون مبحث تعاریف نسبت 
به کل مطالب
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 گفتار دوم:  خلط جبهه سازی با انواع دیگر سازمان دهی 
بـــا اســـتناد بـــه کتـــاب طـــرح کلـــی اندیشـــه اســـالمی در قـــرآِن مقـــام 
معظـــم رهبـــری، دربـــارۀ معناشناســـی والیـــت، تولّی از به هم چســـبیدگی 
بـــه وجـــود می آیـــد. هـــدف گردآمـــدن مشـــترک اســـت، امـــا رویکردهـــا 
هیچ کـــس  ــتند،  ــزار هسـ ابـ ــه  همـ ــا  این هـ ــه  البتـ ــود.  می شـ ــاوت  متفـ
ــم  هـ دور  ِصـــرف  هیچ کـــس  ــد.  نمی دانـ ــد  مقصـ را  ــاده  جـ ــای  تابلوهـ
جمع شـــدن را هـــدف نمی دانـــد، دور هـــم جمـــع می شـــوند تـــا بـــه هدفـــی 
برســـند. تشـــکل، جبهـــه، تشـــکیالت و ســـایر انـــواع متشکل ســـازی، در 
ـــارۀ  ـــگاه و نگـــرش درب واقـــع، به هم پیوســـتگی افـــراد ذیـــل یـــک تفکـــر، ن

مســـائل ریزودرشـــت اســـت. 
از  هریـــک  تبییـــن  ــازی،  جبهه سـ در  ــه  اولیـ ــای  گام هـ ــه  جملـ از 
ــا  مـ ــه  چراکـ اســـت؛  آن  ــای  ویژگی هـ ــراه  به همـ ــازی  متشکل سـ ــواع  انـ
ــوم  مفهـ خلـــط  آن،  و  ــم  رفته ایـ را  خطایـــی  ــیر  مسـ ــازی  جبهه سـ در 
تشکل ســـازی و ســـایر انـــواع متشکل ســـازی بـــا جبهه ســـازی و... اســـت. 
بـــرای مثـــال، مـــا همیـــن عناصـــر فرهنگـــی را کنـــار هـــم جمـــع می کنیـــم کـــه 
کار اجتماعـــی انجـــام دهنـــد. آن هـــا کارشـــان را انجـــام می دهنـــد و مـــا باید 

جبهـــه را گســـترش دهیـــم و نیـــروی جدیـــد وارد کنیـــم.
می کنیـــم،  وصـــل  هـــم  ــه  بـ ــازیم،  می سـ تشـــکیالت  ــا  مـ یعنـــی   
ــا را  ــا این هـ امـ ــم،  ــان می کنیـ ــان می کنیـــم، دسته بندی شـ منظمشـ

یـــک جبهـــه نمی کنیـــم. در حالـــی کـــه هریـــک از انـــواع متشکل ســـازی 
ــا  ــد بـ ــای خـــودش را دارد و نبایـ ــا و ویژگی هـ ــات و راهکارهـ مختصـ
هـــم خلـــط شـــوند. بنابرایـــن، مـــا بایـــد انـــواع متشکل ســـازی را دقیـــق 
ــم و  ــم خلـــط نکنیـ ــا هـ بـ ــا را  ــام عمـــل، آن هـ ــا در مقـ تـ ــیم  بشناسـ

بتوانیـــم بـــه نتیجـــۀ مطلوبـــی برســـیم. 

تفاوت تشکل و جبهه 

1. تشکل، گروهی مشخص در موضوع مشخص و خاص فرهنگی، 
تربیتی، سیاسی و اجتماعی یا... است که هدف و آرمانی را دنبال 
می کند. مثالً فردی در تشکل تربیتی می گوید که من می خواهم این 
فرد را تربیت کنم تا انقالب اسالمی را حفظ کند. منظور هدف غایی 
است. مثالً من در اینجا تشکل سیاسی راه می اندازم که بتواند در قوای 
سیاسی و معادالت سیاسی تأثیر بگذارد و کاری کند که انتقال قدرت 
به نفع انقالب اسالمی رقم بخورد. یعنی هدفی عالی دارد. تشکل 
هدف خاصی دارد و گروه خاصی است، بنابراین در تشکل، مجموعه 
سالیق مشترک با افراد خاص و مجموعه ای محدود دارید. اما در جبهه، 
سالیق و نگاه ها و افق های جامع تری را پیدا می کنید. یعنی مثالً این 
تشکل تربیتی، تشکل سیاسی، تشکل فرهنگی و تشکل اجتماعی، 
همه هریک سالیق ویژه ای دارند و در کنار هم جمع می شوند و جبهه 
را تشکیل می دهند. تشکل ها ذیل جبهه تعریف می شوند و ممکن 
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نیست تشکلی بزرگ تر از جبهۀ اسالمی کار کند. 
2. جبهه متشکل از همۀ افراد و تشکل هاست با همه نوع ابزار، برای 
مواجهه با جبهۀ مقابل؛ اما در تشکل، جبهۀ مقابلی وجود ندارد. هر 

تشکل می تواند ذیل جبهه به مقابله با جبهۀ معارض بپردازد. 
ــازی  ــا در جبهه سـ ــد، امـ ــه ای مدیریـــت می کنیـ ــما در مؤسسـ 3. شـ
نمی توانیـــد مدیریـــت کنیـــد؛ بلکـــه بایـــد هدایـــت و رهبـــری کنیـــد. فـــردی 
کـــه در مؤسســـه یـــا تشـــکل اســـت، بـــا داشـــتن حداقل هایـــی می توانـــد 

مدیـــر باشـــد، امـــا در جبهه ســـازی حداکثرهـــا را می خواهیـــم. 
 جبهه ســـازی کســـی را می خواهـــد کـــه بتوانـــد راهبـــری کنـــد، هدایـــت 
ــا  ــد. در آنجـ ــد باشـ ــردی توانمنـ ــاط فـ ــراری ارتبـ ــد و در برقـ ــردی کنـ راهبـ
دســـتور و حقـــوق و باالدســـت و پایین دســـت و... تقریبـــاً معنایـــی نـــدارد. 

اگـــر بحـــث رهبـــری نباشـــد، در مدیریت هـــا نیـــز باهـــم متفاوت انـــد. 
4. در ساختار جبهه، برخالف تشکل، هماهنگی بین افراد ناشی از 
دستورات رسمی نیست. بسیاری افراد ممکن است در جبهه ای باشند 
و در جهت اهداف مشترک جبهه فعالیت کنند و ادعایی نیز ندارند. 
مثالً، افراد بسیاری در جبهۀ فرهنگی، بدون اینکه دستوری بگیرند، 
در راستای اهداف جبهه فعالیت می کنند و به صورت خودانگیخته و 
آگاهانه و در تقابل با جبهۀ مخالف هستند؛ اما لزوماً نمی دانند در 
کجای این جبهه قرار دارند و ادعایی در این مورد ندارند. بنابراین، افراد 
در جبهه محدود به یک ساختار نیستند و برای آن کار نمی کنند و مانند 

ربات نیستند؛ در واقع، برای هدفی بزرگ تر تالش می کنند. 
5. جبهـــه ابعـــاد تشـــکل را وســـعت می دهـــد. مرتبـــۀ جبهـــه باالتـــر، 
دامنه اش گســـترده تر، عمقش بیشـــتر و ضریب آســـیبش کمتر اســـت؛ 
ــر عملیـــات می شـــوند،  چراکـــه مجموعه هایـــی کـــه در ایـــن میـــان درگیـ
ضریـــب و ظرفیـــت توانایی شـــان از نظـــر کمـــی و کیفـــی باالتـــر می آیـــد. 

تفاوت تشکل و شبکه 

 تشـــکل ها اقدامـــات میدانـــی کوچک تـــر و تخصصی تـــری دارنـــد، ولـــی 
شـــبکه ها مجموعـــه ای از ایـــن تشـــکل های تخصصـــی هســـتند کـــه اقدام 
کالن دارنـــد و ایـــن عناصـــر و تشـــکل ها بـــا وجـــود تنـــوع فعالیت هـــا و 
قالب هایشـــان، زمانـــی کـــه بـــرای هدفـــی بزرگ تـــر کنـــار هـــم می نشـــینند، 
ــه  ــوند کـ ــبکه ای تبدیـــل می شـ ــه شـ ــوند و بـ ــراه می شـ یک رنـــگ و همـ

می خواهنـــد کار مشـــترکی را انجـــام دهنـــد. 
تشــکل ها در حقیقــت، تکه تکه هــای شــبکه هســتند. فــرض کنیــد 
در جریــان قرآنــی مــا مثــالً چهارپنج هــزار تشــکل قرآنــی مجــوزدار وجــود 
داشــته باشــد و چندهــزار هــم بی مجــوز؛ آن هــا آحــاد ایــن جامعــه 
هســتند. مــا می خواهیــم این هــا را بــه همدیگــر متصــل کنیــم، از ایــن 
جمــع هم افزایــی کنیــم و آن جریــان را، هــم رشــد بدهیــم و هــم عمــق؛ 
یعنــی هــم رشــد کمــی و هــم کیفــی. آن هــا در حقیقــت، هریــک یکــی از 
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گوشــه ها و افــراد مجموعــۀ شــبکه هســتند. 

تفاوت جبهه و سازمان 

1. جبهـــه در مقایســـه بـــا ســـازمان، گســـتردگی بیشـــتری دارد؛ چـــه در 
ـــده اش و چـــه محـــدوده و فضایـــی کـــه در آن تنفـــس می کنـــد  ـــده و ُع ِع
و ممکـــن اســـت در مقایســـه بـــا ســـازمان، پراکندگـــی بیشـــتری هـــم در 

موضوعـــات داشـــته باشـــد. 
ـــا هـــم متفـــاوت اســـت. ســـازمان کـــه  2. ســـاختار ســـازمان و جبهـــه ب
تعریفـــش مشـــخص اســـت: هـــدف مشـــخص، پشـــتوانۀ مشـــخص و 
دســـتورالعمل مشـــخص باالدســـتی دارد؛ همچنیـــن نـــوع حرکـــت دادن 
مجموعـــه بـــه ایـــن ســـمت و آن ســـمت مشـــخص اســـت، بـــا پشـــتوانه ها 
و بودجه هـــا و برنامه هـــای مشـــخصی کـــه تقریبـــاً فقـــط باالدســـت در 
کلیـــات آن تأثیـــر می گـــذارد و بدنـــۀ آن ســـازمان، صرفـــاً نقـــش عامـــل 
ــدان  ــه از جوشـــش ها و کـــف میـ ــه جبهـ ــد. در حالـــی کـ ــا می کننـ را ایفـ
بلنـــد می شـــود و از پاییـــن بـــه باالســـت. ســـاختار بـــاال بـــه پاییـــن تبعاتـــی 
دارد؛ چراکـــه فضـــای کارمنـــدی و دســـتوری و دیـــوان ســـاالری اداری دارد. 
ایـــن فضـــا به دلیـــل قواعـــد خشـــک و ویـــژه اش آفت هایـــی دارد، از جملـــه 
نبـــود اتفـــاق همدالنـــه؛ در حالـــی کـــه جبهـــه یـــک ســـری از ایـــن آفت هـــا 
ـــا دلشـــان می آینـــد و مـــا  را نـــدارد. کســـانی کـــه وارد جبهـــه می شـــوند، ب

در مقایســـه بـــا ســـازمان، همدلـــی ویـــژه ای را از جبهـــه انتظـــار داریـــم. در 
ســـازمان، هدایـــت بـــر اســـاس سلســـله مراتب اتفـــاق می افتـــد؛ برخـــالف 

جبهـــه کـــه این طـــور نیســـت. 
ــا  ــه، اصالـــت بـ ــا در جبهـ ــاختار اصالـــت دارد؛ امـ ــازمان سـ 3. در سـ
انگیـــزۀ مجموعه هـــای مردمـــی اســـت و از بـــاال بـــه پاییـــن نیســـت. افـــراد 
در جبهـــه چابـــک هســـتند و معمـــوالً ســـریع و روان تصمیمـــات اثرگـــذار 

ــد.  ــام می دهنـ ــد و کار را انجـ می گیرنـ
ــا  ــد؛ امـ ــم مرتبط انـ ــا هـ ــازمان بـ ــر سـ ــای مختلـــف در هـ 4. بخش هـ
ایـــن بخش هـــا در جبهـــه، لزومـــاً بـــا هـــم مرتبـــط نیســـتند. در جبهـــه، 
حتـــی اگـــر بخواهنـــد فعالیـــت مشـــترکی انجـــام دهنـــد، ایـــن فعالیـــت 
لزومـــاً عملیـــات مشـــترک نیســـت؛ بلکـــه حرکـــت ایـــن جبهـــه اســـت و 
لزومـــاً عملیـــات مشـــترک و هماهنـــگ بـــا هـــم انجـــام نمی دهنـــد. مثـــاًل 
در جنـــگ ســـخت، گُردانـــی در خـــط مقـــدم در حـــال جنـــگ اســـت و 
خبـــر نـــدارد کـــه هوانیـــروز ارتـــش، عقبـــه ای از ســـپاه چهـــارم عـــراق را کـــه 
روبـــه روی ایـــن گـــردان در حـــال جنـــگ اســـت، زده تـــا نیـــروی کمکـــی بـــه 
آن هـــا نرســـد. ایـــن طراحـــی آن ســـتاد اســـت کـــه می گویـــد ایـــن مقـــدار 
از میـــدان بـــرای توســـت. لـــذا، لزومـــاً همـــۀ اجـــزا و عناصـــر تشـــکل ها 
بـــا هـــم مرتبـــط نیســـتند. امـــا ســـازمان، عملیـــات و هدفـــی مشـــترک را 
ـــا هـــم آن  ـــا ب ـــد ت تعریـــف می کنـــد و بعـــد اجزایـــش را طبـــق آن می چین

عملیـــات را انجـــام دهنـــد. 
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ــار  ــه در اختیـ ــازمان همـ ــه در سـ ــر ایـــن اســـت کـ ــاوت دیگـ 5. تفـ
ــازمان فـــرض کنیـــم، وقتـــی  ــاًل اگـــر وزارت نفـــت را سـ هســـتند. مثـ
ـــد  ـــن مقـــدار از فـــالن محصـــول را تولی ـــد ای ـــه پاالیشـــگاهی می گوی ب
کنـــد، ایـــن کار را انجـــام می دهـــد و وقتـــی می گویـــد ایـــن محصـــول را 
متوقـــف کـــن، متوقـــف می کنـــد. ایـــن مســـئله در جبهـــۀ جنـــگ نـــرم 
ـــال،  ـــرای مث ـــد در جبهـــۀ ســـخت وجـــود دارد. ب ـــدارد؛ هرچن وجـــود ن
ــای  ــا جـ ــای تانـــک اســـت یـ ــا جـ ــم اینجـ در جنـــگ ســـخت می گوییـ
ــوند؛  ــتقر شـ ــا مسـ ــد در آنجـ ــا موظف انـ تیربارچـــی اســـت و این هـ
ــاًل آن  ــدارد. مثـ ــود نـ ــرم وجـ ــۀ جنـــگ نـ ــاً در جبهـ ــه لزومـ ایـــن قضیـ
کارگردانـــی کـــه فیلـــم ســـینمایی بـــا مضامیـــن انقالبـــی را می ســـازد، 
صددرصـــد خواســـتۀ جبهـــۀ انقـــالب اســـالمی را بـــرآورده نمی ســـازد 
ــروی  ــاً نیـ ــد، لزومـ ــه آهنـــگ انقالبـــی می خوانـ ــده ای کـ ــا آن خواننـ یـ

شـــما نیســـت. 

تفاوت جبهه و شبکه 

1. نـــوع مدیریـــت در ایـــن دو بســـیار متفـــاوت اســـت. شـــما اگـــر قشـــرهای 
مختلفـــی از افـــراد را در نظـــر بگیریـــد، در حـــوزۀ شـــبکه یـــا تشـــکل، نـــوع 
مدیریـــت بـــه نحـــوی تعریـــف می شـــود؛ ولـــی در جبهـــه به گونـــۀ دیگـــری 

بایـــد هدایـــت و مدیریـــت شـــوند. 

2. می تـــوان گفـــت جنـــس ارتبـــاط شـــبکه ای به واســـطۀ تخصـــص و نـــوع 
فعالیـــت مشـــترکی کـــه بـــا هـــم دارنـــد، صنفـــی اســـت. در جبهـــه لزومـــاً 
ــد  ــه در هیئـــت کار می کنـ ــاًل کســـی کـ ــترک نیســـت؛ مثـ فعالیـــت مشـ
ـــا کســـی کـــه در حـــوزۀ دیگـــری کار  ـــا کســـی کـــه در کار کتـــاب اســـت ی ی
می کنـــد، می تواننـــد در جبهـــۀ مشـــترک تعریـــف شـــوند. هنـــر ادارۀ جبهه 
ـــرای  ـــار هـــم و تعریف کـــردن نقطـــۀ اتصـــال ب ـــراد در کن ـــن اف چیدمـــان ای

آن هاســـت. 
3. یکی دیگر از تفاوت های شبکه و جبهه در نوع هدفشان است. 

4. حرکت و به خط زدن و عملیات کردن، حرکتی جبهه ای می خواهد. 
مثـــاًل در عرصـــه ای ماننـــد جنـــگ اقتصـــادی، نمی توانیـــم شـــبکه را پـــای 
کار بیاوریـــم؛ بلکـــه جبهه ماننـــدی شـــکل می دهیـــم و از توانمندی هـــای 
تولیـــد و آمـــوزش دور هـــم اســـتفاده و محصولـــی تولیـــد می کنیم، ســـپس 
آموزش هایـــی می دهیـــم و بعـــد هـــم می گوییـــم عملیـــات کنیـــد. آن وقـــت 

شـــبکه در قالـــب جبهـــه عملیـــات می کنـــد. 
5. یکـــی دیگـــر از ویژگی هایـــی کـــه شـــبکه را از جبهـــه تمیـــز می دهـــد، 
راهبردهاســـت.  و  ــداف  اهـ ــوزۀ  حـ در  ــده  جلوبرنـ ــرِی  راهبـ ــات  عملیـ
عملیات هـــای شـــبکه در حـــوزۀ رشـــد و ارتقـــای عناصـــر و تشکل هاســـت 

نـــه به منظـــور تحقـــق اهـــداف و راهبردهـــا. 
ــئله ای  ــا مسـ ــازی اســـت، بـ ــا جبهه سـ ــوع مـ ــم موضـ ۶. وقتـــی می گوییـ
مواجهیـــم و آن ایـــن اســـت کـــه جبهـــۀ مقابـــل را هـــم بایـــد در آن ببینیـــم. 



    در طراحی جنگ نرم هم   
اشتباهی که وجود دارد، این   است 
که گمان می کنیم اگر  روزنامه بزنیم، 
شبکۀ تلویزیونی  راه بیندازیم، 
سازمان سینمایی داشته باشیم، 
دوربین بخریم و شبکۀ اجتماعی 
بزنیم کار تمام است؛ در حالی که 
این فقط رسیدن به ابزار است و 
لزوماً عامل موفقیت نیست.
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در شـــبکه ها ممکن اســـت که ما اصالً مســـئلۀ تقابل نداشـــته باشـــیم. 

 تفاوت جریان سازی و جبهه سازی

ــه دشـــمن در  ــازمان یافته ای اســـت کـ ــه حرکـــت سـ ــر بـ ــه ناظـ  جبهـ
موضـــوع خاصـــی دارد و بـــرای مقابلـــه بـــا دشـــمن اســـت، امـــا جریـــان 
نتیجـــۀ جبهـــه اســـت. یعنـــی وقتـــی جبهـــه شـــکل بگیـــرد و مجموعـــه 
ــه اســـت.  ــورت گرفتـ ــازی صـ ــد، جریان سـ ــام دهـ فعالیت هایـــش را انجـ

تفاوت شبکه سازی با سازمان سازی 

ــازمان اســـت،  ــاد سـ ــه ایجـ ــر کار کـ ــای دیگـ ــا مدل هـ ــازی بـ  شبکه سـ
ــایر  ــا سـ بـ ــازی  ــه شبکه سـ از تفاوت هایـــی کـ ــی  ــد. یکـ ــاوت می کنـ تفـ
مدل هـــا دارد، هوشـــمندی اســـت. هوشـــمندی به گونـــه ای اســـت کـــه 
ـــد و در نتیجـــه  ـــراد و مجموعه هـــا تقســـیم کار را انجـــام می دهن خـــود اف
هزینه هـــا بســـیار کمتـــر می شـــود و نقـــاط خالـــی بهتـــر پـــر می شـــود و 
معمـــوالً بـــه نتیجـــه ای مشـــخص هـــم منجـــر می شـــود. امـــا در شـــکل 
ســـازمانی ســـاختار قـــدرت کامـــاًل مشـــخص اســـت و معاونت هـــا وجـــود 
دارنـــد و بـــر اســـاس معاونت هـــا و مدیریت هـــا، کارشـــناس مســـئول و... 
ــته  ــرح وظایـــف نوشـ ــاختار و شـ ــئولیت ها و سـ ــود. مسـ تعریـــف می شـ
می شـــود و هـــرم قـــدرت کامـــاًل مشـــخص اســـت و کار هـــم به صـــورت 

مشـــخص تعریـــف و از افـــراد هـــم خواســـته می شـــود. 

تفاوت جبهه سـازی در عرصۀ جنگ نرم و جبهه سـازی در عرصۀ 
جنگ سخت 

 نظامی هـــا تکنولوژی هایـــی دارنـــد کـــه گاهـــی اوقـــات به وســـیلۀ آن هـــا 
ـــاو.  شـــناخته می شـــوند، ماننـــد تانـــک و تـــوپ و موشـــک و هواپیمـــا و ن
در جنـــگ نـــرم هـــم تجهیزاتـــی اســـت کـــه فعـــال جنـــگ نـــرم به وســـیلۀ 
آن هـــا می جنگـــد؛ مثـــل دوربیـــن و موبایـــل و تبلـــت بـــرای فضـــای ســـایبر، 
ویدئـــو پروژکتـــور و روزنامـــه و مجلـــه. امـــا این هـــا کـــه خـــود جنـــگ نیســـتند. 
تانـــک هـــم خـــودِ جنـــگ نیســـت، بلکـــه ابـــزاری اســـت در علـــم مکانیـــک 
و تکنیـــک و تکنولـــوژی جنـــگ اســـت. هواپیمـــا نیـــز ابـــزاری اســـت کـــه 
در علـــم مکانیـــک ســـاخته شـــده و مـــدل غیرنظامـــی مثـــل هواپیمـــای 
ــتند. در  ــود جنـــگ نیسـ ــزات خـ ــم دارد؛ پـــس آن تجهیـ ــافربری هـ مسـ
طراحـــی جنـــگ نـــرم هـــم اشـــتباهی کـــه وجـــود دارد، ایـــن اســـت کـــه گمـــان 
می کنیـــم اگـــر روزنامـــه بزنیـــم، شـــبکۀ تلویزیونـــی راه بیندازیـــم، ســـازمان 
ســـینمایی داشـــته باشـــیم، دوربین بخریم و شـــبکۀ اجتماعی بزنیم کار 
تمـــام اســـت؛ در حالـــی کـــه ایـــن فقـــط رســـیدن بـــه ابـــزار اســـت و لزومـــاً 
عامـــل موفقیـــت نیســـت. مثـــاًل در جنـــگ ســـخت، رژیـــم صهیونیســـتی 
ســـه هزار زنجیـــرۀ تســـلیحاتی دارد و حزب اللـــه لبنـــان یـــا حمـــاس بـــا ده 
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نوع ســـالح شکســـتش می دهند. بنابراین در جنگ ســـخت، تکنولوژی 
و تکنیـــک مهـــم اســـت، امـــا تدبیـــر اولـــی بـــر تجهیـــز اســـت. تدبیـــر یعنـــی 
نـــوع اســـتراتژی، تصمیـــم، زمانـــی کـــه حملـــه می کنیـــم و آرایشـــی کـــه 
ــای  ــه ارتش هـ ــر اســـت. همیشـ ــزات مهم تـ ــر از تجهیـ ــم. تدبیـ می گیریـ
پیشـــرفته به ســـبب وجـــود تجهیـــزات مغـــرور بوده انـــد؛ در حالـــی کـــه بـــا 
تدبیـــر طـــرف مقابـــل، فرماندهانـــی فاتـــح شکســـت خوردنـــد. در جنـــگ 
نـــرم هـــم ابـــزار مـــورد توجـــه همـــگان اســـت که مثالً رســـانه ها در اختیار ما 
باشـــند، فضـــای ســـایبر را داشـــته باشـــیم، این هـــا مثـــل آن تـــوپ و تانـــک 
و موشـــک مهـــم اســـت. امـــا در جبهه بنـــدی، تدبیـــر اولـــی بـــر تجهیـــزات 
اســـت. مـــا بایـــد بدانیـــم چـــه تدبیـــری بـــرای آرایـــش ایـــن تجهیـــزات داریـــم. 
اگـــر روزنامـــه و شـــبکۀ تلویزیونـــی و خبرگزاری هـــای زیـــادی ایجـــاد شـــوند 
ولـــی محتـــوا نباشـــد کـــه درون آن بریزیـــم، فایـــده نـــدارد. اگـــر کســـی 
بگویـــد در حـــال حاضـــر صدهـــزار مســـجد داریـــم و مـــردم هـــم می آینـــد، 
بایـــد بگوییـــم کـــه شـــما صدهـــزار نفـــر نداریـــد کـــه آنجـــا ســـخنرانی کننـــد؛ 
یـــا فرضـــاً صدهـــزار نفـــر ســـخنران داریـــد امـــا ســـخنرانان از محتـــوا تهـــی 
هســـتند. وقتـــی کـــه ســـینماگر داریـــد و فیلمنامـــه نـــدارد، نمی توانـــد بـــا 
ایـــن دوربیـــن و بـــا ایـــن هنرپیشـــه کار مؤثـــر انجـــام دهـــد؛ چـــون هنرپیشـــه 
کـــه مؤلـــف نیســـت، می خواهـــد نقـــش کســـی را بـــازی کنـــد و از جلـــوی 
دوربیـــن رد شـــود. امـــا محتـــوا چیســـت؟ آیـــا بایـــد دانشـــگاه بزنیـــم؟ مـــا 
علـــم تولیدشـــده نداریـــم کـــه دانشـــگاه بزنیـــم و اگـــر دانشـــگاه بزنیـــم، 

ـــوم تجربـــی را درس می دهیـــم.  همـــان عل
پـــس تأســـیس مدرســـه و دانشـــگاه، روزنامـــه و مجلـــه و خبرگـــزاری و 

ـــده اســـت.  ـــوا بی فای ـــدون محت ـــه و... ب ـــا و ســـروش و بل ایت
عربســـتان ســـعودی عظیم تریـــن تکنولـــوژی نظامـــی را دارد، امـــا 
ــلیمانی  سـ حاج قاســـم  ــهید  شـ ــردار  سـ مثـــل  ــد  توانمنـ ــده ای  فرمانـ
ــگاه ،  دانشـ اســـت  ممکـــن  ــدارد.  نـ ــده ای  فایـ ــچ  هیـ یعنـــی  ــدارد؛  نـ
ــته  داشـ ــرفته ای  پیشـ ــیار  بسـ ــای  دوربین هـ و  ــون   تلویزیـ ــدارس،  مـ
باشـــیم و یـــک عالمـــه مصبـــاح یـــزدی نداشـــته باشـــیم کـــه در ایـــن 
صـــورت، همـــۀ آن هـــا بی فایـــده اســـت. امـــا وقتـــی در حـــوزۀ محتوایـــی 
ــید، حـــرف و  باشـ ــته  ــر داشـ ــد متفکـ ــد منتقـــل کنیـ ــه می خواهیـ کـ
ــا  ــایت یـ ــه، وب سـ ــود آن حـــرف را در روزنامـ ــد و می شـ ــوا داریـ محتـ
مـــوارد دیگـــر بگنجانیـــد. بنابرایـــن، در جبهـــه نوعـــی آرایـــش داریـــم 
ــم  ــزاری هـ ــرم اســـت و ابـ ــای جنـــگ ســـخت و نـ ــه آرایـــش یگان هـ کـ
داریـــم کـــه ایـــن ابـــزار نبایـــد مـــا را فریـــب دهـــد، نـــه در جنـــگ ســـخت 

و نـــه در جنـــگ نـــرم. 
ــه  ــرم ایـــن اســـت کـ ــاوت بیـــن جنـــگ ســـخت و نـ ــه تفـ 1. یـــک وجـ
در جنـــگ ســـخت همه چیـــز ملمـــوس و معلـــوم اســـت، امـــا در جنـــگ 
ــودن جنـــگ ســـخت  ــار ملموس بـ ــه نیســـت. یکـــی از آثـ ــرم این گونـ نـ
ایـــن اســـت کـــه چـــون تلفـــات و خســـارت معلـــوم اســـت، دشـــمن کامـــاًل 
واضـــح اســـت و همـــه نیـــاز بـــه فرماندهـــی قاطـــع را حـــس می کننـــد. 
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ـــا سلســـله مراتب از ســـمت  بنابرایـــن، می پذیرنـــد و فرماندهـــی هـــم ب
ــیری  مسـ یعنـــی  ــود،  می شـ ــال  اِعمـ ــتقیم  مسـ ــورت  به صـ ــری  رهبـ

ــتقیم دارد.  مسـ
2. عناصر در جنگ ســـخت دشـــمن را می بینند و مشـــخص اســـت 
کـــه هـــدف کجاســـت؛ امـــا در جنـــگ نـــرم و جبهه ســـازی در ایـــن حـــوزه، 
به دلیـــل اینکـــه دشـــمن را به صـــورت واضـــح نمی بیننـــد، کار ســـخت تر 
اســـت، یعنـــی ملمـــوس نیســـت. ضمنـــاً ممکـــن اســـت دشـــمن متعـــدد 
باشـــد و در لباس هـــای متفـــاوت باشـــد. در جنـــگ ســـخت در تپـــه یـــا 
مکانـــی مشـــخص و در موقعیـــت جغرافیایـــی خاصـــی می تـــوان کاری 
را انجـــام داد؛ ولـــی در جنـــگ نـــرم تعـــدد دشـــمن و تعـــدد افـــکار مقابـــل 
را می بینیـــد و بـــه همیـــن دلیـــل، جبهه ســـازی در جنـــگ نـــرم ســـخت تر 

و متفاوت تـــر از جنـــگ ســـخت اســـت. 
3. در لـــوازم موفقیـــت ایـــن دو هـــم تفاوت هـــای جـــدی وجـــود دارد. 
یکـــی از لـــوازم مهـــم موفقیـــت در جنـــگ نرم اقناع ســـازی اســـت؛ برخالف 
جنـــگ ســـخت کـــه دســـتور و اجبـــار کارایـــی باالیـــی دارد و لزومی ندارد که 
عناصـــر قانـــع شـــوند. وقتـــی مـــرزی بیـــن اقنـــاع و اجبـــار وجـــود دارد، یعنی 
شـــما دو ابـــزار متفـــاوت داریـــد و الزامـــات ایـــن دو بـــا هـــم فـــرق می کنـــد. 

ـــرم میـــدان، افـــراد میـــدان،  نتیجـــه ایـــن می شـــود کـــه در حـــوزۀ جنـــگ ن
شـــاخص های آن و... موضوعیـــت دارنـــد؛ چـــون بحـــث اقنـــاع اســـت. 
فردبه فـــرد و گاهـــی گروه به گـــروه، بـــا حلقه هـــای کوچـــک جلـــو می رونـــد. 
در جنـــگ ســـخت مواجهـــۀ شـــما بـــا نیروهـــا و ســـخت افزار طـــرف مقابـــل 
اســـت؛ امـــا جنـــگ نـــرم اعتقـــادی و برگرفتـــه از باورهاســـت و کار بســـیار 
ــاز ایـــن تلقـــی وجـــود داشـــت کـــه کار در ایـــن  ســـخت تر اســـت. در آغـ
ـــد، نجـــوا  ـــدو تول حیطـــه آســـان تر اســـت، چـــون در گـــوش مـــردم مـــا از ب
و اذکار الهـــی خوانـــده شـــده اســـت. ایـــن بـــاوری اســـت کـــه مـــا در ایـــن 
جامعـــه داریـــم و این گونـــه زندگـــی می کنیـــم. ناگهـــان در همیـــن جامعـــه 
می بینیـــد کـــه بـــر اســـاس نوعـــی بی تدبیـــری اقتصـــادی اتفاقـــی می افتـــد 
کـــه همـــان کـــه در گوشـــش نجـــوای الهـــی خوانـــده ای، ناخواســـته محتکـــر 
می شـــود. در جبهـــۀ جنـــگ نـــرم دشـــمن از طریـــق اســـتحالۀ فرهنگـــی 
وارد می شـــود و همـــۀ اقشـــار مـــردم را نیـــز هـــدف قـــرار داده اســـت. حتـــی 
در جاهایـــی خـــواص جامعـــۀ مـــا نیـــز پایشـــان می لغـــزد و جریانـــی بـــه نـــام 
فتنـــه از آن بیـــرون می آیـــد؛ خواصـــی کـــه اتفاقـــاً جریانات و دوران ســـخت 
ــد.  ــده کرده انـ ــاهی را لمـــس و مجاهـ ــای ستم شـ ــای رژیم هـ و محنت هـ
چطـــور ایـــن اتفاقـــات می افتـــد کـــه ناگهـــان مســـیرش این طـــور تغییـــر 

می یابـــد؟ همـــه برگرفتـــه از آن اتفـــاق و اســـتحاله اســـت. 



واژۀ ویژگـــی در لغتنامـــه دهخـــدا بهمعنـــای خصوصیـــت و اختصـــاص آمـــده اســـت. متـــرادف ویژگـــی را خصوصیـــت و مختصـــه و وجـــه ممیـــز بیـــان کردهانـــد. روانشناســـان در تعریـــف شـــخصیت، غالبـــاً اصطـــاح یـــا کلمـــۀ ویژگـــی را بـــه کار میبرنـــد کـــه بـــه وضـــع و حالـــت نســـبتاً پایـــدار بـــرای رفتـــار بـــه روشـــهای خـــاص، در اوضـــاع یـــا موقعیتهـــای گوناگـــون اطـــاق میشـــود. بهعبـــارت دیگـــر، الگـــوی مشـــخص 
و نســـبتاً ثابـــت رفتارهـــا، تفکـــر، تصـــور، انگیزشـــها، هیجانهـــا و عواطفـــی کـــه فـــردی را از دیگـــران متمایـــز میکنـــد، ویژگـــی مینامنـــد. مردمیبـــودن یکـــی از ویژگیهـــای مهـــم جبهـــه اســـت. آن چیـــزی کـــه در جبهـــۀ فرهنگـــی انقـــاب الزم اســـت، ایـــن اســـت کـــه عنصـــر مردمیبـــودن حفـــظ شـــود؛ چراکـــه یکـــی از مســـائل مهـــم جبههســـازی در حـــوزۀ فرهنگـــی، مردمیبـــودن آن اســـت. امـــا بایـــد دیـــد کـــه منظـــور از 
مردمیبـــودن چیســـت و بـــه چـــه معناســـت؟ مســـئلۀ اصلـــی مـــا ایـــن اســـت کـــه مـــردم در اقدامـــات مـــا گـــم شـــدهاند؛ در حالـــی کـــه مـــردم در ادبیـــات امامیـــن انقـــاب، ولینعمتـــان انقـــاب هســـتند. در جبهـــۀ انقـــاب اســـامی بســـیاری از مســـائلی کـــه بـــا آن مواجهیـــم و کارهایـــی کـــه میکنیـــم، مســـئلۀ ماســـت نـــه مســـئلۀ مـــردم! بعضـــی مســـائل مربـــوط بـــه حیـــات ذهنی جامعه هســـتند- ایـــن را ارزشـــگذاری 
نمیکنیـــم، بلکـــه تعریفـــش میکنیـــم- کـــه در حـــوزۀ فرهنـــگ جـــا میگیرنـــد. نمیتـــوان گفـــت چـــون کتـــاب مســـئلۀ مـــردم نیســـت، نبایـــد بـــه آن پرداخـــت؛ نمیتـــوان گفـــت چـــون مـــردم مسئلهشـــان موضـــوع اندیشـــهای نیســـت، کســـی دربـــارۀ فلســـفه و ضرورتهـــا فکـــر نکنـــد؛ امـــا ایـــن مســـائل متعلـــق بـــه حیـــات ذهنـــی جامعـــه اســـت. قبـــل از حیـــات ذهنـــی جامعـــه، حیـــات عینـــی وجـــود دارد و در ایـــن حیـــات 
عینـــی مـــا بـــا مســـائلی مواجهیـــم کـــه آنقـــدر کـــه توجهمـــان بـــه حیـــات ذهنـــی جلـــب شـــده، در حیـــات عینـــی بـــه آن نپرداختهایـــم. در حیـــات عینـــی بـــا چهچیـــز مواجهیـــم؟ مـــا بـــه مســـئلهای کـــه مـــردم صبـــح بـــا آن بلنـــد میشـــوند و شـــب میخوابنـــد، چقـــدر فکـــر کردهایـــم؟ ممکـــن اســـت پرســـیده شـــود کـــه ایـــن مســـئلهها را چطـــور دســـتهبندی کنیـــم و از کجـــا بفهمیـــم مـــردم مســـئله دارنـــد. میگوییـــم بـــا هـــم 
یـــک دور در خیابـــان بزنیـــم، فـــارغ از حاکمیـــت، فـــارغ از دولـــت، فـــارغ از دســـتگاههای نظارتـــی و...، ببینیـــم مثـــًا چنـــد مغـــازه در شـــهر وجـــود دارد و ناظـــر بـــه چـــه موضوعاتـــی اســـت. حـــوزۀ ســـامت چقـــدر دغدغـــۀ ماســـت؟ یعنـــی بـــرای عناصـــر چقـــدر مهـــم اســـت کـــه مـــردم در حـــوزۀ ســـامت دچـــار مشـــکاند، دکتـــر دارنـــد یـــا ندارنـــد، داروخانـــه هســـت یـــا نیســـت. یـــا در بحـــث تفریـــح، در جبهـــۀ فکـــری 
و فرهنگـــی و اجتماعـــی انقـــاب اســـامی، چقـــدر مســـئلۀ مـــردم جـــا دارد؟ واژۀ ویژگـــی در لغتنامـــه دهخـــدا بهمعنـــای خصوصیـــت و اختصـــاص آمـــده اســـت. متـــرادف ویژگـــی را خصوصیـــت و مختصـــه و وجـــه ممیـــز بیـــان کردهانـــد. روانشناســـان در تعریـــف شـــخصیت، غالبـــاً اصطـــاح یـــا کلمـــۀ ویژگـــی را بـــه کار میبرنـــد کـــه بـــه وضـــع و حالـــت نســـبتاً پایـــدار بـــرای رفتـــار بـــه روشـــهای خـــاص، در اوضـــاع یـــا 
موقعیتهـــای گوناگـــون اطـــاق میشـــود. بهعبـــارت دیگـــر، الگـــوی مشـــخص و نســـبتاً ثابـــت رفتارهـــا، تفکـــر، تصـــور، انگیزشـــها، هیجانهـــا و عواطفـــی کـــه فـــردی را از دیگـــران متمایـــز میکنـــد، ویژگـــی مینامنـــد. مردمیبـــودن یکـــی از ویژگیهـــای مهـــم جبهـــه اســـت. آن چیـــزی کـــه در جبهـــۀ فرهنگـــی انقـــاب الزم اســـت، ایـــن اســـت کـــه عنصـــر مردمیبـــودن حفـــظ شـــود؛ چراکـــه یکـــی از مســـائل مهم جبههســـازی 
در حـــوزۀ فرهنگـــی، مردمیبـــودن آن اســـت. امـــا بایـــد دیـــد کـــه منظـــور از مردمیبـــودن چیســـت و بـــه چـــه معناســـت؟ مســـئلۀ اصلـــی مـــا ایـــن اســـت کـــه مـــردم در اقدامـــات مـــا گـــم شـــدهاند؛ در حالـــی کـــه مـــردم در ادبیـــات امامیـــن انقـــاب، ولینعمتـــان انقـــاب هســـتند. در جبهـــۀ انقـــاب اســـامی بســـیاری از مســـائلی کـــه بـــا آن مواجهیـــم و کارهایـــی کـــه میکنیـــم، مســـئلۀ ماســـت نـــه مســـئلۀ مـــردم! 
بعضـــی مســـائل مربـــوط بـــه حیـــات ذهنـــی جامعـــه هســـتند- ایـــن را ارزشـــگذاری نمیکنیـــم، بلکـــه تعریفـــش میکنیـــم- کـــه در حـــوزۀ فرهنـــگ جـــا میگیرنـــد. نمیتـــوان گفـــت چـــون کتـــاب مســـئلۀ مـــردم نیســـت، نبایـــد بـــه آن پرداخـــت؛ نمیتـــوان گفـــت چـــون مـــردم مسئلهشـــان موضـــوع اندیشـــهای نیســـت، کســـی دربـــارۀ فلســـفه و ضرورتهـــا فکـــر نکنـــد؛ امـــا ایـــن مســـائل متعلـــق بـــه حیـــات ذهنـــی جامعـــه 
اســـت. قبـــل از حیـــات ذهنـــی جامعـــه، حیـــات عینـــی وجـــود دارد و در ایـــن حیـــات عینـــی مـــا بـــا مســـائلی مواجهیـــم کـــه آنقـــدر کـــه توجهمـــان بـــه حیـــات ذهنـــی جلـــب شـــده، در حیـــات عینـــی بـــه آن نپرداختهایـــم. در حیـــات عینـــی بـــا چهچیـــز مواجهیـــم؟ مـــا بـــه مســـئلهای کـــه مـــردم صبـــح بـــا آن بلنـــد میشـــوند و شـــب میخوابنـــد، چقـــدر فکـــر کردهایـــم؟ ممکـــن اســـت پرســـیده شـــود کـــه ایـــن مســـئلهها را 
چطـــور دســـتهبندی کنیـــم و از کجـــا بفهمیـــم مـــردم مســـئله دارنـــد. میگوییـــم بـــا هـــم یـــک دور در خیابـــان بزنیـــم، فـــارغ از حاکمیـــت، فـــارغ از دولـــت، فـــارغ از دســـتگاههای نظارتـــی و...، ببینیـــم مثـــًا چنـــد مغـــازه در شـــهر وجـــود دارد و ناظـــر بـــه چـــه موضوعاتـــی اســـت. حـــوزۀ ســـامت چقـــدر دغدغـــۀ ماســـت؟ یعنـــی بـــرای عناصـــر چقـــدر مهـــم اســـت کـــه مـــردم در حـــوزۀ ســـامت دچـــار مشـــکاند، دکتـــر 
دارنـــد یـــا ندارنـــد، داروخانـــه هســـت یـــا نیســـت. یـــا در بحـــث تفریـــح، در جبهـــۀ فکـــری و فرهنگـــی و اجتماعـــی انقـــاب اســـامی، چقـــدر مســـئلۀ مـــردم جـــا دارد؟ واژۀ ویژگـــی در لغتنامـــه دهخـــدا بهمعنـــای خصوصیـــت و اختصـــاص آمـــده اســـت. متـــرادف ویژگـــی را خصوصیـــت و مختصـــه و وجـــه ممیـــز بیـــان کردهانـــد. روانشناســـان در تعریـــف شـــخصیت، غالبـــاً اصطـــاح یـــا کلمـــۀ ویژگـــی را بـــه کار میبرنـــد 
کـــه بـــه وضـــع و حالـــت نســـبتاً پایـــدار بـــرای رفتـــار بـــه روشـــهای خـــاص، در اوضـــاع یـــا موقعیتهـــای گوناگـــون اطـــاق میشـــود. بهعبـــارت دیگـــر، الگـــوی مشـــخص و نســـبتاً ثابـــت رفتارهـــا، تفکـــر، تصـــور، انگیزشـــها، هیجانهـــا و عواطفـــی کـــه فـــردی را از دیگـــران متمایـــز میکنـــد، ویژگـــی مینامنـــد. مردمیبـــودن یکـــی از ویژگیهـــای مهـــم جبهـــه اســـت. آن چیـــزی کـــه در جبهـــۀ فرهنگـــی انقـــاب الزم اســـت، ایـــن 
اســـت کـــه عنصـــر مردمیبـــودن حفـــظ شـــود؛ چراکـــه یکـــی از مســـائل مهـــم جبههســـازی در حـــوزۀ فرهنگـــی، مردمیبـــودن آن اســـت. امـــا بایـــد دیـــد کـــه منظـــور از مردمیبـــودن چیســـت و بـــه چـــه معناســـت؟ مســـئلۀ اصلـــی مـــا ایـــن اســـت کـــه مـــردم در اقدامـــات مـــا گـــم شـــدهاند؛ در حالـــی کـــه مـــردم در ادبیـــات امامیـــن انقـــاب، ولینعمتـــان انقـــاب هســـتند. در جبهـــۀ انقـــاب اســـامی بســـیاری از مســـائلی 
کـــه بـــا آن مواجهیـــم و کارهایـــی کـــه میکنیـــم، مســـئلۀ ماســـت نـــه مســـئلۀ مـــردم! بعضـــی مســـائل مربـــوط بـــه حیـــات ذهنـــی جامعـــه هســـتند- ایـــن را ارزشـــگذاری نمیکنیـــم، بلکـــه تعریفـــش میکنیـــم- کـــه در حـــوزۀ فرهنـــگ جـــا میگیرنـــد. نمیتـــوان گفـــت چـــون کتـــاب مســـئلۀ مـــردم نیســـت، نبایـــد بـــه آن پرداخـــت؛ نمیتـــوان گفـــت چـــون مـــردم مسئلهشـــان موضـــوع اندیشـــهای نیســـت، کســـی دربـــارۀ 
فلســـفه و ضرورتهـــا فکـــر نکنـــد؛ امـــا ایـــن مســـائل متعلـــق بـــه حیـــات ذهنـــی جامعـــه اســـت. قبـــل از حیـــات ذهنـــی جامعـــه، حیـــات عینـــی وجـــود دارد و در ایـــن حیـــات عینـــی مـــا بـــا مســـائلی مواجهیـــم کـــه آنقـــدر کـــه توجهمـــان بـــه حیـــات ذهنـــی جلـــب شـــده، در حیـــات عینـــی بـــه آن نپرداختهایـــم. در حیـــات عینـــی بـــا چهچیـــز مواجهیـــم؟ مـــا بـــه مســـئلهای کـــه مـــردم صبـــح بـــا آن بلنـــد میشـــوند و شـــب 
میخوابنـــد، چقـــدر فکـــر کردهایـــم؟ ممکـــن اســـت پرســـیده شـــود کـــه ایـــن مســـئلهها را چطـــور دســـتهبندی کنیـــم و از کجـــا بفهمیـــم مـــردم مســـئله دارنـــد. میگوییـــم بـــا هـــم یـــک دور در خیابـــان بزنیـــم، فـــارغ از حاکمیـــت، فـــارغ از دولـــت، فـــارغ از دســـتگاههای نظارتـــی و...، ببینیـــم مثـــًا چنـــد مغـــازه در شـــهر وجـــود دارد و ناظـــر بـــه چـــه موضوعاتـــی اســـت. حـــوزۀ ســـامت چقـــدر دغدغـــۀ ماســـت؟ یعنـــی 
بـــرای عناصـــر چقـــدر مهـــم اســـت کـــه مـــردم در حـــوزۀ ســـامت دچـــار مشـــکاند، دکتـــر دارنـــد یـــا ندارنـــد، داروخانـــه هســـت یـــا نیســـت. یـــا در بحـــث تفریـــح، در جبهـــۀ فکـــری و فرهنگـــی و اجتماعـــی انقـــاب اســـامی، چقـــدر مســـئلۀ مـــردم جـــا دارد؟ واژۀ ویژگـــی در لغتنامـــه دهخـــدا بهمعنـــای خصوصیـــت و اختصـــاص آمـــده اســـت. متـــرادف ویژگـــی را خصوصیـــت و مختصـــه و وجـــه ممیـــز بیـــان کردهانـــد. 
روانشناســـان در تعریـــف شـــخصیت، غالبـــاً اصطـــاح یـــا کلمـــۀ ویژگـــی را بـــه کار میبرنـــد کـــه بـــه وضـــع و حالـــت نســـبتاً پایـــدار بـــرای رفتـــار بـــه روشـــهای خـــاص، در اوضـــاع یـــا موقعیتهـــای گوناگـــون اطـــاق میشـــود. بهعبـــارت دیگـــر، الگـــوی مشـــخص و نســـبتاً ثابـــت رفتارهـــا، تفکـــر، تصـــور، انگیزشـــها، هیجانهـــا و عواطفـــی کـــه فـــردی را از دیگـــران متمایـــز میکنـــد، ویژگـــی مینامنـــد. مردمیبـــودن یکـــی از 
ویژگیهـــای مهـــم جبهـــه اســـت. آن چیـــزی کـــه در جبهـــۀ فرهنگـــی انقـــاب الزم اســـت، ایـــن اســـت کـــه عنصـــر مردمیبـــودن حفـــظ شـــود؛ چراکـــه یکـــی از مســـائل مهـــم جبههســـازی در حـــوزۀ فرهنگـــی، مردمیبـــودن آن اســـت. امـــا بایـــد دیـــد کـــه منظـــور از مردمیبـــودن چیســـت و بـــه چـــه معناســـت؟ مســـئلۀ اصلـــی مـــا ایـــن اســـت کـــه مـــردم در اقدامـــات مـــا گـــم شـــدهاند؛ در حالـــی کـــه مـــردم در ادبیـــات 
امامیـــن انقـــاب، ولینعمتـــان انقـــاب هســـتند. در جبهـــۀ انقـــاب اســـامی بســـیاری از مســـائلی کـــه بـــا آن مواجهیـــم و کارهایـــی کـــه میکنیـــم، مســـئلۀ ماســـت نـــه مســـئلۀ مـــردم! بعضـــی مســـائل مربـــوط بـــه حیـــات ذهنـــی جامعـــه هســـتند- ایـــن را ارزشـــگذاری نمیکنیـــم، بلکـــه تعریفـــش میکنیـــم- کـــه در حـــوزۀ فرهنـــگ جـــا میگیرنـــد. نمیتـــوان گفـــت چـــون کتـــاب مســـئلۀ مـــردم نیســـت، نبایـــد بـــه آن 
پرداخـــت؛ نمیتـــوان گفـــت چـــون مـــردم مسئلهشـــان موضـــوع اندیشـــهای نیســـت، کســـی دربـــارۀ فلســـفه و ضرورتهـــا فکـــر نکنـــد؛ امـــا ایـــن مســـائل متعلـــق بـــه حیـــات ذهنـــی جامعـــه اســـت. قبـــل از حیـــات ذهنـــی جامعـــه، حیـــات عینـــی وجـــود دارد و در ایـــن حیـــات عینـــی مـــا بـــا مســـائلی مواجهیـــم کـــه آنقـــدر کـــه توجهمـــان بـــه حیـــات ذهنـــی جلـــب شـــده، در حیـــات عینـــی بـــه آن نپرداختهایـــم. در حیـــات 
عینـــی بـــا چهچیـــز مواجهیـــم؟ مـــا بـــه مســـئلهای کـــه مـــردم صبـــح بـــا آن بلنـــد میشـــوند و شـــب میخوابنـــد، چقـــدر فکـــر کردهایـــم؟ ممکـــن اســـت پرســـیده شـــود کـــه ایـــن مســـئلهها را چطـــور دســـتهبندی کنیـــم و از کجـــا بفهمیـــم مـــردم مســـئله دارنـــد. میگوییـــم بـــا هـــم یـــک دور در خیابـــان بزنیـــم، فـــارغ از حاکمیـــت، فـــارغ از دولـــت، فـــارغ از دســـتگاههای نظارتـــی و...، ببینیـــم مثـــًا چنـــد مغـــازه در شـــهر 
وجـــود دارد و ناظـــر بـــه چـــه موضوعاتـــی اســـت. حـــوزۀ ســـامت چقـــدر دغدغـــۀ ماســـت؟ یعنـــی بـــرای عناصـــر چقـــدر مهـــم اســـت کـــه مـــردم در حـــوزۀ ســـامت دچـــار مشـــکاند، دکتـــر دارنـــد یـــا ندارنـــد، داروخانـــه هســـت یـــا نیســـت. یـــا در بحـــث تفریـــح، در جبهـــۀ فکـــری و فرهنگـــی و اجتماعـــی انقـــاب اســـامی، چقـــدر مســـئلۀ مـــردم جـــا دارد؟ واژۀ ویژگـــی در لغتنامـــه دهخـــدا بهمعنـــای خصوصیـــت و 
اختصـــاص آمـــده اســـت. متـــرادف ویژگـــی را خصوصیـــت و مختصـــه و وجـــه ممیـــز بیـــان کردهانـــد. روانشناســـان در تعریـــف شـــخصیت، غالبـــاً اصطـــاح یـــا کلمـــۀ ویژگـــی را بـــه کار میبرنـــد کـــه بـــه وضـــع و حالـــت نســـبتاً پایـــدار بـــرای رفتـــار بـــه روشـــهای خـــاص، در اوضـــاع یـــا موقعیتهـــای گوناگـــون اطـــاق میشـــود. بهعبـــارت دیگـــر، الگـــوی مشـــخص و نســـبتاً ثابـــت رفتارهـــا، تفکـــر، تصور، انگیزشـــها، هیجانها 
و عواطفـــی کـــه فـــردی را از دیگـــران متمایـــز میکنـــد، ویژگـــی مینامنـــد. مردمیبـــودن یکـــی از ویژگیهـــای مهـــم جبهـــه اســـت. آن چیـــزی کـــه در جبهـــۀ فرهنگـــی انقـــاب الزم اســـت، ایـــن اســـت کـــه عنصـــر مردمیبـــودن حفـــظ شـــود؛ چراکـــه یکـــی از مســـائل مهـــم جبههســـازی در حـــوزۀ فرهنگـــی، مردمیبـــودن آن اســـت. امـــا بایـــد دیـــد کـــه منظـــور از مردمیبـــودن چیســـت و بـــه چـــه معناســـت؟ مســـئلۀ اصلـــی 
مـــا ایـــن اســـت کـــه مـــردم در اقدامـــات مـــا گـــم شـــدهاند؛ در حالـــی کـــه مـــردم در ادبیـــات امامیـــن انقـــاب، ولینعمتـــان انقـــاب هســـتند. در جبهـــۀ انقـــاب اســـامی بســـیاری از مســـائلی کـــه بـــا آن مواجهیـــم و کارهایـــی کـــه میکنیـــم، مســـئلۀ ماســـت نـــه مســـئلۀ مـــردم! بعضـــی مســـائل مربـــوط بـــه حیـــات ذهنـــی جامعـــه هســـتند- ایـــن را ارزشـــگذاری نمیکنیم، بلکه تعریفش میکنیـــم- که در حـــوزۀ فرهنگ 
جـــا میگیرنـــد. نمیتـــوان گفـــت چـــون کتـــاب مســـئلۀ مـــردم نیســـت، نبایـــد بـــه آن پرداخـــت؛ نمیتـــوان گفـــت چـــون مـــردم مسئلهشـــان موضـــوع اندیشـــهای نیســـت، کســـی دربـــارۀ فلســـفه و ضرورتهـــا فکـــر نکنـــد؛ امـــا ایـــن مســـائل متعلـــق بـــه حیـــات ذهنـــی جامعـــه اســـت. قبـــل از حیـــات ذهنـــی جامعـــه، حیـــات عینـــی وجـــود دارد و در ایـــن حیـــات عینـــی مـــا بـــا مســـائلی مواجهیـــم کـــه آنقـــدر کـــه توجهمـــان 
بـــه حیـــات ذهنـــی جلـــب شـــده، در حیـــات عینـــی بـــه آن نپرداختهایـــم. در حیـــات عینـــی بـــا چهچیـــز مواجهیـــم؟ مـــا بـــه مســـئلهای کـــه مـــردم صبـــح بـــا آن بلنـــد میشـــوند و شـــب میخوابنـــد، چقـــدر فکـــر کردهایـــم؟ ممکـــن اســـت پرســـیده شـــود کـــه ایـــن مســـئلهها را چطـــور دســـتهبندی کنیـــم و از کجـــا بفهمیـــم مـــردم مســـئله دارنـــد. میگوییـــم بـــا هـــم یـــک دور در خیابـــان بزنیـــم، فـــارغ از حاکمیـــت، فـــارغ از 
دولـــت، فـــارغ از دســـتگاههای نظارتـــی و...، ببینیـــم مثـــًا چنـــد مغـــازه در شـــهر وجـــود دارد و ناظـــر بـــه چـــه موضوعاتـــی اســـت. حـــوزۀ ســـامت چقـــدر دغدغـــۀ ماســـت؟ یعنـــی بـــرای عناصـــر چقـــدر مهـــم اســـت کـــه مـــردم در حـــوزۀ ســـامت دچـــار مشـــکاند، دکتـــر دارنـــد یـــا ندارنـــد، داروخانـــه هســـت یـــا نیســـت. یـــا در بحـــث تفریـــح، در جبهـــۀ فکـــری و فرهنگـــی و اجتماعـــی انقـــاب اســـامی، چقـــدر مســـئلۀ 
مـــردم جـــا دارد؟ واژۀ ویژگـــی در لغتنامـــه دهخـــدا بهمعنـــای خصوصیـــت و اختصـــاص آمـــده اســـت. متـــرادف ویژگـــی را خصوصیـــت و مختصـــه و وجـــه ممیـــز بیـــان کردهانـــد. روانشناســـان در تعریـــف شـــخصیت، غالبـــاً اصطـــاح یـــا کلمـــۀ ویژگـــی را بـــه کار میبرنـــد کـــه بـــه وضـــع و حالـــت نســـبتاً پایـــدار بـــرای رفتـــار بـــه روشـــهای خـــاص، در اوضـــاع یـــا موقعیتهـــای گوناگـــون اطـــاق میشـــود. بهعبـــارت دیگـــر، 
الگـــوی مشـــخص و نســـبتاً ثابـــت رفتارهـــا، تفکـــر، تصـــور، انگیزشـــها، هیجانهـــا و عواطفـــی کـــه فـــردی را از دیگـــران متمایـــز میکنـــد، ویژگـــی مینامنـــد. مردمیبـــودن یکـــی از ویژگیهـــای مهـــم جبهـــه اســـت. آن چیـــزی کـــه در جبهـــۀ فرهنگـــی انقـــاب الزم اســـت، ایـــن اســـت کـــه عنصـــر مردمیبـــودن حفـــظ شـــود؛ چراکـــه یکـــی از مســـائل مهـــم جبههســـازی در حـــوزۀ فرهنگـــی، مردمیبـــودن آن اســـت. امـــا بایـــد 
دیـــد کـــه منظـــور از مردمیبـــودن چیســـت و بـــه چـــه معناســـت؟ مســـئلۀ اصلـــی مـــا ایـــن اســـت کـــه مـــردم در اقدامـــات مـــا گـــم شـــدهاند؛ در حالـــی کـــه مـــردم در ادبیـــات امامیـــن انقـــاب، ولینعمتـــان انقـــاب هســـتند. در جبهـــۀ انقـــاب اســـامی بســـیاری از مســـائلی کـــه بـــا آن مواجهیـــم و کارهایـــی کـــه میکنیـــم، مســـئلۀ ماســـت نـــه مســـئلۀ مـــردم! بعضـــی مســـائل مربـــوط بـــه حیـــات ذهنـــی جامعه هســـتند- 
ایـــن را ارزشـــگذاری نمیکنیـــم، بلکـــه تعریفـــش میکنیـــم- کـــه در حـــوزۀ فرهنـــگ جـــا میگیرنـــد. نمیتـــوان گفـــت چـــون کتـــاب مســـئلۀ مـــردم نیســـت، نبایـــد بـــه آن پرداخـــت؛ نمیتـــوان گفـــت چـــون مـــردم مسئلهشـــان موضـــوع اندیشـــهای نیســـت، کســـی دربـــارۀ فلســـفه و ضرورتهـــا فکـــر نکنـــد؛ امـــا ایـــن مســـائل متعلـــق بـــه حیـــات ذهنـــی جامعـــه اســـت. قبـــل از حیـــات ذهنـــی جامعـــه، حیـــات عینـــی وجـــود 
دارد و در ایـــن حیـــات عینـــی مـــا بـــا مســـائلی مواجهیـــم کـــه آنقـــدر کـــه توجهمـــان بـــه حیـــات ذهنـــی جلـــب شـــده، در حیـــات عینـــی بـــه آن نپرداختهایـــم. در حیـــات عینـــی بـــا چهچیـــز مواجهیـــم؟ مـــا بـــه مســـئلهای کـــه مـــردم صبـــح بـــا آن بلنـــد میشـــوند و شـــب میخوابنـــد، چقـــدر فکـــر کردهایـــم؟ ممکـــن اســـت پرســـیده شـــود کـــه ایـــن مســـئلهها را چطـــور دســـتهبندی کنیـــم و از کجـــا بفهمیـــم مـــردم مســـئله 
دارنـــد. میگوییـــم بـــا هـــم یـــک دور در خیابـــان بزنیـــم، فـــارغ از حاکمیـــت، فـــارغ از دولـــت، فـــارغ از دســـتگاههای نظارتـــی و...، ببینیـــم مثـــًا چنـــد مغـــازه در شـــهر وجـــود دارد و ناظـــر بـــه چـــه موضوعاتـــی اســـت. حـــوزۀ ســـامت چقـــدر دغدغـــۀ ماســـت؟ یعنـــی بـــرای عناصـــر چقـــدر مهـــم اســـت کـــه مـــردم در حـــوزۀ ســـامت دچـــار مشـــکاند، دکتـــر دارنـــد یـــا ندارنـــد، داروخانـــه هســـت یـــا نیســـت. یـــا در بحـــث 
مـــردم! بعضـــی مســـائل مربـــوط بـــه حیـــات ذهنـــی جامعـــه هســـتند- ایـــن را ارزشـــگذاری نمیکنیـــم، بلکـــه تعریفـــش میکنیـــم- کـــه در حـــوزۀ فرهنـــگ جـــا میگیرنـــد. نمیتـــوان گفـــت چـــون کتـــاب مســـئلۀ مـــردم نیســـت، نبایـــد بـــه آن پرداخـــت؛ نمیتـــوان گفـــت چـــون مـــردم مسئلهشـــان موضـــوع اندیشـــهای نیســـت، کســـی دربـــارۀ فلســـفه و ضرورتهـــا فکـــر نکنـــد؛ امـــا ایـــن مســـائل متعلـــق بـــه حیـــات ذهنـــی 
جامعـــه اســـت. قبـــل از حیـــات ذهنـــی جامعـــه، حیـــات عینـــی وجـــود دارد و در ایـــن حیـــات عینـــی مـــا بـــا مســـائلی مواجهیـــم کـــه آنقـــدر کـــه توجهمـــان بـــه حیـــات ذهنـــی جلـــب شـــده، در حیـــات عینـــی بـــه آن نپرداختهایـــم. در حیـــات عینـــی بـــا چهچیـــز مواجهیـــم؟ مـــا بـــه مســـئلهای کـــه مـــردم صبـــح بـــا آن بلنـــد میشـــوند و شـــب میخوابنـــد، چقـــدر فکـــر کردهایـــم؟ ممکن اســـت پرســـیده شـــود که این مســـئلهها 
را چطـــور دســـتهبندی کنیـــم و از کجـــا بفهمیـــم مـــردم مســـئله دارنـــد. میگوییـــم بـــا هـــم یـــک دور در خیابـــان بزنیـــم، فـــارغ از حاکمیـــت، فـــارغ از دولـــت، فـــارغ از دســـتگاههای نظارتـــی و...، ببینیـــم مثـــًا چنـــد مغـــازه در شـــهر وجـــود دارد و ناظـــر بـــه چـــه موضوعاتـــی اســـت. حـــوزۀ ســـامت چقـــدر دغدغـــۀ ماســـت؟ یعنـــی بـــرای عناصـــر چقـــدر مهـــم اســـت کـــه مـــردم در حـــوزۀ ســـامت دچـــار مشـــکاند، دکتـــر 
دارنـــد یـــا ندارنـــد، داروخانـــه هســـت یـــا نیســـت. یـــا در بحـــث تفریـــح، در جبهـــۀ فکـــری و فرهنگـــی و اجتماعـــی انقـــاب اســـامی، چقـــدر مســـئلۀ مـــردم جـــا دارد؟ واژۀ ویژگـــی در لغتنامـــه دهخـــدا بهمعنـــای خصوصیـــت و اختصـــاص آمـــده اســـت. متـــرادف ویژگـــی را خصوصیـــت و مختصـــه و وجـــه ممیـــز بیـــان کردهانـــد. روانشناســـان در تعریـــف شـــخصیت، غالبـــاً اصطـــاح یـــا کلمـــۀ ویژگـــی را بـــه کار میبرنـــد 
کـــه بـــه وضـــع و حالـــت نســـبتاً پایـــدار بـــرای رفتـــار بـــه روشـــهای خـــاص، در اوضـــاع یـــا موقعیتهـــای گوناگـــون اطـــاق میشـــود. بهعبـــارت دیگـــر، الگـــوی مشـــخص و نســـبتاً ثابـــت رفتارهـــا، تفکـــر، تصـــور، انگیزشـــها، هیجانهـــا و عواطفـــی کـــه فـــردی را از دیگـــران متمایـــز میکنـــد، ویژگـــی مینامنـــد. مردمیبـــودن یکـــی از ویژگیهـــای مهـــم جبهـــه اســـت. آن چیـــزی کـــه در جبهـــۀ فرهنگـــی انقـــاب الزم اســـت، ایـــن 
اســـت کـــه عنصـــر مردمیبـــودن حفـــظ شـــود؛ چراکـــه یکـــی از مســـائل مهـــم جبههســـازی در حـــوزۀ فرهنگـــی، مردمیبـــودن آن اســـت. امـــا بایـــد دیـــد کـــه منظـــور از مردمیبـــودن چیســـت و بـــه چـــه معناســـت؟ مســـئلۀ اصلـــی مـــا ایـــن اســـت کـــه مـــردم در اقدامـــات مـــا گـــم شـــدهاند؛ در حالـــی کـــه مـــردم در ادبیـــات امامیـــن انقـــاب، ولینعمتـــان انقـــاب هســـتند. در جبهـــۀ انقـــاب اســـامی بســـیاری از مســـائلی 



واژۀ ویژگـــی در لغتنامـــه دهخـــدا بهمعنـــای خصوصیـــت و اختصـــاص آمـــده اســـت. متـــرادف ویژگـــی را خصوصیـــت و مختصـــه و وجـــه ممیـــز بیـــان کردهانـــد. روانشناســـان در تعریـــف شـــخصیت، غالبـــاً اصطـــاح یـــا کلمـــۀ ویژگـــی را بـــه کار میبرنـــد کـــه بـــه وضـــع و حالـــت نســـبتاً پایـــدار بـــرای رفتـــار بـــه روشـــهای خـــاص، در اوضـــاع یـــا موقعیتهـــای گوناگـــون اطـــاق میشـــود. بهعبـــارت دیگـــر، الگـــوی مشـــخص 
و نســـبتاً ثابـــت رفتارهـــا، تفکـــر، تصـــور، انگیزشـــها، هیجانهـــا و عواطفـــی کـــه فـــردی را از دیگـــران متمایـــز میکنـــد، ویژگـــی مینامنـــد. مردمیبـــودن یکـــی از ویژگیهـــای مهـــم جبهـــه اســـت. آن چیـــزی کـــه در جبهـــۀ فرهنگـــی انقـــاب الزم اســـت، ایـــن اســـت کـــه عنصـــر مردمیبـــودن حفـــظ شـــود؛ چراکـــه یکـــی از مســـائل مهـــم جبههســـازی در حـــوزۀ فرهنگـــی، مردمیبـــودن آن اســـت. امـــا بایـــد دیـــد کـــه منظـــور از 
مردمیبـــودن چیســـت و بـــه چـــه معناســـت؟ مســـئلۀ اصلـــی مـــا ایـــن اســـت کـــه مـــردم در اقدامـــات مـــا گـــم شـــدهاند؛ در حالـــی کـــه مـــردم در ادبیـــات امامیـــن انقـــاب، ولینعمتـــان انقـــاب هســـتند. در جبهـــۀ انقـــاب اســـامی بســـیاری از مســـائلی کـــه بـــا آن مواجهیـــم و کارهایـــی کـــه میکنیـــم، مســـئلۀ ماســـت نـــه مســـئلۀ مـــردم! بعضـــی مســـائل مربـــوط بـــه حیـــات ذهنی جامعه هســـتند- ایـــن را ارزشـــگذاری 
نمیکنیـــم، بلکـــه تعریفـــش میکنیـــم- کـــه در حـــوزۀ فرهنـــگ جـــا میگیرنـــد. نمیتـــوان گفـــت چـــون کتـــاب مســـئلۀ مـــردم نیســـت، نبایـــد بـــه آن پرداخـــت؛ نمیتـــوان گفـــت چـــون مـــردم مسئلهشـــان موضـــوع اندیشـــهای نیســـت، کســـی دربـــارۀ فلســـفه و ضرورتهـــا فکـــر نکنـــد؛ امـــا ایـــن مســـائل متعلـــق بـــه حیـــات ذهنـــی جامعـــه اســـت. قبـــل از حیـــات ذهنـــی جامعـــه، حیـــات عینـــی وجـــود دارد و در ایـــن حیـــات 
عینـــی مـــا بـــا مســـائلی مواجهیـــم کـــه آنقـــدر کـــه توجهمـــان بـــه حیـــات ذهنـــی جلـــب شـــده، در حیـــات عینـــی بـــه آن نپرداختهایـــم. در حیـــات عینـــی بـــا چهچیـــز مواجهیـــم؟ مـــا بـــه مســـئلهای کـــه مـــردم صبـــح بـــا آن بلنـــد میشـــوند و شـــب میخوابنـــد، چقـــدر فکـــر کردهایـــم؟ ممکـــن اســـت پرســـیده شـــود کـــه ایـــن مســـئلهها را چطـــور دســـتهبندی کنیـــم و از کجـــا بفهمیـــم مـــردم مســـئله دارنـــد. میگوییـــم بـــا هـــم 
یـــک دور در خیابـــان بزنیـــم، فـــارغ از حاکمیـــت، فـــارغ از دولـــت، فـــارغ از دســـتگاههای نظارتـــی و...، ببینیـــم مثـــًا چنـــد مغـــازه در شـــهر وجـــود دارد و ناظـــر بـــه چـــه موضوعاتـــی اســـت. حـــوزۀ ســـامت چقـــدر دغدغـــۀ ماســـت؟ یعنـــی بـــرای عناصـــر چقـــدر مهـــم اســـت کـــه مـــردم در حـــوزۀ ســـامت دچـــار مشـــکاند، دکتـــر دارنـــد یـــا ندارنـــد، داروخانـــه هســـت یـــا نیســـت. یـــا در بحـــث تفریـــح، در جبهـــۀ فکـــری 
و فرهنگـــی و اجتماعـــی انقـــاب اســـامی، چقـــدر مســـئلۀ مـــردم جـــا دارد؟ واژۀ ویژگـــی در لغتنامـــه دهخـــدا بهمعنـــای خصوصیـــت و اختصـــاص آمـــده اســـت. متـــرادف ویژگـــی را خصوصیـــت و مختصـــه و وجـــه ممیـــز بیـــان کردهانـــد. روانشناســـان در تعریـــف شـــخصیت، غالبـــاً اصطـــاح یـــا کلمـــۀ ویژگـــی را بـــه کار میبرنـــد کـــه بـــه وضـــع و حالـــت نســـبتاً پایـــدار بـــرای رفتـــار بـــه روشـــهای خـــاص، در اوضـــاع یـــا 
موقعیتهـــای گوناگـــون اطـــاق میشـــود. بهعبـــارت دیگـــر، الگـــوی مشـــخص و نســـبتاً ثابـــت رفتارهـــا، تفکـــر، تصـــور، انگیزشـــها، هیجانهـــا و عواطفـــی کـــه فـــردی را از دیگـــران متمایـــز میکنـــد، ویژگـــی مینامنـــد. مردمیبـــودن یکـــی از ویژگیهـــای مهـــم جبهـــه اســـت. آن چیـــزی کـــه در جبهـــۀ فرهنگـــی انقـــاب الزم اســـت، ایـــن اســـت کـــه عنصـــر مردمیبـــودن حفـــظ شـــود؛ چراکـــه یکـــی از مســـائل مهم جبههســـازی 
در حـــوزۀ فرهنگـــی، مردمیبـــودن آن اســـت. امـــا بایـــد دیـــد کـــه منظـــور از مردمیبـــودن چیســـت و بـــه چـــه معناســـت؟ مســـئلۀ اصلـــی مـــا ایـــن اســـت کـــه مـــردم در اقدامـــات مـــا گـــم شـــدهاند؛ در حالـــی کـــه مـــردم در ادبیـــات امامیـــن انقـــاب، ولینعمتـــان انقـــاب هســـتند. در جبهـــۀ انقـــاب اســـامی بســـیاری از مســـائلی کـــه بـــا آن مواجهیـــم و کارهایـــی کـــه میکنیـــم، مســـئلۀ ماســـت نـــه مســـئلۀ مـــردم! 
بعضـــی مســـائل مربـــوط بـــه حیـــات ذهنـــی جامعـــه هســـتند- ایـــن را ارزشـــگذاری نمیکنیـــم، بلکـــه تعریفـــش میکنیـــم- کـــه در حـــوزۀ فرهنـــگ جـــا میگیرنـــد. نمیتـــوان گفـــت چـــون کتـــاب مســـئلۀ مـــردم نیســـت، نبایـــد بـــه آن پرداخـــت؛ نمیتـــوان گفـــت چـــون مـــردم مسئلهشـــان موضـــوع اندیشـــهای نیســـت، کســـی دربـــارۀ فلســـفه و ضرورتهـــا فکـــر نکنـــد؛ امـــا ایـــن مســـائل متعلـــق بـــه حیـــات ذهنـــی جامعـــه 
اســـت. قبـــل از حیـــات ذهنـــی جامعـــه، حیـــات عینـــی وجـــود دارد و در ایـــن حیـــات عینـــی مـــا بـــا مســـائلی مواجهیـــم کـــه آنقـــدر کـــه توجهمـــان بـــه حیـــات ذهنـــی جلـــب شـــده، در حیـــات عینـــی بـــه آن نپرداختهایـــم. در حیـــات عینـــی بـــا چهچیـــز مواجهیـــم؟ مـــا بـــه مســـئلهای کـــه مـــردم صبـــح بـــا آن بلنـــد میشـــوند و شـــب میخوابنـــد، چقـــدر فکـــر کردهایـــم؟ ممکـــن اســـت پرســـیده شـــود کـــه ایـــن مســـئلهها را 
چطـــور دســـتهبندی کنیـــم و از کجـــا بفهمیـــم مـــردم مســـئله دارنـــد. میگوییـــم بـــا هـــم یـــک دور در خیابـــان بزنیـــم، فـــارغ از حاکمیـــت، فـــارغ از دولـــت، فـــارغ از دســـتگاههای نظارتـــی و...، ببینیـــم مثـــًا چنـــد مغـــازه در شـــهر وجـــود دارد و ناظـــر بـــه چـــه موضوعاتـــی اســـت. حـــوزۀ ســـامت چقـــدر دغدغـــۀ ماســـت؟ یعنـــی بـــرای عناصـــر چقـــدر مهـــم اســـت کـــه مـــردم در حـــوزۀ ســـامت دچـــار مشـــکاند، دکتـــر 
دارنـــد یـــا ندارنـــد، داروخانـــه هســـت یـــا نیســـت. یـــا در بحـــث تفریـــح، در جبهـــۀ فکـــری و فرهنگـــی و اجتماعـــی انقـــاب اســـامی، چقـــدر مســـئلۀ مـــردم جـــا دارد؟ واژۀ ویژگـــی در لغتنامـــه دهخـــدا بهمعنـــای خصوصیـــت و اختصـــاص آمـــده اســـت. متـــرادف ویژگـــی را خصوصیـــت و مختصـــه و وجـــه ممیـــز بیـــان کردهانـــد. روانشناســـان در تعریـــف شـــخصیت، غالبـــاً اصطـــاح یـــا کلمـــۀ ویژگـــی را بـــه کار میبرنـــد 
کـــه بـــه وضـــع و حالـــت نســـبتاً پایـــدار بـــرای رفتـــار بـــه روشـــهای خـــاص، در اوضـــاع یـــا موقعیتهـــای گوناگـــون اطـــاق میشـــود. بهعبـــارت دیگـــر، الگـــوی مشـــخص و نســـبتاً ثابـــت رفتارهـــا، تفکـــر، تصـــور، انگیزشـــها، هیجانهـــا و عواطفـــی کـــه فـــردی را از دیگـــران متمایـــز میکنـــد، ویژگـــی مینامنـــد. مردمیبـــودن یکـــی از ویژگیهـــای مهـــم جبهـــه اســـت. آن چیـــزی کـــه در جبهـــۀ فرهنگـــی انقـــاب الزم اســـت، ایـــن 
اســـت کـــه عنصـــر مردمیبـــودن حفـــظ شـــود؛ چراکـــه یکـــی از مســـائل مهـــم جبههســـازی در حـــوزۀ فرهنگـــی، مردمیبـــودن آن اســـت. امـــا بایـــد دیـــد کـــه منظـــور از مردمیبـــودن چیســـت و بـــه چـــه معناســـت؟ مســـئلۀ اصلـــی مـــا ایـــن اســـت کـــه مـــردم در اقدامـــات مـــا گـــم شـــدهاند؛ در حالـــی کـــه مـــردم در ادبیـــات امامیـــن انقـــاب، ولینعمتـــان انقـــاب هســـتند. در جبهـــۀ انقـــاب اســـامی بســـیاری از مســـائلی 
کـــه بـــا آن مواجهیـــم و کارهایـــی کـــه میکنیـــم، مســـئلۀ ماســـت نـــه مســـئلۀ مـــردم! بعضـــی مســـائل مربـــوط بـــه حیـــات ذهنـــی جامعـــه هســـتند- ایـــن را ارزشـــگذاری نمیکنیـــم، بلکـــه تعریفـــش میکنیـــم- کـــه در حـــوزۀ فرهنـــگ جـــا میگیرنـــد. نمیتـــوان گفـــت چـــون کتـــاب مســـئلۀ مـــردم نیســـت، نبایـــد بـــه آن پرداخـــت؛ نمیتـــوان گفـــت چـــون مـــردم مسئلهشـــان موضـــوع اندیشـــهای نیســـت، کســـی دربـــارۀ 
فلســـفه و ضرورتهـــا فکـــر نکنـــد؛ امـــا ایـــن مســـائل متعلـــق بـــه حیـــات ذهنـــی جامعـــه اســـت. قبـــل از حیـــات ذهنـــی جامعـــه، حیـــات عینـــی وجـــود دارد و در ایـــن حیـــات عینـــی مـــا بـــا مســـائلی مواجهیـــم کـــه آنقـــدر کـــه توجهمـــان بـــه حیـــات ذهنـــی جلـــب شـــده، در حیـــات عینـــی بـــه آن نپرداختهایـــم. در حیـــات عینـــی بـــا چهچیـــز مواجهیـــم؟ مـــا بـــه مســـئلهای کـــه مـــردم صبـــح بـــا آن بلنـــد میشـــوند و شـــب 
میخوابنـــد، چقـــدر فکـــر کردهایـــم؟ ممکـــن اســـت پرســـیده شـــود کـــه ایـــن مســـئلهها را چطـــور دســـتهبندی کنیـــم و از کجـــا بفهمیـــم مـــردم مســـئله دارنـــد. میگوییـــم بـــا هـــم یـــک دور در خیابـــان بزنیـــم، فـــارغ از حاکمیـــت، فـــارغ از دولـــت، فـــارغ از دســـتگاههای نظارتـــی و...، ببینیـــم مثـــًا چنـــد مغـــازه در شـــهر وجـــود دارد و ناظـــر بـــه چـــه موضوعاتـــی اســـت. حـــوزۀ ســـامت چقـــدر دغدغـــۀ ماســـت؟ یعنـــی 
بـــرای عناصـــر چقـــدر مهـــم اســـت کـــه مـــردم در حـــوزۀ ســـامت دچـــار مشـــکاند، دکتـــر دارنـــد یـــا ندارنـــد، داروخانـــه هســـت یـــا نیســـت. یـــا در بحـــث تفریـــح، در جبهـــۀ فکـــری و فرهنگـــی و اجتماعـــی انقـــاب اســـامی، چقـــدر مســـئلۀ مـــردم جـــا دارد؟ واژۀ ویژگـــی در لغتنامـــه دهخـــدا بهمعنـــای خصوصیـــت و اختصـــاص آمـــده اســـت. متـــرادف ویژگـــی را خصوصیـــت و مختصـــه و وجـــه ممیـــز بیـــان کردهانـــد. 
روانشناســـان در تعریـــف شـــخصیت، غالبـــاً اصطـــاح یـــا کلمـــۀ ویژگـــی را بـــه کار میبرنـــد کـــه بـــه وضـــع و حالـــت نســـبتاً پایـــدار بـــرای رفتـــار بـــه روشـــهای خـــاص، در اوضـــاع یـــا موقعیتهـــای گوناگـــون اطـــاق میشـــود. بهعبـــارت دیگـــر، الگـــوی مشـــخص و نســـبتاً ثابـــت رفتارهـــا، تفکـــر، تصـــور، انگیزشـــها، هیجانهـــا و عواطفـــی کـــه فـــردی را از دیگـــران متمایـــز میکنـــد، ویژگـــی مینامنـــد. مردمیبـــودن یکـــی از 
ویژگیهـــای مهـــم جبهـــه اســـت. آن چیـــزی کـــه در جبهـــۀ فرهنگـــی انقـــاب الزم اســـت، ایـــن اســـت کـــه عنصـــر مردمیبـــودن حفـــظ شـــود؛ چراکـــه یکـــی از مســـائل مهـــم جبههســـازی در حـــوزۀ فرهنگـــی، مردمیبـــودن آن اســـت. امـــا بایـــد دیـــد کـــه منظـــور از مردمیبـــودن چیســـت و بـــه چـــه معناســـت؟ مســـئلۀ اصلـــی مـــا ایـــن اســـت کـــه مـــردم در اقدامـــات مـــا گـــم شـــدهاند؛ در حالـــی کـــه مـــردم در ادبیـــات 
امامیـــن انقـــاب، ولینعمتـــان انقـــاب هســـتند. در جبهـــۀ انقـــاب اســـامی بســـیاری از مســـائلی کـــه بـــا آن مواجهیـــم و کارهایـــی کـــه میکنیـــم، مســـئلۀ ماســـت نـــه مســـئلۀ مـــردم! بعضـــی مســـائل مربـــوط بـــه حیـــات ذهنـــی جامعـــه هســـتند- ایـــن را ارزشـــگذاری نمیکنیـــم، بلکـــه تعریفـــش میکنیـــم- کـــه در حـــوزۀ فرهنـــگ جـــا میگیرنـــد. نمیتـــوان گفـــت چـــون کتـــاب مســـئلۀ مـــردم نیســـت، نبایـــد بـــه آن 
پرداخـــت؛ نمیتـــوان گفـــت چـــون مـــردم مسئلهشـــان موضـــوع اندیشـــهای نیســـت، کســـی دربـــارۀ فلســـفه و ضرورتهـــا فکـــر نکنـــد؛ امـــا ایـــن مســـائل متعلـــق بـــه حیـــات ذهنـــی جامعـــه اســـت. قبـــل از حیـــات ذهنـــی جامعـــه، حیـــات عینـــی وجـــود دارد و در ایـــن حیـــات عینـــی مـــا بـــا مســـائلی مواجهیـــم کـــه آنقـــدر کـــه توجهمـــان بـــه حیـــات ذهنـــی جلـــب شـــده، در حیـــات عینـــی بـــه آن نپرداختهایـــم. در حیـــات 
عینـــی بـــا چهچیـــز مواجهیـــم؟ مـــا بـــه مســـئلهای کـــه مـــردم صبـــح بـــا آن بلنـــد میشـــوند و شـــب میخوابنـــد، چقـــدر فکـــر کردهایـــم؟ ممکـــن اســـت پرســـیده شـــود کـــه ایـــن مســـئلهها را چطـــور دســـتهبندی کنیـــم و از کجـــا بفهمیـــم مـــردم مســـئله دارنـــد. میگوییـــم بـــا هـــم یـــک دور در خیابـــان بزنیـــم، فـــارغ از حاکمیـــت، فـــارغ از دولـــت، فـــارغ از دســـتگاههای نظارتـــی و...، ببینیـــم مثـــًا چنـــد مغـــازه در شـــهر 
وجـــود دارد و ناظـــر بـــه چـــه موضوعاتـــی اســـت. حـــوزۀ ســـامت چقـــدر دغدغـــۀ ماســـت؟ یعنـــی بـــرای عناصـــر چقـــدر مهـــم اســـت کـــه مـــردم در حـــوزۀ ســـامت دچـــار مشـــکاند، دکتـــر دارنـــد یـــا ندارنـــد، داروخانـــه هســـت یـــا نیســـت. یـــا در بحـــث تفریـــح، در جبهـــۀ فکـــری و فرهنگـــی و اجتماعـــی انقـــاب اســـامی، چقـــدر مســـئلۀ مـــردم جـــا دارد؟ واژۀ ویژگـــی در لغتنامـــه دهخـــدا بهمعنـــای خصوصیـــت و 
اختصـــاص آمـــده اســـت. متـــرادف ویژگـــی را خصوصیـــت و مختصـــه و وجـــه ممیـــز بیـــان کردهانـــد. روانشناســـان در تعریـــف شـــخصیت، غالبـــاً اصطـــاح یـــا کلمـــۀ ویژگـــی را بـــه کار میبرنـــد کـــه بـــه وضـــع و حالـــت نســـبتاً پایـــدار بـــرای رفتـــار بـــه روشـــهای خـــاص، در اوضـــاع یـــا موقعیتهـــای گوناگـــون اطـــاق میشـــود. بهعبـــارت دیگـــر، الگـــوی مشـــخص و نســـبتاً ثابـــت رفتارهـــا، تفکـــر، تصور، انگیزشـــها، هیجانها 
و عواطفـــی کـــه فـــردی را از دیگـــران متمایـــز میکنـــد، ویژگـــی مینامنـــد. مردمیبـــودن یکـــی از ویژگیهـــای مهـــم جبهـــه اســـت. آن چیـــزی کـــه در جبهـــۀ فرهنگـــی انقـــاب الزم اســـت، ایـــن اســـت کـــه عنصـــر مردمیبـــودن حفـــظ شـــود؛ چراکـــه یکـــی از مســـائل مهـــم جبههســـازی در حـــوزۀ فرهنگـــی، مردمیبـــودن آن اســـت. امـــا بایـــد دیـــد کـــه منظـــور از مردمیبـــودن چیســـت و بـــه چـــه معناســـت؟ مســـئلۀ اصلـــی 
مـــا ایـــن اســـت کـــه مـــردم در اقدامـــات مـــا گـــم شـــدهاند؛ در حالـــی کـــه مـــردم در ادبیـــات امامیـــن انقـــاب، ولینعمتـــان انقـــاب هســـتند. در جبهـــۀ انقـــاب اســـامی بســـیاری از مســـائلی کـــه بـــا آن مواجهیـــم و کارهایـــی کـــه میکنیـــم، مســـئلۀ ماســـت نـــه مســـئلۀ مـــردم! بعضـــی مســـائل مربـــوط بـــه حیـــات ذهنـــی جامعـــه هســـتند- ایـــن را ارزشـــگذاری نمیکنیم، بلکه تعریفش میکنیـــم- که در حـــوزۀ فرهنگ 
جـــا میگیرنـــد. نمیتـــوان گفـــت چـــون کتـــاب مســـئلۀ مـــردم نیســـت، نبایـــد بـــه آن پرداخـــت؛ نمیتـــوان گفـــت چـــون مـــردم مسئلهشـــان موضـــوع اندیشـــهای نیســـت، کســـی دربـــارۀ فلســـفه و ضرورتهـــا فکـــر نکنـــد؛ امـــا ایـــن مســـائل متعلـــق بـــه حیـــات ذهنـــی جامعـــه اســـت. قبـــل از حیـــات ذهنـــی جامعـــه، حیـــات عینـــی وجـــود دارد و در ایـــن حیـــات عینـــی مـــا بـــا مســـائلی مواجهیـــم کـــه آنقـــدر کـــه توجهمـــان 
بـــه حیـــات ذهنـــی جلـــب شـــده، در حیـــات عینـــی بـــه آن نپرداختهایـــم. در حیـــات عینـــی بـــا چهچیـــز مواجهیـــم؟ مـــا بـــه مســـئلهای کـــه مـــردم صبـــح بـــا آن بلنـــد میشـــوند و شـــب میخوابنـــد، چقـــدر فکـــر کردهایـــم؟ ممکـــن اســـت پرســـیده شـــود کـــه ایـــن مســـئلهها را چطـــور دســـتهبندی کنیـــم و از کجـــا بفهمیـــم مـــردم مســـئله دارنـــد. میگوییـــم بـــا هـــم یـــک دور در خیابـــان بزنیـــم، فـــارغ از حاکمیـــت، فـــارغ از 
دولـــت، فـــارغ از دســـتگاههای نظارتـــی و...، ببینیـــم مثـــًا چنـــد مغـــازه در شـــهر وجـــود دارد و ناظـــر بـــه چـــه موضوعاتـــی اســـت. حـــوزۀ ســـامت چقـــدر دغدغـــۀ ماســـت؟ یعنـــی بـــرای عناصـــر چقـــدر مهـــم اســـت کـــه مـــردم در حـــوزۀ ســـامت دچـــار مشـــکاند، دکتـــر دارنـــد یـــا ندارنـــد، داروخانـــه هســـت یـــا نیســـت. یـــا در بحـــث تفریـــح، در جبهـــۀ فکـــری و فرهنگـــی و اجتماعـــی انقـــاب اســـامی، چقـــدر مســـئلۀ 
مـــردم جـــا دارد؟ واژۀ ویژگـــی در لغتنامـــه دهخـــدا بهمعنـــای خصوصیـــت و اختصـــاص آمـــده اســـت. متـــرادف ویژگـــی را خصوصیـــت و مختصـــه و وجـــه ممیـــز بیـــان کردهانـــد. روانشناســـان در تعریـــف شـــخصیت، غالبـــاً اصطـــاح یـــا کلمـــۀ ویژگـــی را بـــه کار میبرنـــد کـــه بـــه وضـــع و حالـــت نســـبتاً پایـــدار بـــرای رفتـــار بـــه روشـــهای خـــاص، در اوضـــاع یـــا موقعیتهـــای گوناگـــون اطـــاق میشـــود. بهعبـــارت دیگـــر، 
الگـــوی مشـــخص و نســـبتاً ثابـــت رفتارهـــا، تفکـــر، تصـــور، انگیزشـــها، هیجانهـــا و عواطفـــی کـــه فـــردی را از دیگـــران متمایـــز میکنـــد، ویژگـــی مینامنـــد. مردمیبـــودن یکـــی از ویژگیهـــای مهـــم جبهـــه اســـت. آن چیـــزی کـــه در جبهـــۀ فرهنگـــی انقـــاب الزم اســـت، ایـــن اســـت کـــه عنصـــر مردمیبـــودن حفـــظ شـــود؛ چراکـــه یکـــی از مســـائل مهـــم جبههســـازی در حـــوزۀ فرهنگـــی، مردمیبـــودن آن اســـت. امـــا بایـــد 
دیـــد کـــه منظـــور از مردمیبـــودن چیســـت و بـــه چـــه معناســـت؟ مســـئلۀ اصلـــی مـــا ایـــن اســـت کـــه مـــردم در اقدامـــات مـــا گـــم شـــدهاند؛ در حالـــی کـــه مـــردم در ادبیـــات امامیـــن انقـــاب، ولینعمتـــان انقـــاب هســـتند. در جبهـــۀ انقـــاب اســـامی بســـیاری از مســـائلی کـــه بـــا آن مواجهیـــم و کارهایـــی کـــه میکنیـــم، مســـئلۀ ماســـت نـــه مســـئلۀ مـــردم! بعضـــی مســـائل مربـــوط بـــه حیـــات ذهنـــی جامعه هســـتند- 
ایـــن را ارزشـــگذاری نمیکنیـــم، بلکـــه تعریفـــش میکنیـــم- کـــه در حـــوزۀ فرهنـــگ جـــا میگیرنـــد. نمیتـــوان گفـــت چـــون کتـــاب مســـئلۀ مـــردم نیســـت، نبایـــد بـــه آن پرداخـــت؛ نمیتـــوان گفـــت چـــون مـــردم مسئلهشـــان موضـــوع اندیشـــهای نیســـت، کســـی دربـــارۀ فلســـفه و ضرورتهـــا فکـــر نکنـــد؛ امـــا ایـــن مســـائل متعلـــق بـــه حیـــات ذهنـــی جامعـــه اســـت. قبـــل از حیـــات ذهنـــی جامعـــه، حیـــات عینـــی وجـــود 
دارد و در ایـــن حیـــات عینـــی مـــا بـــا مســـائلی مواجهیـــم کـــه آنقـــدر کـــه توجهمـــان بـــه حیـــات ذهنـــی جلـــب شـــده، در حیـــات عینـــی بـــه آن نپرداختهایـــم. در حیـــات عینـــی بـــا چهچیـــز مواجهیـــم؟ مـــا بـــه مســـئلهای کـــه مـــردم صبـــح بـــا آن بلنـــد میشـــوند و شـــب میخوابنـــد، چقـــدر فکـــر کردهایـــم؟ ممکـــن اســـت پرســـیده شـــود کـــه ایـــن مســـئلهها را چطـــور دســـتهبندی کنیـــم و از کجـــا بفهمیـــم مـــردم مســـئله 
دارنـــد. میگوییـــم بـــا هـــم یـــک دور در خیابـــان بزنیـــم، فـــارغ از حاکمیـــت، فـــارغ از دولـــت، فـــارغ از دســـتگاههای نظارتـــی و...، ببینیـــم مثـــًا چنـــد مغـــازه در شـــهر وجـــود دارد و ناظـــر بـــه چـــه موضوعاتـــی اســـت. حـــوزۀ ســـامت چقـــدر دغدغـــۀ ماســـت؟ یعنـــی بـــرای عناصـــر چقـــدر مهـــم اســـت کـــه مـــردم در حـــوزۀ ســـامت دچـــار مشـــکاند، دکتـــر دارنـــد یـــا ندارنـــد، داروخانـــه هســـت یـــا نیســـت. یـــا در بحـــث 
مـــردم! بعضـــی مســـائل مربـــوط بـــه حیـــات ذهنـــی جامعـــه هســـتند- ایـــن را ارزشـــگذاری نمیکنیـــم، بلکـــه تعریفـــش میکنیـــم- کـــه در حـــوزۀ فرهنـــگ جـــا میگیرنـــد. نمیتـــوان گفـــت چـــون کتـــاب مســـئلۀ مـــردم نیســـت، نبایـــد بـــه آن پرداخـــت؛ نمیتـــوان گفـــت چـــون مـــردم مسئلهشـــان موضـــوع اندیشـــهای نیســـت، کســـی دربـــارۀ فلســـفه و ضرورتهـــا فکـــر نکنـــد؛ امـــا ایـــن مســـائل متعلـــق بـــه حیـــات ذهنـــی 
جامعـــه اســـت. قبـــل از حیـــات ذهنـــی جامعـــه، حیـــات عینـــی وجـــود دارد و در ایـــن حیـــات عینـــی مـــا بـــا مســـائلی مواجهیـــم کـــه آنقـــدر کـــه توجهمـــان بـــه حیـــات ذهنـــی جلـــب شـــده، در حیـــات عینـــی بـــه آن نپرداختهایـــم. در حیـــات عینـــی بـــا چهچیـــز مواجهیـــم؟ مـــا بـــه مســـئلهای کـــه مـــردم صبـــح بـــا آن بلنـــد میشـــوند و شـــب میخوابنـــد، چقـــدر فکـــر کردهایـــم؟ ممکن اســـت پرســـیده شـــود که این مســـئلهها 
را چطـــور دســـتهبندی کنیـــم و از کجـــا بفهمیـــم مـــردم مســـئله دارنـــد. میگوییـــم بـــا هـــم یـــک دور در خیابـــان بزنیـــم، فـــارغ از حاکمیـــت، فـــارغ از دولـــت، فـــارغ از دســـتگاههای نظارتـــی و...، ببینیـــم مثـــًا چنـــد مغـــازه در شـــهر وجـــود دارد و ناظـــر بـــه چـــه موضوعاتـــی اســـت. حـــوزۀ ســـامت چقـــدر دغدغـــۀ ماســـت؟ یعنـــی بـــرای عناصـــر چقـــدر مهـــم اســـت کـــه مـــردم در حـــوزۀ ســـامت دچـــار مشـــکاند، دکتـــر 
دارنـــد یـــا ندارنـــد، داروخانـــه هســـت یـــا نیســـت. یـــا در بحـــث تفریـــح، در جبهـــۀ فکـــری و فرهنگـــی و اجتماعـــی انقـــاب اســـامی، چقـــدر مســـئلۀ مـــردم جـــا دارد؟ واژۀ ویژگـــی در لغتنامـــه دهخـــدا بهمعنـــای خصوصیـــت و اختصـــاص آمـــده اســـت. متـــرادف ویژگـــی را خصوصیـــت و مختصـــه و وجـــه ممیـــز بیـــان کردهانـــد. روانشناســـان در تعریـــف شـــخصیت، غالبـــاً اصطـــاح یـــا کلمـــۀ ویژگـــی را بـــه کار میبرنـــد 
کـــه بـــه وضـــع و حالـــت نســـبتاً پایـــدار بـــرای رفتـــار بـــه روشـــهای خـــاص، در اوضـــاع یـــا موقعیتهـــای گوناگـــون اطـــاق میشـــود. بهعبـــارت دیگـــر، الگـــوی مشـــخص و نســـبتاً ثابـــت رفتارهـــا، تفکـــر، تصـــور، انگیزشـــها، هیجانهـــا و عواطفـــی کـــه فـــردی را از دیگـــران متمایـــز میکنـــد، ویژگـــی مینامنـــد. مردمیبـــودن یکـــی از ویژگیهـــای مهـــم جبهـــه اســـت. آن چیـــزی کـــه در جبهـــۀ فرهنگـــی انقـــاب الزم اســـت، ایـــن 
اســـت کـــه عنصـــر مردمیبـــودن حفـــظ شـــود؛ چراکـــه یکـــی از مســـائل مهـــم جبههســـازی در حـــوزۀ فرهنگـــی، مردمیبـــودن آن اســـت. امـــا بایـــد دیـــد کـــه منظـــور از مردمیبـــودن چیســـت و بـــه چـــه معناســـت؟ مســـئلۀ اصلـــی مـــا ایـــن اســـت کـــه مـــردم در اقدامـــات مـــا گـــم شـــدهاند؛ در حالـــی کـــه مـــردم در ادبیـــات امامیـــن انقـــاب، ولینعمتـــان انقـــاب هســـتند. در جبهـــۀ انقـــاب اســـامی بســـیاری از مســـائلی 

    ویژگی های جبهۀ مطلوب   
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  ویژگی های جبهۀ مطلوب  

واژۀ ویژگی در لغت نامه دهخدا به معنای خصوصیت و اختصاص 
آمــده اســت. متــرادف ویژگــی را خصوصیــت و مختصــه و وجــه ممیــز 

بیــان کرده انــد. 
روان شناسان در تعریف شخصیت، غالباً اصطالح یا کلمۀ ویژگی را 
به کار می برند که به وضع و حالت نسبتاً پایدار برای رفتار به روش های 
خاص، در اوضاع یا موقعیت های گوناگون اطالق می شود. به عبارت دیگر، 
الگوی مشخص و نسبتاً ثابت رفتارها، تفکر، تصور، انگیزش ها، هیجان ها 

و عواطفی که فردی را از دیگران متمایز می کند، ویژگی می نامند. 

گفتار اول:  مردمی بودن 
ــزی  آن چیـ اســـت.  ــه  ــم جبهـ مهـ ــای  ویژگی هـ از  ــی  یکـ ــودن  مردمی بـ
کـــه در جبهـــۀ فرهنگـــی انقـــالب الزم اســـت، ایـــن اســـت کـــه عنصـــر 
مردمی بـــودن حفـــظ شـــود؛ چراکـــه یکـــی از مســـائل مهـــم جبهه ســـازی 

ــودن آن اســـت.  ــوزۀ فرهنگـــی، مردمی بـ در حـ
اما باید دید که منظور از مردمی بودن چیست و به چه معناست؟ 

مســـئلۀ اصلـــی مـــا ایـــن اســـت کـــه مـــردم در اقدامـــات مـــا گـــم شـــده اند؛ 
در حالـــی کـــه مـــردم در ادبیـــات امامیـــن انقـــالب، ولی نعمتـــان انقـــالب 
ــا  ــه بـ ــائلی کـ ــیاری از مسـ ــۀ انقـــالب اســـالمی بسـ ــتند. در جبهـ هسـ
ـــه مســـئلۀ  ـــم، مســـئلۀ ماســـت ن ـــی کـــه می کنی ـــم و کارهای آن مواجهی
مـــردم! بعضـــی مســـائل مربـــوط بـــه حیـــات ذهنـــی جامعـــه هســـتند- 
ــه در  ــم- کـ ــه تعریفـــش می کنیـ ــم، بلکـ ــذاری نمی کنیـ ایـــن را ارزش گـ
حـــوزۀ فرهنـــگ جـــا می گیرنـــد. نمی تـــوان گفـــت چـــون کتـــاب مســـئلۀ 
مـــردم نیســـت، نبایـــد بـــه آن پرداخـــت؛ نمی تـــوان گفـــت چـــون مـــردم 
ــفه  ــارۀ فلسـ ــه ای نیســـت، کســـی دربـ ــوع اندیشـ ــان موضـ مسئله شـ
و ضرورت هـــا فکـــر نکنـــد؛ امـــا ایـــن مســـائل متعلـــق بـــه حیـــات ذهنـــی 
جامعـــه اســـت. قبـــل از حیـــات ذهنـــی جامعـــه، حیـــات عینـــی وجـــود 
ــه آن قـــدر  ــائلی مواجهیـــم کـ ــا مسـ ــا بـ دارد و در ایـــن حیـــات عینـــی مـ
کـــه توجهمـــان بـــه حیـــات ذهنـــی جلـــب شـــده، در حیـــات عینـــی بـــه 
ــه  ــا بـ ــز مواجهیـــم؟ مـ ــا چه چیـ ــی بـ ــات عینـ ــم. در حیـ آن نپرداخته ایـ

سایر موضوعات
ویژگی های جبهه مطلوب 

میزان مطالب مطرح شده پیرامون 
مبحث ویژگی های جبهه مطلوب
 نسبت به کل مطالب
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اسالمی بسياری از 

مسائلی که با آن 
مواجهيم و کارهايی 
که می کنيم، مسئله 

ماست نه مسئله 
مردم! بعضی مسائل 

مربوط به حيات ذهنی 
جامعه هستند

قبل از حيات ذهنی 
جامعه، حيات عينی 

وجود دارد.

ــوند و  ــد می شـ ــا آن بلنـ ــح بـ ــردم صبـ ــه مـ ــئله ای کـ مسـ
شـــب می خوابنـــد، چقـــدر فکـــر کرده ایـــم؟ ممکـــن اســـت 
پرســـیده شـــود کـــه ایـــن مســـئله ها را چطـــور دســـته بندی 
کنیم و از کجا بفهمیم مردم مســـئله دارند. می گوییم 
بـــا هـــم یـــک دور در خیابـــان بزنیـــم، فـــارغ از حاکمیـــت، 
ــتگاه های نظارتـــی و...،  ــارغ از دسـ ــارغ از دولـــت، فـ فـ
ببینیـــم مثـــاًل چنـــد مغـــازه در شـــهر وجـــود دارد و ناظـــر به 
چـــه موضوعاتـــی اســـت. حـــوزۀ ســـالمت چقـــدر دغدغـــۀ 
ماســـت؟ یعنـــی بـــرای عناصـــر چقـــدر مهـــم اســـت کـــه 
ــر  ــار مشـــکل اند، دکتـ ــوزۀ ســـالمت دچـ حـ ــردم در  مـ
ـــا در  ـــا نیســـت. ی ـــه هســـت ی ـــد، داروخان ـــا ندارن ـــد ی دارن
بحـــث تفریـــح، در جبهـــۀ فکـــری و فرهنگـــی و اجتماعـــی 

انقـــالب اســـالمی، چقـــدر مســـئلۀ مـــردم جـــا دارد؟ 
مـــا بـــا پدیـــده ای مواجهیـــم و آن ایـــن اســـت کـــه مـــردم 
ــد.  ــاس ناکارآمـــدی می کننـ ــام و کلیـــت آن احسـ از نظـ
نظـــام لزومـــاً ناکارآمـــد نیســـت، امـــا ایـــن احســـاس بـــه این 
دلیـــل بـــرای مـــردم بـــه وجـــود آمـــده کـــه مســـائلی کـــه بـــا 
آن مواجه انـــد، رفـــع نشـــده اســـت. شـــمای فیلســـوف، 
شـــمای اســـتاد، اگـــر فرزندتـــان از شـــما ســـؤالی بپرســـد و 
در حـــد همـــان ســـؤالش نتوانیـــد جـــواب دهیـــد، هرقـــدر 

ــوادید؛  ــگاه او بی سـ ــید، در نـ ــمند باشـ ــه دانشـ ــم کـ هـ
چـــون نتوانســـته اید بـــه ســـؤالش جـــواب دهیـــد. ایـــن بـــه 
جایـــگاه علمـــی شـــما لطمـــه نـــزده، ولـــی احساســـش ایـــن 
اســـت کـــه نتوانســـته جوابـــش را از شـــما بگیـــرد! نظـــام 
بایـــد بـــرای مســـئلۀ مـــردم فکـــر کنـــد. مـــا به عنـــوان عناصر 
جبهـــۀ فکـــری، فرهنگـــی و اجتماعـــی انقـــالب بایـــد بـــه 

مســـئله مـــردم فکـــر کنیـــم. 
مقام معظم رهبـــری در 2 اردیبهشـــت1392 فرمودنـــد 
کـــه بایـــد جبهـــۀ مردمـــی بـــا ابتـــکارات مردمـــی شـــکل 
ــات و تشـــکل ها  ــه مؤسسـ بـ ایـــن را  ــا  ــا مـ امـ ــرد.  بگیـ
ــردم  ــرای مـ ــه بـ ــم؛ همیـــن گروه هایـــی کـ تقلیـــل دادیـ
ــا  یـ ــیج  قالـــب بسـ ــاًل در  ــد، مثـ ــرا می کردنـ اجـ ــه  برنامـ
مؤسســـات بیرونـــی کـــه تحـــت ســـازمان دهی خاصـــی 
نبودنـــد. ایشـــان در 19آبـــان1395 بـــه صراحـــت گفتنـــد 
ـــود ســـازمان در ســـازمان درســـت کنیـــم  کـــه اگـــر قـــرار ب
ــه  ــود کـ ــان از اول ایـــن بـ ــا قرارمـ کـــه کاری نداشـــت؛ مـ
ــد.  باشـ ــد  بایـ ــمان  حواسـ ــازیم.  بسـ مردمـــی  ــۀ  جبهـ
تشـــکیالت مـــا خـــودش ســـازمان شـــده اســـت، در حالـــی 

ــردم را مـــی آورد.  ــد می رفـــت و مـ ــه بایـ کـ
نیســـت.  ــردم  مـ ــئلۀ  مسـ ــا  مـ ــوع  موضـ ــاًل  اصـ
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غایـــت  ــا  مـ ــرای  بـ ــد  بایـ ــردم  مـ ــئلۀ  ــه مسـ کـ ــم  بگوییـ ــم  نمی خواهیـ
ــادی  ــات زیـ ــات و روایـ ــد. از آیـ ــروع باشـ ــۀ شـ ــد نقطـ ــا بایـ ــد؛ امـ باشـ
اســـتفاده می شـــود کـــه علـــت اینکـــه خداونـــد داســـتان پیامبـــران را 
در قـــرآن آورده اســـت، ایـــن اســـت کـــه هـــر قومـــی مســـئله ای داشـــته. 
پیامبـــری در میـــان قومـــی اســـت کـــه دچـــار مســـئلۀ اخالقـــی هســـتند، 
پیامبـــر دیگـــر دچـــار فقـــر اســـت، آن دیگـــری دچـــار تهاجـــم دشـــمن 
اســـت. هریـــک بـــا مشـــکلی درگیرنـــد و هدفشـــان هـــم یکـــی اســـت. 
ــد.  ــد بوده انـ ــه یعنـــی توحیـ یـــک کلمـ ــال  ــم دنبـ ــران هـ پیامبـ ــۀ  همـ
غایـــت آن هـــا، همـــان غایـــت جبهـــۀ فرهنگـــی مـــا بـــوده اســـت. امـــا 
ــر  ــی)ع( زیـ ــوم حضـــرت موسـ ــه قـ ــرایط کـ ــد وســـط آن شـ فـــرض کنیـ
ــد،  ــرام بودنـ ــاخت اهـ ــرای سـ ــون بـ ــتثمار فرعـ ــه و اسـ شـــالق و تازیانـ
اگـــر پیامبـــر خـــدا بگویـــد کـــه مـــردم، بیاییـــد مـــن بـــه شـــما یـــک چیـــزی 
بگویـــم کـــه نجـــات پیـــدا کنیـــد، بیاییـــد ایـــن خـــدا را بپرســـتید، آن هـــا 
ــا کافـــی  ــرای مـ ــر ماســـت بـ ــاالی سـ ــه بـ ــد همیـــن یکـــی کـ می گفتنـ
اســـت، تـــو رفتـــه ای و یکـــی دیگـــر را آورده ای و می گویـــی از آن هـــم 
ــد، ایـــن اســـت  ــدا می کنـ ــر خـ ــه پیامبـ ــا کاری کـ ــر اســـت؟ امـ بزرگ تـ
کـــه اول جماعـــت را از زیـــر یـــوغ فرعـــون درمـــی آورد، بعـــد می گویـــد 
ــان  ــتی ایمـ ــدأ هسـ ــه مبـ ــد و بـ ــه آزادی باشـ راهـــش ایـــن اســـت کـ
بیاوریـــد. بنابرایـــن، پرداختـــن بـــه مســـئلۀ مـــردم مهـــم اســـت؛ امـــا 
تـــا حـــدی اهمیـــت دارد کـــه به عنـــوان نقطـــۀ شـــروع باشـــد و بایـــد بـــه 

ـــن  ـــان کـــه مهم تری ـــای کار آمـــدن آن نقش آفرینـــی مـــردم در امـــور و پ
قســـمت آن اســـت، ختـــم شـــود. بـــه فرمـــودۀ مقـــام معظـــم رهبـــری، 
ــتند.  ــتوانۀ آن هسـ ــه پشـ ــد کـ ــه مردم انـ اســـاس حرکـــت ایـــن جبهـ
چراکـــه همیـــن مـــردم، هـــم جبهـــه را شـــکل می دهنـــد و هـــم در جبهـــه 
ــد  ــد، حرکـــت می دهنـ ــد و آن را پیـــش می برنـ نقش آفرینـــی می کننـ
ــرر  ــورت مکـ ــری به صـ ــم رهبـ ــام معظـ ــانند. مقـ ــه هـــدف می رسـ و بـ
ــای  ــد و به جـ ــای مردمـــی باشـ ــه مجموعه هـ ــما بـ ــکاء شـ ــد اتـ فرمودنـ
اینکـــه بـــا آن هـــا مـــوازی کاری کنیـــد، از آن هـــا حمایـــت کنیـــد. ایشـــان 
ـــد کـــه بـــر اســـاس نامـــۀ  در خصـــوص خـــواص و عـــوام صحبتـــی دارن
امیرالمؤمنیـــن)ع( بـــه مالـــک اشـــتر اســـت. آنجـــا توصیـــه می کننـــد کـــه 
ـــر از همـــه  ـــد، امـــا کمت ـــن خـــواص همیشـــه بیشـــتر از همـــه خوردن ای
منفعـــت رســـاندند. مـــا آن را الگـــو گرفتیـــم، حـــاال می خواهیـــم ســـراغ 
مجموعه هـــای مردمـــی برویـــم کـــه دارنـــد کار خودشـــان را می کننـــد. 
آقـــا می خواهـــد مـــا ســـراغ مـــردم برویـــم و مـــردم را پـــای کار انقـــالب 
بیاوریـــم؛ مـــردم انقـــالب کردنـــد و خودشـــان بایـــد از انقالبشـــان حراســـت 
کننـــد. حضـــرت امـــام)ره( فرهنـــگ احســـان، امر به معـــروف و نهی ازمنکـــر، 
مطالبه گـــری و نیـــز مقاومـــت را زنـــده کـــرد. مـــردم بودنـــد که هشـــت ســـال 
در مقابـــل اســـتکبار و صـــدام در آن جنـــگ جهانـــی ســـوم ایســـتادگی 
ــا  ــد و بـ ــد بیاینـ ــر بایـ ــال حاضـ ــردم در حـ ــان مـ ــد. همـ و مقاومـــت کردنـ



کمـــک همدیگـــر بـــا »صابِـــروا وَ رابِطـــوا«1  و بـــا تقـــوای دســـته جمعی، 
مشکالتشـــان را حـــل کننـــد. رهبـــر انقـــالب ایـــن را از مـــا خواســـته اســـت، 

امـــا مـــا ســـرگرم کارهـــای خودمـــان شـــده ایم. 
در بینـــش و تفکـــر قرآنـــی جمهـــوری غیراســـالمی نداریـــم؛ چراکه مردم 
خودشـــان صاحب نظر و مشـــروعیت بخش به نظام اســـالمی هســـتند. 
اســـالم غیرجمهـــوری هـــم نداریـــم؛ چراکـــه اســـالم همـــان طـــور کـــه بـــرای 
ــاع قائـــل اســـت، در مباحـــث حکومتـــی  ــان ها مدنیـــت و اجتمـ انسـ
ــر مبنـــای جمهـــوری  ــانی و اســـالمی اش هـــم بـ ــبرد اهـــداف انسـ و پیشـ
اســـت. مردمی بـــودن یعنـــی بـــه کل جامعـــه جبهـــه گفتـــه می شـــود و بـــه 
ایـــن شـــکل بایـــد باشـــد. مـــا در کشـــوری زندگـــی می کنیـــم کـــه همیشـــه 
عـــدۀ اقلیتـــی در حلقـــۀ اول هســـتند کـــه بایـــد زحمـــت بکشـــند تـــا کـــف 
ـــوژی شـــود؛  ـــگاه خـــاص و ایدئول ـــر آن تفکـــر، آرمـــان، آن ن جامعـــه درگی
ـــد کـــه مـــردم  ـــوه کن ـــرار اســـت آن تفکـــر آن قـــدر در جامعـــه جل چراکـــه ق
بابـــت آن از زندگی شـــان بگذرنـــد و بـــا تحریـــم و همـــۀ تبعاتـــش بســـازند. 
ــه  ــه اینکـ ــودن آن اســـت، نـ ــه مردمی بـ ــی بـ ــۀ فرهنگـ ــودن جبهـ جبهه بـ
جبهـــه را کوچـــک تعریـــف کنیـــم. مردمی بـــودن چنـــد جنبـــه دارد. از یـــک 
طـــرف مـــردم بایـــد ببیننـــد فـــرد انقالبـــی خـــودش را نوکـــر مـــردم می دانـــد؛ 
یعنـــی نـــگاه بـــه مـــردم و مســـئلۀ مـــردم. همیـــن کـــه مـــا روی درد مـــردم 

دســـت نمی گذاریـــم، مـــردم از مـــا جـــدا می شـــوند. 
ــا  تـ ــوند  شـ ــردم  مـ ــدای  صـ ــد  بایـ حزب اللهـــی  ــر  عناصـ و  ــه  جبهـ

1. آل عمران آیه ۲۰۰.

ــری  ــم رهبـ ــام معظـ ــه مقـ ــاری کـ ــه فشـ ــد از آن سـ ــدان نتواننـ معانـ
ــد. ــتفاده کننـ ــادی و روانـــی و عملـــی، اسـ ــار اقتصـ ــد، فشـ فرمودنـ

بایـــد صـــدای مـــردم شـــویم. از طـــرف دیگـــر نقش آفرینـــی مـــردم 
ــپاریم.  ــردم بسـ ــه مـ ــا را بـ ــدان کارهـ ــد میـ ــم اســـت. بایـ ــور مهـ در امـ
آن مفهـــوم مـــردم در ادبیـــات حضـــرت امـــام و مقـــام معظـــم رهبـــری 
ــا  ــم؛ امـ ــه داریـ ــردم وظیفـ ــای مـ ــد و ارتقـ ــرای رشـ ــه بـ ــد کـ ــد باشـ بایـ
میـــدان کارهـــا را هـــم بایـــد بـــه مـــردم بســـپاریم و احســـاس نکنیـــم کـــه 
خودمـــان بایـــد برویـــم مـــردم را هدایـــت کنیـــم. ایـــن نـــگاه کـــه مـــردم 
بیچاره انـــد و مـــا بایـــد برویـــم رشدشـــان بدهیـــم، بایـــد تغییـــر یابـــد. 

ــار دوم: ناظــر بــه شــکل گرفتن دشــمن و فعالیــت تهاجمــی  گفت
در برابــر آن

مفاهیمـــی مثـــل جبهـــه و جبهه ســـازی، نوعـــی فهـــم در معنایشـــان 
ــارات  ــد. مؤلـــف ایـــن عبـ ــرح می کنـ ــان آن را مطـ ــه مؤلفشـ ــد کـ دارنـ
ــارات  ــتند و ایـــن عبـ ــری هسـ ــم رهبـ ــام معظـ ــوا، مقـ ــده کل قـ فرمانـ
ــه در واقـــع  ــد کـ ــا بســـط معنایـــی در متـــن عمـــل دارنـ ــم یـ نوعـــی فهـ
فرموله ســـازی و تنـــزل آن مفهـــوم بنیادیـــن در ســـاختار و محصـــوالت 
نســـبت های  و  ــوند  شـ تفکیـــک  ــد  بایـ ــا  این هـ ــود.  می شـ محســـوب 
ــری از یـــک طـــرف  ــم رهبـ ــام معظـ ــود. مقـ ــا روشـــن شـ معنایـــی آن هـ
در جایـــگاه رهبـــری، یعنـــی جایـــی کـــه مبتنـــی بـــر مبانـــی، تبـــادل حـــق 
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ــرف  ــد و از طـ ــۀ جنـــگ می داننـ ــه را عرصـ ــا دارد، عرصـ و باطـــل معنـ
دیگـــر، جنـــگ را بـــه انـــواع مختلـــف تعبیـــر و مـــا را بـــه وظایفمـــان در 
ـــی اســـت کـــه همـــواره می فرماینـــد  جنـــگ آگاه می کننـــد. ایـــن در حال
دفـــاع مقـــدس گنجـــی اســـت کـــه گرچـــه پـــر از رنـــج بـــوده، بایـــد از آن 
اســـتفاده شـــود. لـــذا بـــه همیـــن تناســـب، فضـــای فرهنگـــی مـــا را مواجه 
بـــا تهاجـــم فرهنگـــی، شـــبیخون فرهنگـــی و امثـــال این هـــا می داننـــد و 
قصـــد دارنـــد کـــه مـــا را بـــه جایـــی برســـانند کـــه ایـــن تقابـــل را بفهمیـــم. 
ـــل شـــما دشـــمنی وجـــود دارد  ـــی اینکـــه در مقاب ـــن جبهـــه، یعن بنابرای
کـــه در حـــال ســـازمان دهی و برنامه ریـــزی و هجمـــه اســـت کـــه بایـــد 
در مقابـــل آن ایســـتادگی کـــرد. امـــکان نـــدارد کـــه جریانـــی بخواهـــد 
حـــق را پیـــش ببـــرد و دشـــمنی نداشـــته باشـــد. هیـــچ زمانـــی حـــق بـــدون 

ـــن اســـت.  ـــوده و اقتضـــای حـــق همی دشـــمن نب
ـــد،  ـــار مســـئلۀ توحی از همـــان اول کـــه توحیـــد مطـــرح شـــد، در کن
شـــرک و عـــداوت شـــیطان هـــم مطـــرح شـــد. وقتـــی انســـان آفریـــده 
ــرار بگیـــرد، در برابـــرش جبهـــۀ کفـــر و  ــیر خـــدا قـ ــا شـــد در مسـ و بنـ
ــرد.  ــدا کـ ــم پیـ ــداوم هـ ــاق شـــکل گرفـــت و تـ ــیطان و نفـ شـــرک و شـ
این طـــور نیســـت کـــه مـــا بگوییـــم دشـــمن نداشـــته باشـــیم یـــا روزی 
داشـــته باشـــیم کـــه بـــدون دشـــمن باشـــد؛ ایـــن محـــال اســـت. منتهـــا 
دشـــمن اشـــکال مختلـــف دارد. اگـــر بخواهیـــم از تعبیـــرات قرآنـــی در 
ــان قتالـــی  ــازی همـ ــم، در واقـــع جبهه سـ ــتفاده کنیـ ــه اسـ ایـــن زمینـ

اســـت کـــه بایـــد »َصفّـــاً کَأَنّهُـــمْ بُنْیـــاٌن َمرُْصـــوٌص«  باشـــد.1 »َصفّـــاً« 
ــه در آن بایـــد نوعـــی پیوســـتگی و  ــازی اســـت کـ ــاره بـــه جبهه سـ اشـ
مرابطـــه باشـــد تـــا دشـــمن نتوانـــد در آن رخنـــه کنـــد. آقـــا وقتـــی از 
ــا ابتـــدا ســـمت دشـــمن را بـــه  ــازی صحبـــت می کننـــد، گویـ جبهه سـ
مـــا نشـــان می دهنـــد و می گوینـــد آن طـــرف جبهـــه اســـت و این طـــرف 
هـــم بایـــد جبهـــه تشـــکیل داد. در جبهه ســـازی اساســـاً بایـــد بـــه ایـــن 
ســـمت برویـــم کـــه ببینیـــم آن طـــرف چـــه شـــده اســـت کـــه تبدیـــل بـــه 
جبهـــه شـــده و ایـــن شـــاید بتوانـــد بـــه مـــا کمـــک کنـــد. خـــود مقـــام 
ــما  ــه شـــده اند و شـ ــد آن طـــرف جبهـ معظـــم رهبـــری هـــم می فرماینـ

هـــم این طـــرف جبهـــه شـــوید. 
جبهۀ امروز، برخاسته از آرمان و اعتقاد و شناخت به نوع مواجهه ای 
است که با حرکت دشمن وجود دارد. تقابل، مهم ترین هدف جبهه 
است. جبهۀ مقابل و معارضی وجود دارد و ما هم باید جبهه سازی 
کنیم؛ یعنی تناسب ها را هم باید در نظر بگیریم که در آن صورت آن 
موضوع استراتژیک فرهنگی مطرح می شود. قابل ذکر است که در 
خصوص ناظر به دشمن بودن، جبهه دو نظر وجود دارد: یک نظر بیان 
می کند که تا دشمنی نباشد، جبهه ای هم وجود ندارد و نظر دیگر اینکه 
برای تشکیل جبهه به وجود دشمن نیازی نیست. الزم است دالیل و 
استدالل های هر دو نظر را شرح دهیم. ابتدا نظر اول را شرح می دهیم 
و در مرحلۀ بعد، نظر مقابل آن را تبیین می کنیم. طبق این نظر، امکان 

1. صف آیه ۴.



جبهه، یعنی اینکه در 
مقابل شما دشمنی 

وجود دارد که در حال 
سازمان دهی و برنامه ریزی 
و هجمه است که باید در 
مقابل آن ایستادگی کرد. 

امکان ندارد که جریانی 
بخواهد حق را پیش ببرد 
و دشمنی نداشته باشد. 

هیچ زمانی حق بدون 
دشمن نبوده و اقتضای 

حق همین است. 

دارد جبهه ای داشته باشیم که بدون نگاه به دشمن 
شکل بگیرد، اما طرف داران این نظر نیز پذیرفته اند که 
با وجود غیرضروری بودن وجود دشمن برای جبهه، اگر 
وجود دشمن در نظر گرفته شود، ضریب کاری جبهه 
افزایش می یابد. لذا یکی از علل قوت برخی مجموعه ها 
این است که دشمن جلوی چشمانشان است. طبق 
این نظر، وجود دشمن یکی از دالیل و انگیزه ها برای 

ایجاد جبهه است. 
اما استدالل های مخالف این نظر به شرح ذیل است: 

اگـــر جبهـــه باطـــل نباشـــد، اصـــاًل جبهۀ حق معنی نـــدارد؛ 
در آن صـــورت، جبهـــۀ حـــق می شـــود حـــق مطلـــق. دیگـــر 
ـــذا همـــان طـــور کـــه  ـــه؟ ل ـــرای چـــه؟ کـــدام مقابل جبهـــه ب
حضـــرت حـــق تعبیـــه فرموده انـــد و ســـنت الهـــی اســـت، 
و  ــد  نمی کنـ ــدا  پیـ ــا  باطـــل معنـ بـــدون  ــق  حـ ــچ گاه  هیـ
ــا  ــه جنـــگ مـ ــد کـ ــا فرمودنـ ــدر زیبـ ــام)ره( چقـ حضـــرت امـ
جنـــگ حـــق و باطـــل اســـت و تمام شـــدنی نیســـت؛ چـــون 
همیشـــه هســـت. شـــما وقتـــی دیدیـــد کـــه اســـتیالی حـــق 
در عالـــم اتفـــاق افتـــاده اســـت، دیگـــر مقابـــِل چـــه کســـی 
می خواهیـــد صف آرایـــی کنیـــد؟ ایـــن یکـــی از مختصـــات 
جبهـــه اســـت. بنابرایـــن بایـــد دشمن شناســـی عناصـــر و 

فرماندهـــان جبهـــه خـــوب و قـــوی باشـــد. بایـــد همـــواره 
حساســـیت بـــه صـــف مقابـــل و دشـــمن را القا کنیـــم، وااّل 
حرکـــت و دفـــاع و تبعیـــت از فرمانـــده اتفـــاق نمی افتـــد. 
ـــل مـــا  ـــم کـــه در مقاب ـــی از جبهـــه ســـخن می گویی وقت
جریان معارضی باشـــد و ما در مقام مقابله و مبارزۀ با 
آن باشـــیم، کار مـــا جهـــاد اســـت و الزمـــۀ جهـــاد تشـــکیل 
جبهـــه اســـت. پـــس یقینـــاً جریـــان مقابلـــی می خواهـــد و 
ــاخت درونـــی خـــودش،  ــازمان دهنده و سـ ــه ارکان سـ بـ
رهبـــر و راهنمـــا و رســـانه نیـــاز دارد. دانشـــی اســـت بـــه نـــام 
ـــه ستیزه شناســـی  ـــوژی در ســـوربن فرانســـه کـــه ب پالمول
یـــا مهندســـی منازعـــات ترجمـــه می شـــود کـــه منازعـــه را 

مهندســـی می کنـــد. 
کانفلیکـــت )Conflict( یعنـــی زد و خـــورد کـــه شـــامل 
ــا  یـ ــی  ستیزه شناسـ دانـــش  در  اســـت.  ــورد  خـ و  زد 
مهندســـی برخوردهـــا شـــما در خـــلأ مبـــارزه نمی کنیـــد. 
قـــوچ کـــه ســـرش را روی هـــوا نمی کوبـــد، بالأخـــره بایـــد 
قوچـــی مقابلـــش باشـــد کـــه بـــا ســـر بـــه آن بکوبـــد. جبهـــه 
زمانـــی شـــکل می گیـــرد کـــه بگوییـــم ایـــن دو شاخ به شـــاخ 
ــد  می خواهنـ ــه  کـ قوچـــی  ــا  یـ ــوزن  گـ دو  ایـــن  ــدند؛  شـ
شاخ به شـــاخ شـــوند، از پیشـــانی آن هـــا جبهـــه تشـــکیل 

43

ب
طلو

ۀ م
به

 ج
ای

ی ه
یژگ

 و



44

ی 
ساز

هه 
جب

 
می

سال
ب ا

قال
ی ان

دم
 مر

گی
هن

 فر
هه

جب
ن 

اال
 فع

ی از
داد

 تع
ظر

 من
از

ــر  بـ ــم  حاکـ روح  ــد.  برسـ ــا  آن هـ ــای  بدن هـ ــای  انتهـ ــه  بـ ــا  تـ ــود  می شـ
جبهه بنـــدی را بایـــد اصـــول منازعـــات بگیریـــم و منازعـــات خودمـــان را 
بـــا حریـــف تعریـــف کنیـــم؛ یـــا آفنـــد کنیـــم یـــا پدافنـــد. در آفنـــد و پدافنـــد 
ــه  ــد. در جبهه بنـــدی، مقرون به صرفـ ــر می کنـ ــه تغییـ ــه جبهـ اســـت کـ
بـــودن اصـــل اســـت و شـــما نمی توانیـــد خطـــر کنیـــد؛ لـــذا مفهـــوم جبهـــه 
بـــه نـــام فارانـــت )پیشـــانی( در برابـــر طـــرف مقابـــل تعریـــف می شـــود. اگـــر 
انفعالـــی و عکس العملـــی باشـــد، اول جبهـــۀ دشـــمن تعریـــف می شـــود، 
بعـــد خودتـــان را در برابـــر او تعریـــف می کنیـــد کـــه ایـــن انفعالـــی اســـت. 
ــما  ــد؛ پـــس شـ ــم کنیـ ــد تهاجـ ــال اســـت؛ یعنـــی می خواهیـ گاهـــی فعـ
آرایـــش جبهـــه را تعریـــف می کنیـــد؛ بـــه ایـــن اصـــل آفنـــد می گوییـــم. در 
آفنـــد، شـــما آرایـــش را تعریـــف می کنیـــد و موانـــع پدافنـــدی را بـــه هـــم 
می زنیـــد و رد می شـــوید. گاهـــی او می خواهـــد حملـــه کنـــد و شـــما دفـــاع 
می کنیـــد، در نتیجـــه، آرایـــش پدافنـــدی می گیریـــد. پـــس جبهـــۀ آفنـــدی 
و پدافنـــدی هـــر دو یـــک خـــط اســـت، امـــا در چینـــش نیروهـــا تفـــاوت 
اســـت. چـــون کســـی کـــه می خواهـــد تهاجـــم کنـــد بایـــد از ظرفیـــت دیگری 
اســـتفاده کنـــد و نیـــروی متحـــرک می خواهـــد؛ امـــا کســـی کـــه می خواهـــد 
دفـــاع کنـــد، می خواهـــد بایســـتد و اســـتحکامات و مواضـــع نیـــاز دارد. 
ــح  ــان را فتـ ــنگرهای کلیـــدی جهـ ــه اســـالم سـ ــد کـ ــام)ره( می فرمودنـ امـ
می کنـــد. ســـنگرهای کلیـــدی در جبهـــه هســـتند و ســـنگر در جبهـــه معنـــا 
دارد و کســـی در خـــلأ ســـنگر نمی گـــذارد؛ یعنـــی شـــما بایـــد خـــط جبهـــه 

را بشـــکنید تـــا بتوانیـــد ســـنگرهایش را تحویـــل بگیریـــد. شـــما حـــرف و 
محتـــوا داشـــته باشـــید، آن هـــا هـــم مجبـــور می شـــوند کـــه همیـــن حـــرف را 
منتشـــر کننـــد. پـــس جبهـــه در قـــدرت نـــرم بـــا رویارویـــی اندیشـــه  ها و از 
آن چشـــمه شـــروع می شـــود. بـــه ایـــن دلیـــل، نـــوع آرایـــش و جبهه بنـــدی 
ماهیـــت متفاوتـــی پیـــدا می کنـــد. اگـــر جبهـــه ناظـــر بـــه دشـــمن نباشـــد، 
خـــودش آفـــت می شـــود و خـــود عناصـــر بـــه اختـــالف برمی خورنـــد و بـــه 
عمـــل مشـــترکی نمی رســـند. جمع شـــدن بـــدون جبهـــه ســـخت اســـت. 
اگـــر بگوییـــم همـــۀ آن یگان هایـــی کـــه در فـــالن جـــا می خواهنـــد عمـــل 
ـــزاع و درگیـــری  ـــا ن ـــا همدیگـــر در تهـــران جمـــع شـــوند ت کننـــد، بیاینـــد ب
نباشـــد، جمـــع آن حالـــت واقعـــی خـــودش را پیـــدا نمی کنـــد و آن نظـــام 

اخـــوت واقعـــاً محکـــم نمی شـــود. 
ــۀ انقـــالب اســـالمی،  ــا جبهـ  جبهـــۀ مقابـــل کیســـت؟ در تقابـــل بـ
جبهـــۀ فکـــری منســـجمی شـــکل گرفتـــه کـــه عوامـــل آن در داخـــل و 
ــازمان هایی را  ــوند و حتـــی سـ ــازمان دهی می شـ ــور سـ ــارج از کشـ خـ
ـــد کـــه مشـــغول کارکـــردن هســـتند.  ـــرای اهدافشـــان تعریـــف کرده ان ب
آن هـــا ویژگی هـــای جبهـــه را رعایـــت می کننـــد و بـــرای اهدافشـــان یـــک 
خـــط فکـــری را دنبـــال می کننـــد. اگـــر رســـانه ای یـــک خـــط فکـــری را 
دنبـــال می کنـــد، همـــان خـــط فکـــری را مثـــاًل یـــک نفـــر در اداره ای دنبال 
می کنـــد، بـــدون اینکـــه دســـتورالعملی بـــه او داده باشـــند، خـــودش 
خـــط را می گیـــرد و دنبـــال می کنـــد. وقتـــی دســـتگاه های رســـانۀ ایشـــان 



جهـــت را اعـــالم می کنـــد، برخـــی افرادشـــان بـــا جیره ومواجـــب و برخـــی 
بـــدون جیره ومواجـــب در راســـتای آن، اهدافشـــان را دنبـــال می کننـــد 
و حتـــی افـــراد در بخش هـــای خصوصـــی هـــم همـــان اهـــداف را دنبـــال 
ــرار  ــۀ مقابـــل قـ ــگاه در جبهـ ــتادان دانشـ ــاًل برخـــی اسـ ــد. مثـ می کننـ
دارنـــد و بـــدون اینکـــه پولـــی دریافـــت کننـــد، دنبالـــه رو رویکـــرد فکـــری 
آن هـــا هســـتند. آن هـــا بـــا جبهـــۀ انقـــالب اســـالمی مقابلـــه می کننـــد و 
فعالیت هایشـــان هـــم بعضـــاً مؤثـــر بـــوده اســـت. مقـــام معظـــم رهبـــری 
فرمودنـــد دشـــمن مقابـــل مـــا ایـــن جبهـــه را شـــکل داده اســـت. دشـــمن 
وقتـــی می خواهـــد در مقابلـــه بـــا معارضانـــش بـــه موضوعـــی بپـــردازد، 
ـــوان خـــود را هم جهـــت و هم راســـتا  مثـــل جمهـــوری اســـالمی، تمـــام ت
ــۀ مدنظـــرش  ــوان دارد در نقطـ ــه تـ ــد هرچـ ــد، بعـ و هم هـــدف می کنـ
متمرکـــز و اجـــرا می کنـــد. مـــا به عنـــوان ســـتاد تشـــکیل دهندۀ فرهنـــگ 
جبهـــۀ مردمـــی، درك درســـتی از جبهـــه، آن طـــوری کـــه آقـــا فرمودنـــد، 
نداریـــم. درك درســـت چیســـت؟ آقـــا وقتـــی کـــه اولیـــن بـــار مأموریـــت 
ــد  ــه را مشـــخص کردنـ ــد، ماهیـــت جبهـ ــول کردنـ ــازی را محـ جبهه سـ
ــه  ــد، در مقابـــل یـــك جبهـ ــگاه می کنـ ــه نـ ــان هرچـ ــد انسـ و فرمودنـ
می بینـــد. ایشـــان از جبهـــۀ مقابـــل بـــه جبهـــۀ اســـتکبار تعبیـــر کرده انـــد 
ـــارش ارتجـــاع منطقـــه. مـــا  کـــه در دلـــش صهیونیســـم اســـت و در کن
ــا اســـمی  ــم؛ ولـــی آقـ ــۀ انقـــالب اســـالمی نامیدیـ ــه را جبهـ ــام جبهـ نـ
برایـــش نگذاشـــتند و گفتنـــد در مقابـــل برویـــد جبهـــه تشـــکیل بدهیـــد. 

وقتـــی بحـــث مقابلـــه شـــد، می شـــود جبهـــۀ استکبارســـتیزی، جبهـــۀ 
ــد  ــد فرمودنـ ــه. بعـ ــاع منطقـ ــا ارتجـ ــه بـ ــتیزی و مقابلـ صهیونیسم سـ
کار از فـــرد و گـــروه برنمی آیـــد و برویـــد جبهـــه تشـــکیل بدهیـــد. ایـــن 
ســـخن بـــه چـــه معناســـت؟ یعنـــی جبهـــۀ شـــما بایـــد ضـــد اســـتکبار، 

ضـــد صهیونیســـم و ضـــد ارتجـــاع منطقـــه باشـــد. 
مـــا در تمـــام حیطه هـــا در برابـــر تمـــدن غـــرب و دشـــمن بایـــد حالـــت 
تهاجمـــی داشـــته باشـــیم و از نظامـــات آن هـــا تبعیـــت نکنیـــم. انقـــالب 
اگـــر اســـالمی باشـــد و بـــه اســـالم هـــم رجـــوع کنیـــم، اســـالم نوعـــی 
تفکـــر اســـت. تمـــدن غربـــی اجـــازه نمی دهـــد کـــه در محیطـــی کـــه 
ـــی خـــودش  ـــر از مبان ـــدی غی ـــدا کـــرده، حـــرف جدی ســـیطرۀ کامـــل پی
ــات زندگـــی و روابـــط  ــا عمـــق نظامـ ــد. ایـــن تمـــدن تـ ــان باشـ در میـ
مـــا نفـــوذ دارد. در حـــال حاضـــر، مـــا از کـــدام نظـــام تغذیـــه پیـــروی 
می کنیـــم؟ نظـــام تغذیـــۀ واحـــد جهانـــی؛ از کـــدام نظـــام بهداشـــت 
ــد بهداشـــت جهانـــی؛ از  ــام واحـ ــتفاده می کنیـــم؟ نظـ ــان اسـ و درمـ
کـــدام نظـــام علمـــی و آموزشـــی اســـتفاده می کنیـــم؟ نظـــام آموزشـــی 
واحـــد جهانـــی. آنچـــه کـــه مـــا در مدرســـه هایمان تحصیـــل و تدریـــس 
می کنیـــم، بـــا چیـــزی کـــه در کانـــادا، ژاپـــن، عـــراق و بورکینافاســـو و 
ــه هنـــدی آمـــوزش هنـــدی  ــد. نـ ــد اســـت، هیـــچ تفاوتـــی نمی کنـ هنـ
دارد، نـــه عراقـــی آمـــوزش عربـــی و نـــه کانادایـــی آمـــوزش بـــوم خـــاص 
خـــودش را دارد، همـــه بـــا همدیگـــر علـــم جدیـــد می خوانیـــم. علـــم 
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جدیـــد چیســـت؟ علـــم ماســـت؟ علـــم انقـــالب اســـالمی اســـت؟ علـــم 
منبعـــث از فرهنـــگ ملـــی ماســـت؟ چـــرا این گونـــه اســـت؟ 

ـــم و تحـــت ســـیطرۀ فکـــری و تمدنـــی  ـــا وقتـــی کـــه انقـــالب نکردی ت
ــدارد. وقتـــی  ــا نـ ــا هیچ یـــک معنـ ــتیم، ایـــن حرف هـ و فرهنگـــی هسـ
کـــه انقـــالب کردیـــم، یعنـــی مـــا می خواهیـــم تمـــام ایـــن ســـیطره ها 
ــه  ــم، در نتیجـ ــار زدیـ ــیطرۀ سیاســـی را کنـ ــا سـ ــم. مـ ــار بگذاریـ را کنـ
جنـــگ نظامـــی را بـــه مـــا تحمیـــل کردنـــد. بـــا جنـــگ نتوانســـتند موفـــق 
شـــوند، حملـــۀ فرهنگـــی کردنـــد. ولـــی از موضوعـــی غافلیـــم و آن ایـــن 
اســـت کـــه آیـــا مـــا در الیـــۀ علمـــی و فکـــری بـــا غـــرب درگیـــری داریـــم؟ 
ــهود اســـت؟  ــری مشـ ــای ایـــن درگیـ ــرًاً کجـ ــم، ولـــی ظاهـ ــاً داریـ باطنـ
هیچ جـــا نیســـت. اینکـــه مـــردم مـــا در یـــک ســـری صحنه هـــا حاضـــر 
می شـــوند و در صحنه هـــای دیگـــر حاضـــر نمی شـــوند، بـــه ایـــن علـــت 
اســـت کـــه آن صحنـــۀ دیگـــر را مبـــارزه تلقـــی نکرده انـــد و در آن، نفـــع 

ـــد.  ـــرای جبهـــه مشـــاهده نمی کنن ـــا ضـــرر اساســـی ب ی
ــه ایـــن  ــتیم. البتـ ــود هسـ ــر انســـجام درونـــی خـ ــتر درگیـ ــا بیشـ مـ
ــه  ــا همیشـ ــارض مـ ــۀ معـ ــمنان جبهـ ــا دشـ ــم اســـت، امـ خیلـــی مهـ
بیشـــتر دنبـــال آفنـــد هســـتند نـــه پدافنـــد. ولـــی مـــا در جبهه ســـازی 
ـــم مـــن  ـــم. گمـــان می کنی ـــدی عمـــل می کنی ـــا جبهه ای شـــدن، پدافن ی
بـــا شـــما و شـــما بـــا ایشـــان کـــه متصـــل و هم افـــزا شـــدیم تمـــام شـــد؛ 
در حالـــی کـــه ایـــن نوعـــی نـــگاه حداقلـــی اســـت. دنبـــال ایـــن نیســـتیم 

کـــه مـــا چقـــدر می توانیـــم بـــا عملیـــات و چـــه برنامـــه و نقشـــه ای از 
جبهـــۀ معـــارض یارگیـــری کنیـــم. آن یـــاری کـــه مـــا از جبهـــۀ معـــارض 
می گیریـــم، ارزشـــش بســـیار زیـــاد اســـت؛ چـــون یکـــی از آن هـــا کـــم 
ــۀ  ــم نکتـ ــود. پـــس ایـــن هـ ــه می شـ ــا اضافـ ــه مـ ــود و یکـــی بـ می شـ

مهمـــی اســـت کـــه بایـــد بـــه آن توجـــه شـــود. 

گفتار سوم: نبودِ نگاه باال به پایین در ساختار و مدیریت و رهبری
یکـــی دیگـــر از ویژگی هـــای جبهـــه ایـــن اســـت کـــه از بـــاال بـــه پاییـــن 
نیســـت؛ البتـــه ایـــن مفهـــوم بایـــد به درســـتی تبییـــن گـــردد و مشـــخص 

ـــاال چیســـت.  ـــه ب ـــه پاییـــن و پاییـــن ب ـــاال ب شـــود منظـــور از ب
مـــا سال هاســـت کـــه بـــا موضوعـــی درگیر هســـتیم؛ در عرصۀ فرهنگی 
و اجتماعـــی، هـــم سیســـتم دولتـــی و هـــم سیســـتم مردمـــی داریـــم. در 
سیســـتم دولتـــی، بـــا جمعـــی داخـــل اتـــاق نشســـته ایم، فـــرد مســـئول 
تصمیمـــی اتخـــاذ می کنـــد و بودجـــه اش را نیز در اختیـــار دارد، آن را ابالغ 
می کنـــد کـــه همـــۀ مؤسســـات آن کار را انجـــام دهنـــد. ایـــن همـــان ارتبـــاط 
از بـــاال بـــه پاییـــن اســـت. امـــا ارتبـــاط از پاییـــن بـــه بـــاال این گونـــه نیســـت. 
مثـــاًل در شـــهر خـــود، همگـــی بـــه نتیجـــه می رســـیم کـــه در شـــهر مـــا مثـــاًل، 
در حـــوزۀ تبلیـــغ، چنـــد اولویـــت وجـــود دارد و در ایـــن چنـــد مـــورد، اول 
کـــدام را بایـــد انجـــام دهیـــم. در اینجـــا ممکـــن اســـت تصمیم گیرنـــده 
ســـتاد هماهنگـــی جبهـــه باشـــد. مـــا دربـــارۀ حـــوزۀ مردمـــی می گوییـــم و 



البتـــه در حـــوزۀ غیرمردمـــی هـــم همین اســـت. مثـــاًل مجموعه های قرآنی 
و هیئت هـــا خودشـــان از مراتـــب پایین تـــر تصمیـــم می گیرنـــد و از مدیـــر 
ســـازمان تبلیغـــات مطالبه گـــری می کننـــد. می گوینـــد چنیـــن تشـــکلی 
ــا  ــاب یـ ــر را مجـ ــم و آن مدیـ ــار را می خواهیـ ــا ایـــن اعتبـ ــود دارد و مـ وجـ
مجبـــور می کننـــد کـــه بـــه آن هـــا کمـــک کنـــد تـــا فعالیتـــی را انجـــام دهنـــد؛ 

ایـــن ســـاختار پاییـــن بـــه باالســـت. 
نمونـــۀ دیگـــری از نـــگاه بـــاال بـــه پاییـــن ممکن اســـت این گونه باشـــد که 
در ســـتاد یـــا مجموعـــه ای، در حالـــی کـــه چهارپنـــج نفـــر عنصـــر هم عـــرض 
وجـــود دارد، توقـــع داشـــته باشـــیم موضـــوع و مســـئله ای را از فـــردی کـــه 
ـــه بحـــث  ـــد و بقیـــه اشـــتباه می کننـــد، ب گمـــان می کنـــد درســـت می گوی
ـــی کـــه اعضـــا  ـــا در ایـــن جمـــع مصـــوب و اجـــرا شـــود؛ در حال ـــم ت بگذاری
هم عرض انـــد. در اینجـــا بـــه نظـــر می رســـد مصوبـــه را بـــه فـــردی تحمیـــل 
می کنیـــم کـــه مخالـــف اســـت؛ ایـــن هـــم ســـاختار بـــاال بـــه پاییـــن اســـت. مـــا 

بایـــد توجـــه کنیـــم کـــه بـــاال بـــه پاییـــن بـــه چـــه معناســـت؟
 بـــاال بـــه پاییـــن ایـــن نیســـت کـــه از تهـــران بـــه شهرســـتان برویـــم؛ بـــاال 
بـــه پاییـــن همیـــن اســـت کـــه بیـــن دو فـــرد هم عـــرض، قـــدرت مدیـــر را بـــر 
هم عـــرض حاکـــم کنیـــم کـــه قطعـــاً نتیجـــۀ آن، نبـــود همـــکاری می شـــود. 
در ایـــن میـــان، نمی خواهنـــد فـــردی را بـــه زمیـــن بزننـــد و ایـــن نکتـــه بـــه 
فهـــم عمیقـــی نیـــاز دارد؛ امـــا ممکـــن اســـت افـــرادی آن فکـــر یا تصمیـــم را 
نپذیرفتـــه باشـــند و اگـــر هـــم قـــرار باشـــد کاری انجـــام شـــود، تعـــدادی دل 

ـــا  ـــا از خطاهـــای خودمـــان ی ـــه کار نمی دهنـــد. ایـــن شـــیوه ای نیســـت ت ب
دیگـــران چشم پوشـــی کنیـــم. بایـــد مراقـــب باشـــیم کـــه هـــر فـــرد در جبهـــه 
فهمـــی دارد. مقـــام معظـــم رهبـــری هـــم بـــه ایـــن مـــرام اصالـــت داده انـــد 
و بـــر آن تأکیـــد دارنـــد. ایشـــان ایـــن شـــهامت و اعتمادبه نفـــس را بـــه مـــا 
می دهنـــد. مـــا کـــه نمی توانیـــم بگوییـــم اگـــر فکـــری در مـــن شـــکل بگیـــرد 
خـــوب اســـت و اگـــر در شـــما شـــکل بگیـــرد، بـــد اســـت. یـــا اینکه احســـاس 
کنـــم آن چیـــزی کـــه مـــن می گویـــم درســـت اســـت و آن چیـــزی کـــه شـــما 

می گوییـــد غلـــط اســـت! 
بـــا نگاهـــی درســـت، وقتـــی طـــرح و الگویـــی را پیـــاده کردیـــم کـــه نواقص 
و برتری هایـــی دارد، انتظـــار نداریـــم دیگـــران آن را اجـــرا کننـــد؛ بلکـــه صبر 
ـــاز وجـــود ایـــن طـــرح را حـــس می کنـــد.  می کنیـــم ببینیـــم چـــه کســـی نی
ــاًل فـــردی می گویـــد دیگـــر  گاهـــی اوقـــات مطالبـــی بیـــان می شـــود، مثـ
بـــا ایـــن پـــول نمی شـــود. مـــا بـــه آن شـــخص می گوییـــم الگویـــی آمـــاده 
کرده ایـــم کـــه دیگـــر پـــول نمی خواهـــد. بعضـــی بـــا ایـــن جمـــالت تحریـــک 
ــیوه،  ــا ایـــن شـ ــد. بـ ــاط نمی گیرنـ ــا آن ارتبـ ــم بـ ــوند و بعضـــی هـ می شـ
بررســـی طـــرح صـــد ســـال طـــول نمی کشـــد. اگـــر آن ایـــده خـــوب باشـــد 
و خـــودش جلـــو بـــرود و ایرادهـــای آن مشـــخص شـــود، شـــاید از نقطـــه ای 
بـــه بعـــد، نوعـــی ســـونامی شـــکل بگیـــرد. بنابرایـــن، بایـــد آن لـــوازم اولیـــۀ 
نشـــر فراهـــم شـــود. پیامـــی را فرمانـــده کل جبهـــه انتقـــال می دهـــد و همه 
می شـــنوند. حـــال ســـؤال ایـــن اســـت کـــه مـــن دیگـــر چـــه چیـــزی دارم 
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   وقتی از جبهه سخن می گوییم که 
در مقابل ما جریان معارضی باشد 
و ما در مقام مقابله و مبارزۀ با آن 
باشیم، کار ما جهاد است و الزمۀ 

جهاد تشکیل جبهه است. 



ـــه ســـتادی بودن، کارکـــردی دارد  ـــاال نشـــر بدهـــم؟ البت کـــه بخواهـــم از ب
کـــه بعـــداً بـــه آن اشـــاره می کنیـــم. ایـــن هم افقـــی بـــا امـــام جـــزء لـــوازم 
جبهـــه اســـت و از اینکـــه بخواهیـــم از بـــاال چیـــزی را منتقـــل کنیـــم، مـــا را 
بازمـــی دارد. امـــا چـــه بایـــد کـــرد کـــه از بـــاال بـــه پاییـــن نباشـــد و آن فوایـــدی 
کـــه احتمـــاالً در بـــاال وجـــود دارد نیـــز اتفـــاق بیفتـــد؟ یکـــی از دوســـتان نقل 
ــتاد خاتم االوصیاء)عـــج(، در همیـــن  ــودم در همیـــن سـ ــد: مـــن خـ می کنـ
ـــن اســـت و وظیفـــۀ ماســـت کـــه  ـــردی کـــه شـــاید توقـــع ای معاونـــت راهب
آخریـــن یافته هـــا و تحلیل هـــا و بهتریـــن مدل هـــا را بـــه جبهـــه منتقـــل 
کنیـــم، بـــه رفقایـــی کـــه در ســـتادهای پایین تـــر در کـــف میـــدان هســـتند، 
ــم، ممکـــن  ــو می کنیـ ــا هـــم گفت وگـ ــه بـ ــوع کـ ــم در ایـــن موضـ می گویـ
اســـت بیشـــتر از شـــما بدانـــم و دلیلـــش هـــم ایـــن اســـت کـــه بـــا صـــد نفـــر 
مثـــل شـــما نشســـته ام. اگـــر مـــن بیشـــتر از شـــما می دانـــم، بـــه ایـــن دلیـــل 
اســـت کـــه مـــن ترمینـــال شـــده ام. یعنـــی بـــه  ایـــن دلیـــل نیســـت کـــه چـــون 
فـــرد ویـــژه ای بـــوده ام، پـــس بیشـــتر از شـــما می دانـــم. آنچـــه باعـــث شـــده 
مـــن بیشـــتر از شـــما بدانـــم، ایـــن اســـت کـــه مـــن از امثـــال شـــما بیشـــتر 
شـــنیده ام. کار مـــن ایـــن اســـت کـــه ایده هـــا را بـــا یکدیگـــر تجمیـــع کنـــم و 
دوبـــاره بفرســـتم، نـــه اینکـــه کنـــار یکدیگـــر بنشـــینند و مـــن تحلیـــل کنـــم. 
مـــن در جاهایـــی بایـــد تجمیـــع کنـــم و بـــه شـــما بدهـــم تـــا مثـــاًل ده تـــا را بـــا 

هـــم ببینیـــد و بـــه ایـــدۀ یازدهـــم برســـید. 
ــه  ــود دارد، ایـــن اســـت کـ ــا وجـ ــتاد مـ ــه در سـ ــکاالتی کـ ــی از اشـ یکـ

ــات هم اندیشـــی  ــا جلسـ ــد. مـ ــام نمی دهنـ همیـــن کار را درســـت انجـ
را جمع بنـــدی  ــا  ایده هـ ــم  بازهـ ــد  بعـ ــم،  و جمع بنـــدی مفصلـــی داریـ
ـــم.  ـــاره در آخـــر جمع بنـــدی می کنی ـــم و می فرســـتیم. یعنـــی دوب می کنی
در نهایـــت، بـــه افـــرادی کـــه احســـاس می کنیـــم کارشـــناس اند، بعضـــی 
از زوائـــد ایـــن فعالیـــت یـــا بعضـــی اشـــکاالت احتمالـــی را تذکـــر می دهیـــم. 
شـــاید بهتـــر همیـــن باشـــد کـــه همـــۀ این هـــا را بفرســـتیم. شـــاید آن طـــرف 
همه را ببیند و یکی از آن ها را بپســـندد، شـــاید ببیند و خودش تلفیق 
بکنـــد. چـــرا مـــن تلفیـــق می کنـــم؟ ذهـــن او بـــه روشـــی تلفیـــق می کنـــد و 
ذهـــن نفـــر بعـــدی بـــه نحـــو دیگـــری. گفتیـــم کـــه جبهـــه بایـــد از پاییـــن بـــه 
بـــاال باشـــد و ایـــن مفهـــوم را توضیـــح دادیـــم؛ امـــا ســـؤالی در اینجـــا مطـــرح 
ـــودن در تمـــام ســـطوح جبهـــه حاکـــم  ـــاال ب ـــه ب ـــن ب ـــا پایی می شـــود کـــه آی
اســـت؟ آیـــا همـــه معتقدنـــد کـــه جبهـــه بایـــد از پاییـــن بـــه بـــاال باشـــد و نظر 

مخالفـــی وجـــود نـــدارد؟ 
عـــده ای معتقدنـــد جبهـــه نبایـــد از بـــاال بـــه پاییـــن باشـــد؛ بـــاال بـــه پاییـــن 
بـــرای جایـــی اســـت کـــه پاییـــن حرفـــی بـــرای گفتن نـــدارد. ولـــی وقتی پایین 
خـــودش صاحب نظـــر اســـت، بـــه ایـــن راحتـــی نمی شـــود مجموعه هـــا را 
پـــای کار آورد. هـــر عنصـــری حـــق دارد موضوعـــی را مطـــرح کنـــد و باالتـــر و 
پایین تـــر نداریـــم. فهـــم بـــرای عمـــوم اســـت و تفهیم در جلســـۀ خصوصی 
اتفـــاق می افتـــد؛ یعنـــی مـــن به عنـــوان عضـــو جدیـــد بـــا دو ســـال ســـابقه 
می توانـــم کنـــار بقیـــه قـــرار بگیـــرم و ایـــده ای را مطـــرح کنـــم کـــه ممکـــن 
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اســـت همـــه را قانـــع کنـــد. ایـــن اتفـــاق ممکـــن اســـت بیفتـــد و افتـــاده 
اســـت. جبهـــه طبیعتـــاً زمانـــی مصـــداق عینـــی پیـــدا می کنـــد کـــه اعضـــای 
پایینـــی بتواننـــد دغدغـــۀ خودشـــان را در قالـــب هـــر طرحـــی به باال منتقل 
ــاً  کننـــد و حالـــت دســـتوری و ابالغـــی نداشـــته باشـــد. بنابرایـــن، قطعـ
جبهه ســـازی بـــا طراحـــی از بـــاال بـــه پاییـــن محقـــق نمی شـــود. اساســـاً ایـــن 
نـــگاه بـــاال بـــه پاییـــن و اینکـــه بعـــداً بخواهیـــد بهره بـــرداری کنیـــد، چـــه از 
جنـــس گـــزارش دادن باشـــد چـــه نباشـــد، معمـــوالً گروه هـــای خودجـــوش 
را نگـــران می کنـــد؛ لـــذا هرچـــه پرچـــم مـــا پایین تـــر باشـــد بهتـــر اســـت. 
اصـــل ایـــن اســـت کـــه قطعـــاً جبهه ســـازی بـــا بخش نامـــه و نامـــه و... پدیـــد 

نمی آیـــد. 
ســـؤالی کـــه در اینجـــا مطـــرح می شـــود و آن ایـــن اســـت کـــه بـــا ایـــن نگاه 
بـــه جبهـــه، می توانیـــم بگوییـــم جبهـــه بـــه فرمانـــده نیـــاز نـــدارد؟ اگـــر دارد، 
چگونـــه بایـــد مدیریـــت کنـــد؟ در جـــواب می تـــوان گفـــت اینکـــه گفتـــه 
می شـــود از پاییـــن بـــه باالســـت، منظـــور ایـــن نیســـت کـــه به فرمانـــده نیاز 
نـــدارد. در جبهـــه معمـــوالً برنامه هـــا در مؤسســـات طرح ریـــزی می شـــوند 
و بعـــد بـــه کارگروه هـــا می آینـــد تـــا آن هـــا را بررســـی کننـــد و بعـــد وارد ســـتاد 
می شـــود. در واقـــع برنامه هـــا از پاییـــن می آیـــد و تصمیـــم دوطرفـــه شـــده 
اســـت. یعنـــی پیشـــنهادها از پاییـــن بـــه بـــاال آمـــده اســـت؛ در حالـــی که در 
ســـازمان این طـــور نیســـت، ابالغـــی اســـت. مـــدل بـــاال بـــه پاییـــن روشـــی 
اشـــتباه اســـت؛ ایـــن مـــدل، یعنـــی ندیـــدن اقتضائـــات و نیـــز اشـــتباه در 

شـــیوۀ اقنـــاع. حتـــی اگـــر افـــراد، فرمان بـــر و مطیـــع شـــما هـــم باشـــند، 
نشـــان می دهـــد ایـــن مـــدل نتوانســـته کار کنـــد و اصـــاًل چنیـــن چیـــزی قرار 
نیســـت باشـــد. مـــا فرمان بـــر و مطیـــع نمی خواهیـــم؛ فـــرد بایـــد بـــه اقنـــاع 
برســـد و اگـــر پذیرفـــت، انجـــام دهـــد. در حالـــی کـــه در مـــدل بـــاال بـــه پاییـــن 

افـــراد را اقنـــاع نمی کنیـــم. 
عـــده ای دیگـــر معتقدنـــد جبهـــۀ فرهنگـــی نیـــز ماننـــد جبهـــۀ نظامـــی، 
نوعـــی ســـازمان رزم از بـــاال بـــه پاییـــن اســـت. در جبهـــۀ فرهنگـــی نیـــز 
بایـــد همیـــن اتفـــاق بیفتـــد. وقتـــی مـــا رهبـــر و ولـــی را به عنـــوان فرمانـــده 
کل قـــوا تلقـــی می کنیـــم، منظـــور فقـــط قـــوای نظامـــی نیســـت؛ بلکـــه 
در جبهـــه همـــه بایـــد تحـــت امـــر ولـــی باشـــیم، چـــه در مســـائل نظامـــی 
ــوآوری  ــا خالقیـــت و نـ ــوع بـ ــائل فرهنگـــی. ایـــن موضـ ــه در مسـ و چـ
ـــده فرمـــان  ـــدارد؛ زیـــرا در همیـــن عرصـــه نیـــز گاهـــی فرمان منافاتـــی ن
ــه  بـ ــه  ایـــن عرصـ ــاالن  ــد و فعـ ــادر می کنـ ــز صـ ــار نیـ ــه اختیـ بـ آتـــش 
ـــا  ـــد. ام ـــه ای دســـت می زنن ـــدام جداگان ـــه اق اقتضـــای شـــرایط خـــود، ب
ـــرای تحقـــق هـــدف و فرمـــان کلـــی اســـت کـــه فرمانـــده  همـــۀ کارهـــا، ب
در نظـــر گرفتـــه. مـــا بایـــد بپذیریـــم کـــه فرماندهـــی گـــردان به دلیـــل 
اشـــرافی کـــه بـــر کل حـــوزۀ عملیـــات دارد، مصلحـــت را بهتـــر می دانـــد؛ 
ـــات  ـــد کـــه اگـــر گروهـــان در اینجـــا عملی ـــده گـــردان می دان مثـــاًل فرمان
درســـتی انجـــام ندهـــد، گروهـــان بعـــدی قیچـــی و اســـیر خواهـــد شـــد؛ 
ــر بپذیریـــم  ــز اگـ ــۀ فرهنگـــی نیـ ــر او مقـــدم اســـت. در جبهـ ــذا نظـ لـ



ــان،  ــر ایشـ ــد نظـ ــاً بایـ ــد، قطعـ ــه را می بینـ ــه کل جبهـ ــده جبهـ فرمانـ
مادامـــی کـــه در راســـتای آن هـــدف خـــاص اســـت، مدنظـــر قـــرار گیـــرد. 
عـــده ای هـــم معتقدنـــد کـــه آن الگـــوی بـــاال بـــه پاییـــن الزم اســـت؛ 
ــال خـــودش  ــد. ترمینـ ــال عمـــل کنـ ــه به شـــکل ترمینـ در صورتـــی کـ
موضوعیـــت نـــدارد؛ از یـــک جـــا می آینـــد و بـــه جـــای دیگـــر می رونـــد. 
ایـــن گـــروه معتقدنـــد ایـــن همـــان اشـــکالی اســـت کـــه در پیش نویـــس 
چارچـــوب الگـــوی ایرانی اســـالمی پیشـــرفت وجـــود دارد. از چندهـــزار 
ـــدی  ـــرای جمع بن ـــد، ســـپس ب ـــرای آن کار کمـــک گرفته ان کارشـــناس ب
ملغمـــه ای1 ســـاخته اند، در حالـــی کـــه اصـــاًل نظـــم و نظامـــی نـــدارد و 
در آن متناقض نمـــا وجـــود دارد. زحمت هـــای زیـــادی هـــم کشـــیده اند 
ــا  بـ ــرادی  افـ ــال  حـ عیـــن  ــد؛ در  کننـ ــع  ــم تجمیـ هـ ــا  بـ را  ــا  این هـ ــه  کـ
ــد  ــا بایـ ــد. آن هـ ــه  بودنـ ــری مطالبـــی گفتـ ــای مختلـــف فکـ چارچوب هـ
چارچوبـــی می دادنـــد و  می گفتنـــد کـــه چـــه نظریاتـــی وجـــود دارد و آن 
ـــه بحـــث می گذاشـــتند. اصـــاًل چـــه کســـی گفتـــه اســـت کـــه آن هـــا  را ب
بایـــد تدویـــن کننـــد؟ آن هـــا بایـــد مـــدام فرصـــت ایجـــاد می کردنـــد کـــه 
ـــد.  ـــراوری کنن ـــا هـــم چالـــش و مـــدام ف ـــف ب در واقـــع ذهن هـــای مختل
ـــد  ـــد و بازخـــورد می گرفتن ـــاز می کردن ـــاره ب ـــن را دوب ـــن صـــورت ای ـــه ای ب
تـــا خـــودش آرام آرام بـــه جایـــی برســـد. آن هـــا این همـــه انـــرژی و فکـــر و 
پـــول هزینـــه کردنـــد و هرکســـی می بینـــد، ســـر درنمـــی آورد. هرکـــس 
ـــه  ـــن مثـــل کلیتـــی اســـت کـــه اگـــر دو ســـاعت ب ـــد ای ـــد، می گوی می بین

1. آمیخته ای از اجزای مختلف.

ــر از آن را می نوشـــتیم.  ــا وقـــت می دادیـــد، بهتـ مـ
عـــده ای دیگـــر معتقدنـــد در جبهـــه نیـــز، هـــم نـــگاه از بـــاال به پاییـــن الزم 
اســـت و هـــم نـــگاه از پاییـــن بـــه بـــاال. ایـــن دو نـــگاه بـــا هـــم بایـــد باشـــد. 
بعضـــی از دوســـتان کـــه در جبهـــه فعالیـــت می کننـــد، فقـــط آن نـــگاه 
بـــاال بـــه پاییـــن را می بیننـــد و از واژه ای کلـــی مثـــل جبهه ســـازی اســـتفاده 
می کننـــد. بعضـــی  نیـــز فقـــط نـــگاه پاییـــن بـــه بـــاال را می خواهنـــد ببیننـــد 
ـــرد  ـــراً جبهه هـــای ُخ ـــگاه، اکث ـــن ن ـــا ای ـــی ب ـــن هـــم خـــوب اســـت، ول کـــه ای
تشـــکیل می شـــود تـــا جبهـــه ای کالن و در ســـطح ملـــی و بین المللـــی. 
ـــگاه،  ـــا درنظرگرفتـــن ایـــن دو ن ـــا نـــگاه جهانـــی ایـــن اتفـــاق نمی افتـــد. ب ب
نوعـــی نـــگاه تعاملـــی )فرمایـــش مقـــام معظـــم رهبـــری( داریـــم؛ یعنـــی هـــم 
نـــگاه بـــه کـــف میـــدان و واقعیت هـــا و بـــه میـــدان عملیـــات و هـــم نـــگاه بـــه 
آرمان هایمـــان و آنجایـــی کـــه بایـــد برســـیم. زمانـــی کـــه ایـــن دو نـــگاه را بـــا 
هـــم مدنظـــر قـــرار دهیـــم، مطمئنـــاً فاصلـــۀ ایـــن دو نـــگاه برنامه هـــا و نـــوع 
و مســـیر حرکـــت مـــا را تنظیـــم می کنـــد. در جبهـــه و شـــبکۀ فرهنگـــی، 
مؤسســـات و فعـــاالن فرهنگـــی اســـتقالل ســـازمانی و هویـــت فـــردی و 
فعـــال فرهنگـــی خودشـــان را کامـــاًل حفـــظ می کننـــد. در عیـــن مواظبـــت 
بـــر ایـــن اســـتقالل و خودگردانـــی فعالیت هـــای درون ســـازمانی با تفاهم و 
توجیـــه و اقنـــاع، ایـــن فعالیت هـــا را با فعالیت های جبهه هم راستاســـازی 
می کننـــد. بنابرایـــن مـــا دو ســـطح مدیریـــت در جبهـــه تعریـــف می کنیـــم: 
ســـطح اول، اقدامـــات اختصاصـــی مجموعه هـــا و فعـــاالن مردمـــی اســـت 
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که کامالً مســـتقل و بر اســـاس ســـازوکارهای تعریف شـــدۀ خودشـــان به 
انجـــام می رســـانند و ســـطح دوم، خدماتـــی اســـت کـــه جبهـــه بـــه عناصـــر 
می دهـــد و در ازای آن خدمـــات، عناصـــر تعهـــد فرهنگـــی و اخالقـــی و 
ـــد کـــه خودشـــان در راســـتای راهبردهـــای جبهـــه و جریانـــی  ایمانـــی دارن
کـــه برایشـــان تعریـــف می شـــود، همسان ســـازی و هم افزاســـازی داشـــته 
باشـــند. ایـــن امـــر کامـــاًل اختیـــاری، اقناعـــی، ایمانـــی و مؤمنانـــه اســـت و 
البتـــه نبایـــد بی حدومـــرز و بی برنامـــه باشـــد؛ چـــون نیروهـــا و امکانـــات 

هـــدر می رونـــد، پـــس بایـــد منســـجم باشـــد. 

گفتار چهارم:   سازمانی نبودن| ضرورت سازمانی نشدن تشکیالت 
ــازمانی و  ــر از مـــدل سـ ــم فراتـ ــه می توانیـ ــم کـ ــج کنیـ ــد ترویـ ــا بایـ مـ
باالدســـت بـــه پایین دســـت باشـــیم. ایـــن قـــدم اول ماســـت و بـــه نظـــر 
می رســـد ایـــن تـــالش ذره ذره در حـــال به بارنشســـتن و مشخص شـــدن 
ــر در بیـــن  ــوالً ایـــن تفکـ ــته، معمـ ــال های گذشـ اســـت. حداقـــل در سـ
فعـــاالن فرهنگـــی وجـــود داشـــت کـــه دســـتور از بـــاال چـــه آمـــده اســـت یـــا 
پشـــتیبانی  فـــالن جـــا بـــرای مـــا چیســـت. مهم تریـــن ایرادهـــا هـــم آن اســـت 
کـــه مقـــام معظـــم رهبـــری مکـــرر هـــم فرموده انـــد، ولـــی متأســـفانه رفـــع 
نشـــده اســـت. ایشـــان فرمودنـــد ســـازمان خودتـــان را گســـترش ندهیـــد، 
سازمان ســـازی نکنیـــد. منظـــور نهـــی آقـــا )مبنـــی بـــر اینکـــه مناســـبات 
ســـازمانی را بـــر کارهـــای فرهنگـــی مســـلط نکنیـــد( ایـــن اســـت کـــه بـــرای 

ســـازمان دهی کار خـــود در دام سازمان ســـازی نیفتیـــد. ســـازمان دهی 
الزم اســـت؛ امـــا سازمان ســـازی به معنـــای متـــداول در خصـــوص تشـــکیل 
جبهـــه ای کـــه آقـــا فرمودنـــد، نهـــی شـــده اســـت. البتـــه آقـــا ممکـــن اســـت 
ــا  ــات یـ ــازمان تبلیغـ ــد، مثـــل سـ ــازمان های مختلفـــی را شـــکل دهنـ سـ

ســـازمان اطالعـــات ســـپاه. 
ایشـــان فرمودنـــد قـــرار بـــود اینجـــا جبهـــه باشـــد و ســـازمان نشـــود. 
ــا در  ــدارد؛ امـ ــکالی نـ ــد اشـ ــازمان الزم باشـ ــر در جایـــی سـ ــد اگـ فرمودنـ
جبهـــۀ فرهنگـــی انقـــالب اســـالمی، روش ســـازمانی جـــواب نمی دهـــد. 
اگـــر از مـــا بپرســـند کـــه شـــما در ایـــن ده ســـال تـــا چـــه حـــد موفـــق بوده ایـــد، 
بایـــد بگوییـــم مـــا بـــا ایـــن مـــدل جبهه ســـازی خودمـــان را فریـــب می دهیـــم. 
مـــا همـــان چـــارت و تشـــکیالت ســـازمانی و بوروکراســـی مدیریـــت غـــرب را 
آورده ایم و می گوییم جبهه شـــده ایم. اگر هم بپرســـیم جبهه چیســـت، 
می گوینـــد مـــا ســـتاد داریـــم، صـــف داریـــم. اگـــر بگوییـــم ایـــن ســـتاد و 
صـــف کـــه داریـــد، نقـــش دفاتـــر و مجامـــع و کارگروه هـــا در آن چیســـت، 
می گوینـــد ســـتاد و مجمـــع داریـــم. بعـــد یـــک چیـــز میانـــی هـــم بیـــن آن 
ســـتاد و قـــرارگاه قـــرب و ســـتاد کل و کـــف خیابـــان درســـت کرده انـــد؛ 
کارگروه هـــا و مجامـــع اســـتانی را هـــم وســـط آن گذاشـــته اند. حـــال، آیـــا 
می تـــوان اســـم ایـــن را جبهـــۀ فرهنگـــی گذاشـــت؟ می گوینـــد بلـــه، جبهـــۀ 
فرهنگـــی همیـــن اســـت. ایـــن جبهـــه اســـت یـــا ســـازمان؟ یـــا فقـــط الفـــاظ 
را جابه جـــا کرده ایـــد؟ به جـــای مدیـــرکل می گوینـــد دبیـــر ســـتاد و به جـــای 



ـــال ســـازمان دهی،  معاونـــت می گوینـــد مســـئول. بعضـــاً هـــم فقـــط دنب
چارت نویســـی، نوشـــتن شـــرح وظایف و تشـــکیالت هســـتند. بعضاً هم 

بوروکـــرات و عمل گـــرای افراطـــی می شـــوند. 
ــازمان را درســـت  ــد فـــالن سـ ــا نبایـ ــه مـ ــد کـ ایـــن باورنـ ــر  بـ ــی  برخـ
ـــاز می فرماینـــد خصوصـــاً بنیـــاد  می کردیـــم. همـــان خاتـــم خـــوب بـــود. ب
خاتم االوصیاء)عـــج(  مراقـــب باشـــد کـــه ســـازمان درســـت نکنـــد. در حالـــی 
کـــه هریـــک از تشـــکل هایی کـــه درســـت کردیـــم، هریک ســـازمان اســـت. 
ســـازمان کـــه نبایـــد چیـــز عریـــض و طویـــل ملـــی باشـــد. ایـــن ســـازمان 
اســـت. مقـــام معظـــم رهبـــری در ســـال 1392  فرمـــوده بودنـــد کـــه ممکـــن 
اســـت بـــه چنـــد آفـــت دچـــار شـــویم، مثـــل آفـــت تحجـــر. فرمودنـــد نباید به 
شـــیء متحجـــر دور از مـــردم تبدیـــل شـــوید. تجربـــۀ بشـــر مـــا را به ســـمت 
 )Organize( نهادســـازی یـــا سازمان ســـازی بـــرده اســـت. ارگانایزکـــردن
یـــا انستیتوایشـــنال )Institutional( کـــه شـــما بـــرای اینکـــه ایـــن کارهـــا را 
انجـــام دهیـــد، یـــا انســـتیتو )Institute( می زنیـــد یـــا ارگنایـــز می کنیـــد و 

ســـازمان می دهیـــد. 
ارگانیـــز و ارغنـــون از تلقـــی ارســـطو می آیـــد و رویکـــرد ارســـطویی در 
ــد؟  ــون می گذارنـ ــرا قانـ ــود. چـ ــون می شـ ــد قانـ ــه بعـ ــون اســـت کـ ارگانـ
قانـــون ســـازمان می دهـــد. ســـازمان مبتنـــی بـــر قانـــون و قانـــون بـــرای 
ســـازمان اســـت. ایـــن تلقـــی ارســـطویی کـــه ارغنـــون، بعـــداً بـــه ماهیـــت 
قانـــون رســـید تـــا جایـــی کـــه بـــه انگلیســـی بـــه آن ارگنایـــز گفتنـــد. ارگان و 

ـــزی می ســـازیم کـــه  ـــز در فارســـی ســـازه مان شـــد، ســـازه شـــد، چی ارگنای
انعطاف ناپذیـــر اســـت. صـــد ســـال پیـــش، ماکـــس وبـــر و دیگـــران گفتنـــد 
وقتـــی ســـازمان دهی می کنیـــد، بوروکراســـی بـــه وجـــود می آوریـــد و دائـــم 
می خواهیـــد مقـــررات و آیین نامـــه بدهیـــد کـــه ایـــن متصلـــب می شـــود و 
انعطاف ندارد. گفتند سیســـتم و چارچوب دیگری به موازات ســـازمان 
هســـت بـــه اســـم نهـــاد. مابـــه ازاِی ارگنایـــز چیـــزی اســـت بـــه نـــام انســـتیتو. 
مقـــام معظـــم رهبـــری معتقـــد اســـت جریانـــات انقالبـــی بایـــد نهـــاد و 
انســـتیتو باشـــند و ارگنایـــز و ســـازمان نباشـــند، انعطاف ناپذیـــر نباشـــند. 
یعنـــی چـــه؟ روح حاکـــم بـــر نهـــاد اُتوکراســـی و شایسته ســـاالری اســـت، 
امـــا روح حاکـــم بـــر ســـازمان بوروکراســـی اســـت. جریـــان انقـــالب وقتـــی 
بوروکراســـی را کنـــار می گـــذارد و بـــه اُتوکراســـی اصالـــت می دهـــد، قـــدرت 
و سرعت و انعطاف بیشتر و نتیجه و اثربخشی بسیار جدی تری دارد. 
ـــه اســـت،  ـــی و اقدامـــات ائمـــه نهادگرایان ـــا مطلقـــاً نهادگرای حرکـــت انبی
البتـــه گاهـــی تبدیـــل بـــه ســـازمان شـــده اســـت. جریـــان زعمـــا در سلســـلۀ 
والت شـــیعه کـــه ولی فقیـــه هســـتند، آن را به گونـــه ای رقـــم زدنـــد کـــه نفـــر 
شـــصتم، امـــام راحـــل، توانســـت انقـــالب کنـــد. ایـــن حرکـــت پنجاه پنجـــاه 
بـــوده اســـت؛ یعنـــی 50 درصـــد کار نهـــادی کرده انـــد و 50 درصـــد هـــم کار 
ســـازمانی کـــه در مرحلـــۀ شـــصتم و شـــصت ویکم بـــه جمهـــوری اســـالمی 

تبدیـــل شـــد؛ یعنـــی ســـازمان کالن. 
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 ایرادات سازمان سازی

1. ســـازمان نهاد عریض وطویلی اســـت با مجموعۀ افراد و ســـندهای 
مختلـــف و پشـــتیبانی های مالـــی؛ ولـــی خاصیتـــش شـــاید به انـــدازۀ جبهه 
یا تشکل ده نفره یا بیست نفره نباشد که اندیشمندانه و هوشمندانه 
ــوژی روز  ــاوری و تکنولـ ــد و از فنـ ــروز حرکـــت می کننـ ــات امـ ــا اقتضائـ بـ
اســـتفاده می کننـــد و مخاطـــب خـــود را نیـــز شـــناخته اند. آن دســـتگاه 
عریض وطویـــل ســـخت نمی توانـــد تمـــاس نقطـــه ای بـــا مخاطـــب داشـــته 
باشـــد؛ ولـــی ایـــن مجموعـــۀ چابـــک و نـــرم می توانـــد بـــا مخاطـــب خـــودش 
در نقطه تماس داشـــته باشـــد. اینکه می گوییم سازمان ســـازی نکنیم، 
ــم  ــا می خواهیـ ــون مـ ــان مشـــکل دارد، چـ ــه مدلمـ ــرای ایـــن اســـت کـ بـ
خطـــی اش کنیـــم، خطـــی را هـــم مســـاوی ســـازمانی کردن می دانیـــم. در 
حـــال حاضـــر چگونـــه بـــا افـــراد ارتبـــاط می گیریـــد؟ چـــرا افـــراد دل و وقـــت 
ــئله ای را مطـــرح می کنیـــد کـــه آن  بـــرای شـــما می گذارنـــد؟ چـــون مسـ
افـــراد اوالً گمـــان می کننـــد مســـئلۀ مهمـــی اســـت و دوم اینکـــه احســـاس 
نمی کننـــد ســـازمانی اســـت. دقیقـــاً از همیـــن جـــا می بینیـــم کـــه تشـــکلی 
در ســـطح جهانـــی صدهامیلیـــون نفـــر را تحـــت ســـیطره قـــرار می دهـــد، 
ــای ســـخت افزاری ایـــن  ــتگاه عریض وطویـــل و آن نگاه هـ ــا یـــک دسـ امـ
خاصیـــت را نـــدارد. بـــا توجـــه بـــه بررســـی های انجام گرفتـــه، دهـــۀ آینـــده 
ـــن دهـــۀ پیـــش رو، دوران فروپاشـــی تشـــکل ها و نهادهـــای ســـخت  و ای

اســـت و اتفاقـــاً دوران رویـــش تشـــکل های نـــرم اســـت. خواهیـــد دیـــد کـــه 
در خیلـــی از کشـــورها و کم کـــم در کشـــور مـــا نیـــز اتفـــاق می افتـــد. 

2. ســـازمان لزوماً بد نیســـت؛ اما در خصوص جبهۀ مردمی انقالب 
بـــا وصـــف مردمـــی آن، نبایـــد در دام سازمان ســـازی بیفتیـــم. گاهی حتی 
ســـازمانی داریـــم کـــه بایـــد مراقـــب باشـــیم مـــوازات آن ســـازمان، ســـازمان 
ـــان را  ـــد ســـازمان خودت دیگـــری نســـازیم. مقـــام معظـــم رهبـــری فرمودن
بزرگ نکنید. مناســـبات ســـازمانی، یعنی اینکه مناســـبات بوروکراتیک 
و کاغذبازی هـــای اداری را بـــر کارهـــای فرهنگـــی مســـلط کنیـــم. در جبهه، 
فرایندهـــای اداری طوالنـــی کم بهـــره نداریـــم؛ چـــون جبهـــه بـــر اســـاس 
خودآگاهـــی عمـــل می کنـــد و ســـازمان بـــر اســـاس دســـتورالعمل. آفـــت 
سازمان ســـازی ایـــن اســـت کـــه فـــردی بـــرای انجـــام کاری اجیـــر می شـــود 
و ممکـــن اســـت آگاهـــی هـــم نداشـــته باشـــد و در ازای منافـــع، آن کار را 

انجـــام دهـــد. 
3. وقتــی کــه نــگاه ســازمانی داشــته باشــیم و خودمــان در صــف 
مأموریــت  می شــویم.  تلقــی  رقیــب  جبهــه  اعضــای  بــرای  برویــم، 
اصلــی ســتادی مــا جبهه ســازی و هم افزایــی و کمــک بــه جریان ســازی 
این هاســت و رقیــب تلقی شــدن، مأموریــت اصلــی ســتادی را عمــالً 

از مــا می گیــرد. 
4. در نــگاه پایین تــر، آن هــا کــه ســازمان شــده اند بودجه هایشــان 
فــالن مقــدار و مشــخص اســت. آن هــا کــه ســازمان نشــده اند، در 



گیــرودار بودجــه هســتند؛ امــا قطعــاً به مراتــب موفق ترنــد، زیــرا ماننــد 
شــکل  دســتوری  و  بخش نامــه  بــا  و  آمرانــه  دولتــی،  دســتگاه های 
نگرفته انــد کــه اگــر یــک روز بودجــۀ آن هــا قطــع شــود یــا آب و دانۀ آن ها 

قطــع شــود، از بیــن برونــد. 
و  تضعیـــف  عالـــی  ــترک  مشـ غایـــت  آن  سازمانی شـــدن،  ــا  بـ  .5
فرامـــوش می شـــود و بـــه هدف هـــا و غایت هـــای ابـــزاری بیشـــتر توجـــه 
می شـــود. گاهـــی مـــا حرکـــت می کنیـــم و می بینیـــم کـــه ایـــن همایـــش 
)همایـــش بین المللـــی در عصـــر غیبـــت(، همایـــش شـــیعۀ آخرالزمانـــی 
ــم  کم کـ ــا  امـ صهیونیست هاســـت؛  و  باطـــل  اهـــل  ــوالن  جـ مقابـــل 
ــم و ایـــن غایـــت از  ــاد می بریـ ــا را از یـ ــویم و این هـ ــازمانی می شـ سـ
یـــاد مـــی رود. مثـــاًل می گوییـــم موکـــب مـــا ضعیـــف نباشـــد، خدمـــات 
بیشـــتری بدهـــد، مجموعـــۀ مـــا مانـــور بیشـــتر و گـــزارش بهتـــری بدهـــد 
و کم کـــم آن هـــدف تضعیـــف می شـــود. نمی گوییـــم محـــو می شـــود، 
ـــت متعالـــی و بلنـــد در جبهـــۀ بـــزرگ انقـــالب اســـالمی،  چـــون آن غای

ـــی.  ـــه ایران ـــی اســـت ن جهان
ـــا حـــدی ســـازمانی شـــده ایم و آفـــات و آســـیب های  مـــا ناخواســـته ت
ســـازمانی وجـــود مـــا را گرفتـــه اســـت. بـــا هـــم حرکـــت کردیـــم، بعـــد 
ــا  ــم اِبـ ــازمان و از ایـــن هـ ــد سـ ــروه، بعـ ــد کارگـ ــدیم، بعـ ــه شـ مجموعـ
ــان  خودمـ ــتیم.  هسـ منفـــک  ــازمان  سـ ــا  مـ ــم  بگوییـ ــه  کـ ــتیم  نداشـ
ــه در  ــرا آن اخوتـــی کـ ــم. زیـ ــراب کردیـ ــان را خـ ــازی خودمـ گفتمان سـ

اســـت.  ــده  شـ کم رنـــگ  ــاد،  افتـ ــاق  اتفـ ــا  مجموعه هـ ــان  میـ ــدا  ابتـ
ــه  ــه بـ ــود کـ ــی بـ ــازمان ها، اولیـــن ضرباتـ ــاًل شـــکل گیری برخـــی سـ مثـ
ــۀ  جبهـ عمـــل  ــه،  نـ ــازی  جبهه سـ ــه  البتـ ــد؛  شـ وارد  ــا  مـ ــازی  جبهه سـ
ــتند و  ــه می خواسـ ــدند، بودجـ ــازمان تبدیـــل شـ ــه سـ ــا. بـ فرهنگـــی مـ
ـــد. فکـــر عامـــی  ـــه آن هـــدف گروهـــی خودشـــان فکـــر می کردن فقـــط ب
نداشـــتند کـــه مـــا در جبهـــۀ فرهنگـــی بایـــد بـــه یکدیگـــر کمـــک کنیـــم. 
ــنبه  ــه شـــب های چهارشـ ــر اینکـ ــاًل آن هیئـــت مذهبـــی عـــالوه بـ مثـ
بایـــد مراســـم هیئتـــش را برگـــزار می کـــرد، بایـــد در فضـــای رســـانه ای 
ایـــن  ــا  امـ ــد،  می شـ ــازی  مجـ ــای  فضـ ــازمان  سـ کمـــک کار  ــازی،  مجـ
احســـاس اخـــوت نبـــوده اســـت. می گوینـــد آنجـــا بودجـــه دارد، گـــروه 
ــود را  ــانه ای خـ ــازی رسـ ــد، شبکه سـ ــرای خـــودش کار می کنـ دارد، بـ
ــانه ای خـــودش را در  ــازی رسـ ــوزش و توانمندسـ ــد، آمـ ــام می دهـ انجـ
فضـــای مجـــازی انجـــام می دهـــد، بـــه مـــن و هیئـــت چـــه ربطـــی دارد؟ 
چـــرا؟ چـــون دربـــارۀ آن علقـــۀ مشـــترک، دشـــمن مشـــترک و آن آرمـــان 
مشـــترک کار نشـــده اســـت؛ آرمـــان عالـــی و هـــدف ابـــزاری. وقتـــی یـــک 
ســـازمان شـــدیم، بایـــد گـــزارش دهیـــم. لـــذا هـــدف ابـــزاری ایـــن اســـت 
کـــه مـــا بگوییـــم فقـــط در فضـــای مجـــازی، چقـــدر آمـــوزش داده ایـــم. 
مهـــم نیســـت کـــه هیئـــت مذهبـــی بـــه مـــا کمـــک می کنـــد یـــا نـــه، یـــا 
آن مجموعـــه کانـــون یـــا مؤسســـۀ تربیت محـــور کمـــک می کنـــد یـــا نـــه. 

ایـــن دو اصـــاًل دغدغـــه ای مشـــترک ندارنـــد. 
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 یکی از موضوعاتی که برای ما 
بسیار مهم است، شکل گرفتن 
جوششی جبهه است. ذات جبهه 
خودانگیختگی است؛ یعنی دشمن 
را رصد و هدف را دنبال کنیم، بدون 
اینکه لزوماً دستور از مافوق بیاید.



جوشش درونی اعضا 
یکـــی از موضوعاتـــی کـــه بـــرای مـــا بســـیار مهـــم اســـت، شـــکل گرفتن 
ــه خودانگیختگـــی اســـت؛ یعنـــی  ــه اســـت. ذات جبهـ جوششـــی جبهـ
ـــاً دســـتور  ـــدون اینکـــه لزوم ـــم، ب ـــال کنی دشـــمن را رصـــد و هـــدف را دنب
ــتفاده از جوشـــش  ــا اسـ ــد بـ ــئله بایـ ــاید ایـــن مسـ ــد. شـ ــوق بیایـ از مافـ
درونـــی انجـــام شـــود کـــه بتوانـــد آن علقـــۀ مشـــترک را ایجـــاد کنـــد و آن 
خطـــر مشـــترک را فرهنگ ســـازی کنـــد. افـــراد در جبهـــه بایـــد آگاهانـــه و 
خودانگیخته تشخیص دهند و فعالیت مؤثر مشترکی را انجام دهند. 
در واقـــع مقـــام معظـــم رهبـــری می فرماینـــد جبهـــه بایـــد ایـــن مؤلفه هـــای 
بنیادیـــن را داشـــته باشـــد. جوششـــی بودن جبهـــۀ مردمـــی، یعنـــی اینکـــه 
افـــراد نبایـــد برون کنترلـــی و دیگرکنترلـــی باشـــند؛ بلکـــه بایـــد مبتنـــی بـــر 
اراده و آگاهـــی و اشـــراف درونـــی بـــه هـــدف، کار را انجـــام دهنـــد و ایـــن، 
مفهـــوم جبهـــه را از ســـایر جبهه هایـــی کـــه بـــا ســـازمان شـــکل می گیرنـــد، 
کامـــاًل متمایـــز می کنـــد. در واقـــع ایـــن دو، طبیعـــت کامـــاًل جـــدای از هـــم 
دارنـــد. در ســـازمان یـــا سیســـتم عمدتـــاً مســـئله، هدفمنـــدِی مبتنـــی بـــر 
قانـــون و قـــرارداد اســـت و کارهـــا بـــر اســـاس آن پیـــش مـــی رود؛ در حالـــی 
کـــه امـــور در جبهـــه، مبتنـــی بـــر اراده و اختیـــار مـــردم و گرایش هـــای آنـــان 

جلـــو مـــی رود. 
تشـــکل ها بایـــد بـــه ایـــن ضـــرورت برســـند کـــه همه چیـــز بایـــد از پاییـــن 

بجوشـــد. فـــرض کنیـــد مـــا مجمعـــی را تأســـیس کرده ایـــم کـــه ایـــن مجمـــع 
از بـــاال شـــکل گرفتـــه اســـت و مادامـــی کـــه بـــه افـــراد پـــول و خدمـــات 
بدهـــد، ایـــن افـــراد حضـــور دارنـــد؛ ولـــی همیـــن کـــه ایـــن پـــول و خدمـــات 
نباشـــد، ایـــن افـــراد نیســـتند؛ چـــون ایـــن مجمـــع از بـــاال شـــکل گرفتـــه و 
افـــراد را به وســـیلۀ انگیزه هـــای بیرونـــی جمـــع کـــرده اســـت. ولـــی اگـــر ایـــن 
افـــراد و تشـــکل ها خـــود بـــه ایـــن ضـــرورت برســـند کـــه مـــا بایـــد دور هـــم 
جمـــع شـــویم و بـــر اســـاس ضـــرورت دور هـــم جمـــع شـــدند و ســـاختاری 
بـــرای خـــود ایجـــاد کردنـــد و خـــود آن ســـاختار را پذیرفتنـــد، پـــای آن هـــم 
می ایســـتند. وااّل اگـــر افـــرادی به عنـــوان متولـــی ســـعی کننـــد آن هـــا را دور 
هـــم جمـــع کننـــد و آن افـــراد خـــود ضـــرورت آن را حـــس نکـــرده باشـــند، 
بـــا کناررفتـــن آن متولـــی، همـــه پخـــش می شـــوند. در جبهـــه هـــم همیـــن 
اســـت. خـــود عناصـــر و تشـــکل ها بایـــد بـــه ضـــرورت تشـــکل  برســـند؛ 
یعنـــی بازهـــم شـــما نمی توانیـــد از بـــاال بگوییـــد کـــه بیاییـــد جبهـــه شـــوید و 
بعد هم پولی بگذارید و آن ها تطمیع شـــوند و ببینند پول و امکاناتی 
هســـت و متشـــکل شـــوند. وقتـــی آن پـــول و امکانـــات نبـــود، بـــاز این هـــا 
از هـــم جـــدا می شـــوند. اینکـــه مـــا عناصـــر را جمـــع کنیـــم و بگوییـــم فـــالن 
موضـــوع بـــرای شـــما اولویـــت اســـت و بـــرای آن بجوشـــید، ایـــن جوشـــش 
تصنعـــی، خروجـــی مطلوبـــی نـــدارد. گاهـــی هـــم ایـــن کار را کرده ایـــم، ولی 

بـــه نتیجـــه ای نرســـیده ایم. 
البتـــه منظـــور ایـــن نیســـت کـــه ما دســـت بشـــوییم و منتظـــر بمانیم که 
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خـــود عناصـــر بـــه آن جوشـــش مدنظـــر برســـند؛ می توانیـــم زمینه هایـــی 
ـــراد و در  ـــم در ایجـــاد زمینه هـــا، تشـــویق اف ـــم. مـــا می توانی را ایجـــاد کنی
هم ســـوکردن آن هـــا تأثیـــر بگذاریـــم، ولـــی بـــاز بایـــد اختیـــار به عهـــدۀ آن هـــا 
باشـــد. اتفاقـــی کـــه در عمـــل می افتـــد، این طـــور نیســـت کـــه مـــا تشـــکل و 
شـــبکه را ایجـــاد کنیـــم و بعـــد بگوییـــم بیاییـــد و عضـــو ایـــن شـــبکه شـــوید، 
ایـــن اشـــتباه اســـت. می توانیـــم بـــه افـــراد کمـــک کنیـــم کـــه خـــود بـــه ایـــن 
ضـــرورت برســـند کـــه بیاینـــد شـــبکه شـــوند. جبهـــه، آن طـــور کـــه مقـــام 
معظـــم رهبـــری هـــم در دوم اردیبهشـــت فرمودنـــد، بحـــث جبهه کـــردن 
جوشـــش های مردمـــی اســـت. جوشـــش های مردمـــی هـــم واژه ای اســـت 

کـــه بایـــد بـــه آن توجـــه کنیـــم. 
در جبهه ســـازی بایـــد مواظبـــت شـــود کـــه ایـــن جوشـــش ها بـــه هـــم 
نخـــورد و جوشـــش واقعـــی باشـــد. نمی شـــود کســـی را دعـــوت کـــرد و 
موضـــوع بـــه او داد و گفـــت کـــه در فـــالن موضـــوع بجوشـــد و وارد میـــدان 
ـــاً مـــا کارِ  ـــاده باشـــد و نهایت ـــل اتفـــاق افت ـــد آن جوشـــش از قب شـــود؛ بای
هم ســـو و همراه کـــردن این هـــا را کار جبهـــه ای بدانیـــم. یکـــی از وظایـــف 
ــۀ به وجودآمـــدن ایـــن جوشـــش ها را فراهـــم  ــه زمینـ ــا ایـــن اســـت کـ مـ
کنیـــم. بـــه نظـــر می رســـد بخشـــی از آن بـــا ایجـــاد فضاهـــای انگیزشـــی 
تحقـــق می پذیـــرد و بخشـــی از آن نیـــز بـــا ایجـــاد فضاهـــای آموزشـــی و 
درگیرکـــردن عناصـــر بـــا موضوعـــات. شـــوراهای برنامه ریـــزی و راهبـــردی 
ــرای  ــوع بـ ــه آن موضـ ــد کـ ــد موضوعـــی را پررنـــگ کننـ گاهـــی می تواننـ

عناصـــر جبهـــه مهـــم شـــود و بـــر ســـر آن بایســـتند. قطعـــاً هرچـــه ایـــن 
کار رنگ وبـــوی دســـتوری و ســـفارش دادن داشـــته باشـــد، از آن چیـــزی 
درنمی آیـــد. در نهایـــت کار فرماندهـــان جبهـــه در ایـــن زمینـــه ایـــن اســـت 
کـــه روی مســـئله ای ذره بیـــن بگیرنـــد و بـــرای عناصـــر بـــه چشـــم بیاورنـــد. 
گاهـــی هـــم فرماندهـــان جبهـــۀ فرهنگـــی غیـــر از ایـــن میـــدان و زمینـــه ای 
کـــه بـــا فضـــای انگیزشـــی فراهـــم شـــده اســـت، می تواننـــد جهت دهـــی  
کننـــد. هـــدف مـــا ایـــن اســـت کـــه آن جوشـــش مردمـــی از بیـــن نـــرود. 
اگـــر فطـــرت انســـان بـــا قیـــام للـــه منافـــات داشـــت، خداونـــد متعـــال تَنهـــا 
َّمـــا  ـــرای خـــودش نمی گذاشـــت: »قُـــل إِن ـــام ب موعظـــه اش در قـــرآن را قی
َّـــهِ َمثنـــی وَ فــُـرادی.«1  ایـــن قیـــام جوشـــش  أِعُظُکـــم بِواِحـــَدهٍ أن تَقومـــوا لِل
می خواهـــد. وقتـــی مـــردم خیالشـــان از ســـاختارهای نظـــام راحـــت شـــد 
کـــه نظامـــی داریـــم و ایـــن نظـــام خـــودش ســـاختارهایی دارد و نهادهـــا 
و ســـازمان هایی دارد کـــه ایـــن نظـــام را جلـــو می بـــرد، یعنـــی سیســـتم 
کار نظـــام را انجـــام می دهـــد. وقتـــی مـــردم خیالشـــان راحـــت شـــد کـــه 
آموزش وپرورش آن ها اســـالمی اســـت، دانشگاهشـــان اســـالمی اســـت، 
فرهنـــگ و ارشادشـــان اســـالمی اســـت، وزارتخانه هـــا اســـالمی اســـت، 
چـــون ایـــن جمهـــوری اســـالمی اســـت؛ ایـــن جوشـــش از بیـــن رفتـــه اســـت. 
مـــا از کلمـــۀ اول یعنـــی جمهوریـــت غافـــل شـــده ایم و تمـــام توقـــع مـــردم 
ســـمت ســـاختارهای نظـــام رفتـــه اســـت؛ یعنـــی آن جوشـــش و خـــروش را 
از مـــردم گرفته ایـــم و دیگـــر سیســـتم می خواهـــد کار کنـــد، یعنـــی اصالـــت 

1.سبأ آیه۴۶.



بـــا سیســـتم اســـت. 

 توجه به فهم و خالقیت های فردی 

در جبهـــه عنصـــر ابتـــکار و خالقیـــت نبایـــد آســـیب ببینـــد. در جبهـــه 
بیـــن کســـی کـــه در کـــف عملیـــات اســـت یـــا نیســـت، تفـــاوت وجـــود دارد؛ 
ــدان اســـت،  ــه میـ ــر بـ ــه ناظـ ــردی دارد کـ ــه فـ ــاً برداشـــت هایی کـ بعضـ
احتمـــاالً بهتـــر و واقعی تـــر باشـــد. کمـــا اینکـــه خـــود مقـــام معظـــم رهبـــری 
هـــم ایـــن موضـــوع را می فرماینـــد. مثـــاًل در ســـال 92 می فرماینـــد: »حـــاال 
مـــن یـــک ســـری چیزهایـــی بـــه ذهنـــم می رســـد، بـــه شـــما می گویـــم. امـــا 
ممکـــن اســـت چیزهایـــی بـــه ذهـــن شـــما برســـد کـــه راقی تـــر از آن چیـــزی 
باشـــد کـــه مـــن می گویـــم.« یعنـــی آن چیـــزی کـــه شـــما کـــف میـــدان 
می بینیـــد، در مقایســـه بـــا ایـــن چیـــزی کـــه مـــن می بینـــم، ممکـــن اســـت 
بهتـــر باشـــد. ایشـــان ایـــن را می گویـــد و بـــه نظـــر تعـــارف هـــم نیســـت. مثالً 
مـــن می گویـــم ایـــن صندلـــی را از اینجـــا به جـــای دیگـــری ببریـــم، در حالـــی 
کـــه شـــما بـــا توجـــه بـــه اینکـــه نزدیـــک آن ایســـتاده ای، بهتـــر می دانـــی 

چطـــور ایـــن کار را انجـــام بدهـــی. 

 پویایی عناصر و برنامه ها 

گاهـــی می خواهیـــم حرکـــت مقطعـــی انجـــام دهیـــم، امـــا گاهـــی هـــم 
می خواهیـــم کار اثرگـــذار از جنـــس انقـــالب انجـــام دهیـــم. همچنـــان کـــه 

روح انقـــالب همیشـــه روحـــی بانشـــاط، پویـــا، پایـــا و ماناســـت؛ مـــا بـــرای 
ـــه  ـــد ب ـــم، بای ـــه ظواهـــر فکـــر کنی جبهـــۀ فرهنگـــی هـــم بیـــش از اینکـــه ب
پویایـــی و اثربخشـــی آن فکـــر کنیـــم. چرایـــی و ضـــرورت ایـــن کار هـــم بـــر 
کســـی پوشـــیده نیســـت. جمع هـــای آمـــاده و پویایـــی کـــه فعالیت هایـــی 
و  ــد  محرک انـ ــان  خودشـ ــه  کـ ــتند  هسـ بازوهایـــی  ــد،  می دهنـ ــام  انجـ

ـــه وجـــود بیاینـــد.  می تواننـــد کمـــک کننـــد کـــه آن ســـاختارها ب

مشارکت فعال اعضا 

اعضای جبهه باید مشـــارکت فعالی داشـــته باشـــند نه اینکه منفعل 
باشـــند. مثـــاًل فـــردی صحبـــت می کنـــد و بقیـــه گـــوش می دهنـــد؛ فـــردی 
فیلـــم تولیـــد می کنـــد تـــا آن هـــا ببیننـــد؛ فـــردی مراســـم برگـــزار می کنـــد تـــا 
آن هـــا در آن شـــرکت کننـــد. بـــا ایـــن شـــرایط، آن هـــا فعـــال نیســـتند، بلکـــه 

منفعل انـــد. بنابرایـــن، مـــا دائمـــاً بـــرای مخاطـــب منفعـــل کار می کنیـــم. 

حفظ استقالل جبهه 

اگـــر جبهـــه بخواهـــد روی پـــای خـــودش بایســـتد و حرکـــت خـــودش را 
ـــرود.  اســـتمرار دهـــد، بایـــد به ســـمت خوداتکایـــی و خودکفایـــی ب

 حفظ استقالل عناصر 
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ــد  ــیاری دارد. بایـ ــه اهمیـــت بسـ ــر در جبهـ ــتقالل عناصـ حفـــظ اسـ
مخاطبـــی انتخـــاب کنیـــم کـــه بتوانـــد به خوبی نقش آفرینـــی کند. عناصر 
جبهـــه وقتـــی مســـتقل و در فضـــای مردمی شـــان باشـــند، آزادی عمـــل 
بیشـــتری دارنـــد؛ ولـــی وقتـــی می خواهنـــد وارد سیســـتم اداری شـــوند، 
حتـــی اگـــر آن سیســـتم انقالبـــی باشـــد، بـــا محدودیت هایـــی مواجه انـــد. 
اگـــر ایـــن فـــرد حرکتـــی انجـــام دهـــد، بعـــداً ممکـــن اســـت ایـــن شـــائبه بـــه 
ـــت تنـــش  ـــا دول ـــد و ب ـــد کـــه آن ســـازمان کار سیاســـی می کن وجـــود بیای
ایجـــاد می کنـــد. در حـــال حاضـــر، عناصـــر انقالبـــی بـــه بعضـــی ســـازمان ها 
رفته انـــد، منتهـــا ضوابـــط حاکـــم بـــر محیـــط آنجـــا غیـــر مردمـــی اســـت و 
باعـــث شـــده کـــه در عمـــل آزادی چندانـــی نداشـــته باشـــند. ایـــن یکـــی از 

آســـیب هایی اســـت کـــه جبهـــۀ فرهنگـــی بـــه آن دچـــار شـــده اســـت. 
ــوان  ــد به عنـ ــه می خواهیـ ــاال کـ ــم حـ ــه مجموعه هایـــی بگوییـ ــر بـ اگـ
جبهـــه بـــه عملیـــات وارد شـــوید تـــا تشـــکل بزرگـــی شـــکل بگیـــرد و در 
ــود را از  ــود بیاوریـــد، بایـــد هویـــت خـ ایـــن عملیـــات جریانـــی را بـــه وجـ
دســـت بدهیـــد، صحیـــح نیســـت. ضمـــن ایـــن کـــه بزرگ شـــدن تشـــکل ها 
از نظـــر هزینـــه، صرفـــۀ اقتصـــادی، زمانـــی و... دردســـرهای خـــودش را 
دارد. بنابرایـــن، هرکســـی در حـــوزۀ تخصصـــی خـــودش، امـــا به صـــورت 
جبهـــه ای و بـــه یـــک سمت وســـو و بـــا یـــک هـــدف بایـــد کار کنـــد. در واقـــع، 
بایـــد روی یـــک ریـــل حرکـــت کنیـــم، نـــه اینکـــه افـــراد هویـــت مســـتقل خود 
را کنـــار بگذارنـــد و ذیـــل یـــک پرچـــم و هویـــت جمـــع شـــوند. ایـــن کار، 

نـــه شـــدنی اســـت و نـــه توقـــع بجایـــی اســـت کـــه افـــراد هویـــت  مســـتقل 
خـــود را کنـــار بگذارنـــد و حـــول همـــان گفتمانـــی کـــه مـــا ایجـــاد می کنیـــم، 
حرکـــت کننـــد؛ بلکـــه بایـــد عناصـــر را بـــه جایـــی برســـانیم کـــه خـــود ایـــن 
ضـــرورت تشـــکیل جبهـــه را حـــس کننـــد و بـــه یـــک ســـمت حرکـــت کننـــد. 

گفتار پنجم:  تنوع و تکثر فعالیت ها و تخصص ها 
در جبهـــه بایـــد تکثـــر وجـــود داشـــته باشـــد؛ یعنـــی نگاه هـــا و ابزارهـــا و 
روش هـــای مختلـــف وجـــود داشـــته باشـــد. در جبهه ســـازی بایـــد طـــوری 
عمـــل کنیـــم کـــه هرکســـی خـــودش به صـــورت تخصصـــی کار خـــودش 
را انجـــام دهـــد. هـــر یگانـــی تخصـــص خـــودش را دارد؛ یگانـــی تخصـــص 
دریایـــی دارد، تخصـــص یـــگان دیگـــر هوایـــی اســـت؛ یگانـــی توپ خانـــه 
اســـت و یـــگان دیگـــر نیـــروی زمینـــی اســـت و... . این هـــا همـــه پشـــت 
یـــک خاک ریـــز هســـتند و بـــه یـــک ســـمت هجـــوم می برنـــد؛ امـــا هرکســـی 
در تخصـــص خـــودش جبهـــۀ مقابـــل را می زنـــد. در واقـــع، هرکســـی بایـــد 

هویـــت تخصصـــی خـــودش را حفـــظ کنـــد. 
مـــا تشـــکل های عمومـــی بســـیاری داریـــم کـــه هیئـــت و مســـجد و فـــالن 
نیـــروی بومـــی تربیـــت می کننـــد؛ ولـــی تشـــکل تخصصـــی کـــه بـــار خاصـــی 
را می خواهـــد بـــردارد، در بعضـــی عرصه هـــا، بـــه تعـــداد انگشـــت های 
دســـت هـــم نداریـــم. تشـــکل هایی هســـتند کـــه همـــه کار می کننـــد و 
مدعی انـــد؛ در حالـــی کـــه اگـــر ابرتشـــکل هـــم باشـــند، نمی تواننـــد همـــۀ 



ایـــن کارهـــا را به تنهایـــی و اصولـــی انجـــام دهنـــد؛ چـــون نـــوع ورودشـــان 
ســـطحی و گـــذرا و تبلیغاتـــی اســـت. 

گفتار ششم:  هدف، افق و چشم انداز واحد 
اینکه گفته می شـــود در جبهه باید تکثر باشـــد و از ابزار و روش های 
مختلف اســـتفاده کرد، به معنای پراکندگی و ازهم گســـیختگی اعضای 
جبهـــه نیســـت. محـــور کار جبهـــه ای، همـــراه و همـــدل شـــدن افـــراد و 
ـــا مســـیر مشـــخصی کـــه  هم افق شـــدن آن هاســـت. به عبارتـــی، هـــدف ی
ــه  ــتند، ممکـــن اســـت مهم تریـــن زمینـ ــال آن  هسـ ــا به دنبـ مجموعه هـ
بـــرای تشـــکیل جبهـــه باشـــد. البتـــه در جبهـــه نیـــاز نیســـت همـــه یکدیگـــر 
را بپذیرنـــد. اگـــر در ایـــن حـــد بپذیرنـــد کـــه در یـــک جبهـــه هســـتند و بـــرای 
یـــک هـــدف کار می کننـــد، کافـــی اســـت. در عرصـــۀ شـــبکه نیـــز همیـــن 
طـــور اســـت. یکـــی از لـــوازم تشـــکیل شـــبکه ایـــن اســـت کـــه کســـانی کـــه 
هم مســـیر و هم جهت انـــد، در کنـــار هـــم قـــرار بگیرنـــد. بالأخـــره عناصـــر و 
مجموعه هـــای هـــر شـــبکه بایـــد در قالـــب خاصی باشـــند یـــا روش خاصی 
را بـــرای رســـیدن بـــه آن اهـــداف پـــی بگیرنـــد کـــه ایـــن روش یـــا اهـــداف 
مشـــترک، آن هـــا را گِـــرد هـــم جمـــع می کنـــد. بنابرایـــن تکثـــر و تنـــوع در 
جبهـــه، در عیـــن داشـــتن هـــدف و چشـــم انداز واحـــد، اهمیـــت بســـیاری 
دارد. یعنـــی در جبهـــه، هـــدف و آرمـــان واحـــدی وجـــود دارد کـــه قالـــب 
ایـــن هـــدف مشـــترک می توانـــد قالب هـــای مختلفـــی باشـــد؛ به عبارتـــی 

هدف شناســـی بســـیار مؤثـــر اســـت. 
 بـــرای فعالیـــت تشـــکیالتی قطعـــاً الزاماتـــی وجـــود دارد کـــه بایـــد نقطـــۀ 
شـــروع و چشـــم انداز در آن کامالً مشـــخص شـــود و روشـــن باشـــد که تا 
چنـــد ســـال آینـــده بـــه کجـــا می خواهـــد برســـد. در واقـــع می تـــوان گفـــت 
داشـــتن آرمـــاِن کانونـــی از الزامـــات تشـــکیل جبهـــه اســـت؛ یعنـــی آرمانـــی 
کـــه عمدتـــاً بـــر مجموعـــه ای از اهـــداف داللـــت دارد و بـــه مســـائل زیســـتی 
و روحانـــی و معنـــوی انســـان اشـــاره دارد. متأســـفانه یکـــی از مشـــکالت 
کنونـــی مـــا ایـــن اســـت کـــه هـــدف کالن واحـــد و آرمـــان کانونـــی نداریـــم. 

گفتار هفتم:  همه جانبه نگری 
صورت  بدین  است.  همه جانبه نگری  جبهه،  ویژگی های  از  یکی 
که هم فعالیت های مختلف مانند فعالیت اندیشه ورزی، راهبردی، 
برنامه ریزی و عملیاتی در جبهه وجود دارد و هم طیف های مختلف 
آن وسیع تر  لوازم  از  یکی  که  گنجاند  این جبهه  در  باید  را  اجتماع 
جبهۀ  اسالمی،  انقالب  جبهۀ  است.  اسالمی  انقالب  جبهۀ  دیدن 
مستضعفان جهان در مقابل مستکبران جهان است و باید تعریف 
وسیع تری از این جبهه داشته باشیم که به واقعیت آن نزدیک تر است. 
ما می توانیم از این تعریف به تعریفی عملیاتی برسیم. شاید بر اساس 
تعریف حداکثری بتوان گفت هرکسی که در جبهۀ معارض نیست، 
جزو جبهۀ ماست؛ این نگاه، نگاهی حداکثری به جبهۀ انقالب اسالمی 
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است. مثالً در حال حاضر، در سوریه می بینیم فردی مسیحی است، 
حجاب و اعتقاداتی )به معنایی که در کشور ماست( ندارد، ولی دقیقاً 
در جبهۀ انقالب اسالمی و در مقابله با جبهۀ معارض تأثیرگذار است. 
پس ما می توانیم چنین تعریفی از جبهه داشته باشیم و بعد، جبهه 
را الیه بندی کنیم. وقتی الیه بندی کردیم، مطمئناً هستۀ اولیه نیز 
داریم. می توان نام این هستۀ اولیه را بر اساس منظومۀ فکری امامین 
انقالب یا مبانی  به دست آمده از حضرت رسول و ائمه اطهار)ع(، »امت 
جبهه ساز« انتخاب کرد. یعنی اینکه شما امت اولیه ای می خواهید 
که به طور دقیق فهم جبهه سازی داشته باشند. بعد از اینکه این ها را 
تربیت کردیم، سراغ الیۀ خاکستری می رویم و آن مرحلۀ بعد است. 
ولی شما باید به حداقلی از نیرو دسترسی داشته باشید که بعد بتوانید 
سراغ الیۀ خاکستری بروید. بعد دائماً می توانید امت جبهه ساز را 
گسترش دهید به آن هایی که جزو اصحاب فکری و عملیاتی جبهۀ 
انقالب هستند. برخی دوستان فقط الیۀ اول را جبهه حساب می کنند؛ 
گمان می کنند جبهه فقط آن قرارگاه و هستۀ مرکزی است. ما با این 
اطراف خودمان  می شویم؛  انحصارطلبی  و  انحصارگرایی  دچار  نگاه 
حصار می کشیم و بعد با دستان خودمان، خود را محدود می کنیم؛ 
وقتی محدود کردیم، اتفاقاً جبهۀ معارض را تقویت می کنیم. در حال 
حاضر، جبهۀ معارض به هر شکلی یارگیری می کند، ولی ما با این 
نگاهی که فقط حلقۀ اول و آن قرارگاه مرکزی را جبهه ببینیم، مطمئناً 

یاران خودمان را از دست می دهیم و ریزش می کنیم. اما اگر بگوییم که 
هرکسی در زمین دشمن بازی نکند و نقشی نداشته باشد جزو جبهۀ 
ماست، یارانمان بیشتر می شوند. بنابراین ما آن حلقه ای که به عنوان 
انقالبیون اطراف خودمان درست کرده ایم، بسیار محدود است. اگر 
اول انقالب 98درصد مردم به انقالب اسالمی آری گفتند، درصدی 
از آن ها در جوّ حاکم جلو آمدند، ولی درصد باقی مانده افرادی بودند 
که انقالبی بودند؛ زرتشتی بودند و انقالبی بودند؛ بی حجاب بودند و 
انقالبی بودند؛ ریش تراشیده بودند و انقالبی بودند؛ ما مفهوم انقالبی 
را آن قدر محدود کردیم که اگر آن روز حداقل در شعار می توانستیم 
بگوییم که 98درصد افراد به انقالب آری گفتند، امروز در میان فعاالن 
زمینه،  این  در  کرده ایم.  تبدیل  آن 2درصد  به  را  انقالب  فرهنگی، 
مثال های دفاع مقدس مثال های خوبی هستند. ما با عده ای اختالف 
مذهبی داشتیم، اما بر سر ملیت می آمدند و می ایستادند و می گفتند 
ما نیز برای کمک می آییم. با عده ای نیز، هم دارای اختالف مذهب 
را در نظر  انقالب  آرمان های  اما آن ها  بودیم و هم اختالف ملیت. 
می گرفتند و کنار ما می ایستادند. در جنگ چه کسانی دخیل بودند؟ 
فقط ریشوها بودند؟ یا در انقالب فقط حزب اللهی ها بودند؟ فقط 
هیئتی ها و مذهبی ها بودند؟ مسجدی ها بودند؟ چه کسانی بودند؟ 
اخراجی ها،  است،  ساخته  جنگ  دربارۀ  ده نمکی  آقای  که  فیلمی 
واقعاً حقیقتی بود. ما در انقالب شهرام ضرغام نداشتیم؟ طیبه جوزانی 



نداشتیم؟ گویی میدانی ایجاد شد و تمام کسانی که فطرت بیداری 
داشتند یا استعداد بیدارشدن داشتند، آمدند و جذب شدند. جالب 
اینجاست که مقام معظم رهبری می فرمایند این ها در ارتباط با آن مغز 
فرمان دهنده و قلب تپنده بودند؛ هم اندیشه در آن بود و هم علم و 

منطق. در فرماندهی آن هم انگیزه و احساسات بود. 
شـــما ببینیـــد مـــردم چـــه احساســـی بـــه امـــام داشـــتند و چـــه پیونـــد 
عاطفـــی بـــا ایشـــان برقـــرار کـــرده بودنـــد. اســـتقبالی که مـــردم در فـــرودگاه 
مهرآبـــاد تهـــران از امـــام کردنـــد یـــا بدرقـــه ای کـــه در بهشـــت زهرا از ایشـــان 
کردنـــد، اگـــر نگوییـــم بی نظیـــر، از بدرقه هـــای بســـیار کم نظیـــری بـــود کـــه 
در عصـــر حاضـــر اتفـــاق افتـــاد. ارتبـــاط بین این مردم و امامشـــان، همان 
نظـــام امـــام و امـــت اســـت. البتـــه بـــرای ایجـــاد الیه هـــای مختلـــف در جبهه 
بایـــد قلـــوب را جـــذب کـــرد. در ســـفارش های جلســـۀ ســـال مقـــام معظـــم 
رهبـــری، ایشـــان انـــذار دادنـــد کـــه شـــما در حرکـــت جبهـــه ای بایـــد قلـــوب 
را جـــذب کنیـــد، ولـــو قشـــر خاکســـتری، بلکـــه مایـــل بـــه ســـیاه. یکـــی از 
دوســـتان نقـــل می کنـــد: یکـــی از آن تجربه هایـــی کـــه حـــس می کنـــم 
محـــل منصـــۀ ظهـــور کار جبهـــه ای بـــود و خـــودم تجربـــه کـــردم، جایـــی بـــود 
کـــه عالقـــۀ مشـــترک جبهـــۀ منـــا بـــا طیف هـــای مختلـــف را پیـــدا کـــردم کـــه 

در قالـــب برنامـــه ای مذهبـــی بـــود.
ـــن اســـت کـــه آمـــوزش   یکـــی از آســـیب های عناصـــر مـــا در جبهـــه ای
ندیده انـــد کـــه چگونـــه بـــا قشـــر خاکســـتری کار کننـــد؛ مقـــام معظـــم 

ــۀ »و أنـــذر« را رد  ــما مرحلـ ــد. شـ ــا همیـــن را می خواهـ ــری از مـ رهبـ
ــد، ولـــی  ــد بیایـ ــدا بزنیـ ــه خـــب، صـ ــد کـ ــا می فرماینـ ــاال آقـ ــد و حـ کردیـ
مراقـــب باشـــید »لأنفّضـــوا مـــن حولـــك«1 ، این هـــا از دوروبـــرت پراکنـــده 
می شـــوند. اگـــر مـــا در جاهایـــی رفتارهـــای زمختـــی داریـــم؛ بـــرای ایـــن 
ــم و نمی توانیـــم  ــوزش ندیده ایـ ــای ارتباطـــی را آمـ ــه مهارت هـ اســـت کـ
بـــا مـــردم رابطـــۀ مســـتقیم برقـــرار کنیـــم. مـــا ضعف هـــای ســـاختاری و 
تشـــکیالتی و کمبودهـــای ارتباطـــی داریـــم و بـــرای رفـــع آن بـــه ســـرپل 
ــواص،  ــد از طریـــق خـ ــتند. بایـ ــواص هسـ ــرپل خـ ــم و آن سـ ــاز داریـ نیـ
ــا  ــودی، از ایـــن ضعف هـ ــر خـ ــه در قشـ ــتری و چـ ــر خاکسـ ــه در قشـ چـ
عبـــور کـــرد. بچه هـــای انقالبـــی تقریبـــاً همـــه صفـــر و صـــدی هســـتند و 
معتقـــد نیســـتند کـــه بایـــد جبهـــه ای بســـازیم کـــه افـــراد درصـــدی را نیـــز 
بایـــد بپذیرنـــد. دبیـــر جبهـــه جنگ نـــرم نبایـــد ســـخت گیری کنـــد. اینجـــا 
بایـــد ایـــن فـــرد را در جبهـــه ببینـــد، هرچنـــد او نیایـــد دبیـــر یـــا کســـی کـــه 
می خواهـــد خـــط بدهـــد، بایـــد بدانـــد کـــه او هـــم خالئـــی را پـــر می کنـــد. 
بـــه نظـــر می آیـــد اینجـــا حقیقـــت، نـــگاه تقـــوی و همگانـــی و نـــگاه بـــه 
ـــی اگـــر  ـــن نگاه هـــا باعـــث می شـــود کـــه حت انقـــالب اســـالمی اســـت. ای
انســـان ضـــرورت چندانـــی نبینـــد کـــه قشـــر خاکســـتری را در مجموعـــۀ 
خـــود بیـــاورد، امـــا در ایـــن ماجـــرا و جنگـــی کـــه االن اتفـــاق افتـــاده اســـت، 
آن هـــا را ببینـــد کـــه می جنگنـــد. ایـــن اشـــتباه اســـت کـــه بگوییـــم حـــاال کـــه 
نیامـــدی مـــا هـــم حمایتـــت نمی کنیـــم و در جاهـــای دیگـــر نیـــز آن هـــا را 

1.آل عمران آیه ۱۵۹.
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ـــم.  رد کنی
در  حداقــل  می بریــم،  کار  بــه  را  جبهــه  لفــظ  وقتــی  بنابرایــن 
عرصــۀ فرهنــگ، بایــد جبهــه ای بــا افــراد مختلــف را در نظــر بگیریــم 
ــرای جبهــه بپذیریــم. ممکــن اســت جبهــۀ  و قشــرهای مختلــف را ب
مــا عضــوی داشــته باشــد یــا تشــکلی باشــد کــه حتــی در نهادهــای 
به ظاهــر ضدانقــالب فعالیــت می کنــد؛ ولــی ایــن فــرد عضــو جبهــه 
از  بــرای بعضــی  را  اپوزیســیون1   اســت. در تشــکل گاهــی حتــی 
بــرای مثــال، مــا تعــدادی ناشــر  اهــداف جبهــه بســیج می کننــد. 
انقالبــی و مذهبــی داریــم کــه عضــو مجمــع ناشــران انقالبی انــد 
و تکلیــف این هــا مشــخص اســت؛ امــا تعــدادی ناشــران نیــز کــه 
خواه ناخــواه یــا طبــق تعریفــی کــه اینجــا شــده اســت و بعضــی هــم 
ضدانقــالب  و  اپوزیســیون  و  ظلمــه  عملــۀ  شــده اند،  شناســایی 
هســتند. بســیاری از کســانی کــه در دام ایــن نشــرها می افتنــد، 
ناگزیرنــد؛ چــون در این طــرف جایگاهــی بــرای آن هــا مثــالً در ســورۀ 
ــراد بالأخــره  ــن اف ــف نشــده اســت. ای مهــر، نشــر معــارف و... تعری
آن هــا  و  هســتند  شهرســتان  یــک  در  بعضــاً  می خواهنــد.  ناشــر 
هــم متخصــص جذب کــردن نیروهــای بالتکلیــف. فــرد شــاید هیــچ 
علقــه ای هــم نــدارد، ولــی می گویــد این دیگــر در این حوزه تخصصی 
شــده اســت، کتابــش را می فرســتد و آن هــا هــم در ظالمانه تریــن 
شــکل ممکــن کتــاب را چــاپ می کننــد و ایــن فــرد به واســطۀ اینکــه 

1. در اصطالح سیاست، به مجموعه افراد و نهادهای مخالف اصل نظام سیاسی گفته می شود که 
درصدد براندازی نظام حاکم هستند.

کتابــش در آنجــا چــاپ شــده اســت، خواه ناخــواه بــه لیســت ســیاه 
مــی رود. اتفاقــاً ایــن فــرد نبایــد بــه لیســت ســیاه بــرود. ســفره ای 
ــر ســر ســفرۀ  ــوده اســت کــه ب ــن)ع( متصــور نب ــۀ امیرالمؤمنی در خان
معاویــه نشســته اســت. اگــر بــه او بگوینــد اینجــا ســفره ای اســت 
و غــذای بهتــر و اوضــاع مرتب تــری فراهــم اســت، قطعــاً می آیــد. 
ــه ای داشــته  ــل زاوی ــه هــر دلی ــی ب ــا نشــرهای انقالب ممکــن اســت ب
ــوع  ــن ن ــی داشــته باشــیم کــه ای ــد نشــرهای میان باشــد، امــا مــا بای
افــراد هــم جــذب شــوند. مثــالً اگــر بتوانیــم در حــوزۀ رمــان، نشــر 
تخصصــِی حرفــه ای راه انــدازی کنیــم، می بینیــم کــه یک بــاره بســیاری 
از کســانی کــه کارهایشــان را بــه انتشــارات آن طرفــی می دادنــد و بــه 
ظالمانه تریــن شــکل ممکــن مجبــور بــه عقــد قــرارداد می شــدند، 
اینجــا می آینــد تــا کتابشــان را منتشــر کننــد و بــا افتخــار بگوینــد مــا 

کتابمــان را اینجــا منتشــر کرده ایــم.
 ایـــن کار جریان ســـازی می خواهـــد. جریان ســـازِی آن هـــم قطعـــاً 
کاری نیســـت کـــه رســـانه های حزب اللهـــی و انقالبـــی بخواهنـــد انجـــام 
ــام  ــانه ها انجـ ــۀ میانـــی رسـ ــد در جبهـ ــازی آن بایـ ــد. جریان سـ دهنـ
ـــا  ـــرای مثـــال در روزنامـــۀ شـــرق ی گیـــرد؛ یعنـــی آدم هـــای میانـــی کـــه ب
ــای میانـــی ظرفیتـــی  ــد. ایـــن جبهه هـ ــزاری شـــفقنا کار می کننـ خبرگـ
را ایجـــاد می کننـــد کـــه جبهـــۀ رقیـــب تضعیـــف شـــود. مثـــاًل یکـــی از 
ـــد، کســـانی را  ـــاب چـــاپ می کن انتشـــارات آن طرفـــی کـــه ســـالیانه کت



جـــذب می کنـــد کـــه هیـــچ چـــاره ای ندارنـــد و گمـــان می کننـــد کـــه ایـــن 
ناشـــر بهتریـــن اســـت. حتـــی پـــول آن چنانـــی به عنـــوان حق التألیـــف 
بـــه آن هـــا نمی دهـــد و آن افـــراد، آن طـــور کـــه می خواهنـــد، کتابشـــان 
چـــاپ نمی شـــود. خـــود ایـــن نشـــر یـــک ســـری سانســـورها و کارهـــای 
عجیب  غریبـــی روی ایـــن کتاب هـــا انجـــام داده اســـت و از ایـــن قبیـــل. 
بنابرایـــن مـــا بـــه جبهـــه ای میانـــی نیازمندیـــم؛ امـــا ایـــن جبهـــۀ میانـــی 
ــد،  ــا فعالیـــت می کنـ ــۀ خـــط مقـــدم مـ ــه جبهـ ــزی کـ ــه آن تندوتیـ بـ

نیســـت و جبهـــۀ رقیـــب را تضعیـــف می کنـــد.
 ممکـــن اســـت ایـــن جبهـــۀ میانـــی از هـــر دو طـــرف مـــورد هجمـــه 
ــه  ــم آن تندوتیزهایـــی کـ ــنفکرها و هـ ــم روشـ ــرد؛ یعنـــی هـ ــرار بگیـ قـ
خبـــر ندارنـــد ایـــن جبهـــۀ میانـــی اســـت، آن را بزننـــد. در حالـــی کـــه 
ایـــن جبهه هـــای میانـــی هســـتند کـــه جبهـــۀ رقیـــب را شـــدیداً از بیـــن 
می برنـــد، یعنـــی از نفـــس می اندازنـــد. ایـــن افـــراد اظهـــار می کننـــد 
کـــه: آقـــا، تـــا حـــاال بـــِد مذهبی هـــا و انقالبی هـــا را بـــرای مـــا می گفتنـــد، 
در حالـــی کـــه این هـــا نـــه حـــق و نـــه پـــول مـــا را خورده انـــد و بـــه مـــا 
احتـــرام گذاشـــته اند. بنابرایـــن مـــا بـــه جبهه هـــای میانـــی نیـــاز داریـــم. 
در واقـــع جبهـــۀ میانـــی مســـیری در میـــدان جنـــگ اســـت و معبـــری 
میانـــی اســـت. اگـــر بخواهیـــم معبـــری میانـــی بـــاز کنیـــم، قطعـــاً از هـــر 
دو طـــرف می خـــورد و البتـــه اگـــر زیـــرک باشـــد، می توانـــد از هـــر دو 
طـــرف اســـتفاده کنـــد؛ یعنـــی از دشـــمن هـــم ســـواری و کمـــک بگیـــرد. 

یکـــی از موضوعـــات جنـــگ و عملیات هـــای روانـــی همیـــن اســـت. 

 گفتار هشتم:  روحیۀ جهادی 
از نکات حائز اهمیت در تشکیل جبهه، استمرار مبارزات علیه 
دشمن است که جز با روحیۀ جهادی محقق نخواهد شد. به نظر 
و  فرهنگی  قرارگاه  کلمۀ  یا  جبهه  کلمۀ  به کاربردن  دلیل  می رسد 
امثال این ها از طرف نایب امام زمان، القای روحیۀ مبارزه و تداوم 
مبارزات در باورمندان به آرمان های انقالب بوده است. می توان 
گفت مبارزه با دشمن تکلیفی الهی است و حفظ این تکلیف و 
معظم  مقام  است.  واجب  همه  بر  نهایی  پیروزی  تا  آن  استمرار 
َّهُ نَفًسا إاِّل وُسَعها«1  نگاه جدیدی  ُِّف الل رهبری دربارۀ آیۀ »الیَُکل
تکلیف  رفع  آیه  معنای  یک  فرمودند  و  کردند  باز  جبهه  برای 
است، اما معنای دیگر آن حفظ تکلیف است که اگر خدا در ما 
و مستضعفان نمی دید، به ما تکلیف نمی کرد. اگر این طور نگاه 
ِّهِ وَلَو  کنیم، یعنی خدا از ما خواسته که: »لِیُظهِرَهُ َعلَی الّدیِن کُل
الُمشرِکوَن«2  )دین خدا باید بر همۀ ادیان و مذاهب پیروز  کَرِهَ 
شود، حتی اگر استکبار و مشرکان نخواهند.( این حفظ تکلیف 
نیازمند روحیه ای جهادی است تا امر الهی محقق گردد یا حداقل 
جاهایی باید روحیه، روحیۀ جهادی باشد تا مانع بوروکراتیک کردن 

جبهه باشد. 

1.بقره آیه ۲۸۶.

2.توبه آیه ۳۳.
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اگر نگرش را نوعی دریافت از محیط بدانیم، بینش نتیجۀ نگرش ماست. نوع تفکر و بینش هر انسانی تعیینکنندۀ نوع زندگی و آیندۀ دنیوی و اخروی او خواهد بود. آگاهی درست انسان در هر کاری، حتی عبادات و افعال فردی در زندگی فرد تأثیری انکارناپذیر دارد و از سستیهای احتمالی جلوگیری میکند. امامعلی)ع( دراینباره فرمودهاند: »چه بسا روزهداری که از روزهداری خود جز گرسنگی و تشنگی بهرهای نمیبرد و چه 
بسا شبزندهداری که از شبزندهداری چیزی جز رنج و بیخوابی به دست نمیآورد! خوشا افطار و خواب زیرکان.«  در واقع بینش با بصیرت متفاوت است. بصیرت بهمعنی درک ریشۀ امور است؛ اما بینش که گاه به اشتباه آن را با بصیرت یکی میدانند، در حقیقت توانایی آیندهنگری است. اینکه هر فرد در آیندهاش چه میبیند و منتظر چه رخدادهایی است، حاصل بینش اوست.   بهطور کلی، به نوع نگرش هر فرد به وقایع و 
ً باید تبیین کنیم که میخواهیم افراد و  مسائل اطرافش بینش گفته میشود. یکی از اولین و شاید اصلیترین موانع در مسیر جبههسازی، نبودن نگاه جبههای است. اصلیترین ابزار برای شکلگیری جبهه، ارتقای دانش است؛ یعنی فهم اینکه امروزه جبهه ضرورت و حرکتی انتقالی از حالتی به حالت دیگر است. درکنکردن این مسئله شاید یکی از بزرگترین موانع در تشکیل جبهه باشد. افراد و عناصر باید به ضرورت برسند؛ مثال

عناصر را در موضوع فرهنگ در انقالب اسالمی جمع کنیم. ما باید کمک کنیم که عناصر را به این ضرورت برسانیم که بهتنهایی کاری از ما برنمیآید و باید جبهه شویم و کنار هم جمع شویم و بهسمتی حرکت کنیم. این احساس نیاز باید به کمال برسد تا به آن باور برسیم. باید در حوزۀ عملیات، مجموعۀ اقداماتی طراحی شود که شخص مزۀ کارکردن در جبهۀ مشترک را به همراه دوستانش بچشد تا موفقتر پیش برود. اگر 
نگرش را نوعی دریافت از محیط بدانیم، بینش نتیجۀ نگرش ماست. نوع تفکر و بینش هر انسانی تعیینکنندۀ نوع زندگی و آیندۀ دنیوی و اخروی او خواهد بود. آگاهی درست انسان در هر کاری، حتی عبادات و افعال فردی در زندگی فرد تأثیری انکارناپذیر دارد و از سستیهای احتمالی جلوگیری میکند. امامعلی)ع( دراینباره فرمودهاند: »چه بسا روزهداری که از روزهداری خود جز گرسنگی و تشنگی بهرهای نمیبرد و چه بسا 

شبزندهداری که از شبزندهداری چیزی جز رنج و بیخوابی به دست نمیآورد! خوشا افطار و خواب زیرکان.«  در واقع بینش با بصیرت متفاوت است. بصیرت بهمعنی درک ریشۀ امور است؛ اما بینش که گاه به اشتباه آن را با بصیرت یکی میدانند، در حقیقت توانایی آیندهنگری است. اینکه هر فرد در آیندهاش چه میبیند و منتظر چه رخدادهایی است، حاصل بینش اوست.   بهطور کلی، به نوع نگرش هر فرد به وقایع و 
ً باید تبیین کنیم که میخواهیم افراد و  مسائل اطرافش بینش گفته میشود. یکی از اولین و شاید اصلیترین موانع در مسیر جبههسازی، نبودن نگاه جبههای است. اصلیترین ابزار برای شکلگیری جبهه، ارتقای دانش است؛ یعنی فهم اینکه امروزه جبهه ضرورت و حرکتی انتقالی از حالتی به حالت دیگر است. درکنکردن این مسئله شاید یکی از بزرگترین موانع در تشکیل جبهه باشد. افراد و عناصر باید به ضرورت برسند؛ مثال

عناصر را در موضوع فرهنگ در انقالب اسالمی جمع کنیم. ما باید کمک کنیم که عناصر را به این ضرورت برسانیم که بهتنهایی کاری از ما برنمیآید و باید جبهه شویم و کنار هم جمع شویم و بهسمتی حرکت کنیم. این احساس نیاز باید به کمال برسد تا به آن باور برسیم. باید در حوزۀ عملیات، مجموعۀ اقداماتی طراحی شود که شخص مزۀ کارکردن در جبهۀ مشترک را به همراه دوستانش بچشد تا موفقتر پیش برود. اگر 
نگرش را نوعی دریافت از محیط بدانیم، بینش نتیجۀ نگرش ماست. نوع تفکر و بینش هر انسانی تعیینکنندۀ نوع زندگی و آیندۀ دنیوی و اخروی او خواهد بود. آگاهی درست انسان در هر کاری، حتی عبادات و افعال فردی در زندگی فرد تأثیری انکارناپذیر دارد و از سستیهای احتمالی جلوگیری میکند. امامعلی)ع( دراینباره فرمودهاند: »چه بسا روزهداری که از روزهداری خود جز گرسنگی و تشنگی بهرهای نمیبرد و چه بسا 

شبزندهداری که از شبزندهداری چیزی جز رنج و بیخوابی به دست نمیآورد! خوشا افطار و خواب زیرکان.«  در واقع بینش با بصیرت متفاوت است. بصیرت بهمعنی درک ریشۀ امور است؛ اما بینش که گاه به اشتباه آن را با بصیرت یکی میدانند، در حقیقت توانایی آیندهنگری است. اینکه هر فرد در آیندهاش چه میبیند و منتظر چه رخدادهایی است، حاصل بینش اوست.   بهطور کلی، به نوع نگرش هر فرد به وقایع و 
ً باید تبیین کنیم که میخواهیم افراد و  مسائل اطرافش بینش گفته میشود. یکی از اولین و شاید اصلیترین موانع در مسیر جبههسازی، نبودن نگاه جبههای است. اصلیترین ابزار برای شکلگیری جبهه، ارتقای دانش است؛ یعنی فهم اینکه امروزه جبهه ضرورت و حرکتی انتقالی از حالتی به حالت دیگر است. درکنکردن این مسئله شاید یکی از بزرگترین موانع در تشکیل جبهه باشد. افراد و عناصر باید به ضرورت برسند؛ مثال

عناصر را در موضوع فرهنگ در انقالب اسالمی جمع کنیم. ما باید کمک کنیم که عناصر را به این ضرورت برسانیم که بهتنهایی کاری از ما برنمیآید و باید جبهه شویم و کنار هم جمع شویم و بهسمتی حرکت کنیم. این احساس نیاز باید به کمال برسد تا به آن باور برسیم. باید در حوزۀ عملیات، مجموعۀ اقداماتی طراحی شود که شخص مزۀ کارکردن در جبهۀ مشترک را به همراه دوستانش بچشد تا موفقتر پیش برود. اگر 
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شبزندهداری که از شبزندهداری چیزی جز رنج و بیخوابی به دست نمیآورد! خوشا افطار و خواب زیرکان.«  در واقع بینش با بصیرت متفاوت است. بصیرت بهمعنی درک ریشۀ امور است؛ اما بینش که گاه به اشتباه آن را با بصیرت یکی میدانند، در حقیقت توانایی آیندهنگری است. اینکه هر فرد در آیندهاش چه میبیند و منتظر چه رخدادهایی است، حاصل بینش اوست.   بهطور کلی، به نوع نگرش هر فرد به وقایع و 
ً باید تبیین کنیم که میخواهیم افراد و  مسائل اطرافش بینش گفته میشود. یکی از اولین و شاید اصلیترین موانع در مسیر جبههسازی، نبودن نگاه جبههای است. اصلیترین ابزار برای شکلگیری جبهه، ارتقای دانش است؛ یعنی فهم اینکه امروزه جبهه ضرورت و حرکتی انتقالی از حالتی به حالت دیگر است. درکنکردن این مسئله شاید یکی از بزرگترین موانع در تشکیل جبهه باشد. افراد و عناصر باید به ضرورت برسند؛ مثال

عناصر را در موضوع فرهنگ در انقالب اسالمی جمع کنیم. ما باید کمک کنیم که عناصر را به این ضرورت برسانیم که بهتنهایی کاری از ما برنمیآید و باید جبهه شویم و کنار هم جمع شویم و بهسمتی حرکت کنیم. این احساس نیاز باید به کمال برسد تا به آن باور برسیم. باید در حوزۀ عملیات، مجموعۀ اقداماتی طراحی شود که شخص مزۀ کارکردن در جبهۀ مشترک را به همراه دوستانش بچشد تا موفقتر پیش برود. اگر 
نگرش را نوعی دریافت از محیط بدانیم، بینش نتیجۀ نگرش ماست. نوع تفکر و بینش هر انسانی تعیینکنندۀ نوع زندگی و آیندۀ دنیوی و اخروی او خواهد بود. آگاهی درست انسان در هر کاری، حتی عبادات و افعال فردی در زندگی فرد تأثیری انکارناپذیر دارد و از سستیهای احتمالی جلوگیری میکند. امامعلی)ع( دراینباره فرمودهاند: »چه بسا روزهداری که از روزهداری خود جز گرسنگی و تشنگی بهرهای نمیبرد و چه بسا 

شبزندهداری که از شبزندهداری چیزی جز رنج و بیخوابی به دست نمیآورد! خوشا افطار و خواب زیرکان.«  در واقع بینش با بصیرت متفاوت است. بصیرت بهمعنی درک ریشۀ امور است؛ اما بینش که گاه به اشتباه آن را با بصیرت یکی میدانند، در حقیقت توانایی آیندهنگری است. اینکه هر فرد در آیندهاش چه میبیند و منتظر چه رخدادهایی است، حاصل بینش اوست.   بهطور کلی، به نوع نگرش هر فرد به وقایع و 
ً باید تبیین کنیم که میخواهیم افراد و  مسائل اطرافش بینش گفته میشود. یکی از اولین و شاید اصلیترین موانع در مسیر جبههسازی، نبودن نگاه جبههای است. اصلیترین ابزار برای شکلگیری جبهه، ارتقای دانش است؛ یعنی فهم اینکه امروزه جبهه ضرورت و حرکتی انتقالی از حالتی به حالت دیگر است. درکنکردن این مسئله شاید یکی از بزرگترین موانع در تشکیل جبهه باشد. افراد و عناصر باید به ضرورت برسند؛ مثال
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عناصر را در موضوع فرهنگ در انقالب اسالمی جمع کنیم. ما باید کمک کنیم که عناصر را به این ضرورت برسانیم که بهتنهایی کاری از ما برنمیآید و باید جبهه شویم و کنار هم جمع شویم و بهسمتی حرکت کنیم. این احساس نیاز باید به کمال برسد تا به آن باور برسیم. باید در حوزۀ عملیات، مجموعۀ اقداماتی طراحی شود که شخص مزۀ کارکردن در جبهۀ مشترک را به همراه دوستانش بچشد تا موفقتر پیش برود. اگر 
نگرش را نوعی دریافت از محیط بدانیم، بینش نتیجۀ نگرش ماست. نوع تفکر و بینش هر انسانی تعیینکنندۀ نوع زندگی و آیندۀ دنیوی و اخروی او خواهد بود. آگاهی درست انسان در هر کاری، حتی عبادات و افعال فردی در زندگی فرد تأثیری انکارناپذیر دارد و از سستیهای احتمالی جلوگیری میکند. امامعلی)ع( دراینباره فرمودهاند: »چه بسا روزهداری که از روزهداری خود جز گرسنگی و تشنگی بهرهای نمیبرد و چه بسا 

شبزندهداری که از شبزندهداری چیزی جز رنج و بیخوابی به دست نمیآورد! خوشا افطار و خواب زیرکان.«  در واقع بینش با بصیرت متفاوت است. بصیرت بهمعنی درک ریشۀ امور است؛ اما بینش که گاه به اشتباه آن را با بصیرت یکی میدانند، در حقیقت توانایی آیندهنگری است. اینکه هر فرد در آیندهاش چه میبیند و منتظر چه رخدادهایی است، حاصل بینش اوست.   بهطور کلی، به نوع نگرش هر فرد به وقایع و 
ً باید تبیین کنیم که میخواهیم افراد و  مسائل اطرافش بینش گفته میشود. یکی از اولین و شاید اصلیترین موانع در مسیر جبههسازی، نبودن نگاه جبههای است. اصلیترین ابزار برای شکلگیری جبهه، ارتقای دانش است؛ یعنی فهم اینکه امروزه جبهه ضرورت و حرکتی انتقالی از حالتی به حالت دیگر است. درکنکردن این مسئله شاید یکی از بزرگترین موانع در تشکیل جبهه باشد. افراد و عناصر باید به ضرورت برسند؛ مثال
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بینش جبهه سازی

اگـــر نگـــرش را نوعـــی دریافـــت از محیـــط بدانیـــم، بینش نتیجۀ نگرش 
ماســـت. نـــوع تفکـــر و بینـــش هـــر انســـانی تعیین کننـــدۀ نـــوع زندگـــی و 
آینـــدۀ دنیـــوی و اخـــروی او خواهـــد بـــود. آگاهـــی درســـت انســـان در هـــر 
کاری، حتـــی عبـــادات و افعـــال فـــردی در زندگـــی فـــرد تأثیـــری انکار ناپذیـــر 
ــی)ع(  امام علـ ــد.  می کنـ ــری  جلوگیـ احتمالـــی  ــتی های  سسـ از  و  دارد 
ـــد: »چـــه بســـا روزه داری کـــه از روزه داری خـــود جـــز  ـــاره فرموده ان در این ب
گرســـنگی و تشـــنگی بهـــره ای نمی بـــرد و چـــه بســـا شـــب زنده داری کـــه 
ــز رنـــج و بی خوابـــی بـــه دســـت نمـــی آورد!  از شـــب زنده داری چیـــزی جـ

خوشـــا افطـــار و خـــواب زیـــرکان.«1 در  واقـــع بینـــش بـــا بصیـــرت متفـــاوت 
ــه  ــا بینـــش کـ ــور اســـت؛ امـ ــۀ امـ اســـت. بصیـــرت به معنـــی درک ریشـ
گاه بـــه اشـــتباه آن را بـــا بصیـــرت یکـــی می داننـــد، در  حقیقـــت توانایـــی 
آینده نگـــری اســـت. اینکـــه هـــر فـــرد در آینـــده اش چـــه می بینـــد و منتظـــر 
چـــه رخدادهایـــی اســـت، حاصـــل بینـــش اوســـت.  2به طـــور کلـــی، بـــه نـــوع 
نگـــرش هـــر فـــرد بـــه وقایـــع و مســـائل اطرافـــش بینـــش گفتـــه می شـــود.

گفتار اول:  فهم ضرورت جبهه سازی و کار جبهه ای
یکـــی از اولیـــن و شـــاید اصلی تریـــن موانـــع در مســـیر جبهه ســـازی، 
ــرای شـــکل گیری  ــزار بـ ــن ابـ ــه ای اســـت. اصلی تریـ ــگاه جبهـ ــودن نـ نبـ
جبهـــه، ارتقـــای دانـــش اســـت؛ یعنـــی فهـــم اینکـــه امـــروزه جبهـــه ضـــرورت 
و حرکتـــی انتقالـــی از حالتـــی بـــه حالـــت دیگـــر اســـت. درک نکـــردن ایـــن 
مســـئله شـــاید یکـــی از بزرگ تریـــن موانـــع در تشـــکیل جبهـــه باشـــد. 
افـــراد و عناصـــر بایـــد بـــه ضـــرورت برســـند؛ مثـــاًل بایـــد تبییـــن کنیـــم کـــه 
می خواهیـــم افـــراد و عناصـــر را در موضـــوع فرهنـــگ در انقـــالب اســـالمی 
جمـــع کنیـــم. مـــا بایـــد کمـــک کنیـــم کـــه عناصـــر را بـــه ایـــن ضـــرورت 
برســـانیم کـــه به تنهایـــی کاری از مـــا برنمی آیـــد و بایـــد جبهـــه شـــویم و 
کنـــار هـــم جمـــع شـــویم و به ســـمتی حرکـــت کنیـــم. ایـــن احســـاس نیـــاز 
بایـــد بـــه کمـــال برســـد تـــا بـــه آن بـــاور برســـیم. بایـــد در حـــوزۀ عملیـــات، 
مجموعـــۀ اقداماتـــی طراحـــی شـــود کـــه شـــخص مـــزۀ کارکـــردن در جبهـــۀ 

1.علی بن ابی طالب)ع(، نهج البالغه، ترجمۀ محمد دشتی.
Be.live.ir .2

سایر موضوعات
بینش جبهه سازی

میزان مطالب مطرح شده پیرامون 
مبحث بینش جبهه سازی 
نسبت به کل مطالب
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تا وقتی خلق واژه 
نکنیم، نمی توانیم 

فرهنگ سازی 
کنیم و تا وقتی 

فرهنگ سازی 
نکنیم، نمی توانیم 

گفتمان سازی 
کنیم و تا وقتی 
گفتمان سازی 

نکنیم، نمی توانیم 
جبهه سازی کنیم.

مشـــترک را بـــه همـــراه دوســـتانش بچشـــد تـــا موفق تـــر 
پیـــش بـــرود.

یکـــی از مهم تریـــن مســـائل ایـــن اســـت کـــه بایـــد فهـــم 
جبهـــه ای ایجـــاد کنیـــم. ایجـــاد فهـــم کار جبهـــه ای بســـیار 
ــه  ــر تشـــکل های دغدغه منـــدی را کـ اگـ ــم اســـت.  مهـ
شناســـایی کردیم ، به ضرورت کار هماهنگ و مشـــترک 
نرســـند، هیـــچ کاری نمی توانیـــم انجـــام دهیـــم. زمانـــی 
ــاظ  ــا را به لحـ ــم این هـ ــه بتوانیـ ــد کـ ــاق می افتـ ایـــن اتفـ
ــن  ایـ ــرورت  ــم و ضـ ــد دهیـ ــئله، رشـ ــم و درک مسـ فهـ
ارتبـــاط و اتصـــال را برایشـــان روشـــن کنیـــم. بایـــد عمـــق 
معرفتـــی افـــراد را دربـــارۀ کلیـــت فضـــای انقـــالب اســـالمی 
بیشـــتر کنیـــم؛ چـــون میـــزان تقیـــد افـــراد بـــه نـــزاع و نبـــرد 
ـــزان فهمشـــان از کلیـــت مســـئله  ـــدازۀ می فرهنگـــی به ان
ــده اند و از  ــه دور هـــم جمـــع شـ ــده ای کـ ــرا عـ اســـت. چـ
شـــب و روز و زندگـــی و آینـــده و همه چیزشـــان گذشـــته  
ــؤال  ــه ای عمـــل نمی کننـــد؟ سـ ــا آمده انـــد، جبهـ و اینجـ
اصلـــی دقیقـــاً اینجاســـت. چـــه عاملـــی باعـــث می شـــود 
فـــردی بـــا ایـــن تـــوان، جبهـــه ای عمـــل نکنـــد؟ بـــه نظـــر 
می رســـد علـــت آن، نرســـیدن بـــه ضـــرورت و نفهمیـــدن 
کار جبهـــه ای باشـــد؛ در  واقـــع نداشـــتن درک صحیـــح از 

جبهـــه ای عمـــل کـــردن باعـــث ایـــن اتفـــاق می شـــود. مـــا 
می توانیـــم از ایـــن عناصـــر فرهنگـــی بپرســـیم: شـــما کـــه 
مشـــغول انجـــام ایـــن کار هســـتید، آیـــا جبهـــه یـــا نهـــاد 
دیگـــری نیســـت کـــه ایـــن کار را انجـــام داده باشـــد؟ جـــای 
خالـــی نهـــاد دیگـــری را نمی بینیـــد؟ ایـــن کار قبـــاًل انجـــام 

نشـــده اســـت؟ اصـــاًل وظیفـــۀ شـــما ایـــن اســـت؟
ــد  ــا بایـ ــه مـ ــترک از اینکـ ــازی، فهـــم مشـ در جبهه سـ
جبهـــه شـــویم، بـــر همـــۀ مســـائل اولویـــت دارد. وقتی این 
ضـــرورت ایجـــاد شـــود، انگیـــزۀ انجـــام کار نیـــز بـــه وجـــود 
ــه می خواهیـــم  ــد کـ ــد. گاهـــی پیـــش می آیـ ــد آمـ خواهـ
ــریک  ــه ای شـ ــات جبهـ ــدان را در عملیـ ــردم کـــف میـ مـ
کار  در  ــم  می خواهیـ را  ــا  ارگان هـ ــم  هـ گاهـــی  ــم،  کنیـ
ــد  ــر می رسـ ــه نظـ ــم. بـ ــرار دهیـ ــیری قـ ــه ای در مسـ جبهـ
ـــا همیـــن ظرفیت هایـــی کـــه داریـــم، هـــم در حـــوزۀ  کـــه ب
کـــف جامعـــه و هـــم در حـــوزۀ آن ارگان هـــا و هـــم در حـــوزۀ 
حکومتـــی می توانیـــم ایـــن کار را انجـــام بدهیـــم؛ به شـــرط 
اینکـــه بتوانیـــم مفهـــوم کار جبهـــه ای و ضـــرورت آن را بـــه 
ــان اســـت و  ــه قـــدرت در دستشـ ــزرگان و آن هایـــی کـ بـ
آن هایـــی کـــه در رأس نظـــام هســـتند، بفهمانیـــم. اگـــر 
ــود و  ــم شـ ــا حاکـ ــور مـ ــه ای در کشـ ــم کار جبهـ ایـــن فهـ
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بـــرکات آن بـــرای مـــردم گفتـــه شـــود، خود به خـــود بـــه ایـــن ســـمت حرکـــت 
ــم. می کنیـ

می تـــوان گفـــت انگیـــزۀ فهـــم ضـــرورت ایجـــاد جبهـــه، مقولـــه ای اســـت 
کـــه 70 تـــا 80درصـــد کار مـــا را پیـــش می بـــرد. اگـــر افـــراد بـــه ایـــن بـــاور 
برســـند، قـــدرت گذشـــتن از آن شـــهوات ســـازمانی را پیـــدا می کننـــد. 
یعنـــی بگویـــد: مـــن از فـــرد بـــه کار جمعـــی و ســـازمانی عبـــور کـــردم و حـــاال 
ایـــن تشـــکیالت بلوغـــی پیـــدا کـــرده و بایـــد از آن عبـــور کنـــم و بـــه نـــگاه 
جبهـــه ای و شـــبکه ای برســـم. البتـــه ممکـــن اســـت صرفـــاً بـــا آمـــوزش هـــم 
حاصـــل نشـــود. در  حقیقـــت، مـــا بـــه حاصـــل جمعیـــت قائـــل هســـتیم؛ 

جبهـــه یعنـــی همیـــن.
ــاد  ــزه ایجـ ــادی آرام آرام انگیـ ــگاه اعتقـ ــا نـ ــاید بـ ــراد، شـ در درون افـ
ــاع  ــه گاهـــی در اوضـ ــاً محکمـــی کـ ــتدالالت بعضـ ــاًل از اسـ ــود. مثـ شـ
فعلـــی اســـتفاده می شـــود، ایـــن اســـت کـــه وقتـــی شـــما در جبهـــه ای 
پیـــروز شـــوید، شـــهید می خواهیـــد؛ یعنـــی بایـــد کســـانی از شـــهوت 
حیـــات گذشـــته باشـــند. در فضـــای ســـازمانی و جبهـــه ای هـــم تقریبـــاً 
همیـــن گونـــه اســـت؛ همـــۀ ایـــن حرف هـــا را بایـــد بزنیـــم کـــه اگـــر روزی 
بـــه ایـــن نتیجـــه رســـیدیم کـــه وجـــود ســـازمان مـــا بـــه جبهـــه ضـــرر می زنـــد 
یـــا اگـــر نباشـــیم، جبهـــه محکم تـــر شـــکل می گیـــرد یـــا شهید شـــدن مـــا 
کمـــک می کنـــد، بایـــد بپذیریـــم. در خصـــوص اینکـــه در اوضـــاع فعلـــی 
عناصـــر اصلـــی جبهه ســـاز بـــه فهـــم و ضـــرورت جبهه ســـازی رســـیده اند 

یـــا نـــه، دو نظـــر وجـــود دارد:
ــم؛  ــدا نکرده ایـ ــه ای پیـ ــوز فهـــم جبهـ ــا هنـ ــد مـ 1. برخـــی معتقدنـ
چـــون از ابتـــدا هرکســـی داخـــل کشـــتی در جـــای خـــودش نشســـته 
و گفتـــه ایـــن جـــای مـــن اســـت و اگـــر ســـوراخ می کنـــم، بـــه دیگـــران 
ربطـــی نـــدارد. بـــه عبارتـــی خیلـــی جزیـــره ای عمـــل کرده ایـــم؛ گروهـــی 
و تشـــکیالتی عمـــل نکرده ایـــم. کمـــی زمـــان الزم اســـت تـــا بـــه ایـــن 
ـــم و  ـــه تولیـــد کرده ای فهـــم مشـــترک برســـیم؛ چرا کـــه ایـــن دانـــش را ن
نـــه خودمـــان دربـــارۀ آن چیـــزی می دانیـــم؛ بلکـــه کامـــاًل توافقـــی و بـــا 
مجموعـــه ای از دانش هـــا یـــا تجربه هایـــی کـــه از این طـــرف و آن طـــرف 

کســـب می کنیـــم، جلـــو می رویـــم.
ـــاً  ـــۀ فرهنـــگ تقریب ـــد کـــه فهـــم جبهـــه در الی ـــز معتقدن 2. برخـــی نی
شـــکل گرفتـــه اســـت. نـــه اینکـــه مـــا جبهـــه را تشـــکیل دادیـــم؛ ولـــی 
همیـــن کـــه از تهاجـــم فرهنگـــی و شـــبیخون و ناتـــوی فرهنگـــی حـــرف 
می زنیـــم، یعنـــی فهمـــی از جبهـــۀ مقابـــل و کار جبهـــه ای داریـــم؛ ولـــی 
متأســـفانه جبهـــه از لحـــاظ فکـــری و علمـــی شـــکل نگرفتـــه و مـــا بـــا 
طـــرف مقابـــل از لحـــاظ فکـــری و علمـــی خصوصـــاً در حـــوزۀ آمـــوزش و 
تربیـــت هیـــچ وجـــه تمایـــزی نداریـــم. در واقـــع شـــیوۀ تربیتی و آموزشـــی 
و تعلیمـــی خـــود را از اول انقـــالب تـــا حـــاال کمـــاکان در ریلـــی پیـــش 
می بریـــم کـــه جبهـــۀ اســـتکبار گذاشـــته اســـت و اصـــاًل فکـــر نمی کنیـــم 
ــه از انقـــالب  ــال کـ ــد از چندیـــن سـ ــود دارد. بعـ ــم وجـ ــری هـ راه دیگـ
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گذشـــته اســـت، کم کـــم متوجـــه می شـــویم هـــم داعیـــۀ انقالبی بـــودن 
ــم و تربیتـــی و  ــراد دین فهـ افـ ــم  ــتیم و هـ ــدار هسـ ــم دینـ ــم، هـ داریـ
دل ســـوزی داریـــم، امـــا در سیســـتم آموزشـــی مـــا چـــه آموزش و پـــرورش 
و چـــه آمـــوزش عالـــی، افـــرادی انقالبـــی تربیـــت نمی شـــود. علتـــش 
ایـــن اســـت کـــه اساســـاً فهـــم جبهـــه ای در الیـــۀ فکـــری و علمـــی نداریـــم. 
ــا  ــا ایـــن اســـت کـــه کم کـــم افـــراد را مجـــاب کنیـــم تـ البتـــه وظیفـــۀ مـ
کار تشـــکیالتی کننـــد؛ کار تشـــکیالتی نیـــز زمانـــی اثـــر می گـــذارد کـــه 

ــد. ــبکه ای باشـ ــورت شـ ــته و به صـ به هم پیوسـ

گفتار دوم:   فهم مشترک از جبهه سازی
وقتـــی جبهـــه ای می خواهـــد شـــکل بگیرد، هســـتۀ مرکـــزی جبهه حتماً 
بایـــد در الیه هـــای مختلفـــی هم فکـــر و هم عقیـــده باشـــند تـــا بتواننـــد بـــه 
پیوســـتگی برســـند. اصالً باید مثل پیکرۀ واحد باشـــند. به عنوان مثال 
اگـــر دو دســـت از یـــک نفـــر قـــرض بگیریـــم، یـــک ســـر هـــم از نفـــر دیگـــری 
قـــرض بگیریـــم و چســـب بزنیـــم، شـــبیه آدم می شـــود؛ ولـــی مثـــل پیکـــری 
واحـــد عمـــل نمی کنـــد. گاهـــی هـــم پیـــش می آیـــد کـــه ایـــن اعضا و جـــوارح 
طـــوری بـــا هـــم ترکیـــب شـــده کـــه پیکـــره ای واحـــد اســـت. وقتـــی نظـــام مغز 
ـــا  هـــم عمـــل می کننـــد. در جبهه ســـازی نیـــز  تصمیـــم می گیـــرد، همـــه ب
یکـــی از اولیـــن کارهایـــی کـــه بایـــد انجـــام دهیـــم، ایـــن اســـت کـــه ادبیـــات 
ــه کار  ــه را بـ ــرا وقتـــی واژۀ جبهـ ــیم؛ زیـ ــته باشـ ــترک داشـ و فهمـــی مشـ

می بریـــم، ممکـــن اســـت در ذهـــن مـــا مفهومـــی داشـــته باشـــد و در ذهـــن 
دیگـــری مفهـــوم دیگـــری داشـــته باشـــد؛ اگـــر ایـــن ادبیـــات و فهـــم یکســـان 
نشـــود، مثـــل آن اســـت کـــه می خواهیـــم بـــه جنـــگل برویـــم و می گوییـــم 
ســـاعت هایمان را بـــا هـــم تنظیـــم کنیـــم؛ اگـــر ایـــن ســـاعت و آن ادبیـــات 

بـــا  هـــم تنظیـــم نباشـــد، بـــه مشـــکل می خوریـــم.
ادبیـــات مشـــترک مســـئلۀ مهمـــی اســـت کـــه بـــه فهـــم مشـــترک کمـــک 
می کنـــد؛ زیـــرا فهـــم مشـــترک به نظـــر مشـــترک می رســـد و نظـــر مشـــترک 
بـــه اقـــدام مشـــترک منجـــر می شـــود؛ ولـــی متأســـفانه چـــون ایـــن ادبیـــات 
ــاع  ــات دفـ ــا ادبیـ ــر بـ ــود. اگـ ــروز اختـــالل می شـ ــدارد، باعـــث بـ ــود نـ وجـ
مقـــدس یـــا نظامـــی بـــه ایـــن مســـئله توجـــه کنیـــم، کنـــار هـــم قـــرار گرفتـــن 
افـــراد نبایـــد الزامـــاً نشـــان مشـــخصی داشـــته باشـــد و زیـــر پرچـــم ســـاختار 
ســـازمانی باشـــد کـــه به عنـــوان مثـــال بگوییـــم مـــن فرمانـــده یـــا نیـــروی 

شـــما می شـــوم، برویـــم فـــالن کار را انجـــام بدهیـــم.
ــدا  ــه ابتـ ــد، ایـــن اســـت کـ ــه ذهـــن می رسـ ــه بـ ــئله ای کـ اولیـــن مسـ
بایـــد در فکرمـــان بـــه گفتمـــان واحـــدی برســـیم؛ چراکـــه می خواهیـــم در 
مواجهـــه بـــا دشـــمنی کـــه در حـــال حملـــه اســـت، آرایـــش پدافنـــدی و بعـــد 
آرایـــش آفنـــدی بگیریـــم کـــه ایـــن آرایـــش، اهمیـــت بســـیاری دارد. وقتـــی 
مـــا آرایـــش پدافنـــدی می گیریـــم، می خواهیـــم مقابلـــه کنیـــم؛ بنابرایـــن 
اول بایـــد اوضـــاع را بســـنجیم و بعـــد حملـــه کنیـــم. بـــرای رســـیدن بـــه آن 
آرایـــش، نیـــروی مـــا حتمـــاً نبایـــد در مواجهـــه بـــا آن شـــکل و ســـاختار، 
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گـــردان و گروهانـــی ذیـــل یـــک نـــام باشـــد؛ همـــان طـــور کـــه در ســـال های 
دفـــاع مقـــدس، مـــردم را به عنـــوان نیـــروی مردمـــی می دیدیـــم کـــه تنهـــا 
بـــا آن ادبیـــات آشـــنا می شـــدند و بعـــد کنـــار فـــرد موظـــف و دارای رســـالت 
ــه  ــد بـ ــرار گرفتـــن، اول بایـ ــم قـ ــار هـ ــرای در کنـ ــد. بـ ــازمانی می آمدنـ سـ

گفتمـــان واحـــد برســـیم تـــا ادبیاتمـــان یکپارچـــه شـــود.
ــه و  ــوا و برنامـ ــه گانۀ محتـ ــم سـ ــه الزم اســـت مفاهیـ در بحـــث جبهـ
ســـازمان را تعریـــف کنیـــم. برخـــی فقـــط بُعـــد ســـازمانی را از جبهه ســـازی 
می فهمنـــد و در مرحلـــۀ اول ســـراغ فیزیـــک افـــراد می رونـــد و می گوینـــد 
ــه اولویـــت اول در  ــرد؛ در حالـــی کـ ــع کـ ــا را دور هـــم جمـ ــد این هـ بایـ
مـــدل جبهه ســـازی ، محتواســـت، نـــه ســـازمان. جبهـــه از محتـــوا شـــروع 
می شـــود. همچنـــان کـــه در حـــال حاضـــر می بینیـــم بعـــد از ده ســـال، 
ــارۀ  ــم و دربـ ــه مشـــکل داریـ ــوم جبهـ ــترک از مفهـ ــوز در فهـــم مشـ هنـ
نســـبِت جبهه، تشـــکل، تشـــکیالت و... به فهم مشـــترکی نرســـیده ایم. 
پـــس ابتـــدا بایـــد ســـراغ محتـــوا برویـــم. یکـــی از مصادیـــق محتوایـــی، 
ـــا اصـــول،  ـــه ت ـــای کلیدواژه هاســـت؛ از جبهـــه گرفت مشـــخص کردن معن
ــا  ــد. تـ ــوا می آیـ ــا در محتـ ــۀ این هـ ــه همـ ــع و... کـ ــوازم، موانـ مبانـــی، لـ
ـــا وقتـــی  وقتـــی خلـــق واژه نکنیـــم، نمی توانیـــم فرهنگ ســـازی کنیـــم و ت
ــا وقتـــی  ــازی کنیـــم و تـ ــازی نکنیـــم، نمی توانیـــم گفتمان سـ فرهنگ سـ

ــازی کنیـــم. ــم، نمی توانیـــم جبهه سـ ــازی نکنیـ گفتمان سـ
بـــرای مثـــال، مقـــام معظـــم رهبـــری می فرماینـــد: اقتصـــاد مقاومتـــی؛ 

اقتصـــاد مقاومتـــی واژۀ جدیـــدی اســـت کـــه ایشـــان خلـــق کرده انـــد. بعـــد 
می فرماینـــد کـــه ایـــن بایـــد در ســـطح جامعـــه بـــه فرهنـــگ تبدیـــل شـــود، 
نـــه بـــا چنـــد همایـــش و بنـــر و کارهـــای ویترینـــی. فرهنـــگ مثـــل هواســـت 
کـــه همـــه آن را تنفـــس می کننـــد. همه بایـــد در فضای اقتصاد مقاومتی 
تنفـــس کننـــد. ایـــن کم کـــم بـــه گفتمـــان تبدیـــل می شـــود. همـــان طـــور 
کـــه مـــا در فهـــم جبهـــه مشـــکل داریـــم، خیلـــی اوقـــات در به کارگیـــری 
واژگان و اســـتخدام کلمـــات نیـــز خطـــا می کنیـــم. مثـــاًل از فرهنگ ســـازی 
بـــه گفتمان ســـازی تعبیـــر می کنیـــم. در بســـیاری از اوقـــات واژه ســـازی 
ـــا گفتمان ســـازی اشـــتباه می گیریـــم. مجموعـــۀ ایـــن  و جریان ســـازی را ب
افـــکار کـــه در رفتـــار افـــراد پدیـــد می آیـــد، موجـــی کـــه جـــاری می کنـــد و 
جریانـــی کـــه بـــه راه می انـــدازد، بـــه گفتمـــان غالـــب جامعـــۀ انســـانی در 
یـــک موضـــوع یـــا مناســـبت یـــا اوضـــاع زمانـــی خـــاص تبدیـــل خواهـــد شـــد. 
براینـــد مجموعـــۀ این هـــا، گفتمـــان اســـت. پـــس مـــا تـــا نظـــام واره تعریـــف 
ـــا راه هـــا را بـــه جبهـــه تبدیـــل  نکنیـــم، نمی توانیـــم حتـــی همیـــن الفـــاظ ی

کنیم.
ــم؛ یعنـــی  ــام دهیـ ــا را انجـ ــازی مدل هـ ــد جبهه سـ ــات بایـ ــی اوقـ گاهـ
نظمـــی دقیـــق و نظـــام واره ای از ایـــن مســـائل بـــه دســـت بیاوریـــم. برخـــی 
ــا مطلـــب،  ــوع یـ ــد و در یـــک موضـ ــوا می رونـ ــال محتـ ــم فقـــط دنبـ هـ
جســـت وجوی زیـــادی می کننـــد. اگـــر نیروهـــای مـــا فهـــم کار جبهـــه ای 
نداشـــته باشـــند، به هیچ وجـــه کار جلـــو نمـــی رود. فقـــط ماننـــد مؤسســـۀ 



بزرگـــی می شـــویم کـــه کارهـــای بـــزرگ انجـــام می دهـــد.
بنابرایـــن نیـــاز داریـــم کـــه در جبهـــه بـــه فهـــم مشـــترکی از مســـائل و 
مباحـــث برســـیم. ایـــن مشـــکل در ســـطح کشـــور هـــم وجـــود دارد؛ به طـــور 
مثـــال از تعبیـــرات و کلیدواژه هـــای مقـــام معظـــم رهبـــری، ســـوءفهم ها و 
ـــن امـــر ســـبب می شـــود کـــه  ـــرد و همی ســـوءتفاوت هایی صـــورت می گی
در عرصـــۀ عمـــل نیـــز نوعـــی تشـــتت وجـــود داشـــته باشـــد. شـــاید یکـــی از 
راه هـــای رفـــع ایـــن مشـــکل، ایـــن باشـــد کـــه کســـانی کـــه در عرصـــۀ عمـــل 
کار می کننـــد، ایـــن واژه هـــا و مفاهیـــم را از منظـــر خودشـــان تعریـــف کنند 
و مـــا ایـــن دانـــش را جمـــع آوری کنیـــم. بـــه نظـــر می رســـد جبهـــه بایـــد 
ادبیـــات خـــاص خـــودش را ابـــداع کنـــد و ایـــن ادبیـــات بایـــد به ســـمت 

مبناهـــای دینـــی و قرآنـــی بـــرود.
متأســـفانه جبهـــۀ مـــا، هـــم در الیـــۀ دانـــش و هـــم در الیـــۀ عملیات هـــا 
به شـــدت نابالـــغ اســـت؛ یعنـــی اصـــاًل بیـــن ایـــن دو و نقشـــی را کـــه بایـــد بـــا 
هـــم ایفـــا کننـــد، تفاوتـــی قائـــل نیســـت. ایـــن دوران گـــذر از ســـاختارهای 
ســـازمانی بـــه ســـاختارهای شـــبکه ای و از آن طـــرف هـــم نـــگاه بـــه گـــذر 
از تشـــکیالت اختصاصـــی و تشـــکیالت جبهـــه ای، بســـیار کُنـــد انجـــام 
می شـــود؛ بنابرایـــن این هـــا باهـــم خلـــط می شـــود؛ بدیـــن معنـــا کـــه بایـــد 
بفهمیـــم دقیقـــاً در کـــدام جبهـــه در حـــال نقش آفرینـــی هســـتیم؛ کجـــا 
بایـــد حرکـــت کنیـــم؛ کجـــا بایـــد بایســـتیم. گاهـــی فرمانـــده باعـــث رشـــد 
می شـــود، در الیـــۀ بدنـــۀ همیـــن رشـــد، حرکـــت و صحـــت حرکـــت شـــکل 

می گیـــرد؛ یعنـــی گاهـــی فکرهـــا تنظیـــم می شـــود.
یکـــی از راهکارهایـــی کـــه در شبکه ســـازی می توانـــد مـــا را در رســـیدن 
بـــه فهـــم مشـــترک یـــاری کنـــد، اســـتفاده از اردوهایـــی اســـت کـــه بتوانیـــم 
ـــه فهمـــی مشـــترک برســـیم. در  واقـــع  ـــم و ب ـــراد را دور هـــم جمـــع کنی اف
شبکه ســـازی، بیشـــتر ایجـــاد فهـــم اســـت. وقتـــی مـــا از ایجـــاد فهـــم حـــرف 
می زنیـــم، در یـــک مقـــام از ایجـــاد توانایـــی جدیـــدی ســـخن می گوییـــم؛ 
یعنـــی در حـــال توانمندســـازی فـــردی هســـتیم کـــه فهـــم جدیـــدی برایـــش 
ایجاد شـــود. در این معنا شبکه ســـازی به توانمندســـازی گره می خورد.

مـــا گاهـــی در بحـــث تشـــکیل جبهـــۀ فرهنگـــی انقـــالب فکـــر می کنیـــم 
فهـــم مشـــترکی از انقـــالب اســـالمی داریـــم. بـــه همیـــن علـــت کارهایـــی 
انجـــام می دهیـــم و در نتیجـــه بیـــن راه، یـــا شکســـت یـــا انقســـام یـــا جدایی 
اتفـــاق می افتـــد. انســـانی کـــه فهـــم انقـــالب اســـالمی داشـــته باشـــد و آن 
فهـــم و اولویـــت را در کارش مدنظـــر داشـــته باشـــد، اگـــر صمیمیـــت هـــم 
نباشـــد، می توانـــد آن را بـــه وجـــود آورد. مثـــاًل برخـــی می گوینـــد کســـانی 
کـــه در ایـــن کار یکدیگـــر را می بیننـــد، گویـــا ده بیســـت ســـال اســـت کـــه 
بـــا  هـــم آشـــنا هســـتند و می داننـــد درد و دغدغـــه چـــه چیـــزی اســـت. در 
 واقـــع، بحثـــی کـــه در عنصـــر صمیمیـــت وجـــود دارد، اخـــالق اســـت کـــه 
حتـــی در جنـــگ ســـخت هـــم داشـــته ایم. در آن زمـــان کســـانی بودنـــد کـــه 
به خاطـــر مبنـــای جنگیـــدن ایســـتاده بودنـــد و گاهـــی خیلـــی بداخالقی هـــا 

ی نیـــز دیـــده بودنـــد.
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گفتار سوم:  تشخیص درست خط تخاصم
آن چیـــزی کـــه مـــا بـــرای جبهـــه در  نظـــر گرفته ایـــم، بحـــث فرهنگـــی 
جبهـــه اســـت. واقعیـــت ایـــن اســـت کـــه مـــا درگیـــر نوعـــی الگوریتـــم جدیـــد 
جنگـــی بـــه نـــام جنگ هـــای ترکیبـــی هســـتیم. ایـــن درگیـــری صرفـــاً جنـــگ 
فرهنگـــی نیســـت. بـــه همیـــن جهـــت الگوهایـــی کـــه مـــا بـــرای جبهه ســـازی 
و تشکل ســـازی یـــا بحـــث تولیـــد جنبش هـــای تأثیرگـــذار داریـــم، آن چنـــان 
اثربخـــش نیســـتند؛ چـــون مفهوم جنـــگ جدیـــد را درک نکرده ایم و رصد 
مـــا دربـــارۀ ایـــن مســـئله ضعیـــف بـــوده اســـت. بنابرایـــن آن چیـــزی کـــه در 
ابتـــدا بایـــد در ایـــن موضـــوع توجـــه کنیـــم، شـــناخت فضـــای جنگـــی فعلـــی 

اســـت.
در ســـال 1990 جوزف نای مفهوم soft power را مطرح کرد، یعنی 
»قـــدرت نـــرم آمریـــکا«. در ســـال 2003 هیـــالری کلینتـــون گفـــت: بایـــد 
متدولـــوژی رفتـــاری بـــه smart power تغییـــر پیـــدا کنـــد، یعنـــی »قدرت 
هوشـــمند«. آن چیـــزی کـــه در حـــال حاضـــر درگیـــر آن هســـتیم، قـــدرت 
هوشـــمند اســـت. اخیـــراً ســـال 200۶ مرکـــز عالـــی ارتباطـــات اســـتراتژیک 
ناتـــو، هایبریـــد وایفـــر یعنـــی جنگ هـــای ترکیبـــی را مطـــرح کـــرد؛ یعنـــی 
جنـــگ اقتصـــادی، جنـــگ فرهنگـــی، عملیـــات روانـــی، جنـــگ ســـایبری، 
جنـــگ دیپلماســـی، نیروهـــای ایدئولوژیـــک، نیروهـــای دولتـــی، نیروهـــای 
غیـــر دولتـــی. بـــا توجـــه بـــه ایـــن مســـئله ایـــن ســـؤال مطـــرح می شـــود کـــه 

آیـــا ســـاز و کار مـــا در متشکل ســـازی یـــا جبهه ســـازی درســـت اســـت؟ مـــا 
صرفـــاً یـــک بُعـــد قضیـــه را در نظـــر می گیریـــم، در صورتـــی کـــه در لبـــۀ 
جبهـــۀ نبـــرد، همـــۀ ایـــن جنگ هـــا را به صـــورت ترکیبـــی علیـــه خودمـــان 

می بینیـــم. بـــرای همیـــن اســـت کـــه ســـاز و کار مـــا کارایـــی الزم را نـــدارد.
ــای  ــه فضـ ــه ای اســـت کـ ــۀ ترکیبـــی به گونـ ــه جبهـ ــه اینکـ ــه بـ ــا توجـ بـ
عملیـــات همـــواره در حـــال تغییـــر اســـت و از طرفـــی تنوعـــات فکـــری در 
ســـطح جامعـــه تـــا حـــدی زیـــاد اســـت، این طـــور نیســـت کـــه مـــا بگوییـــم 
ــوم  ــه معلـ ــم کـ ــز داریـ ــزار خاک ریـ ــا هـ ــه مـ ــم؛ بلکـ ــز داریـ یـــک خاک ریـ
نیســـت آن طـــرف چـــه کســـی اســـت و مـــا در این طـــرف چـــه هســـتیم؛ 
بنابرایـــن بـــا توجـــه بـــه ایـــن مســـئله، تحقـــق دو امـــر از ضروریـــات کار در 

جبهـــۀ فرهنگـــی اســـت:
1. شـــناخت دشـــمن و نـــگاه باطـــل: تعیین کـــردن نگاه هـــا، نـــه تعییـــن 
جبهـــه؛ یعنـــی بیـــن این همـــه نـــگاه، کـــدام نـــگاه حـــق اســـت و کـــدام نـــگاه 
ـــه وجـــود  ـــری ب ـــم، درک درگی ـــن دو را معیـــن کردی ـــط. اگـــر ای باطـــل و غل
می آیـــد؛ یعنـــی حـــق و باطـــل را مشـــخص کنیـــم. بـــر  ایـــن اســـاس می توان 
گفـــت یکـــی از کارهـــای اصلـــی متولیـــان حـــوزۀ جبهـــۀ فرهنگـــی، تعییـــن 
همیـــن اســـت کـــه در ایـــن کارهـــا حـــق و باطـــل کدام انـــد؛ چرا کـــه هـــرگاه 
ســـخن از جبهـــه بـــه میـــان می آیـــد، بـــا حـــدود و مرزهایـــی مواجهیـــم و بایـــد 
مشـــخص شـــود کـــه مـــرز جبهـــۀ مـــا کجاســـت و خاک ریزمـــان را در کـــدام 
نقطـــه می خواهیـــم بزنیـــم؟ کجـــا تعیین کننـــدۀ جبهـــۀ مـــا بـــا جبهۀ مقابل 



ـــری دشـــمن می شـــود و گاهـــی  ـــا تعبی ـــل، گاهـــی ب ـــن مقاب اســـت کـــه ای
ایـــن مرزبنـــدی آن قـــدر مشـــکل پیـــدا می کنـــد کـــه نمی توانیـــم بـــه همیـــن 
راحتـــی از جبهه ســـازی اســـتفاده کنیـــم. در جبهه ســـازی و در جمع کـــردن 
افـــراد در یـــک خاک ریـــز، بـــرای مواجهـــه بـــا یـــک موضـــوع، بـــا اغمـــاض 
می توانیـــم بگوییـــم ایـــن جبهـــه بـــرای هـــدف و موضـــوع واحـــدی تشـــکیل 
شـــده اســـت و وقتـــی ایـــن تکـــه دچـــار اختـــالل می شـــود، دیگـــر نمی دانیـــم 
بـــا مـــردم در جبهـــۀ خـــودی مواجهیـــم. ایـــن ســـطح مواجهـــه کجاســـت؟ 
در چـــه ســـطحی تعریـــف می شـــود؟ بنابرایـــن تعییـــن مرزهـــای جبهـــه و 
شـــناخت دشـــمن از ضروریـــات کار در جبهـــۀ فرهنگـــی اســـت. منظومـــۀ 
ــد: »دشـــمنت را  ــد و می فرمایـ امام خمینـــی دشـــمن را معرفـــی می کنـ

بشـــناس و بـــزن!« اصـــاًل نقطه زنـــی، جهـــاد کبیـــر اســـت.
2. شـــناخت نیروهـــای خـــودی و نـــگاه حـــق: در کارهـــای فرهنگـــی مـــا، 
ـــا وجـــود اینکـــه رویش هایمـــان  دوســـت و دشـــمن مشـــخص نیســـت. ب
زیـــاد اســـت و مقـــام معظـــم رهبـــری هـــم می گوینـــد رویش هـــا، هـــم کمـــی 
ــیاری از  ــد، از بسـ ــاد اســـت و از آن حججـــی درمی آیـ ــم کیفـــی، زیـ و هـ
نســـل جدیدی هایـــی کـــه بایـــد پـــای کار انقـــالب بیاینـــد، خبـــر نداریـــم و 
در ســـازمان دهی و جـــذب افـــراد هـــم ســـاز و کار درســـت و دقیقـــی وجـــود 
ندارد. مثالً فردی آمده که فرد باانگیزه ای اســـت و در انجمن اســـالمی 
مدرســـه در کنـــار جمـــع حضـــور یافتـــه ، امـــا نمی دانیـــم بایـــد بـــه ایـــن فـــرد 
چـــه کاری بدهیـــم؛ چـــون محـــل نـــزاع را دقیـــق تعریـــف نکرده ایـــم و فقـــط 

می گوییـــم جمـــع شـــوید و صـــرف حضـــور در دفتـــر مهـــم اســـت. در جنـــگ 
نظامـــی معلـــوم اســـت کـــه بایـــد رفـــت و در خوزســـتان جنگیـــد؛ ولـــی اینجا 
فرمانـــده بایـــد بتوانـــد محـــل نـــزاع دانش آمـــوز را در کالســـش تعریـــف 
کنـــد. دانش آمـــوز نمی توانـــد طراحـــی و انطبـــاق پیـــدا کنـــد و نمی فهمـــد 
کـــه محـــل نـــزاع دقیقـــاً کجاســـت. متأســـفانه مـــا هـــم نمی توانیـــم این هـــا 

را به درســـتی جـــذب و ســـازمان دهی کنیـــم.

 گفتار چهارم: وجود دغدغۀ مشترک
یکـــی از قدم هـــای اولیـــه بـــرای جبهه ســـازی، دغدغـــۀ مشـــترک اســـت. 
اگـــر دغدغه هـــای مشـــترک نباشـــند، جبهـــه تشـــکیل نمی شـــود. جبهـــه 
وقتی تشکیل می شود که عده ای دغدغه های مشترک داشته باشند 
و بعـــد دور هـــم جمـــع شـــوند. بـــه عبـــارت دیگـــر دغدغه هـــای مشـــترک، 
اعضـــای جبهـــه را در حیطه هـــای مختلـــف بـــه هـــم ربـــط می دهـــد. کســـی 
کـــه در حـــوزۀ تربیتـــی کار می کنـــد و کســـی کـــه در هیئـــت کار می کنـــد و 
کســـی کـــه در موضـــوع قـــرآن کار می کنـــد، همـــه دغدغـــه ای واحـــد دارنـــد 
که رســـیدن به تمدن اســـالمی اســـت. پیش زمینۀ آن، بحث حاکمیت 
اســـالمی اســـت و ایـــن حاکمیـــت اســـالمی اگـــر بخواهد تحقـــق پیدا کند، 
ـــه تمـــدن اســـالمی می رســـد. ایـــن دغدغـــه را اگـــر توانســـتیم در همـــۀ  ب
این هـــا ایجـــاد کنیـــم، می توانیـــم بگوییـــم یکـــی از مقدمـــات شـــکل گیری 

جبهـــۀ انقالبـــی فراهـــم شـــده اســـت.
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ــۀ  ــترک، دغدغـ ــان مشـ آرمـ ــر  بـ ــی  مبتنـ ــز  ــازی همه چیـ در جبهه سـ
ــترک اســـت؛ آن  ــوی مشـ ــترک و عالیـــق معنـ ــترک، دشـــمن مشـ مشـ
مشـــترکات درونـــی و آن اعتقـــادات و باورهـــا و پافشـــاری های درونـــی کـــه 
می توانـــد ظهـــور پیـــدا کنـــد. مـــا بایـــد در گام هـــای اول بـــرای شـــکل گیری 
جبهـــۀ فرهنگـــی تـــالش کنیـــم افـــرادی کـــه دغدغه منـــد هســـتند، بـــر 
اســـاس نقـــاط مشـــترک و اتفاق نظـــری کـــه دارنـــد، کنـــار هـــم قـــرار بگیرند؛ 
ایـــن وظیفـــۀ ماســـت. حتـــی گاهـــی وجـــود احســـاس خطـــر مشـــترک 
می توانـــد بـــه تشـــکیل جبهـــه کمـــک کنـــد. در واقـــع برخـــی عناصـــر جبهـــه 
تـــا وقتـــی احســـاس خطـــر نکننـــد، پـــای کار نمی آینـــد؛ امـــا اگـــر چیـــزی 
باشـــد کـــه دغدغـــه ایجـــاد کنـــد، خیلـــی عالـــی پـــای کار می آینـــد. مثـــاًل 
در مســـائلی همچـــون محرومیت زدایـــی هـــرگاه تشـــکل های مختلـــف 
به صـــورت کارگروه هـــای مختلـــف جمـــع شـــده اند و وضعیـــت محرومیـــن 
ــد.  ــای کار آمده انـ ــده، پـ ــا توضیـــح داده شـ ــه آن هـ ــی بـ ــۀ خاصـ در نقطـ
مثـــاًل در زمانـــی گفتـــه شـــده کـــه حاشـــیۀ شـــهر، مشـــغول پـــرورش ضـــد 
ـــد کـــه  ـــد کـــه در حاشـــیۀ شـــهر ببینی ـــا شـــما مایلی انقـــالب هســـتند و آی
ــهر را از  ــد شـ ــه ببینیـ ــد و یک دفعـ ــری کننـ ــلطنت طلب ها و... یارگیـ سـ
شـــما گرفته انـــد؟ مســـتنداتی هـــم در ایـــن خصـــوص ارائـــه شـــده اســـت. 
ـــواده و مشـــاوره و ازدواج آســـان، اگـــر بـــرای همـــۀ  ـــا مثـــاًل در بحـــث خان ی
تشـــکل ها مأموریـــت تعریـــف کنیـــم، چـــون احســـاس خطـــر می کننـــد، 
پـــای کار خواهنـــد آمـــد. یـــا مثـــاًل گاهـــی اوقـــات در جبهـــۀ فرهنگـــی، ســـتاد 

ـــم کـــه به صـــورت ســـازمانی اســـت. ســـتاد و َصـــف را کـــه  ـــا صفـــی داری ی
می خواهیـــم صـــدا بزنیـــم، خیلـــی تـــالش می کنیـــم و هزینـــه می دهیـــم و 
در آخـــر نمی توانیـــم آن هـــا را جمـــع کنیـــم و بـــه آن هـــدف نمی رســـیم؛ امـــا 
گاهـــی کـــه خطـــر مشـــترک اتفـــاق می افتـــد، بـــدون اینکـــه ســـازمانی عمـــل 
کنیـــم یـــا اینکـــه فراخوانـــی بدهیـــم، همـــه وارد می شـــوند؛ چون احســـاس 

ـــد کـــه خطـــر جـــدی اســـت. کرده ان

گفتار پنجم:  وجود منبع مشترک برای اقناع فکری عناصر
مـــا بـــرای اقنـــاع افـــراد مختلـــف منبـــع مشـــترک نداریـــم و اگـــر بخواهیـــم 
ــم،  کنیـ ــرمایه گذاری  سـ خاصـــی  ــر  ــا صاحب نظـ یـ ــناس  کارشـ ــارۀ  دربـ
عـــده ای بـــا او موافـــق و عـــده ای مخالف انـــد. در بحـــث برداشـــت از مبانـــی 
دینـــی هـــم نمی توانیـــم بـــه اشـــتراک برســـیم. تنهـــا جایـــی کـــه می توانیـــم 
ـــرش  ـــر ســـر پذی ـــم از اهرم هـــای جبهـــه ب ـــه اشـــتراک برســـیم و می توانی ب
منبعـــی اســـتفاده کنیـــم، بیانـــات مقـــام معظـــم رهبـــری و حضـــرت امـــام 
ـــر  ـــه دهـــان رهب ـــد: گوشـــتان ب ـــی فرمودن اســـت. عالمـــه حســـن زادۀ آمل
باشـــد. چـــون ایشـــان گوششـــان بـــه دهـــان حجت بن الحســـن)عج( اســـت. 
تنهـــا کســـی کـــه می شـــود بـــه او تکیـــه کـــرد، بـــدون شـــک ولـــیِّ خـــدا و 
نایـــب امام زمـــان اســـت. رأس ایـــن جبهـــه مقـــام معظـــم رهبـــری اســـت 
و فرمایش هـــای ایشـــان بایـــد نصب العیـــن باشـــد. وقتـــی اوامـــر رهبـــری 
را اســـاس بدانیـــم، تابلـــوی حرکـــت مـــا، ســـخنان آقـــا مخصوصـــاً در دوم 



اردیبهشـــت اســـت. مـــا اگـــر بـــه لـــوازم جبهـــه ای کـــه رهبـــر همـــۀ آن هـــا 
و  ــیدیم  را می چشـ ــازی  ــزۀ جبهه سـ مـ ــم،  بودیـ ــزم  ــمردند، ملتـ را برشـ
می دیدیـــم کـــه جبهـــه ای عمل کـــردن چـــه فوایـــد و لذاتـــی دارد. مشـــکل 
اینجاســـت کـــه از فرمایش هـــای آقـــا فاصلـــه گرفته ایـــم. در حالـــی کـــه 
جبهـــۀ مـــا بایـــد حـــول محـــور فکـــری مقـــام معظـــم رهبـــری بچرخـــد. فکـــر 
خیلـــی مهـــم اســـت. هـــم عنصـــر نیـــروی انســـانی مهـــم اســـت و هـــم اینکه 
آن فکـــر چیســـت. مـــا بایـــد فکـــر را بـــا حجیـــت بدانیـــم. البتـــه فکـــر در 
اینجـــا متعلـــق بـــه مقـــام معظـــم رهبـــری و امـــام و کتـــب شـــهید مطهـــری 
اســـت. این هـــا در جبهه ســـازی بســـیار مهـــم اســـت. وقتـــی می خواهیـــم 
جبهه ســـازی کنیـــم، اگـــر محـــور، تفکـــر نـــاب اســـالم محمدی شـــد، ســـؤال 
ایـــن اســـت کـــه ایـــن تفکـــر، تفکـــر کیســـت، چیســـت و کجاســـت؟ چـــون 
گاهـــی در ایـــن حوزه هـــا اشـــتباه رفته ایـــم. حداقـــل انتظـــار ولی فقیـــه ایـــن 
اســـت کـــه وقتـــی جبهه ســـازی می کنیـــم، بـــر  اســـاس تفکـــری جبهه ســـازی 
کنیـــم کـــه حجـــت شـــرعی داشـــته باشـــد. یکـــی از حجت هـــای شـــرعی 
مبانـــی حضـــرت امـــام و دیگـــری مبانـــی مقـــام معظـــم رهبـــری اســـت؛ 

چـــون خودشـــان ولی فقیـــه بوده انـــد.
عـــالوه بـــر آن، حجـــت شـــرعی همـــان اســـت کـــه این هـــا بـــر آن شـــهادت 
داده باشـــند. مثـــاًل این هـــا بـــر حجیـــت تفکـــرات شـــهید مطهـــری و عالمـــه 
ــه  ــری کـ ــم اســـت عنصـ ــیار مهـ ــد. بسـ ــهادت داده انـ ــزدی شـ ــاح یـ مصبـ
می خواهیـــم وارد جبهـــه کنیـــم، بـــر  اســـاس منظومـــۀ فکـــری چـــه کســـی 

تربیـــت می کنیـــم؟ به عبارتـــی، ایـــن مقوله قاعده ای کلی در جبهه ســـازی 
اســـت کـــه مـــا هـــر فعالیتـــی کـــه در راســـتای جبهه ســـازی می کنیـــم، بایـــد 
بـــر  اســـاس دیـــدگاه رهبـــری و امـــام باشـــد. مثـــاًل می خواهیـــم هنرمنـــدان 
را شـــبکه کنیـــم. موضـــوع اتحـــاد این هـــا هنـــر از نـــگاه مقام معظم رهبری 
و امـــام اســـت. دربـــارۀ ایـــن موضـــوع بایـــد بحـــث کنیـــم تـــا جـــا بیفتـــد. 
کســـانی کـــه می خواهیـــم بـــا اســـتفاده از آن هـــا کار عملیاتـــی بکنیم، باید 

تفکـــر والیـــی داشـــته باشـــند و ایـــن فکـــر والیـــی بایـــد جـــا بیفتـــد.
ــر از  ــر اجرایـــی. اگـ ــتند؛ کارگـ ــه هسـ ــه فََعلـ ــای جبهـ خیلـــی از بچه هـ
آن هـــا بخواهیـــد از تهـــران تـــا خوزســـتان کانـــال بکننـــد، ایـــن کار را انجـــام 
می دهنـــد؛ امـــا نمی تواننـــد یـــک ســـاعت بحـــث فکـــری انجـــام دهنـــد و 
خســـته می شـــوند. در صورتـــی کـــه عناصـــر اصلـــی جبهه ســـازی، فکـــری 
اســـت؛ نـــه عملیاتـــی. جبهـــه ظاهـــری دارد و باطنـــی؛ ظاهـــرش همیـــن 
ـــر، جبهـــه را شـــکل  ـــر اســـت. آن تدبی ـــزات اســـت و باطنـــش تدبی تجهی

ــد. ــد و آرایـــش را مشـــخص می کنـ می دهـ
ــریف  ــج(  تشـ ــه وقتـــی حضـــرت حجت)عـ ــده اســـت کـ روایتـــی وارد شـ
می آورنـــد و بـــه اصحـــاب خودشـــان در زمیـــن مأموریـــت می دهنـــد، وقتـــی 
اصحـــاب بـــه مســـئله ای می رســـند، کـــف دستشـــان را نـــگاه می کننـــد و 
بـــه حـــل آن می رســـند. بعضـــی از بـــزرگان تعبیرشـــان ایـــن اســـت کـــه بیـــن 
ایـــن شـــخصی کـــه مأموریـــت پذیرفتـــه بـــا کســـی کـــه ظهـــور کـــرده، امـــری 
ی ایجـــاد شـــده اســـت و آن قـــدر یگانگـــی دســـتگاه فکـــری اتفـــاق افتـــاده کـــه 
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وقتـــی به صـــورت مســـائل می رســـد، خلـــوت می کنـــد و همـــان نتیجـــه ای 
را می گیـــرد کـــه امامـــش می خواهـــد. بـــه همیـــن دلیـــل بـــود کـــه در زمـــان 
جنـــگ، شـــهید  خـــرازی، شـــهید  همـــت و حتـــی کســـانی دیگـــر، بـــا اینکـــه 
دائـــم بـــا امـــام ارتبـــاط نداشـــتند، وقتـــی کـــه در قـــرارگاه می نشســـتند و بـــه 
نتایـــج می رســـیدند، همـــان تصمیمـــی را می گرفتنـــد کـــه نظـــر امـــام  بـــود. 
جالـــب اینجاســـت کـــه وقتـــی نـــزد حضـــرت امـــام می رفتنـــد و می گفتنـــد 
کـــه در فـــالن عملیـــات بـــه چنیـــن نتیجـــه ای رســـیده ایم و بازهـــم رفقـــا 
گفتنـــد کـــه نظـــر شـــما را بپرســـیم، حضـــرت امـــام می فرمودنـــد کـــه همـــان 
چیـــزی را کـــه آن هـــا می گوینـــد، مـــن هـــم تأییـــد می کنـــم. البتـــه این مقولۀ 
ــاًل شـــهید  برونســـی  ــیار مهـــم، کاری بـــه ســـطح علمـــی نـــدارد. مثـ بسـ
کـــه بنّاســـت بـــه جبهـــه مـــی رود، آنجـــا به گونـــه ای رهبـــری می کنـــد کـــه 
گویـــا امـــام رهبـــری می کنـــد. وقتـــی کـــه بـــا شـــهید برونســـی هســـتید، 
می بینیـــد کـــه خـــودش را در دســـتگاه فکـــری امـــام تعریـــف کـــرده اســـت. 
طبـــق تجربـــه، تنهـــا علمـــی کـــه می توانـــد افـــراد و فعـــاالن فرهنگـــی را در 
موضوعـــی دور هـــم جمـــع کنـــد، گفتمـــان و مکتـــب امـــام راحـــل اســـت. 
البتـــه منظـــور از دور هـــم جمـــع شـــدن، فقـــط مکانـــی نیســـت. نقطـــه ای 
کـــه در گفتمـــان و مکتـــب امـــام راحـــل بتوانیـــم بـــا نـــگاه ایجابـــی بـــه قضیـــه 
بنگریـــم و علـــم را خصوصی تـــر کنیـــم، نگاشـــت موضوع از گفتمـــان امام 
اســـت؛ مثـــاًل در موضوعاتـــی نظیـــر تربیـــت و اربعیـــن اگـــر بخواهیـــم در 
بحـــث گفتمـــان انقالبـــی از آن هـــا، نگاشـــت و تصویـــری بـــه وجـــود آوریـــم، 

آن نگاشـــت، علـــم مـــا در آن موضـــوع محســـوب می شـــود. بنابرایـــن مبنا 
قـــرار دادن گفتمـــان و مواضـــع و اندیشـــه های امامیـــن انقـــالب، به عنوان 
منبـــع اصلـــی گفتمـــان انقالبـــی اســـت و در کنـــار آن برگـــزاری مطالعـــه و 
مباحثـــه و مناظـــره اســـت تـــا اعضـــا کامـــاًل بـــر مباحـــث گفتمانی مســـلط و 
مجهز و مســـلح شـــوند. مناســـب تر اســـت قبل از اینکه ســـراغ شـــبکه و 

ســـازمان برویـــم، اول محتـــوا را مبنـــا قـــرار دهیـــم.
ــر برخـــی معتقدنـــد  ــا فرموده هـــای رهبـ ــا بـ بـــرای کم شـــدن فاصلـــۀ مـ
می تـــوان عـــالوه بـــر گفت وگـــو از راه هـــای دیگـــری هـــم اســـتفاده کـــرد، مثـــاًل:

ــا  ــۀ مـ ــد. همـ ــد و ایـــن کار را تبییـــن کننـ ــزرگان بیاینـ ــی از بـ 1. بعضـ
می گوییـــم می دانیـــم؛ امـــا بعضـــاً خـــالف ایـــن قضیـــه ثابـــت اســـت. فکـــر 
ــر می کنـــم  ــور عمـــل می کنـــم، فکـ ــه این طـ می کنـــم می دانـــم. منـــی کـ
جبهـــه ای عمـــل می کنـــم؛ حـــال اینکـــه اصـــاًل جبهـــه ای عمـــل نمی کنـــم.
2. اگـــر همـــۀ عناصـــر جبهـــۀ میانـــی اندیشـــۀ رهبـــری را از کتاب هایـــی 
ماننـــد طـــرح کلـــی اندیشـــه اســـالمی در قـــرآن بخواننـــد، می تواننـــد بـــه 
ســـطحی از مبانـــی مشـــترک در بحـــث اعتقـــادات دســـت پیـــدا کننـــد. بـــه 
نظـــر می رســـد موضوعـــات جبهـــه، خـــود فرامیـــن رهبـــر عزیزمـــان اســـت 
و ایـــن هم افقـــی بـــا امـــام جـــزء لـــوازم جبهـــه و از ابـــزار بســـیار مهـــم در 
دســـت ماســـت. همـــان بحـــث فرمایش هـــای مقـــام معظـــم رهبـــری در 
ـــرای مـــا  ـــزار و اســـناد بســـیار مهـــم ب ـــان، یکـــی از اب دوم اردیبهشـــت و آب

محســـوب می شـــود.



گفتار ششم:  ایدئولوژی مشترک
ــرای  بـ و  ــد  می زنـ را  اول  حـــرف  ــترک  مشـ ــای  مبنـ ــازی،  جبهه سـ در 
ــه  ــزی کـ ــه. آن چیـ ــم منظومـ ــاز اســـت و هـ ــا نیـ ــم مبنـ ــازی، هـ جبهه سـ
می توانـــد بـــه مـــا در جبهه ســـازی کمـــک کنـــد و حتمـــاً بایـــد از الزامـــات 
جـــدی و اساســـی جبهـــه باشـــد، ایـــن اســـت کـــه فعـــاالن و کنش گـــران 
ـــا هـــم هم فکـــر و هـــم رأی باشـــند، یکدیگـــر را پیـــدا  اصلـــی ایـــن جبهـــه ب
کـــرده باشـــند و به طـــور خـــاص، گفتمـــان مشـــخص و زبـــان مشـــترکی 
ــد در ســـطحی از معرفـــت  ــراد انقـــالب بایـ ــند. افـ ــته باشـ ــم داشـ ــا هـ بـ
ـــه یکدیگـــر شـــوند کـــه حداقل هـــای مشـــترکی داشـــته باشـــند.  شـــبیه ب
ــائل در  ــم. از اولیـــن مسـ ــترک نداریـ ــوژی مشـ ــر ایدئولـ ــال حاضـ در حـ
جبهه ســـازی، ایدئولـــوژی مشـــترک بـــرای تحقـــق هدفـــی مشـــترک اســـت. 
ایـــن مهم تریـــن عامـــل جبهه ســـاز اســـت کـــه اگـــر وجـــود داشـــته باشـــد، 
بـــه تـــالش بســـیار زیـــاد بـــرای جبهه ســـازی نیـــازی نیســـت. یعنـــی کســـانی 
ــار هـــم جمـــع  ــود در کنـ ــترکی دارنـــد، خودبه خـ ــر مشـ ــه هـــدف و فکـ کـ
ــان  ــا خودمـ ــراد را بـ ــی از افـ ــم خیلـ ــران نمی توانیـ ــذا در ایـ ــوند. لـ می شـ
همـــراه کنیـــم؛ ولـــی مثـــاًل در نیجریـــه یـــا بحریـــن، شـــخصی هم فکـــر مـــا 
پیـــدا شـــده اســـت و جریـــان هم فکـــر مـــا ایجـــاد می شـــود. جبهـــه ای کـــه در 
حـــال حاضـــر وجـــود نـــدارد، ایدئولـــوژی نـــدارد. یعنـــی در واقـــع نتوانســـته 
اســـت مبناهـــا را بـــه اصـــول تبدیـــل کنـــد؛ اصولـــی کـــه بایدهـــا و نبایدهـــا را 

شـــکل می دهنـــد و ســـرانجام ایـــن بایدهـــا و نبایدهـــا بـــه گفتمـــان تبدیـــل 
می شـــوند. محـــور جبهه ســـازی فکـــر برتـــر اســـت. مقـــام معظـــم رهبـــری 
ــزرگ اســـالمی  ــرای تمـــدن بـ ــا بـ ــد مـ ــازی می فرماینـ در بحـــث تمدن سـ
کـــه می خواهیـــم بســـازیم، دو چیـــز می خواهیـــم: یکـــی تولیـــد فکـــر و 
دیگـــری نیـــروی انســـانی؛ یعنـــی تربیـــت فـــرد بـــرای آن. یکـــی از مشـــکالت 
ـــن اســـت کـــه تفکـــرات انقـــالب را نمی داننـــد  گروه هـــای فرهنگـــی مـــا ای
ـــه فکـــر  ـــرای رســـیدن ب ـــد و ب ـــا انقالب ان ـــۀ عمـــل هم ســـو ب و فقـــط در الی
مشـــترک بایـــد بـــر اعتقـــادات و تعهـــد و دغدغـــه تمرکـــز کننـــد تـــا بـــا هـــم 

همـــراه شـــوند.

گفتار هفتم:  توجیه عناصر میدانی دربارۀ فضای جبهه
ــراد  ــه افـ ــاز دارد، ایـــن اســـت کـ ــه نیـ ــوازم مهمـــی کـــه جبهـ یکـــی از لـ
بایـــد احســـاس تکلیـــف کننـــد و حـــول آن محـــور بایســـتند. الزم اســـت 
کســـانی کـــه می خواهنـــد کاری انجـــام دهنـــد، خودشـــان آن را فهـــم و 
درک کـــرده باشـــند و ضرورتـــش را بـــا همـــۀ وجـــود لمـــس کـــرده باشـــند 
کـــه بـــرای اجـــرای آن بـــا تمـــام وجـــود پـــای آن بایســـتند و آن را عملیاتـــی 
کننـــد. همیشـــه ایـــن گالیـــه وجـــود دارد کـــه چـــرا فـــالن طـــرح در فـــالن 
اســـتان اجـــرا نمی شـــود؟ چـــرا روی زمیـــن مانـــده اســـت؟ علـــت ایـــن اســـت 
کـــه آن طـــرح، اولویـــت مســـئوالن ســـتاد جبهـــۀ فرهنگـــی شـــده، امـــا بـــرای 
عناصـــر میـــدان هنـــوز اولویـــت نشـــده اســـت. بایـــد آن هـــا را بـــه ایـــن نقطـــه 
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برســـانیم و کمـــک کنیـــم. اگـــر آن موضـــوع اولویـــت آن فـــرد هـــم شـــد، 
بـــرای آن مجدانـــه تـــالش می کنـــد؛ امـــا وقتـــی اولویـــت او نباشـــد، چیـــزی را 
کـــه طراحـــی کرده ایـــم و بـــه آن رســـیده ایم، نفهمیـــده اســـت. نهایتـــاً مثـــل 
نیـــروی صفـــی در عرصـــۀ ســـخت مثـــل جنـــگ، دســـتوری داده می شـــود 
کـــه او هـــم ممکـــن اســـت اجـــرا کنـــد؛ ولـــی اجـــرای موفقـــی نخواهـــد بـــود و 

اگـــر هـــم اجـــرای موفقـــی شـــد، استثناســـت.
در ســـطح کشـــور نیـــز همیـــن اتفـــاق افتـــاده اســـت، بـــرای مثـــال، اگـــر 
ـــرادی دور هـــم جمـــع شـــوند و طـــرح خاصـــی را  در یکـــی از اســـتان ها اف
بـــر  اســـاس ضـــرورت و فهـــم و درکـــی طراحـــی کـــرده باشـــند و بـــه اجـــرا 
برســـانند و آن طـــرح در آن اســـتان موفـــق شـــود، ایـــن طـــرح در مجموعـــۀ 
بســـیج و ســـپاه بـــه دســـتورالعمل تبدیـــل می شـــود و بـــه کل کشـــور ابـــالغ 
و بعـــد اجرایـــی می شـــود. در حالـــی کـــه افـــراد بعـــدی کـــه ایـــن کار را انجـــام 
خواهنـــد داد، فهـــم درســـتی از ایـــن کار ندارنـــد و بـــه ضـــرورت آن پـــی 
نبرده انـــد و بعـــد از چنـــد ســـال کســـی نمی توانـــد بگویـــد کـــه فـــالن طـــرح 
وجـــود دارد و طـــرح موفقـــی بـــوده اســـت. نمی تـــوان گفـــت کـــه چـــون 
ایـــن طـــرح در جایـــی موفـــق شـــده اســـت، پـــس بایـــد در کل کشـــور اجـــرا 
شـــود؛ چرا کـــه افـــرادی کـــه بـــه ایـــن طـــرح رســـیده بودنـــد، خودشـــان آن را 
اجـــرا کرده انـــد کـــه موفـــق بـــوده و لزومـــاً افـــراد دیگـــر ممکـــن اســـت موفـــق 
نباشـــند. بنابرایـــن امـــکان نـــدارد عـــده ای در ســـتاد بـــر  اســـاس درک و 
فهـــم و ضـــرورت خودشـــان در عرصـــۀ فرهنـــگ طراحـــی کننـــد و بقیـــه 

در صـــف، همـــان درک و فهـــم را داشـــته باشـــند و اجـــرا کننـــد. مســـئلۀ 
صـــف و ســـتاد از جملـــه امـــور مسئله ســـاز اســـت. عقـــل جمعـــی کـــه در 
آن طراحـــی انجـــام می شـــود، نقشـــه ای طراحـــی می کنـــد و بـــه صـــف ارائـــه 
می شـــود و صـــف آن را اجـــرا می کنـــد. ظهـــور و بـــروز ایـــن صـــف و ســـتاد 
در جنـــگ ســـخت کارایـــی دارد و حـــال ایـــن تفکیـــک بـــه عرصـــۀ فرهنـــگ 
تســـری پیـــدا می کنـــد؛ در حالـــی کـــه تقســـیم بندی صـــف و ســـتاد در 
ـــط اســـت؛  ـــف غل ـــن تعری ـــا ای عرصـــۀ فرهنـــگ شـــدنی نیســـت. اصـــاًل ب
نمی تـــوان پذیرفـــت کـــه عـــده ای در ســـتاد در عرصـــۀ فرهنـــگ بـــر  اســـاس 
فهـــم و درک خودشـــان و ضرورت هایـــی کـــه بـــه آن رســـیده اند، طراحـــی 
کننـــد و بعـــد عـــده ای هـــم در صـــف وجـــود داشـــته باشـــند کـــه بـــه آن هـــا 
ـــرا فـــردی کـــه در عرصـــۀ  ـــد؛ زی ـــن طراحـــی مـــا را اجـــرا کنی ـــه شـــود ای گفت
ـــن فهـــم و درک و ضـــرورت  ـــه ای ـــد خـــودش ب ـــد، بای فرهنـــگ اجـــرا می کن

رســـیده باشـــد.

گفتار هشتم:  گفتمان سازی و کار عمیق معرفتی و بصیرتی
ـــا خـــاص به صـــورت فراگیـــر در  وقتـــی می خواهیـــم گفتمانـــی جدیـــد ی
جامعـــه شـــکل بگیـــرد، یعنـــی خـــود جبهه ســـازی و تشـــکیل شـــبکه بـــه 
گفتمـــان تبدیـــل شـــود، الزمـــه اش ایـــن اســـت کـــه حرکـــت منســـجمی 
بـــه وجـــود بیایـــد کـــه بتوانـــد جریانـــی را در جامعـــه بـــه وجـــود بیـــاورد. 
متأســـفانه مـــا از حیـــث گفتمانـــی در جبهه ســـازی بـــا نقص هایـــی جـــدی 



مواجهیـــم؛ در حـــال حاضـــر ایـــن خـــلأ معرفتـــی بیشـــتر مطـــرح اســـت کـــه 
واقعـــاً جبهـــه چیســـت و چطـــور بایـــد کار کـــرد و چـــه موضوعاتـــی را بایـــد 
به عنـــوان مســـائل اولویـــت دار دنبـــال کـــرد. ایـــن باعـــث شـــده اســـت کـــه 
برخـــی بـــه ایـــن فکـــر باشـــند کـــه وزن جلســـات علمـــی و معرفتـــی ناظـــر 
بـــه چیســـتی جبهـــه و چگونگـــی تحقـــق آن را مقـــداری بیشـــتر کننـــد. 
ــراغ  ــه سـ ــی بـ ــر مشـــکالت مالـ ــر تشـــکل ها به خاطـ ــم اگـ ــده هـ در آینـ
اســـتقالل مالـــی برونـــد، بعیـــد نیســـت در بحث هـــای معرفتـــی بـــه خـــلأ 
ــتری از  ــه، تشـــکل های بیشـ ــدۀ جبهـ ــند و ممکـــن اســـت در آینـ برسـ
لحـــاظ کار ســـازمانی و تشـــکیالتی و جبهـــه ای، ســـراغ هـــم بیاینـــد و ایـــن 
ـــم.  بســـتر بیشـــتر فراهـــم  شـــود کـــه بتوانیـــم روی جبهـــه دســـت بگذاری
در  حقیقـــت، هنـــر ایجـــاد گفتمان هـــا یـــا تبدیـــل آن هـــا بـــه گفتمان هـــای 
برتـــر، بهینه ســـاز و جبهه ســـاز در بیـــن یکایـــک افـــراد و مجموعه هـــا از 
ابزارهـــای تشـــکیل جبهـــه اســـت کـــه ایـــن مســـئله عمومـــاً در کالم مقـــام 
معظـــم رهبـــری وجـــود دارد. البتـــه به طـــور کلـــی، می تـــوان گفـــت در کار 
فرهنگی یکی از مســـائل مهم همین گفتمان ســـازی اســـت. متأســـفانه 
ـــل کنیـــم؛  ـــان تبدی ـــه جری مـــا نتوانســـتیم حتـــی فرهنـــگ انقالبمـــان را ب
مثـــاًل اردوهـــای جهـــادی اگـــر بـــه جریـــان تبدیـــل می شـــد، در حـــال حاضـــر 
فرهنـــگ جهـــادی زیســـتن در جامعـــه جـــاری بـــود. یکـــی از گام هـــای اولیـــه 
در تشـــکیل جبهـــه، تبییـــن و ترویـــج گفتمـــان جبهـــه اســـت؛ ایـــن همـــان 
گفتمان ســـازی اســـت. گفتمـــان یعنـــی اینکـــه بدانیـــم نـــزاع چیســـت، 

حـــق چیســـت، باطـــل چیســـت؛ یعنـــی تعییـــن و تبییـــن جبهـــه. در حـــال 
حاضـــر مقـــام معظـــم رهبـــری هفتـــه ای یـــک بـــار ســـخنرانی می کننـــد. 
ـــز، بومـــی، اقتضایی تـــر و همه فهم تـــر شـــود و  ایـــن ســـخنرانی ها بایـــد ری
مصادیقـــش بیـــرون بیایـــد. بنابرایـــن همـــواره بایـــد ســـخنرانی ها را تبییـــن 
کـــرد و جزئیاتـــش را گفـــت تـــا در دســـترس همـــه باشـــد. ایـــن همـــان 

گفتمان ســـازی اســـت.
 برخـــی از لـــوازم و همچنیـــن ویژگی هـــای گفتمان ســـازی بـــه شـــرح 

ذیـــل اســـت:
1. محتـــوای گفتمـــان مـــا بایـــد برتـــر از جبهـــۀ معـــارض باشـــد؛ زیرا وقتی 
گفتمـــان برتـــری وجـــود داشـــته باشـــد، افـــراد ناخـــودآگاه آن گفتمـــان برتـــر 
ـــه جبهه ســـازی  ـــد و حـــول آن جمـــع می شـــوند و ایـــن خـــود ب را می پذیرن
ـــا موقعـــی کـــه  کمـــک می کنـــد. بنابرایـــن محتـــوا بســـیار مهـــم اســـت و ت
گفتمان معاصر، برتر از گفتمان ماست، جذابیتش برتر و پذیرش آن 
در ســـطح مـــردم برتـــر از گفتمـــان مـــا خواهـــد بـــود. در  نتیجـــه نمی توانیـــم 
گفتمـــان خـــود را حاکـــم کنیـــم. پـــس یکـــی از اتفاقاتـــی کـــه بایـــد بیفتـــد، 
ایـــن اســـت کـــه گفتمـــان معـــارض را تضعیـــف کنیـــم. آن اتفـــاق زمانـــی 
می افتـــد کـــه گفتمـــان مـــا برتـــر از گفتمـــان جبهـــۀ معـــارض باشـــد. ایـــن 

برتـــری گفتمـــان دو نتیجـــۀ مهـــم در بـــر خواهـــد داشـــت:
ـــدار  ـــه اســـتحکام و اقت ـــف. منجـــر می شـــود کـــه در جبهـــۀ خـــودی ب ال

ی درونـــی برســـیم و در  نتیجـــه منســـجم و هماهنـــگ باشـــیم؛
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مقام معظم رهبری می فرمایند: 
»در قرارگاه نمازجمعه، هدف 

عمده، تبیین است.« تبیین همان 
گفتمان سازی و روشنگری است. 

ایشان می فرمایند:
»ائمۀ  جمعه فرمانده این قرارگاه 

هستند و وظیفه دارند با فکر و دل 
مخاطب، خصوصاً جوان ها، کار 

کنند.«



ب. منجـــر می شـــود کـــه در جبهـــۀ دشـــمن ریـــزش اتفـــاق بیفتـــد و 
نهایتـــاً از جبهـــۀ مقابـــل یارگیـــری کنیـــم.

ــه پویایـــی  ــه را بـ ــازی، جامعـ ــار تصمیم سـ ــازی در کنـ 2. گفتمان سـ
می رســـاند؛ یعنـــی مـــردم صرفـــاً مصرف کننـــده نخواهنـــد بـــود و بـــه افـــراد 

ـــا باشـــند. ـــم پوی ـــد دائ ـــد کـــه بتوانن کمـــک می کن
3. گفتمـــان صرفـــاً حـــرف زدن و کار نظـــری نیســـت. مســـلماً کســـی 
بهتـــر و شـــیواتر و متقن تـــر از مقـــام معظـــم رهبـــری نمی توانـــد ســـخن 
بگویـــد؛ امـــا ایـــن صحبت کـــردن یـــک بخـــش مســـئله اســـت. در  واقـــع 

ــه دارد:  ــازی دو الیـ گفتمان سـ
الف( الیۀ احساسی: یعنی رفتن به میان مردم و تحریک احساسات 

آن ها و در واقع، همان درگیرکردن احساسات و عواطِف دل ها؛ 
ــم  ــد علـ ــه بایـ ایـــن الیـ ــا: در  ــردن عقل هـ ــرای درگیرکـ بـ ــه ای  ب( الیـ
مســـئله شـــکل بگیـــرد، روش هایـــش آمـــوزش داده شـــود و در جایـــی کار 

احساســـی صـــورت بگیـــرد.
4. گفتمـــان بایـــد در جبهـــه یـــک اصـــل باشـــد. به عبارتی جبهۀ موجود 
بایـــد نگاهـــش را از جبهـــۀ ســـازمانی بـــه جبهـــۀ گفتمانـــی و تربیتـــی و 
معنـــوی معطـــوف کنـــد و اصـــل، همـــان شـــود و ســـازمان و عملیـــات بـــه 

ابـــزار تبدیـــل شـــوند. 
ـــرار دهـــد. مـــا به جـــای  ـــا ق ـــراد را مبن ـــد فکـــر اف 5. جبهـــۀ ســـازمانی بای
اینکـــه اول ســـراغ جســـم و فیزیـــک افـــراد برویـــم، بایـــد ســـراغ فکرشـــان 

برویـــم و فکـــر آن هـــا را مبنـــا قـــرار دهیـــم؛ جبهه ســـازی گفتمانـــی یعنـــی 
همیـــن. ابتـــدا بینش هایشـــان را بســـازیم؛ کاری کـــه امـــام کـــرد. امـــام 
ــام  ــه امـ ــا معنـــی دقیقـــش ایـــن اســـت کـ ــرد؛ امـ ــری کـ ــا را رهبـ دل هـ
جبهه ســـازی فکـــری کـــرد. چـــه شـــد کـــه مـــردم امـــام را قبـــول کردنـــد؟ امـــام 
پـــول داشـــت؟ امکانـــات داشـــت؟ امـــام به عنـــوان نظریه پـــرداز، توانســـت 
مدلـــی از ایدئولـــوژی را ارائـــه دهـــد تـــا افـــکار را فتـــح کنـــد. ســـپس افـــکار 
در گفتـــار و رفتـــار افـــراد بـــروز کـــرد. می تـــوان اســـم ایـــن را جبهه ســـازی 
ـــد: »در  ـــری می فرماین ـــی و فکـــری گذاشـــت. مقـــام معظـــم رهب گفتمان
ــان  ــده، تبییـــن اســـت.« تبییـــن همـ ــه، هـــدف عمـ ــرارگاه نمازجمعـ قـ

ــد: ــان می فرماینـ ــنگری اســـت. ایشـ ــازی و روشـ گفتمان سـ
»ائمـــۀ  جمعـــه فرمانـــده ایـــن قـــرارگاه هســـتند و وظیفـــه دارنـــد بـــا فکـــر 
ــان  ــد.« ایـــن یعنـــی همـ ــا، کار کننـ ــاً جوان هـ و دل مخاطـــب، خصوصـ
جبهه ســـازی گفتمانـــی؛ یعنـــی قـــرارگاه والیـــت تشـــکیل شـــده اســـت 
ــد  ــد می کننـ ــا تأکیـ ــرارگاه اســـت. آقـ ــده قـ ــه فرمانـ و شـــخص امام جمعـ
ـــت  ـــد. روای ـــن کنی ـــق را تبیی ـــد و حقای ـــح کنی اول فکـــر و دل این هـــا را فت
امام رضـــا)ع( در تأییـــد همیـــن مطلـــب اســـت کـــه فرمودنـــد: »لـــو عـــرف 
َّبَعُونـــا.« نیـــازی نیســـت کار خاصـــی بـــرای  النّـــاَس َمحاِســـَن کاَلمِنـــا اَلت
جبهه ســـازی گفتمانـــی بکنیـــد؛ محاســـن کالم و شـــیرینی نـــاب آن را بـــه 

مـــردم بچشـــانید.
ـــا  ـــر کار اســـت و ت ـــوا روح حاکـــم ب ـــی، محت ی ۶. در جبهه ســـازی گفتمان
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ـــوا را فراهـــم نکنیـــم، کار آغـــاز نمی شـــود. وقتـــی محت
ــازی در جبهـــه  ــبرد گفتمان سـ ــرای پیشـ ــوان بـ راهکارهایـــی کـــه می تـ

ــه داد، دوتاســـت: ارائـ
الـــف( بازخوانـــی و تکـــرار فرمایش هـــای رهبـــری: در هـــر جلســـه یـــک 
ـــارۀ جبهه ســـازی گذاشـــته و  ـــا درب ـــرای فرمایش هـــای آق ســـاعت وقـــت ب

بازخوانـــی شـــود. 
ب( تشـــبیه و تبییـــن جبهـــه ای عمل کـــردن توســـط شـــخصی مقبـــول: 
فـــردی کـــه دیگـــران او را قبـــول داشـــته باشـــند، فوایـــد و نتایـــج جبهـــه ای 
عمل کـــردن را تشـــبیه و تبییـــن کننـــد. در  واقـــع جامعـــه بایـــد بـــه ایـــن 
ســـمت بـــرود کـــه مـــا فرصـــت چندانـــی بـــرای تربیـــت مـــردم نداریـــم و 
نخبـــگان مهم تریـــن بخشـــی هســـتند کـــه بایـــد بـــرای آن هـــا برنامه ریـــزی 
شـــود. متأســـفانه مشـــکلی کـــه در ایـــن راســـتا وجـــود دارد، ایـــن اســـت 
کـــه در اثـــر عملکـــرد بـــد برخـــی مســـئوالن، مـــردم می خواهنـــد انقـــالب را 
بـــا نـــوع عمـــل مســـئوالن و چیـــزی کـــه ایـــن آقایـــان بـــه میـــدان آورده انـــد، 
بســـنجند. مـــا بایـــد ایـــن معنـــا را در ذهن هـــا تبییـــن کنیـــم کـــه انقـــالب 
ــوای  ــئول نیســـت. انقـــالب اســـالمی محتـ ــل فـــالن مسـ اســـالمی عمـ
خـــاص خـــودش را دارد، اســـالم حقیقـــت خـــاص خـــودش را دارد کـــه بایـــد 
آن را شـــناخت. مـــا نبایـــد آن را بـــا عمـــل ایـــن و آن بشناســـیم. بایـــد خـــودِ 
حـــق را شـــناخت، همـــان طـــور کـــه حضـــرت امیـــر)ع( بیـــان می کننـــد، بایـــد 
حـــق و افـــراد طـــرف دار حـــق را شـــناخت. مـــا تـــا وقتـــی ارتبـــاط برقـــرار نکنیم 

و بـــه ســـؤاالت افـــراد بـــه اشـــکال مختلـــف پاســـخ ندهیـــم و آن شـــبهات را 
از ذهـــن آن هـــا خـــارج نکنیـــم، ایـــن شـــبکه شـــکل نمی گیـــرد. کســـی جلـــو 
نمی آیـــد و افـــراد همچنـــان در عالـــم خودشـــان گرفتـــار همـــان شـــبهات و 
ســـؤاالتی هســـتند کـــه دشـــمن برایشـــان ایجـــاد می کنـــد و بـــا همان هـــا 
کلنجـــار می رونـــد. بایـــد بـــا هـــم بنشـــینیم و گفت وگـــو کنیـــم و یافته هـــای 
خـــود را در اختیـــار یکدیگـــر بگذاریـــم. ایـــن مســـئله بســـیار کـــم اتفـــاق 
افتـــاده اســـت و از قالب هـــای خوبـــی بـــرای آن اســـتفاده نشـــده اســـت.

ــج  ــه پنـ ــم کـ ــازی داریـ ــازی و نهضت سـ ــام جریان سـ ــه نـ ــی بـ ــا خطـ مـ
گام اســـت: مرحلـــۀ اول چشـــمه اســـت کـــه بـــه آن مؤلـــف می گوینـــد؛ 
مرحلـــۀ دوم مرحلـــۀ موج آفرینـــی یـــا موج ســـازی اســـت؛ مرحلـــۀ ســـوم 
ـــد جنبـــش  ایجـــاد جنبش هـــای اجتماعـــی و جنبش ســـازی اســـت، مانن
زنـــان، جنبـــش کارگـــری، جنبـــش دانشـــجویی، جنبـــش محیط زیســـت 
و... ؛ مرحلـــۀ چهـــارم جریان ســـازی اســـت و مرحلـــۀ آخـــر ایجـــاد نهضـــت 
اســـت. مثالـــش هـــم در تفکـــر و در علـــوم اجتماعـــی ایـــن اســـت کـــه از 
چشـــمه های کوچـــک آب جوشـــیده می شـــود و موج مـــوج پاییـــن می آینـــد 
و جنبـــش ایجـــاد می شـــود. از مرحلـــۀ چشـــمه تـــا دو متـــر پایین تـــر، آب، 
خـــاک را خیـــس می کنـــد و بدنـــۀ محیـــط را بـــه رنـــگ خـــود درمـــی آورد. آب 
وقتـــی زیـــاد جـــاری شـــد، رودخانـــه تشـــکیل می دهـــد و جریـــان می شـــود و 
بعـــد بـــه دریـــا می ریـــزد و نهضـــت می شـــود و دوبـــاره بخـــار می شـــود و ایـــن 
چرخـــه همچنـــان ادامـــه پیـــدا می کنـــد. یکـــی از اهـــداف شبکه ســـازی و 



جبهه ســـازی ایـــن اســـت کـــه مـــا چـــون می خواهیـــم جریان ســـازی کنیـــم، 
ــاز داریـــم شبکه ســـازی کنیـــم. حداقـــل کاری کـــه امـــروز می توانیـــم  نیـ
ــه را  ــروز جامعـ ــه بصیـــرت امـ ــم، ایـــن اســـت کـ ــام دهیـ ــه انجـ در جامعـ
بـــه حداکثـــر برســـانیم و اگـــر نـــگاه را به ســـمت ایـــن برگردانیـــم کـــه مـــا 
می خواهیـــم جبهـــه تشـــکیل بدهیـــم و تمایـــز جبهـــۀ ایمـــان را در کارمـــان 
بفهمیـــم، مجاهـــدت علمـــی می خواهیـــم. اگر مجاهدت علمی نداشـــته 
یـــا نگذرانـــده باشـــیم، هیچ وقـــت بـــه ایـــن ســـطح از جبهه ســـازی نخواهیـــم 

رســـید.
در واقـــع ســـطح معرفتـــی افـــراد اســـت کـــه باعـــث می شـــود کـــه بـــه 
تصمیـــم و بعـــد اقدامـــی برســـند. ســـطح معرفـــت، نـــوع نـــگاه انســـان 
بـــه عالـــم، انســـان، تکلیـــف و حـــق اســـت. وقتـــی ســـطح معرفتـــی افـــراد 
پاییـــن اســـت، طبیعتـــاً ایـــن اتفـــاق نمی افتـــد. بـــه همیـــن دلیـــل یکـــی از 
کارهایـــی کـــه ســـتاد بایـــد انجـــام دهـــد و یکـــی از دغدغه هایـــش باشـــد، 
بحـــث توانمندســـازی اســـت. مـــا تشـــکل را ایجـــاد کرده ایـــم و امکانـــات 
ــی پاییـــن اســـت، ســـطح  ــم دارد؛ ولـــی وقتـــی ســـطح معرفتـ ــرو هـ و نیـ
برنامه ریـــزی اش هـــم پاییـــن اســـت. فـــرض کنیـــم کـــه جنـــگ صـــدام بـــا مـــا 
شـــروع شـــده، دشـــمن هـــم نـــه اهـــواز، بلکـــه تـــا تهـــران را گرفتـــه اســـت. 

افـــرادی داریـــم کـــه بـــه انقـــالب بی اعتنـــا هســـتند و دشـــمن خارجـــی هـــم 
کل مملکـــت را گرفتـــه اســـت، افـــرادی هـــم داریـــم کـــه بـــه لـــزوم مقابلـــه و 
مبارزه، آموزش، سازمان دهی و جنگیدن با دشمن معتقدند. در حال 
حاضـــر وضعیـــت مـــا در جبهـــۀ فکـــری این گونـــه اســـت و ماننـــد وضعیتـــی 
نیســـت کـــه در جبهـــۀ جنـــگ داشـــتیم. وقتـــی کـــه در عرصـــۀ سیاســـی 
افرادی هســـتند که مطابق خواســـت اردوگاه سیاســـی دشـــمن، ملت را 
از خـــط مقاومـــت بـــه خـــط رفـــاه می برنـــد و رأی می آورنـــد و نظامـــات ایـــن 
مملکـــت را دســـت می گیرنـــد، چنـــد ســـال تمـــام ظرفیت هـــای مملکـــت 
را تعطیـــل می کننـــد و دنبـــال مذاکـــره بـــا دشـــمن می رونـــد، آیـــا ایـــن، کار 
اقلیـــت سیاســـی اســـت یـــا اکثریـــت مردمـــی کـــه رأی داده اند؟ پاســـخ این 
اســـت کـــه آن مردمـــی کـــه رأی داده انـــد، نمی دانســـتند کـــه قـــرار اســـت 
هویتشـــان پایمال شـــود. اصالً از لحاظ سیاســـی در آن جبهه نیســـتند؛ 
ولـــی چـــون از لحـــاظ فکـــری ایـــن مســـئله را نمی شناســـند و راهکارهـــای 
اجرایـــی اش را نمی داننـــد، دنبـــال کســـی می رونـــد کـــه بـــه ظاهـــر لبـــاس 
روحانیـــت پوشـــیده باشـــد و حـــرف از عـــزت و رفـــاه بزنـــد، نـــه آن کـــس 
کـــه حـــرف از جنـــگ و مقاومـــت می زنـــد. واقعیـــت ایـــن اســـت کـــه مـــا اگـــر 
اصـــاًل بـــه هیچ جـــای عالـــم کار نداشـــته باشـــیم، همـــۀ عالـــم بـــا مـــا جنـــگ 
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دانش در لغتنامه دهخدا، اسم مصدر از دانستن، دانست، عمل دانستن، دانندگی، دانایی، علم و فضل و دانستن چیزی معنا شده است. معنای اصلی و نخستینِ علم، دانستن در برابر ندانستن است. قرآن کریم به این معنا اشاره کرده است که: »هل یستوی الذین یعلمون و الذین ال یعلمون« )آیا آنان که میدانند و آنان که نمیدانند، یکساناند؟( دانش یا شناخت، بهمعنای آشنایی، آگاهی یا درک فرد یا چیزی مانند 
حقایق، اطالعات، شرح یا مهارتهاست که از طریق تجربه یا آموزش از طریق ادراک، کشف یا یادگیری به دست میآید. علم دانششناسی با سه عنصر داده و اطالعات و دانش سروکار دارد. دانش یا معرفت، ساختاری است برای تولید و ساماندهی یافتهها دربارۀ جهان طبیعت، در قالب توضیحات و پیشبینیهای آزمایششدنی. دانش از لحاظ لغوی اسم مصدر است و بن مضارع آن »دان« است. اسم مصدر حاصل مصدر 

است و بنابراین در فارسی دانش چیزی است که حاصل دانستن است. اما در اصطالح ابتدا باید بین دانش و علم تفاوت قائل شد. از نظر رابطۀ منطقی میتوان گفت که دانش مجموعۀ جامعتر و کلیتری در برابر علم است و علم میتواند بهنحوی زیرمجموعۀ دانش بهعنوان تمامی آگاهیهای انسانی تلقی شود. در حوزۀ زبان فارسی، دانش یا علم دربرگیرندۀ تمامی گونهها و حوزههای شناخت و آگاهی در عامترین معنای 
خویش است. استنباط کلی آن است که داده، حقایق خام یا حقایق بیمعناست. وقتی این حقایق بهصورت نماد نوشته شوند، به داده تبدیل میشوند و اطالعات بهمعنای نتیجۀ پردازش دادهها تلقی شده است؛ اما دانش، نه داده است و نه اطالعات. هرچند که به هر دو مربوط است، تفاوت آنها لزوماً ماهوی نیست و صرفاً از نظر مراتب با هم متفاوت هستند. دانش را اینگونه تعریف کردهاند: ترکیبی سازمانیافته از 

دادهها که با مجموعهای از قواعد، رویهها و عملیات آموختهشده، از طریق مطالعه، تحقیق، مشاهده و تجربه به دست میآید. دانش، تلفیق تفکر با اطالعات است. در واقع تفسیری فردی از اطالعات بر پایۀ تجربیات و مهارتها و توانمندیهای شخصی است. دانش در لغتنامه دهخدا، اسم مصدر از دانستن، دانست، عمل دانستن، دانندگی، دانایی، علم و فضل و دانستن چیزی معنا شده است. معنای اصلی و نخستینِ 
علم، دانستن در برابر ندانستن است. قرآن کریم به این معنا اشاره کرده است که: »هل یستوی الذین یعلمون و الذین ال یعلمون« )آیا آنان که میدانند و آنان که نمیدانند، یکساناند؟( دانش یا شناخت، بهمعنای آشنایی، آگاهی یا درک فرد یا چیزی مانند حقایق، اطالعات، شرح یا مهارتهاست که از طریق تجربه یا آموزش از طریق ادراک، کشف یا یادگیری به دست میآید. علم دانششناسی با سه عنصر داده و اطالعات و 

دانش سروکار دارد. دانش یا معرفت، ساختاری است برای تولید و ساماندهی یافتهها دربارۀ جهان طبیعت، در قالب توضیحات و پیشبینیهای آزمایششدنی. دانش از لحاظ لغوی اسم مصدر است و بن مضارع آن »دان« است. اسم مصدر حاصل مصدر است و بنابراین در فارسی دانش چیزی است که حاصل دانستن است. اما در اصطالح ابتدا باید بین دانش و علم تفاوت قائل شد. از نظر رابطۀ منطقی میتوان گفت که 
دانش مجموعۀ جامعتر و کلیتری در برابر علم است و علم میتواند بهنحوی زیرمجموعۀ دانش بهعنوان تمامی آگاهیهای انسانی تلقی شود. در حوزۀ زبان فارسی، دانش یا علم دربرگیرندۀ تمامی گونهها و حوزههای شناخت و آگاهی در عامترین معنای خویش است. استنباط کلی آن است که داده، حقایق خام یا حقایق بیمعناست. وقتی این حقایق بهصورت نماد نوشته شوند، به داده تبدیل میشوند و اطالعات بهمعنای 
نتیجۀ پردازش دادهها تلقی شده است؛ اما دانش، نه داده است و نه اطالعات. هرچند که به هر دو مربوط است، تفاوت آنها لزوماً ماهوی نیست و صرفاً از نظر مراتب با هم متفاوت هستند. دانش را اینگونه تعریف کردهاند: ترکیبی سازمانیافته از دادهها که با مجموعهای از قواعد، رویهها و عملیات آموختهشده، از طریق مطالعه، تحقیق، مشاهده و تجربه به دست میآید. دانش، تلفیق تفکر با اطالعات است. در واقع 
تفسیری فردی از اطالعات بر پایۀ تجربیات و مهارتها و توانمندیهای شخصی است. دانش در لغتنامه دهخدا، اسم مصدر از دانستن، دانست، عمل دانستن، دانندگی، دانایی، علم و فضل و دانستن چیزی معنا شده است. معنای اصلی و نخستینِ علم، دانستن در برابر ندانستن است. قرآن کریم به این معنا اشاره کرده است که: »هل یستوی الذین یعلمون و الذین ال یعلمون« )آیا آنان که میدانند و آنان که نمیدانند، 

یکساناند؟( دانش یا شناخت، بهمعنای آشنایی، آگاهی یا درک فرد یا چیزی مانند حقایق، اطالعات، شرح یا مهارتهاست که از طریق تجربه یا آموزش از طریق ادراک، کشف یا یادگیری به دست میآید. علم دانششناسی با سه عنصر داده و اطالعات و دانش سروکار دارد. دانش یا معرفت، ساختاری است برای تولید و ساماندهی یافتهها دربارۀ جهان طبیعت، در قالب توضیحات و پیشبینیهای آزمایششدنی. دانش از لحاظ 
لغوی اسم مصدر است و بن مضارع آن »دان« است. اسم مصدر حاصل مصدر است و بنابراین در فارسی دانش چیزی است که حاصل دانستن است. اما در اصطالح ابتدا باید بین دانش و علم تفاوت قائل شد. از نظر رابطۀ منطقی میتوان گفت که دانش مجموعۀ جامعتر و کلیتری در برابر علم است و علم میتواند بهنحوی زیرمجموعۀ دانش بهعنوان تمامی آگاهیهای انسانی تلقی شود. در حوزۀ زبان فارسی، دانش یا 

علم دربرگیرندۀ تمامی گونهها و حوزههای شناخت و آگاهی در عامترین معنای خویش است. استنباط کلی آن است که داده، حقایق خام یا حقایق بیمعناست. وقتی این حقایق بهصورت نماد نوشته شوند، به داده تبدیل میشوند و اطالعات بهمعنای نتیجۀ پردازش دادهها تلقی شده است؛ اما دانش، نه داده است و نه اطالعات. هرچند که به هر دو مربوط است، تفاوت آنها لزوماً ماهوی نیست و صرفاً از نظر مراتب با هم 
متفاوت هستند. دانش را اینگونه تعریف کردهاند: ترکیبی سازمانیافته از دادهها که با مجموعهای از قواعد، رویهها و عملیات آموختهشده، از طریق مطالعه، تحقیق، مشاهده و تجربه به دست میآید. دانش، تلفیق تفکر با اطالعات است. در واقع تفسیری فردی از اطالعات بر پایۀ تجربیات و مهارتها و توانمندیهای شخصی است. دانش در لغتنامه دهخدا، اسم مصدر از دانستن، دانست، عمل دانستن، دانندگی، دانایی، 

علم و فضل و دانستن چیزی معنا شده است. معنای اصلی و نخستینِ علم، دانستن در برابر ندانستن است. قرآن کریم به این معنا اشاره کرده است که: »هل یستوی الذین یعلمون و الذین ال یعلمون« )آیا آنان که میدانند و آنان که نمیدانند، یکساناند؟( دانش یا شناخت، بهمعنای آشنایی، آگاهی یا درک فرد یا چیزی مانند حقایق، اطالعات، شرح یا مهارتهاست که از طریق تجربه یا آموزش از طریق ادراک، کشف یا 
یادگیری به دست میآید. علم دانششناسی با سه عنصر داده و اطالعات و دانش سروکار دارد. دانش یا معرفت، ساختاری است برای تولید و ساماندهی یافتهها دربارۀ جهان طبیعت، در قالب توضیحات و پیشبینیهای آزمایششدنی. دانش از لحاظ لغوی اسم مصدر است و بن مضارع آن »دان« است. اسم مصدر حاصل مصدر است و بنابراین در فارسی دانش چیزی است که حاصل دانستن است. اما در اصطالح ابتدا 

باید بین دانش و علم تفاوت قائل شد. از نظر رابطۀ منطقی میتوان گفت که دانش مجموعۀ جامعتر و کلیتری در برابر علم است و علم میتواند بهنحوی زیرمجموعۀ دانش بهعنوان تمامی آگاهیهای انسانی تلقی شود. در حوزۀ زبان فارسی، دانش یا علم دربرگیرندۀ تمامی گونهها و حوزههای شناخت و آگاهی در عامترین معنای خویش است. استنباط کلی آن است که داده، حقایق خام یا حقایق بیمعناست. وقتی این 
حقایق بهصورت نماد نوشته شوند، به داده تبدیل میشوند و اطالعات بهمعنای نتیجۀ پردازش دادهها تلقی شده است؛ اما دانش، نه داده است و نه اطالعات. هرچند که به هر دو مربوط است، تفاوت آنها لزوماً ماهوی نیست و صرفاً از نظر مراتب با هم متفاوت هستند. دانش را اینگونه تعریف کردهاند: ترکیبی سازمانیافته از دادهها که با مجموعهای از قواعد، رویهها و عملیات آموختهشده، از طریق مطالعه، تحقیق، 

مشاهده و تجربه به دست میآید. دانش، تلفیق تفکر با اطالعات است. در واقع تفسیری فردی از اطالعات بر پایۀ تجربیات و مهارتها و توانمندیهای شخصی است. دانش در لغتنامه دهخدا، اسم مصدر از دانستن، دانست، عمل دانستن، دانندگی، دانایی، علم و فضل و دانستن چیزی معنا شده است. معنای اصلی و نخستینِ علم، دانستن در برابر ندانستن است. قرآن کریم به این معنا اشاره کرده است که: »هل 
یستوی الذین یعلمون و الذین ال یعلمون« )آیا آنان که میدانند و آنان که نمیدانند، یکساناند؟( دانش یا شناخت، بهمعنای آشنایی، آگاهی یا درک فرد یا چیزی مانند حقایق، اطالعات، شرح یا مهارتهاست که از طریق تجربه یا آموزش از طریق ادراک، کشف یا یادگیری به دست میآید. علم دانششناسی با سه عنصر داده و اطالعات و دانش سروکار دارد. دانش یا معرفت، ساختاری است برای تولید و ساماندهی یافتهها 

دربارۀ جهان طبیعت، در قالب توضیحات و پیشبینیهای آزمایششدنی. دانش از لحاظ لغوی اسم مصدر است و بن مضارع آن »دان« است. اسم مصدر حاصل مصدر است و بنابراین در فارسی دانش چیزی است که حاصل دانستن است. اما در اصطالح ابتدا باید بین دانش و علم تفاوت قائل شد. از نظر رابطۀ منطقی میتوان گفت که دانش مجموعۀ جامعتر و کلیتری در برابر علم است و علم میتواند بهنحوی زیرمجموعۀ 
دانش بهعنوان تمامی آگاهیهای انسانی تلقی شود. در حوزۀ زبان فارسی، دانش یا علم دربرگیرندۀ تمامی گونهها و حوزههای شناخت و آگاهی در عامترین معنای خویش است. استنباط کلی آن است که داده، حقایق خام یا حقایق بیمعناست. وقتی این حقایق بهصورت نماد نوشته شوند، به داده تبدیل میشوند و اطالعات بهمعنای نتیجۀ پردازش دادهها تلقی شده است؛ اما دانش، نه داده است و نه اطالعات. هرچند که 

به هر دو مربوط است، تفاوت آنها لزوماً ماهوی نیست و صرفاً از نظر مراتب با هم متفاوت هستند. دانش را اینگونه تعریف کردهاند: ترکیبی سازمانیافته از دادهها که با مجموعهای از قواعد، رویهها و عملیات آموختهشده، از طریق مطالعه، تحقیق، مشاهده و تجربه به دست میآید. دانش، تلفیق تفکر با اطالعات است. در واقع تفسیری فردی از اطالعات بر پایۀ تجربیات و مهارتها و توانمندیهای شخصی است. دانش در 
لغتنامه دهخدا، اسم مصدر از دانستن، دانست، عمل دانستن، دانندگی، دانایی، علم و فضل و دانستن چیزی معنا شده است. معنای اصلی و نخستینِ علم، دانستن در برابر ندانستن است. قرآن کریم به این معنا اشاره کرده است که: »هل یستوی الذین یعلمون و الذین ال یعلمون« )آیا آنان که میدانند و آنان که نمیدانند، یکساناند؟( دانش یا شناخت، بهمعنای آشنایی، آگاهی یا درک فرد یا چیزی مانند حقایق، 

اطالعات، شرح یا مهارتهاست که از طریق تجربه یا آموزش از طریق ادراک، کشف یا یادگیری به دست میآید. علم دانششناسی با سه عنصر داده و اطالعات و دانش سروکار دارد. دانش یا معرفت، ساختاری است برای تولید و ساماندهی یافتهها دربارۀ جهان طبیعت، در قالب توضیحات و پیشبینیهای آزمایششدنی. دانش از لحاظ لغوی اسم مصدر است و بن مضارع آن »دان« است. اسم مصدر حاصل مصدر است و 
بنابراین در فارسی دانش چیزی است که حاصل دانستن است. اما در اصطالح ابتدا باید بین دانش و علم تفاوت قائل شد. از نظر رابطۀ منطقی میتوان گفت که دانش مجموعۀ جامعتر و کلیتری در برابر علم است و علم میتواند بهنحوی زیرمجموعۀ دانش بهعنوان تمامی آگاهیهای انسانی تلقی شود. در حوزۀ زبان فارسی، دانش یا علم دربرگیرندۀ تمامی گونهها و حوزههای شناخت و آگاهی در عامترین معنای خویش 

است. استنباط کلی آن است که داده، حقایق خام یا حقایق بیمعناست. وقتی این حقایق بهصورت نماد نوشته شوند، به داده تبدیل میشوند و اطالعات بهمعنای نتیجۀ پردازش دادهها تلقی شده است؛ اما دانش، نه داده است و نه اطالعات. هرچند که به هر دو مربوط است، تفاوت آنها لزوماً ماهوی نیست و صرفاً از نظر مراتب با هم متفاوت هستند. دانش را اینگونه تعریف کردهاند: ترکیبی سازمانیافته از دادهها که با 
مجموعهای از قواعد، رویهها و عملیات آموختهشده، از طریق مطالعه، تحقیق، مشاهده و تجربه به دست میآید. دانش، تلفیق تفکر با اطالعات است. در واقع تفسیری فردی از اطالعات بر پایۀ تجربیات و مهارتها و توانمندیهای شخصی است. دانش در لغتنامه دهخدا، اسم مصدر از دانستن، دانست، عمل دانستن، دانندگی، دانایی، علم و فضل و دانستن چیزی معنا شده است. معنای اصلی و نخستینِ علم، دانستن در 

برابر ندانستن است. قرآن کریم به این معنا اشاره کرده است که: »هل یستوی الذین یعلمون و الذین ال یعلمون« )آیا آنان که میدانند و آنان که نمیدانند، یکساناند؟( دانش یا شناخت، بهمعنای آشنایی، آگاهی یا درک فرد یا چیزی مانند حقایق، اطالعات، شرح یا مهارتهاست که از طریق تجربه یا آموزش از طریق ادراک، کشف یا یادگیری به دست میآید. علم دانششناسی با سه عنصر داده و اطالعات و دانش سروکار 
دارد. دانش یا معرفت، ساختاری است برای تولید و ساماندهی یافتهها دربارۀ جهان طبیعت، در قالب توضیحات و پیشبینیهای آزمایششدنی. دانش از لحاظ لغوی اسم مصدر است و بن مضارع آن »دان« است. اسم مصدر حاصل مصدر است و بنابراین در فارسی دانش چیزی است که حاصل دانستن است. اما در اصطالح ابتدا باید بین دانش و علم تفاوت قائل شد. از نظر رابطۀ منطقی میتوان گفت که دانش مجموعۀ 

جامعتر و کلیتری در برابر علم است و علم میتواند بهنحوی زیرمجموعۀ دانش بهعنوان تمامی آگاهیهای انسانی تلقی شود. در حوزۀ زبان فارسی، دانش یا علم دربرگیرندۀ تمامی گونهها و حوزههای شناخت و آگاهی در عامترین معنای خویش است. استنباط کلی آن است که داده، حقایق خام یا حقایق بیمعناست. وقتی این حقایق بهصورت نماد نوشته شوند، به داده تبدیل میشوند و اطالعات بهمعنای نتیجۀ پردازش 
دادهها تلقی شده است؛ اما دانش، نه داده است و نه اطالعات. هرچند که به هر دو مربوط است، تفاوت آنها لزوماً ماهوی نیست و صرفاً از نظر مراتب با هم متفاوت هستند. دانش را اینگونه تعریف کردهاند: ترکیبی سازمانیافته از دادهها که با مجموعهای از قواعد، رویهها و عملیات آموختهشده، از طریق مطالعه، تحقیق، مشاهده و تجربه به دست میآید. دانش، تلفیق تفکر با اطالعات است. در واقع تفسیری فردی از 

اطالعات بر پایۀ تجربیات و مهارتها و توانمندیهای شخصی است. دانش در لغتنامه دهخدا، اسم مصدر از دانستن، دانست، عمل دانستن، دانندگی، دانایی، علم و فضل و دانستن چیزی معنا شده است. معنای اصلی و نخستینِ علم، دانستن در برابر ندانستن است. قرآن کریم به این معنا اشاره کرده است که: »هل یستوی الذین یعلمون و الذین ال یعلمون« )آیا آنان که میدانند و آنان که نمیدانند، یکساناند؟( دانش یا 
شناخت، بهمعنای آشنایی، آگاهی یا درک فرد یا چیزی مانند حقایق، اطالعات، شرح یا مهارتهاست که از طریق تجربه یا آموزش از طریق ادراک، کشف یا یادگیری به دست میآید. علم دانششناسی با سه عنصر داده و اطالعات و دانش سروکار دارد. دانش یا معرفت، ساختاری است برای تولید و ساماندهی یافتهها دربارۀ جهان طبیعت، در قالب توضیحات و پیشبینیهای آزمایششدنی. دانش از لحاظ لغوی اسم مصدر 
است و بن مضارع آن »دان« است. اسم مصدر حاصل مصدر است و بنابراین در فارسی دانش چیزی است که حاصل دانستن است. اما در اصطالح ابتدا باید بین دانش و علم تفاوت قائل شد. از نظر رابطۀ منطقی میتوان گفت که دانش مجموعۀ جامعتر و کلیتری در برابر علم است و علم میتواند بهنحوی زیرمجموعۀ دانش بهعنوان تمامی آگاهیهای انسانی تلقی شود. در حوزۀ زبان فارسی، دانش یا علم دربرگیرندۀ 

تمامی گونهها و حوزههای شناخت و آگاهی در عامترین معنای خویش است. استنباط کلی آن است که داده، حقایق خام یا حقایق بیمعناست. وقتی این حقایق بهصورت نماد نوشته شوند، به داده تبدیل میشوند و اطالعات بهمعنای نتیجۀ پردازش دادهها تلقی شده است؛ اما دانش، نه داده است و نه اطالعات. هرچند که به هر دو مربوط است، تفاوت آنها لزوماً ماهوی نیست و صرفاً از نظر مراتب با هم متفاوت هستند. 
دانش را اینگونه تعریف کردهاند: ترکیبی سازمانیافته از دادهها که با مجموعهای از قواعد، رویهها و عملیات آموختهشده، از طریق مطالعه، تحقیق، مشاهده و تجربه به دست میآید. دانش، تلفیق تفکر با اطالعات است. در واقع تفسیری فردی از اطالعات بر پایۀ تجربیات و مهارتها و توانمندیهای شخصی است. دانش در لغتنامه دهخدا، اسم مصدر از دانستن، دانست، عمل دانستن، دانندگی، دانایی، علم و فضل و 

دانستن چیزی معنا شده است. معنای اصلی و نخستینِ علم، دانستن در برابر ندانستن است. قرآن کریم به این معنا اشاره کرده است که: »هل یستوی الذین یعلمون و الذین ال یعلمون« )آیا آنان که میدانند و آنان که نمیدانند، یکساناند؟( دانش یا شناخت، بهمعنای آشنایی، آگاهی یا درک فرد یا چیزی مانند حقایق، اطالعات، شرح یا مهارتهاست که از طریق تجربه یا آموزش از طریق ادراک، کشف یا یادگیری به دست 
میآید. علم دانششناسی با سه عنصر داده و اطالعات و دانش سروکار دارد. دانش یا معرفت، ساختاری است برای تولید و ساماندهی یافتهها دربارۀ جهان طبیعت، در قالب توضیحات و پیشبینیهای آزمایششدنی. دانش از لحاظ لغوی اسم مصدر است و بن مضارع آن »دان« است. اسم مصدر حاصل مصدر است و بنابراین در فارسی دانش چیزی است که حاصل دانستن است. اما در اصطالح ابتدا باید بین دانش و علم 
تفاوت قائل شد. از نظر رابطۀ منطقی میتوان گفت که دانش مجموعۀ جامعتر و کلیتری در برابر علم است و علم میتواند بهنحوی زیرمجموعۀ دانش بهعنوان تمامی آگاهیهای انسانی تلقی شود. در حوزۀ زبان فارسی، دانش یا علم دربرگیرندۀ تمامی گونهها و حوزههای شناخت و آگاهی در عامترین معنای خویش است. استنباط کلی آن است که داده، حقایق خام یا حقایق بیمعناست. وقتی این حقایق بهصورت نماد نوشته 
شوند، به داده تبدیل میشوند و اطالعات بهمعنای نتیجۀ پردازش دادهها تلقی شده است؛ اما دانش، نه داده است و نه اطالعات. هرچند که به هر دو مربوط است، تفاوت آنها لزوماً ماهوی نیست و صرفاً از نظر مراتب با هم متفاوت هستند. دانش را اینگونه تعریف کردهاند: ترکیبی سازمانیافته از دادهها که با مجموعهای از قواعد، رویهها و عملیات آموختهشده، از طریق مطالعه، تحقیق، مشاهده و تجربه به دست میآید. 

دانش، تلفیق تفکر با اطالعات است. در واقع تفسیری فردی از اطالعات بر پایۀ تجربیات و مهارتها و توانمندیهای شخصی است. دانش در لغتنامه دهخدا، اسم مصدر از دانستن، دانست، عمل دانستن، دانندگی، دانایی، علم و فضل و دانستن چیزی معنا شده است. معنای اصلی و نخستینِ علم، دانستن در برابر ندانستن است. قرآن کریم به این معنا اشاره کرده است که: »هل یستوی الذین یعلمون و الذین ال 
یعلمون« )آیا آنان که میدانند و آنان که نمیدانند، یکساناند؟( دانش یا شناخت، بهمعنای آشنایی، آگاهی یا درک فرد یا چیزی مانند حقایق، اطالعات، شرح یا مهارتهاست که از طریق تجربه یا آموزش از طریق ادراک، کشف یا یادگیری به دست میآید. علم دانششناسی با سه عنصر داده و اطالعات و دانش سروکار دارد. دانش یا معرفت، ساختاری است برای تولید و ساماندهی یافتهها دربارۀ جهان طبیعت، در قالب 

توضیحات و پیشبینیهای آزمایششدنی. دانش از لحاظ لغوی اسم مصدر است و بن مضارع آن »دان« است. اسم مصدر حاصل مصدر است و بنابراین در فارسی دانش چیزی است که حاصل دانستن است. اما در اصطالح ابتدا باید بین دانش و علم تفاوت قائل شد. از نظر رابطۀ منطقی میتوان گفت که دانش مجموعۀ جامعتر و کلیتری در برابر علم است و علم میتواند بهنحوی زیرمجموعۀ دانش بهعنوان تمامی 
آگاهیهای انسانی تلقی شود. در حوزۀ زبان فارسی، دانش یا علم دربرگیرندۀ تمامی گونهها و حوزههای شناخت و آگاهی در عامترین معنای خویش است. استنباط کلی آن است که داده، حقایق خام یا حقایق بیمعناست. وقتی این حقایق بهصورت نماد نوشته شوند، به داده تبدیل میشوند و اطالعات بهمعنای نتیجۀ پردازش دادهها تلقی شده است؛ اما دانش، نه داده است و نه اطالعات. هرچند که به هر دو مربوط 

است، تفاوت آنها لزوماً ماهوی نیست و صرفاً از نظر مراتب با هم متفاوت هستند. دانش را اینگونه تعریف کردهاند: ترکیبی سازمانیافته از دادهها که با مجموعهای از قواعد، رویهها و عملیات آموختهشده، از طریق مطالعه، تحقیق، مشاهده و تجربه به دست میآید. دانش، تلفیق تفکر با اطالعات است. در واقع تفسیری فردی از اطالعات بر پایۀ تجربیات و مهارتها و توانمندیهای شخصی است. دانش در لغتنامه دهخدا، 
اسم مصدر از دانستن، دانست، عمل دانستن، دانندگی، دانایی، علم و فضل و دانستن چیزی معنا شده است. معنای اصلی و نخستینِ علم، دانستن در برابر ندانستن است. قرآن کریم به این معنا اشاره کرده است که: »هل یستوی الذین یعلمون و الذین ال یعلمون« )آیا آنان که میدانند و آنان که نمیدانند، یکساناند؟( دانش یا شناخت، بهمعنای آشنایی، آگاهی یا درک فرد یا چیزی مانند حقایق، اطالعات، شرح یا 

مهارتهاست که از طریق تجربه یا آموزش از طریق ادراک، کشف یا یادگیری به دست میآید. علم دانششناسی با سه عنصر داده و اطالعات و دانش سروکار دارد. دانش یا معرفت، ساختاری است برای تولید و ساماندهی یافتهها دربارۀ جهان طبیعت، در قالب توضیحات و پیشبینیهای آزمایششدنی. دانش از لحاظ لغوی اسم مصدر است و بن مضارع آن »دان« است. اسم مصدر حاصل مصدر است و بنابراین در فارسی 



دانش در لغتنامه دهخدا، اسم مصدر از دانستن، دانست، عمل دانستن، دانندگی، دانایی، علم و فضل و دانستن چیزی معنا شده است. معنای اصلی و نخستینِ علم، دانستن در برابر ندانستن است. قرآن کریم به این معنا اشاره کرده است که: »هل یستوی الذین یعلمون و الذین ال یعلمون« )آیا آنان که میدانند و آنان که نمیدانند، یکساناند؟( دانش یا شناخت، بهمعنای آشنایی، آگاهی یا درک فرد یا چیزی مانند 
حقایق، اطالعات، شرح یا مهارتهاست که از طریق تجربه یا آموزش از طریق ادراک، کشف یا یادگیری به دست میآید. علم دانششناسی با سه عنصر داده و اطالعات و دانش سروکار دارد. دانش یا معرفت، ساختاری است برای تولید و ساماندهی یافتهها دربارۀ جهان طبیعت، در قالب توضیحات و پیشبینیهای آزمایششدنی. دانش از لحاظ لغوی اسم مصدر است و بن مضارع آن »دان« است. اسم مصدر حاصل مصدر 

است و بنابراین در فارسی دانش چیزی است که حاصل دانستن است. اما در اصطالح ابتدا باید بین دانش و علم تفاوت قائل شد. از نظر رابطۀ منطقی میتوان گفت که دانش مجموعۀ جامعتر و کلیتری در برابر علم است و علم میتواند بهنحوی زیرمجموعۀ دانش بهعنوان تمامی آگاهیهای انسانی تلقی شود. در حوزۀ زبان فارسی، دانش یا علم دربرگیرندۀ تمامی گونهها و حوزههای شناخت و آگاهی در عامترین معنای 
خویش است. استنباط کلی آن است که داده، حقایق خام یا حقایق بیمعناست. وقتی این حقایق بهصورت نماد نوشته شوند، به داده تبدیل میشوند و اطالعات بهمعنای نتیجۀ پردازش دادهها تلقی شده است؛ اما دانش، نه داده است و نه اطالعات. هرچند که به هر دو مربوط است، تفاوت آنها لزوماً ماهوی نیست و صرفاً از نظر مراتب با هم متفاوت هستند. دانش را اینگونه تعریف کردهاند: ترکیبی سازمانیافته از 

دادهها که با مجموعهای از قواعد، رویهها و عملیات آموختهشده، از طریق مطالعه، تحقیق، مشاهده و تجربه به دست میآید. دانش، تلفیق تفکر با اطالعات است. در واقع تفسیری فردی از اطالعات بر پایۀ تجربیات و مهارتها و توانمندیهای شخصی است. دانش در لغتنامه دهخدا، اسم مصدر از دانستن، دانست، عمل دانستن، دانندگی، دانایی، علم و فضل و دانستن چیزی معنا شده است. معنای اصلی و نخستینِ 
علم، دانستن در برابر ندانستن است. قرآن کریم به این معنا اشاره کرده است که: »هل یستوی الذین یعلمون و الذین ال یعلمون« )آیا آنان که میدانند و آنان که نمیدانند، یکساناند؟( دانش یا شناخت، بهمعنای آشنایی، آگاهی یا درک فرد یا چیزی مانند حقایق، اطالعات، شرح یا مهارتهاست که از طریق تجربه یا آموزش از طریق ادراک، کشف یا یادگیری به دست میآید. علم دانششناسی با سه عنصر داده و اطالعات و 
دانش سروکار دارد. دانش یا معرفت، ساختاری است برای تولید و ساماندهی یافتهها دربارۀ جهان طبیعت، در قالب توضیحات و پیشبینیهای آزمایششدنی. دانش از لحاظ لغوی اسم مصدر است و بن مضارع آن »دان« است. اسم مصدر حاصل مصدر است و بنابراین در فارسی دانش چیزی است که حاصل دانستن است. اما در اصطالح ابتدا باید بین دانش و علم تفاوت قائل شد. از نظر رابطۀ منطقی میتوان گفت که 

دانش مجموعۀ جامعتر و کلیتری در برابر علم است و علم میتواند بهنحوی زیرمجموعۀ دانش بهعنوان تمامی آگاهیهای انسانی تلقی شود. در حوزۀ زبان فارسی، دانش یا علم دربرگیرندۀ تمامی گونهها و حوزههای شناخت و آگاهی در عامترین معنای خویش است. استنباط کلی آن است که داده، حقایق خام یا حقایق بیمعناست. وقتی این حقایق بهصورت نماد نوشته شوند، به داده تبدیل میشوند و اطالعات بهمعنای 
نتیجۀ پردازش دادهها تلقی شده است؛ اما دانش، نه داده است و نه اطالعات. هرچند که به هر دو مربوط است، تفاوت آنها لزوماً ماهوی نیست و صرفاً از نظر مراتب با هم متفاوت هستند. دانش را اینگونه تعریف کردهاند: ترکیبی سازمانیافته از دادهها که با مجموعهای از قواعد، رویهها و عملیات آموختهشده، از طریق مطالعه، تحقیق، مشاهده و تجربه به دست میآید. دانش، تلفیق تفکر با اطالعات است. در واقع 
تفسیری فردی از اطالعات بر پایۀ تجربیات و مهارتها و توانمندیهای شخصی است. دانش در لغتنامه دهخدا، اسم مصدر از دانستن، دانست، عمل دانستن، دانندگی، دانایی، علم و فضل و دانستن چیزی معنا شده است. معنای اصلی و نخستینِ علم، دانستن در برابر ندانستن است. قرآن کریم به این معنا اشاره کرده است که: »هل یستوی الذین یعلمون و الذین ال یعلمون« )آیا آنان که میدانند و آنان که نمیدانند، 

یکساناند؟( دانش یا شناخت، بهمعنای آشنایی، آگاهی یا درک فرد یا چیزی مانند حقایق، اطالعات، شرح یا مهارتهاست که از طریق تجربه یا آموزش از طریق ادراک، کشف یا یادگیری به دست میآید. علم دانششناسی با سه عنصر داده و اطالعات و دانش سروکار دارد. دانش یا معرفت، ساختاری است برای تولید و ساماندهی یافتهها دربارۀ جهان طبیعت، در قالب توضیحات و پیشبینیهای آزمایششدنی. دانش از لحاظ 
لغوی اسم مصدر است و بن مضارع آن »دان« است. اسم مصدر حاصل مصدر است و بنابراین در فارسی دانش چیزی است که حاصل دانستن است. اما در اصطالح ابتدا باید بین دانش و علم تفاوت قائل شد. از نظر رابطۀ منطقی میتوان گفت که دانش مجموعۀ جامعتر و کلیتری در برابر علم است و علم میتواند بهنحوی زیرمجموعۀ دانش بهعنوان تمامی آگاهیهای انسانی تلقی شود. در حوزۀ زبان فارسی، دانش یا 

علم دربرگیرندۀ تمامی گونهها و حوزههای شناخت و آگاهی در عامترین معنای خویش است. استنباط کلی آن است که داده، حقایق خام یا حقایق بیمعناست. وقتی این حقایق بهصورت نماد نوشته شوند، به داده تبدیل میشوند و اطالعات بهمعنای نتیجۀ پردازش دادهها تلقی شده است؛ اما دانش، نه داده است و نه اطالعات. هرچند که به هر دو مربوط است، تفاوت آنها لزوماً ماهوی نیست و صرفاً از نظر مراتب با هم 
متفاوت هستند. دانش را اینگونه تعریف کردهاند: ترکیبی سازمانیافته از دادهها که با مجموعهای از قواعد، رویهها و عملیات آموختهشده، از طریق مطالعه، تحقیق، مشاهده و تجربه به دست میآید. دانش، تلفیق تفکر با اطالعات است. در واقع تفسیری فردی از اطالعات بر پایۀ تجربیات و مهارتها و توانمندیهای شخصی است. دانش در لغتنامه دهخدا، اسم مصدر از دانستن، دانست، عمل دانستن، دانندگی، دانایی، 

علم و فضل و دانستن چیزی معنا شده است. معنای اصلی و نخستینِ علم، دانستن در برابر ندانستن است. قرآن کریم به این معنا اشاره کرده است که: »هل یستوی الذین یعلمون و الذین ال یعلمون« )آیا آنان که میدانند و آنان که نمیدانند، یکساناند؟( دانش یا شناخت، بهمعنای آشنایی، آگاهی یا درک فرد یا چیزی مانند حقایق، اطالعات، شرح یا مهارتهاست که از طریق تجربه یا آموزش از طریق ادراک، کشف یا 
یادگیری به دست میآید. علم دانششناسی با سه عنصر داده و اطالعات و دانش سروکار دارد. دانش یا معرفت، ساختاری است برای تولید و ساماندهی یافتهها دربارۀ جهان طبیعت، در قالب توضیحات و پیشبینیهای آزمایششدنی. دانش از لحاظ لغوی اسم مصدر است و بن مضارع آن »دان« است. اسم مصدر حاصل مصدر است و بنابراین در فارسی دانش چیزی است که حاصل دانستن است. اما در اصطالح ابتدا 

باید بین دانش و علم تفاوت قائل شد. از نظر رابطۀ منطقی میتوان گفت که دانش مجموعۀ جامعتر و کلیتری در برابر علم است و علم میتواند بهنحوی زیرمجموعۀ دانش بهعنوان تمامی آگاهیهای انسانی تلقی شود. در حوزۀ زبان فارسی، دانش یا علم دربرگیرندۀ تمامی گونهها و حوزههای شناخت و آگاهی در عامترین معنای خویش است. استنباط کلی آن است که داده، حقایق خام یا حقایق بیمعناست. وقتی این 
حقایق بهصورت نماد نوشته شوند، به داده تبدیل میشوند و اطالعات بهمعنای نتیجۀ پردازش دادهها تلقی شده است؛ اما دانش، نه داده است و نه اطالعات. هرچند که به هر دو مربوط است، تفاوت آنها لزوماً ماهوی نیست و صرفاً از نظر مراتب با هم متفاوت هستند. دانش را اینگونه تعریف کردهاند: ترکیبی سازمانیافته از دادهها که با مجموعهای از قواعد، رویهها و عملیات آموختهشده، از طریق مطالعه، تحقیق، 

مشاهده و تجربه به دست میآید. دانش، تلفیق تفکر با اطالعات است. در واقع تفسیری فردی از اطالعات بر پایۀ تجربیات و مهارتها و توانمندیهای شخصی است. دانش در لغتنامه دهخدا، اسم مصدر از دانستن، دانست، عمل دانستن، دانندگی، دانایی، علم و فضل و دانستن چیزی معنا شده است. معنای اصلی و نخستینِ علم، دانستن در برابر ندانستن است. قرآن کریم به این معنا اشاره کرده است که: »هل 
یستوی الذین یعلمون و الذین ال یعلمون« )آیا آنان که میدانند و آنان که نمیدانند، یکساناند؟( دانش یا شناخت، بهمعنای آشنایی، آگاهی یا درک فرد یا چیزی مانند حقایق، اطالعات، شرح یا مهارتهاست که از طریق تجربه یا آموزش از طریق ادراک، کشف یا یادگیری به دست میآید. علم دانششناسی با سه عنصر داده و اطالعات و دانش سروکار دارد. دانش یا معرفت، ساختاری است برای تولید و ساماندهی یافتهها 

دربارۀ جهان طبیعت، در قالب توضیحات و پیشبینیهای آزمایششدنی. دانش از لحاظ لغوی اسم مصدر است و بن مضارع آن »دان« است. اسم مصدر حاصل مصدر است و بنابراین در فارسی دانش چیزی است که حاصل دانستن است. اما در اصطالح ابتدا باید بین دانش و علم تفاوت قائل شد. از نظر رابطۀ منطقی میتوان گفت که دانش مجموعۀ جامعتر و کلیتری در برابر علم است و علم میتواند بهنحوی زیرمجموعۀ 
دانش بهعنوان تمامی آگاهیهای انسانی تلقی شود. در حوزۀ زبان فارسی، دانش یا علم دربرگیرندۀ تمامی گونهها و حوزههای شناخت و آگاهی در عامترین معنای خویش است. استنباط کلی آن است که داده، حقایق خام یا حقایق بیمعناست. وقتی این حقایق بهصورت نماد نوشته شوند، به داده تبدیل میشوند و اطالعات بهمعنای نتیجۀ پردازش دادهها تلقی شده است؛ اما دانش، نه داده است و نه اطالعات. هرچند که 

به هر دو مربوط است، تفاوت آنها لزوماً ماهوی نیست و صرفاً از نظر مراتب با هم متفاوت هستند. دانش را اینگونه تعریف کردهاند: ترکیبی سازمانیافته از دادهها که با مجموعهای از قواعد، رویهها و عملیات آموختهشده، از طریق مطالعه، تحقیق، مشاهده و تجربه به دست میآید. دانش، تلفیق تفکر با اطالعات است. در واقع تفسیری فردی از اطالعات بر پایۀ تجربیات و مهارتها و توانمندیهای شخصی است. دانش در 
لغتنامه دهخدا، اسم مصدر از دانستن، دانست، عمل دانستن، دانندگی، دانایی، علم و فضل و دانستن چیزی معنا شده است. معنای اصلی و نخستینِ علم، دانستن در برابر ندانستن است. قرآن کریم به این معنا اشاره کرده است که: »هل یستوی الذین یعلمون و الذین ال یعلمون« )آیا آنان که میدانند و آنان که نمیدانند، یکساناند؟( دانش یا شناخت، بهمعنای آشنایی، آگاهی یا درک فرد یا چیزی مانند حقایق، 

اطالعات، شرح یا مهارتهاست که از طریق تجربه یا آموزش از طریق ادراک، کشف یا یادگیری به دست میآید. علم دانششناسی با سه عنصر داده و اطالعات و دانش سروکار دارد. دانش یا معرفت، ساختاری است برای تولید و ساماندهی یافتهها دربارۀ جهان طبیعت، در قالب توضیحات و پیشبینیهای آزمایششدنی. دانش از لحاظ لغوی اسم مصدر است و بن مضارع آن »دان« است. اسم مصدر حاصل مصدر است و 
بنابراین در فارسی دانش چیزی است که حاصل دانستن است. اما در اصطالح ابتدا باید بین دانش و علم تفاوت قائل شد. از نظر رابطۀ منطقی میتوان گفت که دانش مجموعۀ جامعتر و کلیتری در برابر علم است و علم میتواند بهنحوی زیرمجموعۀ دانش بهعنوان تمامی آگاهیهای انسانی تلقی شود. در حوزۀ زبان فارسی، دانش یا علم دربرگیرندۀ تمامی گونهها و حوزههای شناخت و آگاهی در عامترین معنای خویش 

است. استنباط کلی آن است که داده، حقایق خام یا حقایق بیمعناست. وقتی این حقایق بهصورت نماد نوشته شوند، به داده تبدیل میشوند و اطالعات بهمعنای نتیجۀ پردازش دادهها تلقی شده است؛ اما دانش، نه داده است و نه اطالعات. هرچند که به هر دو مربوط است، تفاوت آنها لزوماً ماهوی نیست و صرفاً از نظر مراتب با هم متفاوت هستند. دانش را اینگونه تعریف کردهاند: ترکیبی سازمانیافته از دادهها که با 
مجموعهای از قواعد، رویهها و عملیات آموختهشده، از طریق مطالعه، تحقیق، مشاهده و تجربه به دست میآید. دانش، تلفیق تفکر با اطالعات است. در واقع تفسیری فردی از اطالعات بر پایۀ تجربیات و مهارتها و توانمندیهای شخصی است. دانش در لغتنامه دهخدا، اسم مصدر از دانستن، دانست، عمل دانستن، دانندگی، دانایی، علم و فضل و دانستن چیزی معنا شده است. معنای اصلی و نخستینِ علم، دانستن در 

برابر ندانستن است. قرآن کریم به این معنا اشاره کرده است که: »هل یستوی الذین یعلمون و الذین ال یعلمون« )آیا آنان که میدانند و آنان که نمیدانند، یکساناند؟( دانش یا شناخت، بهمعنای آشنایی، آگاهی یا درک فرد یا چیزی مانند حقایق، اطالعات، شرح یا مهارتهاست که از طریق تجربه یا آموزش از طریق ادراک، کشف یا یادگیری به دست میآید. علم دانششناسی با سه عنصر داده و اطالعات و دانش سروکار 
دارد. دانش یا معرفت، ساختاری است برای تولید و ساماندهی یافتهها دربارۀ جهان طبیعت، در قالب توضیحات و پیشبینیهای آزمایششدنی. دانش از لحاظ لغوی اسم مصدر است و بن مضارع آن »دان« است. اسم مصدر حاصل مصدر است و بنابراین در فارسی دانش چیزی است که حاصل دانستن است. اما در اصطالح ابتدا باید بین دانش و علم تفاوت قائل شد. از نظر رابطۀ منطقی میتوان گفت که دانش مجموعۀ 

جامعتر و کلیتری در برابر علم است و علم میتواند بهنحوی زیرمجموعۀ دانش بهعنوان تمامی آگاهیهای انسانی تلقی شود. در حوزۀ زبان فارسی، دانش یا علم دربرگیرندۀ تمامی گونهها و حوزههای شناخت و آگاهی در عامترین معنای خویش است. استنباط کلی آن است که داده، حقایق خام یا حقایق بیمعناست. وقتی این حقایق بهصورت نماد نوشته شوند، به داده تبدیل میشوند و اطالعات بهمعنای نتیجۀ پردازش 
دادهها تلقی شده است؛ اما دانش، نه داده است و نه اطالعات. هرچند که به هر دو مربوط است، تفاوت آنها لزوماً ماهوی نیست و صرفاً از نظر مراتب با هم متفاوت هستند. دانش را اینگونه تعریف کردهاند: ترکیبی سازمانیافته از دادهها که با مجموعهای از قواعد، رویهها و عملیات آموختهشده، از طریق مطالعه، تحقیق، مشاهده و تجربه به دست میآید. دانش، تلفیق تفکر با اطالعات است. در واقع تفسیری فردی از 

اطالعات بر پایۀ تجربیات و مهارتها و توانمندیهای شخصی است. دانش در لغتنامه دهخدا، اسم مصدر از دانستن، دانست، عمل دانستن، دانندگی، دانایی، علم و فضل و دانستن چیزی معنا شده است. معنای اصلی و نخستینِ علم، دانستن در برابر ندانستن است. قرآن کریم به این معنا اشاره کرده است که: »هل یستوی الذین یعلمون و الذین ال یعلمون« )آیا آنان که میدانند و آنان که نمیدانند، یکساناند؟( دانش یا 
شناخت، بهمعنای آشنایی، آگاهی یا درک فرد یا چیزی مانند حقایق، اطالعات، شرح یا مهارتهاست که از طریق تجربه یا آموزش از طریق ادراک، کشف یا یادگیری به دست میآید. علم دانششناسی با سه عنصر داده و اطالعات و دانش سروکار دارد. دانش یا معرفت، ساختاری است برای تولید و ساماندهی یافتهها دربارۀ جهان طبیعت، در قالب توضیحات و پیشبینیهای آزمایششدنی. دانش از لحاظ لغوی اسم مصدر 
است و بن مضارع آن »دان« است. اسم مصدر حاصل مصدر است و بنابراین در فارسی دانش چیزی است که حاصل دانستن است. اما در اصطالح ابتدا باید بین دانش و علم تفاوت قائل شد. از نظر رابطۀ منطقی میتوان گفت که دانش مجموعۀ جامعتر و کلیتری در برابر علم است و علم میتواند بهنحوی زیرمجموعۀ دانش بهعنوان تمامی آگاهیهای انسانی تلقی شود. در حوزۀ زبان فارسی، دانش یا علم دربرگیرندۀ 

تمامی گونهها و حوزههای شناخت و آگاهی در عامترین معنای خویش است. استنباط کلی آن است که داده، حقایق خام یا حقایق بیمعناست. وقتی این حقایق بهصورت نماد نوشته شوند، به داده تبدیل میشوند و اطالعات بهمعنای نتیجۀ پردازش دادهها تلقی شده است؛ اما دانش، نه داده است و نه اطالعات. هرچند که به هر دو مربوط است، تفاوت آنها لزوماً ماهوی نیست و صرفاً از نظر مراتب با هم متفاوت هستند. 
دانش را اینگونه تعریف کردهاند: ترکیبی سازمانیافته از دادهها که با مجموعهای از قواعد، رویهها و عملیات آموختهشده، از طریق مطالعه، تحقیق، مشاهده و تجربه به دست میآید. دانش، تلفیق تفکر با اطالعات است. در واقع تفسیری فردی از اطالعات بر پایۀ تجربیات و مهارتها و توانمندیهای شخصی است. دانش در لغتنامه دهخدا، اسم مصدر از دانستن، دانست، عمل دانستن، دانندگی، دانایی، علم و فضل و 

دانستن چیزی معنا شده است. معنای اصلی و نخستینِ علم، دانستن در برابر ندانستن است. قرآن کریم به این معنا اشاره کرده است که: »هل یستوی الذین یعلمون و الذین ال یعلمون« )آیا آنان که میدانند و آنان که نمیدانند، یکساناند؟( دانش یا شناخت، بهمعنای آشنایی، آگاهی یا درک فرد یا چیزی مانند حقایق، اطالعات، شرح یا مهارتهاست که از طریق تجربه یا آموزش از طریق ادراک، کشف یا یادگیری به دست 
میآید. علم دانششناسی با سه عنصر داده و اطالعات و دانش سروکار دارد. دانش یا معرفت، ساختاری است برای تولید و ساماندهی یافتهها دربارۀ جهان طبیعت، در قالب توضیحات و پیشبینیهای آزمایششدنی. دانش از لحاظ لغوی اسم مصدر است و بن مضارع آن »دان« است. اسم مصدر حاصل مصدر است و بنابراین در فارسی دانش چیزی است که حاصل دانستن است. اما در اصطالح ابتدا باید بین دانش و علم 
تفاوت قائل شد. از نظر رابطۀ منطقی میتوان گفت که دانش مجموعۀ جامعتر و کلیتری در برابر علم است و علم میتواند بهنحوی زیرمجموعۀ دانش بهعنوان تمامی آگاهیهای انسانی تلقی شود. در حوزۀ زبان فارسی، دانش یا علم دربرگیرندۀ تمامی گونهها و حوزههای شناخت و آگاهی در عامترین معنای خویش است. استنباط کلی آن است که داده، حقایق خام یا حقایق بیمعناست. وقتی این حقایق بهصورت نماد نوشته 
شوند، به داده تبدیل میشوند و اطالعات بهمعنای نتیجۀ پردازش دادهها تلقی شده است؛ اما دانش، نه داده است و نه اطالعات. هرچند که به هر دو مربوط است، تفاوت آنها لزوماً ماهوی نیست و صرفاً از نظر مراتب با هم متفاوت هستند. دانش را اینگونه تعریف کردهاند: ترکیبی سازمانیافته از دادهها که با مجموعهای از قواعد، رویهها و عملیات آموختهشده، از طریق مطالعه، تحقیق، مشاهده و تجربه به دست میآید. 

دانش، تلفیق تفکر با اطالعات است. در واقع تفسیری فردی از اطالعات بر پایۀ تجربیات و مهارتها و توانمندیهای شخصی است. دانش در لغتنامه دهخدا، اسم مصدر از دانستن، دانست، عمل دانستن، دانندگی، دانایی، علم و فضل و دانستن چیزی معنا شده است. معنای اصلی و نخستینِ علم، دانستن در برابر ندانستن است. قرآن کریم به این معنا اشاره کرده است که: »هل یستوی الذین یعلمون و الذین ال 
یعلمون« )آیا آنان که میدانند و آنان که نمیدانند، یکساناند؟( دانش یا شناخت، بهمعنای آشنایی، آگاهی یا درک فرد یا چیزی مانند حقایق، اطالعات، شرح یا مهارتهاست که از طریق تجربه یا آموزش از طریق ادراک، کشف یا یادگیری به دست میآید. علم دانششناسی با سه عنصر داده و اطالعات و دانش سروکار دارد. دانش یا معرفت، ساختاری است برای تولید و ساماندهی یافتهها دربارۀ جهان طبیعت، در قالب 

توضیحات و پیشبینیهای آزمایششدنی. دانش از لحاظ لغوی اسم مصدر است و بن مضارع آن »دان« است. اسم مصدر حاصل مصدر است و بنابراین در فارسی دانش چیزی است که حاصل دانستن است. اما در اصطالح ابتدا باید بین دانش و علم تفاوت قائل شد. از نظر رابطۀ منطقی میتوان گفت که دانش مجموعۀ جامعتر و کلیتری در برابر علم است و علم میتواند بهنحوی زیرمجموعۀ دانش بهعنوان تمامی 
آگاهیهای انسانی تلقی شود. در حوزۀ زبان فارسی، دانش یا علم دربرگیرندۀ تمامی گونهها و حوزههای شناخت و آگاهی در عامترین معنای خویش است. استنباط کلی آن است که داده، حقایق خام یا حقایق بیمعناست. وقتی این حقایق بهصورت نماد نوشته شوند، به داده تبدیل میشوند و اطالعات بهمعنای نتیجۀ پردازش دادهها تلقی شده است؛ اما دانش، نه داده است و نه اطالعات. هرچند که به هر دو مربوط 

است، تفاوت آنها لزوماً ماهوی نیست و صرفاً از نظر مراتب با هم متفاوت هستند. دانش را اینگونه تعریف کردهاند: ترکیبی سازمانیافته از دادهها که با مجموعهای از قواعد، رویهها و عملیات آموختهشده، از طریق مطالعه، تحقیق، مشاهده و تجربه به دست میآید. دانش، تلفیق تفکر با اطالعات است. در واقع تفسیری فردی از اطالعات بر پایۀ تجربیات و مهارتها و توانمندیهای شخصی است. دانش در لغتنامه دهخدا، 
اسم مصدر از دانستن، دانست، عمل دانستن، دانندگی، دانایی، علم و فضل و دانستن چیزی معنا شده است. معنای اصلی و نخستینِ علم، دانستن در برابر ندانستن است. قرآن کریم به این معنا اشاره کرده است که: »هل یستوی الذین یعلمون و الذین ال یعلمون« )آیا آنان که میدانند و آنان که نمیدانند، یکساناند؟( دانش یا شناخت، بهمعنای آشنایی، آگاهی یا درک فرد یا چیزی مانند حقایق، اطالعات، شرح یا 

مهارتهاست که از طریق تجربه یا آموزش از طریق ادراک، کشف یا یادگیری به دست میآید. علم دانششناسی با سه عنصر داده و اطالعات و دانش سروکار دارد. دانش یا معرفت، ساختاری است برای تولید و ساماندهی یافتهها دربارۀ جهان طبیعت، در قالب توضیحات و پیشبینیهای آزمایششدنی. دانش از لحاظ لغوی اسم مصدر است و بن مضارع آن »دان« است. اسم مصدر حاصل مصدر است و بنابراین در فارسی 

     دانش جبهه سازی   



88

زی
سا

هه
جب

می
سال

ب ا
قال

ی ان
دم

 مر
گی

هن
 فر

هه
جب

ن 
اال

 فع
ی از

داد
 تع

ظر
 من

از

دارنـــد؛ چـــون مـــا در مقابـــل عالـــم حـــرف متفـــاوت می زنیـــم.

دانش جبهه سازی

دانـــش در لغت نامـــه دهخـــدا، اســـم مصـــدر از دانســـتن، دانســـت، 
عمـــل دانســـتن، دانندگـــی، دانایـــی، علـــم و فضـــل و دانســـتن چیـــزی 
معنـــا شـــده اســـت. معنـــای اصلـــی و نخســـتیِن علـــم، دانســـتن در برابـــر 
ندانســـتن اســـت. قـــرآن کریـــم بـــه ایـــن معنـــا اشـــاره کـــرده اســـت کـــه: 
ــان کـــه  ــا آنـ »هـــل یســـتوی الذیـــن یعلمـــون و الذیـــن ال یعلمـــون« )آیـ

ــان اند؟( 1 ــد، یکسـ ــه نمی داننـ ــان کـ ــد و آنـ می داننـ
دانـــش یـــا شـــناخت، به معنـــای آشـــنایی، آگاهـــی یـــا درک فـــرد یـــا چیـــزی 
ماننـــد حقایـــق، اطالعـــات، شـــرح یـــا مهارت هاســـت کـــه از طریـــق تجربـــه 
یـــا آمـــوزش از طریـــق ادراک، کشـــف یـــا یادگیـــری بـــه دســـت می آیـــد. علـــم 

دانش شناســـی بـــا ســـه عنصـــر داده و اطالعـــات و دانـــش ســـر و کار دارد.
ــامان دهی  ــد و سـ ــرای تولیـ ــاختاری اســـت بـ ــا معرفـــت، سـ دانـــش یـ
یافته هـــا دربـــارۀ جهـــان طبیعـــت، در قالـــب توضیحـــات و پیش بینی هـــای 
آزمایش شـــدنی. دانش از لحاظ لغوی اســـم مصدر اســـت و بن مضارع 
آن »دان« اســـت. اســـم مصـــدر حاصـــل مصـــدر اســـت و بنابرایـــن در 
ــا در  ــتن اســـت. امـ ــه حاصـــل دانسـ ــزی اســـت کـ فارســـی دانـــش چیـ
اصطـــالح ابتـــدا بایـــد بیـــن دانـــش و علـــم تفـــاوت قائـــل شـــد. از نظر رابطۀ 
ــری  ــر و کلی تـ ــۀ جامع تـ ــه دانـــش مجموعـ ــوان گفـــت کـ منطقـــی می تـ
در برابـــر علـــم اســـت و علـــم می توانـــد به نحـــوی زیر مجموعـــۀ دانـــش 

1. زمر آیه ۹.

سایر موضوعات
دانش جبهه سازی

میزان مطالب مطرح شده پیرامون 
مبحث دانش جبهه سازی نسبت 
به کل مطالب
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ما برای جبهه سازی به 
سه رکن نیاز داریم؛ 

محتوا و نقشۀ راه 
می خواهیم که این 
محتوا می تواند در 
اندیشکده ها یا در 
مجامع تخصصی 

یا مراکز فکری و 
اندیشه ای ما باشد. 

دوم اینکه نظامی 
ارتباطاتی می خواهیم 

که حول این محتوا 
شکل بگیرد. سوم، 

نیازمند افرادی 
مؤمن به این نقشه 

و این نظام ارتباطات 
هستیم؛

به عنـــوان تمامـــی آگاهی هـــای انســـانی تلقـــی شـــود. در 
حـــوزۀ زبـــان فارســـی، دانـــش یـــا علـــم دربرگیرنـــدۀ تمامـــی 
ــناخت و آگاهـــی در عام تریـــن  ــای شـ ــا و حوزه هـ گونه هـ

معنـــای خویـــش اســـت. 1
ـــا  ـــق خـــام ی ـــی آن اســـت کـــه داده، حقای اســـتنباط کل
حقایـــق بی معناســـت. وقتـــی ایـــن حقایق به صـــورت نماد 
نوشـــته شـــوند، بـــه داده تبدیـــل می شـــوند و اطالعـــات 
به معنـــای نتیجـــۀ پـــردازش داده هـــا تلقـــی شـــده اســـت؛ 
ــد  ــات. هرچنـ ــه اطالعـ ــت و نـ ــه داده اسـ ــا دانـــش، نـ امـ
کـــه بـــه هـــر دو مربـــوط اســـت، تفـــاوت آن هـــا لزومـــاً 
ماهـــوی نیســـت و صرفـــاً از نظـــر مراتـــب بـــا  هـــم متفـــاوت 
هســـتند. دانـــش را این گونـــه تعریـــف کرده انـــد: ترکیبـــی 
ســـازمان یافته از داده هـــا کـــه بـــا مجموعـــه ای از قواعـــد، 
طریـــق  از  آموخته  شـــده،  عملیـــات  و  رویه هـــا 
تحقیـــق، مشـــاهده و تجربـــه بـــه دســـت  مطالعـــه، 
ـــا اطالعـــات اســـت. در  می آیـــد. دانـــش، تلفیـــق تفکـــر ب
واقـــع تفســـیری فـــردی از اطالعـــات بـــر پایـــۀ تجربیـــات و 

مهارت هـــا و توانمندی هـــای شـــخصی اســـت. 2

daneshchi.ir .1
aqr-libjournal.ir.2

گفتار اول:  دانش نظری پشتیبان جبهه سازی
ــه ای  ــه هـــدف و جبهـ ــه بـ ــرای اینکـ ــازی بـ در جبهه سـ
ــرای  ــیم. بـ ــته باشـ ــد محتوایـــی کلـــی داشـ ــیم، بایـ برسـ
اینکـــه بتوانیـــم جریـــان خوبـــی ایجـــاد کنیـــم، بـــه محتـــوای 
متقـــن پایـــه ای نیـــاز داریـــم. مـــا در جبهه ســـازی بـــه دانـــش 

نظـــری پشـــتیبان نیـــاز داریـــم.
ــاز  ــه رکـــن نیـ ــه سـ ــازی بـ ــرای جبهه سـ ــا بـ ــع مـ در  واقـ
داریـــم؛ محتـــوا و نقشـــۀ راه می خواهیـــم کـــه ایـــن محتـــوا 
می توانـــد در اندیشـــکده ها یـــا در مجامـــع تخصصـــی یـــا 
مراکـــز فکـــری و اندیشـــه ای مـــا باشـــد. دوم اینکـــه نظامـــی 
ــوا شـــکل  ــول ایـــن محتـ ــه حـ ــم کـ ارتباطاتـــی می خواهیـ
ـــن نقشـــه  ـــه ای ـــرادی مؤمـــن ب ـــد اف ـــرد. ســـوم، نیازمن بگی
ــه  ــانی کـ ــتیم؛ یعنـــی کسـ ــات هسـ ــام ارتباطـ و ایـــن نظـ
بـــه ایـــن نقشـــه ارتبـــاط داشـــته باشـــد. به عبـــارت دیگـــر، 
مـــا بـــه میدانـــی نیـــاز داریـــم کـــه می توانـــد دانشـــجویان 
مـــا، طـــالب مـــا، شـــبکه های اســـتانی مـــا یـــا شـــبکه های 

تخصصـــی مـــا باشـــند.
مـــا قبـــاًل در دهه هـــای گذشـــته در بحـــث جبهه شـــدن 
ــون  چـ ــتیم؛  نداشـ ــادی  زیـ ــات  تجربیـ ــازی  تشکل سـ و 
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انقـــالب اســـالمی نوپـــا بـــود. فقـــط افـــرادی ماننـــد امام موســـی صـــدر و 
کارهایـــی کـــه در گذشـــته می شـــده، داشـــته ایم، یـــا متـــون غیـــر جامعـــی 
در ایـــن زمینـــه داشـــته ایم؛ ولـــی تجربـــۀ عملیاتـــِی بـــه روزی در ایـــن زمینـــه 
نداشـــته ایم. در حـــال حاضـــر بـــر  اســـاس ایـــن تجربـــۀ چندســـاله بـــه ایـــن 
ــوا،  نتیجـــه نرســـیده ایم کـــه متشکل شـــدن و جبهه شـــدن بـــدون محتـ
جبهـــه ای اســـت کـــه گلخانـــه ای تشـــکیل می شـــود. ماننـــد ایـــن اســـت کـــه 
ـــازه و باطـــراوت  ـــرورش دهیـــم و خیلـــی هـــم تروت ـــه پ گیاهـــی را در گلخان
اســـت؛ ولـــی اگـــر فـــردی همیـــن گیـــاه را در محیـــط طبیعـــی قـــرار بدهـــد، 
کمتـــر از یـــک روز فاســـد می شـــود و از بیـــن مـــی رود؛ چـــون اصـــاًل خـــودش 
را بـــرای محیـــط طبیعـــی آمـــاده نکـــرده اســـت. همـــه دنبـــال مدرســـه زدن، 
دانشـــگاه زدن، روزنامـــه زدن، وب ســـایت زدن و مؤسســـۀ فرهنگـــی زدن 
هســـتند، غافـــل از اینکـــه چـــه کســـی تولیـــد محتـــوا می کنـــد؟ ضعـــف 
مـــا ایـــن اســـت کـــه اگـــر بـــه افـــراد بگوییـــم تولیـــد محتوایتـــان مثـــاًل دســـت 
عالمـــه مصبـــاح اســـت، نمی داننـــد آقـــای مصبـــاح چـــه گفتـــه اســـت. اگـــر 
همیـــن بیاناتـــی را کـــه آقـــای مصبـــاح گفته انـــد، همـــه بگیرنـــد و بـــا همیـــن 
امکانـــات موجـــود شـــروع بـــه نشـــردادن آن کننـــد، خیلـــی از مشـــکالت 
حـــل می شـــود. آنچـــه امـــروزه گفتـــه می شـــود ایـــن اســـت کـــه حـــرف آقـــای 
مصبـــاح را رهـــا کـــن، حـــرف آقـــای جـــوادی را هـــم رهـــا کـــن، حـــرف مقـــام 
معظـــم رهبـــری را هـــم رهـــا کـــن، بـــه قـــرآن هـــم کالً کاری نداشـــته بـــاش، 
فعـــاًل بمـــان در اســـتارت آپ، چـــون کلمـــۀ جدیـــدی اســـت، بگـــو کـــه در 

اینســـتاگرام چـــه کار کنـــم؟
ــرد،  ــه ای صـــورت بگیـ ــرار اســـت عملیاتـــی جبهـ ــم قـ ــر فـــرض کنیـ اگـ

ــا ایـــن اســـت: ــه مهم تریـــن آن هـ مراحلـــی دارد کـ
ــود؛ یعنـــی  ــم آن تدویـــن شـ ــد علـ ــه بایـ ــۀ اول ایـــن اســـت کـ مرحلـ
گفتمـــان امـــام راحـــل بســـط داده شـــود و نگاشـــت موضـــوع از آن بـــه 
وجـــود بیایـــد و مشـــخص شـــود کـــه می خواهیـــم در چـــه موضوعـــی کار 
کنیـــم. مرحلـــۀ دوم ایـــن اســـت کـــه بعـــد از تدویـــن علـــم، نوبـــت ارائـــۀ علم 
یـــا ترویـــج گفتمانـــی اســـت. البتـــه فقـــط ارائـــۀ علـــم مدنظـــر مـــا نیســـت و 
ـــودن و  ـــن چهره به چهـــره ب ـــرا ای ـــرای مـــا مهـــم اســـت؛ زی ـــه هـــم ب ـــوع ارائ ن
دوزانونشســـتن در کنـــار هـــر فعـــال فرهنگـــی کـــه خـــود را صاحـــب ایـــده و 

ابتـــکار و دغدغـــه می دانـــد، اهمیـــت زیـــادی دارد.
مرحلـــۀ دوم بعـــد از اینکـــه ایـــن کار انجـــام گرفـــت و دغدغـــه را طـــرح 
کردنـــد و علـــم را ارائـــه دادنـــد، بـــه آن هـــا می گوییـــم ایـــن کار دغدغـــۀ 
ماســـت. آیـــا ایـــن موضـــوع، بـــرای شـــما بزرگـــواران هـــم دغدغـــه اســـت؟ 
بـــا ایـــن ادبیـــات بایـــد بـــا آن هـــا صحبـــت کـــرد، چـــون ادبیـــات خیلـــی مهـــم 
اســـت. نبایـــد بگوییـــم بـــه ســـتاد مـــا تشـــریف بیاوریـــد تـــا بنشـــینیم و 
صحبـــت کنیـــم؛ چرا کـــه بـــا ادب صحبت کـــردن بـــا آن هـــا و صاحب نظـــر 
و دغدغه منـــد دانســـتن آن هـــا خیلـــی مهـــم اســـت. مـــا ایـــن را بـــا ایـــن 
روش ارائـــه می دهیـــم. تعـــدادی از آن هـــا لبیـــک می گوینـــد و می پرســـند: 

چـــه  کار کنیـــم؟
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مرحلۀ سوم، بعد از ارائۀ علم و بحث گفتمانی، مرحلۀ دَم کشیدن 
اســـت. بایـــد اجـــازه دهیـــم تـــا آن گفت وگـــو دم بکشـــد. گاهـــی ممکـــن 
اســـت کـــه هیـــچ اقدامـــی هـــم صـــورت نگیـــرد؛ امـــا اشـــکالی نـــدارد. بعـــد 
از ارائـــۀ گفت وگـــو و فرصـــت دم کشـــیدن دادن، نوبـــت مرحلـــۀ بعـــدی 

اســـت.
بنابـــر آنچـــه گفتـــه شـــد، در جبهه ســـازی نظریـــۀ پشـــتیبان الزم داریـــم. 
ــد، بینـــش  ــرد می خواهـ ــه راهبـ ــه دشـــمن الزم دارد، جبهـ ــه جبهـ اینکـ
می خواهـــد و زیرســـاخت های آن بـــه ایـــن نحـــو اســـت و...، تمـــام این هـــا 

مباحثـــی اســـت کـــه زیر مجموعـــۀ دانـــش جبهه ســـازی قـــرار می گیـــرد.

گفتار دوم:  طرح راهبردی، برنامه، مدل و ایدۀ درست 
ــا،  ــامانه ها، عضویت هـ ــا، سـ ــود و طرح هـ ــم شـ ــد متراکـ بایـ ــه  جبهـ
سیســـتم پیدا کردن هـــا، همـــه بایـــد شـــکل پیـــدا کنـــد. مـــا طـــرح راهبـــردی 
ـــم، مـــا این چنیـــن  ـــدۀ درســـتی نداری ـــم، ای ـــم، مـــدل درســـتی نداری نداری
مدلـــی را به شـــکل مشـــخص می توانیـــم در جبهـــه انجـــام بدهیـــم، همـــۀ 
ــان  ــا، متخصصـ ــزرگان ایـــن عرصه هـ ــم، بـ ــه داریـ ــته هایی کـ ایـــن دسـ
ایـــن عرصه هـــا بایـــد بـــه پخته ترشدنشـــان کمـــک کننـــد و بعـــد آن هـــا 
ــورد  ــوند؛ یعنـــی شـــخصی برخـ ــه شـ مـــالک مصوب شـــدن کار و بودجـ
نکنیـــم و ســـامانه بـــه او بدهیـــم. ایـــن ســـامانه وقتـــی آن افـــراد را هـــم 
می پذیرنـــد کـــه عضـــو شـــوند، دیگـــر نمی تواننـــد ُغد بـــازی دربیاورنـــد. 

این طـــور نیســـت کـــه بگوییـــم چهـــل ســـال از انقـــالب گذشـــته اســـت و 
ـــان شـــده. اگـــر مســـاجد  امـــروز برنامـــۀ کانون هـــای فرهنگـــی چنین وچن
را ببینیـــد، همـــان رویـــه ای کـــه در دهـــۀ شـــصت انجـــام می شـــد، امـــروز 
هـــم همـــان انجـــام می شـــود. مـــا در راســـتای همـــان متشکل ســـازی و بـــه 
کار جبهـــه ای کشـــاندن، بایـــد جایـــگاه افـــراد را بـــه آن هـــا نشـــان دهیـــم و 
ـــا لحظـــه ای از  ـــم عنصـــر فـــالن، حرکـــت فرهنگـــی فـــالن، شـــما بی بگویی
ـــا خـــودت را نشـــانت بدهـــم. مـــا تحقیـــق  ـــگاه کـــن، بی ـــه خـــودت ن ـــاال ب ب
کرده ایـــم کـــه ایـــن جایـــگاه شماســـت، ایـــن هـــم جایـــگاه افـــرادی کـــه در 
کنـــار شـــما قـــرار دارنـــد. مثـــاًل شـــما مؤسســـۀ قرآنـــی هســـتید، بـــرای حفـــظ 
قـــرآن کار می کنیـــد، ایـــن همســـایه هایتان هســـتند، این هـــا همـــه قرآنـــی 
هســـتند؛ بـــه آن هـــا بگوییـــم بـــه نظـــر شـــما آیـــا ایـــن نحـــوۀ فـــردی کارکـــردن 
عاقالنـــه اســـت؟ قطعـــاً می پذیرنـــد. قطعـــاً می گویـــد زحمتـــی کشـــیده 
شـــده کـــه متفـــاوت بـــا زحمتـــی اســـت کـــه در یـــک مؤسســـۀ فرهنگـــی 
ــده و  ــیده شـ ــه کشـ ــرای همـ ــه بـ ــود. زحمتـــی اســـت کـ ــیده می شـ کشـ
جایـــگاه خـــود را در آن نقشـــۀ جامـــع می بینـــد؛ نقشـــه ای کـــه بـــا نـــگاه 
جبهه ســـازی و شبکه ســـازی تهیـــه شـــده اســـت. اگـــر جایگاهـــش را در 
آن نقشـــه بـــه او نشـــان دهیـــم، تواضـــع می کنـــد و خـــودش را بـــا ایـــن 
ـــد فعالیتـــی باشـــد کـــه گرچـــه  نقشـــه تنظیـــم می کنـــد. ایـــن کار می توان
ممکـــن اســـت بعضی هـــا گام هایـــی بـــرای آن برداشـــته باشـــند، بـــه آن 
نرســـیده ایم و اگـــر بخواهیـــم بـــه آن جبهـــه برســـیم، بایـــد ایـــن دو خدمـــت 
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را انجـــام بدهیـــم: اول تشـــکیل ایـــن جماعت هـــا و دوم، نقشـــۀ جامعـــی 
کـــه در نظـــر گرفته ایـــم.

ـــاًل  ـــه نگاهمـــان تهیـــه می کنیـــم، مث ـــا توجـــه ب مـــا وقتـــی نقشـــه ای را ب
می گوییـــم کـــه بیســـت مؤسســـه بـــا فـــالن عنـــوان بایـــد کار کننـــد. بعـــد 
می بینیـــم یـــک ســـازمان مردم نهـــاد در حـــال انجـــام فعالیتـــی اســـت کـــه 
بـــه شـــیوۀ کـــور انجـــام می شـــود، خـــودش را از بـــاال نشـــانش می دهیـــم. ما 
از قبـــل فکـــر کرده ایـــم کـــه خروجـــی ایـــن نقشـــه بـــر  اســـاس نیـــاز شـــهر باید 
مثـــاًل ده مؤسســـۀ خانـــواده باشـــد و ایـــن نیـــاز این طـــور برطـــرف می شـــود؛ 
همیـــن انـــدازه کـــه آن شـــخص را بیاوریـــم و از بـــاال نقشـــه را بـــه او نشـــان 
بدهیـــم و بگوییـــم تأمینـــت می کنیـــم، آموزشـــت می دهیـــم و توانمنـــدت 
می کنیـــم، بـــه شـــرط اینکـــه بـــه غیـــر از فعالیـــت مجموعـــه ای کـــه در حـــال 
انجـــام آن هســـتی، در ایـــن جمـــع هـــم قـــرار بگیـــری و در ایـــن هســـته 
کـــه قـــرار اســـت مجمـــع خانـــوادۀ اســـتان شـــوند، دور هـــم قـــرار بگیریـــد. 
مشـــکل اصلـــی جریـــان فرهنگـــی انقـــالب ایـــن اســـت کـــه برنامه و نقشـــۀ 
راهبـــردی نـــدارد. فایـــدۀ نقشـــه ایـــن اســـت کـــه هـــم عناصـــر جبهـــه و هـــم 
ســـتادهای جبهـــه می فهمنـــد بـــه چـــه ســـمتی می رونـــد، در چـــه جایگاهی 

هســـتند، بایـــد چـــه می کردنـــد و چـــه خلأهایـــی دارنـــد.
در نقشـــه بایـــد جایـــگاه عناصـــر، مجامـــع و تشـــکل ها و ارتبـــاط آن هـــا 
بـــا هـــم مشـــخص شـــود، در ادامـــه بایـــد خلأهـــا مشـــخص شـــود و عناصـــر 
ـــا  ـــن خلأهـــا ی ـــد. ای ـــر کنن ـــا آن هـــا را پ به ســـمت خلأهـــا هدایـــت شـــوند ت

ــوی و  ــادی و معنـ ــای مـ ــا نیازهـ ــد یـ ــا عملیات انـ ــتند یـ ــتراتژیک هسـ اسـ
ارتباطـــی و وجهـــه ای هســـتند. اگـــر ایـــن ســـه حـــوزۀ اصلـــی کـــه ذکـــر شـــد، 
انجـــام شـــود، یعنـــی حـــوزۀ توســـعۀ کّمـــی و کیفـــی شـــبکۀ تخصصـــی و 
بعـــد رشـــد، ارتقـــا و توانمندســـازی و بعـــد هـــم راهبـــری عملیـــات، ایـــن 
شـــبکه بـــدون شـــک موفـــق خواهـــد شـــد. مـــا بایـــد یـــک اســـتراتژی بـــرای 
جبهه ســـازی داشـــته باشـــیم. اســـتراتژی یـــا راهبـــرد بـــرای جبهه ســـازی 
عبارتـــی ســـاده اســـت؛ بـــه معنـــای تدویـــن، معرفـــی و برداشـــتن علـــم 
ــرد  ــای راهبـ ــه به معنـ ــم اســـت کـ ــول علـ ــۀ آن جمع شـــدن حـ و نتیجـ
علـــم اســـت. مـــا بـــرای اینکـــه بـــه یـــک هـــدف برســـیم، بایـــد چـــراغ راه یـــا 
چشـــم انداز پنج ســـاله یـــا ده ســـاله ای داشـــته باشـــیم. ایـــن جبهـــه قطعـــاً 
بایـــد راهبردهـــای میان مـــدت و کوتاه مـــدت و درازمـــدت داشـــته باشـــد. 
مـــا اصـــاًل نمی دانیـــم می خواهیـــم چـــه کنیـــم؛ نـــه راهبـــرد داریـــم و نـــه 
سیاســـت وجـــود دارد. مـــا بایـــد بدانیـــم مســـائل اصلـــی در آرایـــش مدنظر 
مـــا در مواجهـــه بـــا دشـــمن چیســـت؟ بنابرایـــن اول بایـــد نظـــام و مســـائل 

مـــا مشـــخص شـــود.
 ، و...  ــا  هیئت هـ ــانه ای،  رسـ ــری،  هنـ تبلیغـــی،  قرآنـــی،  ــای  گروه هـ
دربـــارۀ نظـــام مســـائل خودشـــان گـــرد هـــم آمده انـــد؛ امـــا ارتبـــاط آن هـــا بـــا 
مســـئله ای کـــه امـــروز بـــا آن مواجهیـــم چیســـت؟ اگـــر مـــا امروز به مســـئلۀ 
ــا آن چیســـت؟  ــا بـ ــا و هیئتی هـ ــاط قرآنی هـ ــیده ایم، ارتبـ واحـــدی رسـ
مـــا هنـــوز اینجـــا بـــه فهـــم مشـــترکی نرســـیده ایم. ایـــن تمرکـــز بـــرای زدن 
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یـــک نقطـــه مهـــم اســـت. فرقـــی هـــم نمی کنـــد در بحـــث رســـانه باشـــد 
یـــا فضـــای مجـــازی یـــا در هیئـــت. ایـــن خیلـــی مهـــم اســـت. اصـــاًل نقطـــۀ 
تفـــاوت مـــا ایـــن اســـت کـــه بایـــد آن هـــا را از ایـــن ابهـــام در بیاوریـــم. جبهـــه 
وجـــود دارد، عناصـــر جبهـــه وجـــود دارنـــد؛ امـــا این هـــا ســـردرگم هســـتند؛ 

چـــون مســـئله و دغدغـــه و علممـــان مشـــابه و یکـــی نیســـت.
همه دم از اسالم و انقالب می زنیم؛ اما نمی دانیم کدام انقالب را 
می گوییم. یکی از اتفاقاتی که پیوسته در حال تکرار است و باید از این 
فضا عبور کنیم، این است که جبهه سازی را کالً اشتباه تعریف کرده ایم. 
حواسمان نبوده است که لزوماً همه جنس ها و سنخ های مختلف کار 
فرهنگی را مبنا بگذاریم و حول آن جبهه سازی انجام دهیم؛ جنس کار 
فرهنگی فرقی نمی کند، چه با محوریت یک قالب، چه با محوریت 
یک موضوع و محتوا یا هر چیزی که می تواند محل وحدتی در میان 
کثرات باشد. در حالی که این بزرگ ترین خطاست. اینکه شبکه ای 
درست کنیم و سپس تصور کنیم کل جبهه سازی همین است و نهایتاً 
این شبکه های موضوعی، مخاطبی و... را در جای بزرگ تری کنار هم 
بگذاریم، خطاست. ما تبلیغات کل کشور را دور هم جمع کرده ایم؛ 
همان کاری که اصناف می کنند. مثالً اطالعات کامیون دارهای کل 

کشور را جمع می کنند، بعضی اوقات خدمات هم به آن ها می دهند.
ما چون مشغول کار صف می شویم، بیشتر اوقات به آن ها خدمات 
هم نمی دهیم یا اگر بدهیم، عمومی نیست. این واژه ها و الفاظ برای 

ما به نوعی غریبه بود؛ یعنی کار نکرده بودیم و هنوز هم در الفاظ 
گرفته  مصاحبه ها  هستیم.  مدل ها  درگیر  هنوز  می زنیم.  دست و پا 
اما هنوز به مدل واحدی نرسیده ایم. در حال حاضر هم  می شود؛ 
بعضی از مجامع ما این گونه است که چون توزیع در آن درست اتفاق 
نمی افتد، خودش می آید و در سطح ملی عملیات تعریف می کند. مثالً 
می گوید من به عنوان شبکۀ ملی با استفاده از ظرفیت همۀ این جمع 
و افرادی که سرآمد این حوزه بوده اند، به این رسیده ام که فالن مدل یا 
فالن برنامۀ تربیتی خوب، فالن برنامۀ قرآنی خوب را انجام دهم. بعد 
می گوید این برنامه را که حاصل چندین سال تجربه و هم افزایی بوده 
است، در استان ها تکثیر کنیم. بعد قرارگاه خاتم به واسطۀ دنباله های 
شبکۀ استانی و ظرفیت مردمی می خواهد این نمونه ها را در استان ها 
تکثیر کند. چون آن نقص در پایین وجود دارد، خطای بزرگ دیگری 
اتفاق می افتد. آن وقت قله سازی و نمونه سازی طوری می شود که مثالً 
یک دفعه کاری در استانی می رود و نمونه ای با هزینۀ زیاد ایجاد می شود 
و تازه توقع می رود الگو هم بشود. بعد از آن کارگروه استان مجموعۀ 
ما می آید و می گوید آقا کل پشتیبانی هایی که از من می کنید N ریال 
است، بعد یک پنجم از آن را می دهید تا این کار در این استان انجام 
شود و الگو بشود. واقعاً به این کار نمی خندند؟ این کار واقعی نیست 
و پول شما پشت آن است. شما پولتان را بیرون ببرید، بعد ببینید آن 
خودش می تواند الگو باشد یا نه. این اتفاق ها مکرر در بعضی نقاط رخ 
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می دهد. چون این شکاف وجود دارد.
ــۀ اثربخـــش مدیریتـــی در  ــه یـــک جبهـ ــر را بـ ــه عناصـ ــزی کـ آن چیـ
فرهنـــگ مردمـــی و انقالبـــی تبدیـــل می کنـــد، مـــدل منســـجمی اســـت که 
کارش بـــا رصـــد و شناســـایی شـــروع می شـــود و بـــا ســـازمان دهی ادامـــه 
پیـــدا می کنـــد. مرکـــز ثقلـــش، توانمندســـازی اســـت و ایـــن مجموعـــه در 
خدمـــت عملیـــات مشـــترک بـــر اســـاس بیانیـــۀ مأموریتـــی اســـت کـــه از 
قبـــل هدف گـــذاری شـــده باشـــد و اصـــول جبهـــه بـــه آن اهـــداف خاتمـــه 
پیـــدا می کنـــد. به عبارتـــی دیگـــر، بـــر اســـاس نیازهـــا و بـــه جهتـــی عملیـــات 
مشـــترک را ســـازمان دهی می کنیـــم؛ چـــون نیازهـــا و فضـــای تشـــکل ها 
ایـــن اســـت. آن هایـــی هـــم کـــه عملیاتشـــان پژوهشـــی اســـت، عملیـــات 

پژوهشـــی مشـــترک تعریـــف می کننـــد.
ـــن عناصـــر را در جبهـــه نداشـــته باشـــیم، فعالیت هـــای مـــا  اگـــر مـــا ای
کم اثـــر، پراکنـــده، غیرمنســـجم و خدایی ناکـــرده در مـــواردی بـــا ناراحتـــی 
ـــا ســـازمان دهی فکـــری  همـــراه خواهـــد شـــد. عاقـــل کســـی اســـت کـــه ب
شـــروع کنـــد و کســـانی را کـــه رشـــد پیـــدا کرده انـــد، ســـازمان دهی جـــدی 
کند و بعد محکم روی این فرایند بایســـتد. ما واقعاً در جبهۀ فرهنگی 

پختگـــی الزم را نداریـــم.
ما باید بر اساس مدل جنگ های ترکیبی سازمانی، رزم جدیدی 
تعریف کنیم که در این قضیه بر اساس آن سیاست دهی، پیاده سازی، 
پشتیبانی و هدایت کنیم. به همین دلیل، ابتدا باید جنگ ترکیبی را 

بشناسیم. وقتی جنگ ترکیبی را شناختیم، سراغ مفهوم مدل سازی 
می آییم و می بینیم در جنگ ترکیبی مهم ترین وضعیت در پیاده سازی 
صحنۀ نبرد پویاست. آیا ما برای متشکل سازی با یک سری گروه ها و 
مؤسسات فرهنگی و افراد خودجوش صرفاً می توانیم بگوییم که شما 
را با هم مرتبط کنیم، بعد شما طبق این سیاست ها بروید کار را انجام 
دهید؟ آیا این کافی است یا باید موضوع دیگری در نظر گرفته شود؟ 
آن موضوع حیاتی، جنگ های ترکیبی است که به آن راهبری میدانی 
چند وجهی می گویند. آن چیزی که در راهبری میدانی چندوجهی 
وجود دارد، این است که آن مؤسسه، آن گروه، آن افرادی که کارهای 
فرهنگی انجام می دهند، تحت فرماندهی انعطاف پذیر و چند وجهی 
قرار می گیرند که همواره این صحنۀ نبرد در حال تغییر و به  اصطالح 

دینامیک  هستند.
ــادی  ــوزۀ جنـــگ اقتصـ ــه به ســـمت حـ ــال گاهـــی تیغـ ــوان مثـ به عنـ
مـــی رود. تأثیرگـــذاری تیغـــۀ جنـــگ اقتصـــادی کـــه انجـــام شـــد، ســـراغ 
عملیـــات زبانـــی مـــی رود. عملیـــات زبانـــی کـــه انجـــام شـــد، ســـراغ حـــوزۀ 
جنـــگ ســـایبری مـــی رود. منتهـــا این هـــا در کنـــار یکدیگـــر در حـــال اجـــرا 
هســـتند و آن لبـــۀ برنـــدۀ تیـــغ، هـــر زمـــان بـــر اســـاس الگوریتـــم دکتریـــن 
نظامـــی دشـــمن تغییـــر پیـــدا می کنـــد. مـــا باید بـــرای تشـــکیالت، فرایندی 
بســـازیم کـــه بـــر چـــه اساســـی تشـــکل ها را بـــا هـــم متصـــل کنیم تا شـــبکه 
شـــوند. آیـــا صرفـــاً چنـــد گـــروه را بیاوریـــم و بگوییـــم این هـــا هم افزایـــی 
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ــم، ســـپس  ــری سیاســـت گذاری ها کنیـ ــد یـــک سـ ــند، بعـ ــته باشـ داشـ
برایشـــان عملیـــات تعریـــف کنیـــم، بعـــد بـــر اســـاس یـــک ســـری منابعـــی 
کـــه در اختیـــار هـــم می گذارنـــد )چـــه منابـــع فکـــری، چـــه منابـــع مالـــی( ، 
بـــه خـــط عملیـــات بزننـــد و ببینیـــم نتیجـــه اش چـــه می شـــود؟ ایـــن روالـــی 
بـــوده کـــه تاکنـــون اجـــرا شـــده  اســـت؛ امـــا آیـــا نتیجـــه داشـــته اســـت؟ 
مســـلماً نتیجـــۀ دل خواهـــی نداشـــته اســـت. آیـــا تاکنـــون مـــدل موفقـــی 
بـــرای جبهه ســـازی داشـــته ایم؟ خیـــر! چـــون مـــدل پیاده ســـازی جنگـــی 
و عملیاتـــی مـــا درســـت نبـــوده اســـت، جبهه ســـازی هـــم نداشـــته ایم. مـــا 
بایـــد دوبـــاره ســـازمان رزم را بـــه هـــم بریزیـــم، راهبـــری میدانـــی چندوجهی 
تعییـــن کنیـــم، ســـتادی تعییـــن کنیـــم کـــه بـــر اســـاس مدل هـــای جنـــگ 
ــان اســـاس  ــر همـ ــد بـ ــد، بعـ ــته باشـ ــازمان رزم داشـ ــتاد سـ ترکیبـــی سـ
اهـــداف را تعییـــن و نظـــارت و رصـــد کنیـــم و بعـــد آن را کنتـــرل و بازرســـی 
ــازمان رزم تعییـــن  ــر سـ ــر از ایـــن شـــدنی نیســـت؛ چـــون اگـ کنیـــم. غیـ
ــر  ــد. اگـ ــاق می افتـ ــد از مدتـــی، واگرایـــی در آن تشـــکل اتفـ ــود، بعـ نشـ
پرســـیده شـــود کـــه چـــه چیـــزی ایـــن را منســـجم نگـــه مـــی دارد، بایـــد گفـــت 
بـــا بررســـی های انجام شـــده دلیـــل آن نـــه مالـــی اســـت و نـــه انگیـــزۀ افـــراد، 
بلکـــه بایـــد ســـتاد پشـــتیبانی منظـــم و مرتـــب و مداومـــی ایـــن را پیگیـــری 
کنـــد. در غیـــر ایـــن صـــورت تمـــام ایـــن تشـــکل ها بعـــد از مدتـــی دچـــار 
ـــری مشـــکالت شـــخصی می شـــوند و  ـــا دچـــار درگی انحـــراف می شـــوند ی

ایـــن واگرایـــی صـــورت می گیـــرد.

به نظر می رسد مفاهیمی که از ابتدا برای جبهه تعریف شده است، 
باید دوباره بر اساس مدل جدیدی که گفتیم، تغییر پیدا کند. بر اساس 
مدل پویا یعنی راهبری میدانی پویا، می تواند تصمیم بگیرد؛ اما تاکتیک 
اصلی باید این باشد که وقتی مقام معظم رهبری می فرمایند »آتش به 
اختیار«، کار فرهنگی تمیز، سیاست تعیین  کند. وقتی  راهبری میدانی 

پویا شود، خودش خالقیت دارد.

گفتار سوم:  نزدیک بودن ساحت عمل و نظر
یکـــی از مســـائل جبهـــه ایـــن اســـت کـــه آن هایـــی کـــه عملیاتی انـــد، 
توقـــع دارنـــد خودشـــان خطـــا کننـــد و تجربـــه کننـــد و جلـــو برونـــد و بـــا افراد 
نظـــری هماهنـــگ نمی شـــوند. انضمـــام علم و عمل که بایـــد در فرایندی 
این هـــا را در کنـــار هـــم بیاوریـــم، موضـــوع بســـیار مهمـــی اســـت کـــه بایـــد 
بـــه آن توجـــه شـــود. از طرفـــی تجربـــه می گویـــد کـــه هرقـــدر تولیدکننـــدۀ 
ایـــن محصـــوالت نخبـــه باشـــد، اگـــر ناظـــر بـــه میـــدان نباشـــد، گرچـــه در 
فضـــای ذهنـــی خیلـــی عالـــی اســـت، بعید اســـت کـــه در اجرا موفق شـــود. 
بنابرایـــن دائمـــاً بایـــد از ســـاحت عمـــل بـــه ســـاحت نظـــر، رفت و برگشـــت 
اتفـــاق بیفتـــد، بعـــد آرام آرام ممکـــن اســـت چنـــد مـــدل درســـت شـــود و 
چنـــد ســـاختار عملیاتـــی بـــا اصـــول ثابـــت در ایـــن مـــدل پیـــدا کنیـــم. پیونـــد 
نظـــر و عمـــل مهـــم اســـت. اصـــاًل نمی شـــود یـــک گوشـــه طراحـــی شـــود و 
آن را اجـــرا کنیـــم. اصـــاًل ایـــن کار غلـــط اســـت. منطـــق و راهبـــرد پیشـــبرد 



زیرساخت در عمومیترین حالت، مجموعهای از عناصر ساختاری متصل به هم است که پیشنیاز کل چارچوب را در سراسر ساختار فراهم میآورد. این واژه در زمینههای متفاوت، معانی متعدد دارد. واژۀ زیرساخت در تکنولوژی اطالعات، کانالهای غیررسمی و رسمی ارتباطات، ابزارهای گسترش نرمافزاری، شبکههای سیاسی اجتماعی یا اعتقادات مشترکی که اعضای گروههای خاص را با آن حفظ کردهاند، به کار میرود و 
ً در عالم حقوق، وجود قوانین باالدستی مناسب، حقوق مترقی، معماری صحیح قانون، دستگاه نظارت سالم و تعاریف درست میتواند زیرساخت  سیستم یا سازمان خادم را حمایت میکند. خواه این سیستم یک شهر باشد یا یک ملت یا اجتماع. وجود زیرساخت مناسب در هر زمینهای باعث میشود محصول ارائهشده روی آن بستر، از بهرهوری بهتر برخوردار باشد. در واقع زیرساخت را میتوان در هر عرصهای متصور بود؛ مثال

مناسبی برای تدوین قوانین باشد. در کارهایی که در حوزۀ فرهنگ رخ میدهد، نیروی انسانی حرف اول را میزند. یکی از مهمترین ارکان جبهه نیز نیروی انسانی با فکر سالم و مستقر و خوب است. تا نیروی انسانی نباشد، جبهه ایجاد نمیشود. نیروی انسانی است که باعث میشود مؤسسهای ایجاد شود. نیروی انسانیِ خوشفکر است که باعث میشود الگویی جهادی ایجاد شود. پس یکی از اولین گامها در تشکیل جبهه، 
سرمایۀ انسانی است؛ یعنی نیروی انسانیِ پای کارِ مخلصِ جهادی الزم است. وقتی میخواهیم در نقطهای جبههسازی کنیم، اول باید بررسی کنیم که عنصر ما کیست؛ اگر روحانی است، معلم است، استاد دانشگاه است، باید ویژگیهای الزم را داشته باشد و باید اینها را پیدا کنیم. جهت استفادۀ صحیح از توان نیروی انسانی کارآمد لوازمی وجود دارد که از این قرار است: یکی از مسئلههای مهم این است که عناصر 

ً طلبهای بهتنهایی میرود و در مسجد و روستایی کار میکند؛ اما حاال تصمیم میگیرد که عضو گروهی شود و با هم جمع شوند. این به نظر مبدأ  بهتنهایی نمیتوانند کاری انجام بدهند؛ حتی اگر تخصصی داشته باشند، الزم است حول محور آن تخصص فضایی مدیریتی و تقسیم کار اتفاق بیفتد تا بتوانیم زودتر به اهداف بزرگتر برسیم. اولین هستۀ جبههسازی این است که چند عنصر کنار یکدیگر جمعی را تشکیل دهند. مثال
اصلی ما در جبههسازی است و متأسفانه خیلی جاها هم که جلوتر میرویم، میبینیم که علت تشکیلنشدن جبهه این است که آن قدم اولیه درست برداشته نشده است. زیرساخت در عمومیترین حالت، مجموعهای از عناصر ساختاری متصل به هم است که پیشنیاز کل چارچوب را در سراسر ساختار فراهم میآورد. این واژه در زمینههای متفاوت، معانی متعدد دارد. واژۀ زیرساخت در تکنولوژی اطالعات، کانالهای غیررسمی و 

رسمی ارتباطات، ابزارهای گسترش نرمافزاری، شبکههای سیاسی اجتماعی یا اعتقادات مشترکی که اعضای گروههای خاص را با آن حفظ کردهاند، به کار میرود و سیستم یا سازمان خادم را حمایت میکند. خواه این سیستم یک شهر باشد یا یک ملت یا اجتماع. وجود زیرساخت مناسب در هر زمینهای باعث میشود محصول ارائهشده روی آن بستر، از بهرهوری بهتر برخوردار باشد. در واقع زیرساخت را میتوان در هر 
ً در عالم حقوق، وجود قوانین باالدستی مناسب، حقوق مترقی، معماری صحیح قانون، دستگاه نظارت سالم و تعاریف درست میتواند زیرساخت مناسبی برای تدوین قوانین باشد. در کارهایی که در حوزۀ فرهنگ رخ میدهد، نیروی انسانی حرف اول را میزند. یکی از مهمترین ارکان جبهه نیز نیروی انسانی با فکر سالم و مستقر و خوب است. تا نیروی انسانی نباشد، جبهه ایجاد نمیشود. نیروی  عرصهای متصور بود؛ مثال

انسانی است که باعث میشود مؤسسهای ایجاد شود. نیروی انسانیِ خوشفکر است که باعث میشود الگویی جهادی ایجاد شود. پس یکی از اولین گامها در تشکیل جبهه، سرمایۀ انسانی است؛ یعنی نیروی انسانیِ پای کارِ مخلصِ جهادی الزم است. وقتی میخواهیم در نقطهای جبههسازی کنیم، اول باید بررسی کنیم که عنصر ما کیست؛ اگر روحانی است، معلم است، استاد دانشگاه است، باید ویژگیهای الزم را داشته 
باشد و باید اینها را پیدا کنیم. جهت استفادۀ صحیح از توان نیروی انسانی کارآمد لوازمی وجود دارد که از این قرار است: یکی از مسئلههای مهم این است که عناصر بهتنهایی نمیتوانند کاری انجام بدهند؛ حتی اگر تخصصی داشته باشند، الزم است حول محور آن تخصص فضایی مدیریتی و تقسیم کار اتفاق بیفتد تا بتوانیم زودتر به اهداف بزرگتر برسیم. اولین هستۀ جبههسازی این است که چند عنصر کنار یکدیگر 

ً طلبهای بهتنهایی میرود و در مسجد و روستایی کار میکند؛ اما حاال تصمیم میگیرد که عضو گروهی شود و با هم جمع شوند. این به نظر مبدأ اصلی ما در جبههسازی است و متأسفانه خیلی جاها هم که جلوتر میرویم، میبینیم که علت تشکیلنشدن جبهه این است که آن قدم اولیه درست برداشته نشده است. زیرساخت در عمومیترین حالت، مجموعهای از عناصر ساختاری متصل به هم است  جمعی را تشکیل دهند. مثال
که پیشنیاز کل چارچوب را در سراسر ساختار فراهم میآورد. این واژه در زمینههای متفاوت، معانی متعدد دارد. واژۀ زیرساخت در تکنولوژی اطالعات، کانالهای غیررسمی و رسمی ارتباطات، ابزارهای گسترش نرمافزاری، شبکههای سیاسی اجتماعی یا اعتقادات مشترکی که اعضای گروههای خاص را با آن حفظ کردهاند، به کار میرود و سیستم یا سازمان خادم را حمایت میکند. خواه این سیستم یک شهر باشد یا یک ملت یا 

ً در عالم حقوق، وجود قوانین باالدستی مناسب، حقوق مترقی، معماری صحیح قانون، دستگاه نظارت سالم و تعاریف درست میتواند زیرساخت مناسبی برای تدوین قوانین باشد. در کارهایی که در حوزۀ فرهنگ رخ میدهد، نیروی  اجتماع. وجود زیرساخت مناسب در هر زمینهای باعث میشود محصول ارائهشده روی آن بستر، از بهرهوری بهتر برخوردار باشد. در واقع زیرساخت را میتوان در هر عرصهای متصور بود؛ مثال
انسانی حرف اول را میزند. یکی از مهمترین ارکان جبهه نیز نیروی انسانی با فکر سالم و مستقر و خوب است. تا نیروی انسانی نباشد، جبهه ایجاد نمیشود. نیروی انسانی است که باعث میشود مؤسسهای ایجاد شود. نیروی انسانیِ خوشفکر است که باعث میشود الگویی جهادی ایجاد شود. پس یکی از اولین گامها در تشکیل جبهه، سرمایۀ انسانی است؛ یعنی نیروی انسانیِ پای کارِ مخلصِ جهادی الزم است. وقتی 

میخواهیم در نقطهای جبههسازی کنیم، اول باید بررسی کنیم که عنصر ما کیست؛ اگر روحانی است، معلم است، استاد دانشگاه است، باید ویژگیهای الزم را داشته باشد و باید اینها را پیدا کنیم. جهت استفادۀ صحیح از توان نیروی انسانی کارآمد لوازمی وجود دارد که از این قرار است: یکی از مسئلههای مهم این است که عناصر بهتنهایی نمیتوانند کاری انجام بدهند؛ حتی اگر تخصصی داشته باشند، الزم است حول 
ً طلبهای بهتنهایی میرود و در مسجد و روستایی کار میکند؛ اما حاال تصمیم میگیرد که عضو گروهی شود و با هم جمع شوند. این به نظر مبدأ اصلی ما در جبههسازی است و متأسفانه خیلی جاها هم که جلوتر میرویم، میبینیم که  محور آن تخصص فضایی مدیریتی و تقسیم کار اتفاق بیفتد تا بتوانیم زودتر به اهداف بزرگتر برسیم. اولین هستۀ جبههسازی این است که چند عنصر کنار یکدیگر جمعی را تشکیل دهند. مثال

علت تشکیلنشدن جبهه این است که آن قدم اولیه درست برداشته نشده است. زیرساخت در عمومیترین حالت، مجموعهای از عناصر ساختاری متصل به هم است که پیشنیاز کل چارچوب را در سراسر ساختار فراهم میآورد. این واژه در زمینههای متفاوت، معانی متعدد دارد. واژۀ زیرساخت در تکنولوژی اطالعات، کانالهای غیررسمی و رسمی ارتباطات، ابزارهای گسترش نرمافزاری، شبکههای سیاسی اجتماعی یا اعتقادات 
ً در عالم حقوق، وجود قوانین باالدستی مناسب، حقوق مترقی،  مشترکی که اعضای گروههای خاص را با آن حفظ کردهاند، به کار میرود و سیستم یا سازمان خادم را حمایت میکند. خواه این سیستم یک شهر باشد یا یک ملت یا اجتماع. وجود زیرساخت مناسب در هر زمینهای باعث میشود محصول ارائهشده روی آن بستر، از بهرهوری بهتر برخوردار باشد. در واقع زیرساخت را میتوان در هر عرصهای متصور بود؛ مثال

معماری صحیح قانون، دستگاه نظارت سالم و تعاریف درست میتواند زیرساخت مناسبی برای تدوین قوانین باشد. در کارهایی که در حوزۀ فرهنگ رخ میدهد، نیروی انسانی حرف اول را میزند. یکی از مهمترین ارکان جبهه نیز نیروی انسانی با فکر سالم و مستقر و خوب است. تا نیروی انسانی نباشد، جبهه ایجاد نمیشود. نیروی انسانی است که باعث میشود مؤسسهای ایجاد شود. نیروی انسانیِ خوشفکر است که باعث 
میشود الگویی جهادی ایجاد شود. پس یکی از اولین گامها در تشکیل جبهه، سرمایۀ انسانی است؛ یعنی نیروی انسانیِ پای کارِ مخلصِ جهادی الزم است. وقتی میخواهیم در نقطهای جبههسازی کنیم، اول باید بررسی کنیم که عنصر ما کیست؛ اگر روحانی است، معلم است، استاد دانشگاه است، باید ویژگیهای الزم را داشته باشد و باید اینها را پیدا کنیم. جهت استفادۀ صحیح از توان نیروی انسانی کارآمد لوازمی وجود 

ً طلبهای بهتنهایی میرود و در مسجد و روستایی کار میکند؛ اما حاال  دارد که از این قرار است: یکی از مسئلههای مهم این است که عناصر بهتنهایی نمیتوانند کاری انجام بدهند؛ حتی اگر تخصصی داشته باشند، الزم است حول محور آن تخصص فضایی مدیریتی و تقسیم کار اتفاق بیفتد تا بتوانیم زودتر به اهداف بزرگتر برسیم. اولین هستۀ جبههسازی این است که چند عنصر کنار یکدیگر جمعی را تشکیل دهند. مثال
تصمیم میگیرد که عضو گروهی شود و با هم جمع شوند. این به نظر مبدأ اصلی ما در جبههسازی است و متأسفانه خیلی جاها هم که جلوتر میرویم، میبینیم که علت تشکیلنشدن جبهه این است که آن قدم اولیه درست برداشته نشده است. زیرساخت در عمومیترین حالت، مجموعهای از عناصر ساختاری متصل به هم است که پیشنیاز کل چارچوب را در سراسر ساختار فراهم میآورد. این واژه در زمینههای متفاوت، 

معانی متعدد دارد. واژۀ زیرساخت در تکنولوژی اطالعات، کانالهای غیررسمی و رسمی ارتباطات، ابزارهای گسترش نرمافزاری، شبکههای سیاسی اجتماعی یا اعتقادات مشترکی که اعضای گروههای خاص را با آن حفظ کردهاند، به کار میرود و سیستم یا سازمان خادم را حمایت میکند. خواه این سیستم یک شهر باشد یا یک ملت یا اجتماع. وجود زیرساخت مناسب در هر زمینهای باعث میشود محصول ارائهشده روی آن 
ً در عالم حقوق، وجود قوانین باالدستی مناسب، حقوق مترقی، معماری صحیح قانون، دستگاه نظارت سالم و تعاریف درست میتواند زیرساخت مناسبی برای تدوین قوانین باشد. در کارهایی که در حوزۀ فرهنگ رخ میدهد، نیروی انسانی حرف اول را میزند. یکی از مهمترین ارکان جبهه نیز نیروی انسانی با فکر سالم و مستقر  بستر، از بهرهوری بهتر برخوردار باشد. در واقع زیرساخت را میتوان در هر عرصهای متصور بود؛ مثال

و خوب است. تا نیروی انسانی نباشد، جبهه ایجاد نمیشود. نیروی انسانی است که باعث میشود مؤسسهای ایجاد شود. نیروی انسانیِ خوشفکر است که باعث میشود الگویی جهادی ایجاد شود. پس یکی از اولین گامها در تشکیل جبهه، سرمایۀ انسانی است؛ یعنی نیروی انسانیِ پای کارِ مخلصِ جهادی الزم است. وقتی میخواهیم در نقطهای جبههسازی کنیم، اول باید بررسی کنیم که عنصر ما کیست؛ اگر روحانی 
است، معلم است، استاد دانشگاه است، باید ویژگیهای الزم را داشته باشد و باید اینها را پیدا کنیم. جهت استفادۀ صحیح از توان نیروی انسانی کارآمد لوازمی وجود دارد که از این قرار است: یکی از مسئلههای مهم این است که عناصر بهتنهایی نمیتوانند کاری انجام بدهند؛ حتی اگر تخصصی داشته باشند، الزم است حول محور آن تخصص فضایی مدیریتی و تقسیم کار اتفاق بیفتد تا بتوانیم زودتر به اهداف بزرگتر 

ً طلبهای بهتنهایی میرود و در مسجد و روستایی کار میکند؛ اما حاال تصمیم میگیرد که عضو گروهی شود و با هم جمع شوند. این به نظر مبدأ اصلی ما در جبههسازی است و متأسفانه خیلی جاها هم که جلوتر میرویم، میبینیم که علت تشکیلنشدن جبهه این است که آن قدم اولیه درست برداشته نشده است. زیرساخت در  برسیم. اولین هستۀ جبههسازی این است که چند عنصر کنار یکدیگر جمعی را تشکیل دهند. مثال
عمومیترین حالت، مجموعهای از عناصر ساختاری متصل به هم است که پیشنیاز کل چارچوب را در سراسر ساختار فراهم میآورد. این واژه در زمینههای متفاوت، معانی متعدد دارد. واژۀ زیرساخت در تکنولوژی اطالعات، کانالهای غیررسمی و رسمی ارتباطات، ابزارهای گسترش نرمافزاری، شبکههای سیاسی اجتماعی یا اعتقادات مشترکی که اعضای گروههای خاص را با آن حفظ کردهاند، به کار میرود و سیستم یا سازمان 

ً در عالم حقوق، وجود قوانین باالدستی مناسب، حقوق مترقی، معماری صحیح قانون، دستگاه نظارت سالم و تعاریف درست میتواند زیرساخت مناسبی برای  خادم را حمایت میکند. خواه این سیستم یک شهر باشد یا یک ملت یا اجتماع. وجود زیرساخت مناسب در هر زمینهای باعث میشود محصول ارائهشده روی آن بستر، از بهرهوری بهتر برخوردار باشد. در واقع زیرساخت را میتوان در هر عرصهای متصور بود؛ مثال
تدوین قوانین باشد. در کارهایی که در حوزۀ فرهنگ رخ میدهد، نیروی انسانی حرف اول را میزند. یکی از مهمترین ارکان جبهه نیز نیروی انسانی با فکر سالم و مستقر و خوب است. تا نیروی انسانی نباشد، جبهه ایجاد نمیشود. نیروی انسانی است که باعث میشود مؤسسهای ایجاد شود. نیروی انسانیِ خوشفکر است که باعث میشود الگویی جهادی ایجاد شود. پس یکی از اولین گامها در تشکیل جبهه، سرمایۀ انسانی 

است؛ یعنی نیروی انسانیِ پای کارِ مخلصِ جهادی الزم است. وقتی میخواهیم در نقطهای جبههسازی کنیم، اول باید بررسی کنیم که عنصر ما کیست؛ اگر روحانی است، معلم است، استاد دانشگاه است، باید ویژگیهای الزم را داشته باشد و باید اینها را پیدا کنیم. جهت استفادۀ صحیح از توان نیروی انسانی کارآمد لوازمی وجود دارد که از این قرار است: یکی از مسئلههای مهم این است که عناصر بهتنهایی نمیتوانند 
ً طلبهای بهتنهایی میرود و در مسجد و روستایی کار میکند؛ اما حاال تصمیم میگیرد که عضو گروهی شود و با هم جمع شوند. این به نظر مبدأ اصلی ما در  کاری انجام بدهند؛ حتی اگر تخصصی داشته باشند، الزم است حول محور آن تخصص فضایی مدیریتی و تقسیم کار اتفاق بیفتد تا بتوانیم زودتر به اهداف بزرگتر برسیم. اولین هستۀ جبههسازی این است که چند عنصر کنار یکدیگر جمعی را تشکیل دهند. مثال

جبههسازی است و متأسفانه خیلی جاها هم که جلوتر میرویم، میبینیم که علت تشکیلنشدن جبهه این است که آن قدم اولیه درست برداشته نشده است. زیرساخت در عمومیترین حالت، مجموعهای از عناصر ساختاری متصل به هم است که پیشنیاز کل چارچوب را در سراسر ساختار فراهم میآورد. این واژه در زمینههای متفاوت، معانی متعدد دارد. واژۀ زیرساخت در تکنولوژی اطالعات، کانالهای غیررسمی و رسمی 
ارتباطات، ابزارهای گسترش نرمافزاری، شبکههای سیاسی اجتماعی یا اعتقادات مشترکی که اعضای گروههای خاص را با آن حفظ کردهاند، به کار میرود و سیستم یا سازمان خادم را حمایت میکند. خواه این سیستم یک شهر باشد یا یک ملت یا اجتماع. وجود زیرساخت مناسب در هر زمینهای باعث میشود محصول ارائهشده روی آن بستر، از بهرهوری بهتر برخوردار باشد. در واقع زیرساخت را میتوان در هر عرصهای 

ً در عالم حقوق، وجود قوانین باالدستی مناسب، حقوق مترقی، معماری صحیح قانون، دستگاه نظارت سالم و تعاریف درست میتواند زیرساخت مناسبی برای تدوین قوانین باشد. در کارهایی که در حوزۀ فرهنگ رخ میدهد، نیروی انسانی حرف اول را میزند. یکی از مهمترین ارکان جبهه نیز نیروی انسانی با فکر سالم و مستقر و خوب است. تا نیروی انسانی نباشد، جبهه ایجاد نمیشود. نیروی انسانی است  متصور بود؛ مثال
که باعث میشود مؤسسهای ایجاد شود. نیروی انسانیِ خوشفکر است که باعث میشود الگویی جهادی ایجاد شود. پس یکی از اولین گامها در تشکیل جبهه، سرمایۀ انسانی است؛ یعنی نیروی انسانیِ پای کارِ مخلصِ جهادی الزم است. وقتی میخواهیم در نقطهای جبههسازی کنیم، اول باید بررسی کنیم که عنصر ما کیست؛ اگر روحانی است، معلم است، استاد دانشگاه است، باید ویژگیهای الزم را داشته باشد و باید 

اینها را پیدا کنیم. جهت استفادۀ صحیح از توان نیروی انسانی کارآمد لوازمی وجود دارد که از این قرار است: یکی از مسئلههای مهم این است که عناصر بهتنهایی نمیتوانند کاری انجام بدهند؛ حتی اگر تخصصی داشته باشند، الزم است حول محور آن تخصص فضایی مدیریتی و تقسیم کار اتفاق بیفتد تا بتوانیم زودتر به اهداف بزرگتر برسیم. اولین هستۀ جبههسازی این است که چند عنصر کنار یکدیگر جمعی را تشکیل 
ً طلبهای بهتنهایی میرود و در مسجد و روستایی کار میکند؛ اما حاال تصمیم میگیرد که عضو گروهی شود و با هم جمع شوند. این به نظر مبدأ اصلی ما در جبههسازی است و متأسفانه خیلی جاها هم که جلوتر میرویم، میبینیم که علت تشکیلنشدن جبهه این است که آن قدم اولیه درست برداشته نشده است. زیرساخت در عمومیترین حالت، مجموعهای از عناصر ساختاری متصل به هم است که پیشنیاز کل  دهند. مثال

چارچوب را در سراسر ساختار فراهم میآورد. این واژه در زمینههای متفاوت، معانی متعدد دارد. واژۀ زیرساخت در تکنولوژی اطالعات، کانالهای غیررسمی و رسمی ارتباطات، ابزارهای گسترش نرمافزاری، شبکههای سیاسی اجتماعی یا اعتقادات مشترکی که اعضای گروههای خاص را با آن حفظ کردهاند، به کار میرود و سیستم یا سازمان خادم را حمایت میکند. خواه این سیستم یک شهر باشد یا یک ملت یا اجتماع. وجود 
ً در عالم حقوق، وجود قوانین باالدستی مناسب، حقوق مترقی، معماری صحیح قانون، دستگاه نظارت سالم و تعاریف درست میتواند زیرساخت مناسبی برای تدوین قوانین باشد. در کارهایی که در حوزۀ فرهنگ رخ میدهد، نیروی انسانی حرف اول را  زیرساخت مناسب در هر زمینهای باعث میشود محصول ارائهشده روی آن بستر، از بهرهوری بهتر برخوردار باشد. در واقع زیرساخت را میتوان در هر عرصهای متصور بود؛ مثال
میزند. یکی از مهمترین ارکان جبهه نیز نیروی انسانی با فکر سالم و مستقر و خوب است. تا نیروی انسانی نباشد، جبهه ایجاد نمیشود. نیروی انسانی است که باعث میشود مؤسسهای ایجاد شود. نیروی انسانیِ خوشفکر است که باعث میشود الگویی جهادی ایجاد شود. پس یکی از اولین گامها در تشکیل جبهه، سرمایۀ انسانی است؛ یعنی نیروی انسانیِ پای کارِ مخلصِ جهادی الزم است. وقتی میخواهیم در نقطهای 

جبههسازی کنیم، اول باید بررسی کنیم که عنصر ما کیست؛ اگر روحانی است، معلم است، استاد دانشگاه است، باید ویژگیهای الزم را داشته باشد و باید اینها را پیدا کنیم. جهت استفادۀ صحیح از توان نیروی انسانی کارآمد لوازمی وجود دارد که از این قرار است: یکی از مسئلههای مهم این است که عناصر بهتنهایی نمیتوانند کاری انجام بدهند؛ حتی اگر تخصصی داشته باشند، الزم است حول محور آن تخصص فضایی 
ً طلبهای بهتنهایی میرود و در مسجد و روستایی کار میکند؛ اما حاال تصمیم میگیرد که عضو گروهی شود و با هم جمع شوند. این به نظر مبدأ اصلی ما در جبههسازی است و متأسفانه خیلی جاها هم که جلوتر میرویم، میبینیم که علت تشکیلنشدن جبهه  مدیریتی و تقسیم کار اتفاق بیفتد تا بتوانیم زودتر به اهداف بزرگتر برسیم. اولین هستۀ جبههسازی این است که چند عنصر کنار یکدیگر جمعی را تشکیل دهند. مثال
این است که آن قدم اولیه درست برداشته نشده است. زیرساخت در عمومیترین حالت، مجموعهای از عناصر ساختاری متصل به هم است که پیشنیاز کل چارچوب را در سراسر ساختار فراهم میآورد. این واژه در زمینههای متفاوت، معانی متعدد دارد. واژۀ زیرساخت در تکنولوژی اطالعات، کانالهای غیررسمی و رسمی ارتباطات، ابزارهای گسترش نرمافزاری، شبکههای سیاسی اجتماعی یا اعتقادات مشترکی که اعضای 

ً در عالم حقوق، وجود قوانین باالدستی مناسب، حقوق مترقی، معماری صحیح قانون،  گروههای خاص را با آن حفظ کردهاند، به کار میرود و سیستم یا سازمان خادم را حمایت میکند. خواه این سیستم یک شهر باشد یا یک ملت یا اجتماع. وجود زیرساخت مناسب در هر زمینهای باعث میشود محصول ارائهشده روی آن بستر، از بهرهوری بهتر برخوردار باشد. در واقع زیرساخت را میتوان در هر عرصهای متصور بود؛ مثال
دستگاه نظارت سالم و تعاریف درست میتواند زیرساخت مناسبی برای تدوین قوانین باشد. در کارهایی که در حوزۀ فرهنگ رخ میدهد، نیروی انسانی حرف اول را میزند. یکی از مهمترین ارکان جبهه نیز نیروی انسانی با فکر سالم و مستقر و خوب است. تا نیروی انسانی نباشد، جبهه ایجاد نمیشود. نیروی انسانی است که باعث میشود مؤسسهای ایجاد شود. نیروی انسانیِ خوشفکر است که باعث میشود الگویی جهادی 

ایجاد شود. پس یکی از اولین گامها در تشکیل جبهه، سرمایۀ انسانی است؛ یعنی نیروی انسانیِ پای کارِ مخلصِ جهادی الزم است. وقتی میخواهیم در نقطهای جبههسازی کنیم، اول باید بررسی کنیم که عنصر ما کیست؛ اگر روحانی است، معلم است، استاد دانشگاه است، باید ویژگیهای الزم را داشته باشد و باید اینها را پیدا کنیم. جهت استفادۀ صحیح از توان نیروی انسانی کارآمد لوازمی وجود دارد که از این قرار 
ً طلبهای بهتنهایی میرود و در مسجد و روستایی کار میکند؛ اما حاال تصمیم میگیرد که  است: یکی از مسئلههای مهم این است که عناصر بهتنهایی نمیتوانند کاری انجام بدهند؛ حتی اگر تخصصی داشته باشند، الزم است حول محور آن تخصص فضایی مدیریتی و تقسیم کار اتفاق بیفتد تا بتوانیم زودتر به اهداف بزرگتر برسیم. اولین هستۀ جبههسازی این است که چند عنصر کنار یکدیگر جمعی را تشکیل دهند. مثال



زیرساخت در عمومیترین حالت، مجموعهای از عناصر ساختاری متصل به هم است که پیشنیاز کل چارچوب را در سراسر ساختار فراهم میآورد. این واژه در زمینههای متفاوت، معانی متعدد دارد. واژۀ زیرساخت در تکنولوژی اطالعات، کانالهای غیررسمی و رسمی ارتباطات، ابزارهای گسترش نرمافزاری، شبکههای سیاسی اجتماعی یا اعتقادات مشترکی که اعضای گروههای خاص را با آن حفظ کردهاند، به کار میرود و 
ً در عالم حقوق، وجود قوانین باالدستی مناسب، حقوق مترقی، معماری صحیح قانون، دستگاه نظارت سالم و تعاریف درست میتواند زیرساخت  سیستم یا سازمان خادم را حمایت میکند. خواه این سیستم یک شهر باشد یا یک ملت یا اجتماع. وجود زیرساخت مناسب در هر زمینهای باعث میشود محصول ارائهشده روی آن بستر، از بهرهوری بهتر برخوردار باشد. در واقع زیرساخت را میتوان در هر عرصهای متصور بود؛ مثال

مناسبی برای تدوین قوانین باشد. در کارهایی که در حوزۀ فرهنگ رخ میدهد، نیروی انسانی حرف اول را میزند. یکی از مهمترین ارکان جبهه نیز نیروی انسانی با فکر سالم و مستقر و خوب است. تا نیروی انسانی نباشد، جبهه ایجاد نمیشود. نیروی انسانی است که باعث میشود مؤسسهای ایجاد شود. نیروی انسانیِ خوشفکر است که باعث میشود الگویی جهادی ایجاد شود. پس یکی از اولین گامها در تشکیل جبهه، 
سرمایۀ انسانی است؛ یعنی نیروی انسانیِ پای کارِ مخلصِ جهادی الزم است. وقتی میخواهیم در نقطهای جبههسازی کنیم، اول باید بررسی کنیم که عنصر ما کیست؛ اگر روحانی است، معلم است، استاد دانشگاه است، باید ویژگیهای الزم را داشته باشد و باید اینها را پیدا کنیم. جهت استفادۀ صحیح از توان نیروی انسانی کارآمد لوازمی وجود دارد که از این قرار است: یکی از مسئلههای مهم این است که عناصر 

ً طلبهای بهتنهایی میرود و در مسجد و روستایی کار میکند؛ اما حاال تصمیم میگیرد که عضو گروهی شود و با هم جمع شوند. این به نظر مبدأ  بهتنهایی نمیتوانند کاری انجام بدهند؛ حتی اگر تخصصی داشته باشند، الزم است حول محور آن تخصص فضایی مدیریتی و تقسیم کار اتفاق بیفتد تا بتوانیم زودتر به اهداف بزرگتر برسیم. اولین هستۀ جبههسازی این است که چند عنصر کنار یکدیگر جمعی را تشکیل دهند. مثال
اصلی ما در جبههسازی است و متأسفانه خیلی جاها هم که جلوتر میرویم، میبینیم که علت تشکیلنشدن جبهه این است که آن قدم اولیه درست برداشته نشده است. زیرساخت در عمومیترین حالت، مجموعهای از عناصر ساختاری متصل به هم است که پیشنیاز کل چارچوب را در سراسر ساختار فراهم میآورد. این واژه در زمینههای متفاوت، معانی متعدد دارد. واژۀ زیرساخت در تکنولوژی اطالعات، کانالهای غیررسمی و 

رسمی ارتباطات، ابزارهای گسترش نرمافزاری، شبکههای سیاسی اجتماعی یا اعتقادات مشترکی که اعضای گروههای خاص را با آن حفظ کردهاند، به کار میرود و سیستم یا سازمان خادم را حمایت میکند. خواه این سیستم یک شهر باشد یا یک ملت یا اجتماع. وجود زیرساخت مناسب در هر زمینهای باعث میشود محصول ارائهشده روی آن بستر، از بهرهوری بهتر برخوردار باشد. در واقع زیرساخت را میتوان در هر 
ً در عالم حقوق، وجود قوانین باالدستی مناسب، حقوق مترقی، معماری صحیح قانون، دستگاه نظارت سالم و تعاریف درست میتواند زیرساخت مناسبی برای تدوین قوانین باشد. در کارهایی که در حوزۀ فرهنگ رخ میدهد، نیروی انسانی حرف اول را میزند. یکی از مهمترین ارکان جبهه نیز نیروی انسانی با فکر سالم و مستقر و خوب است. تا نیروی انسانی نباشد، جبهه ایجاد نمیشود. نیروی  عرصهای متصور بود؛ مثال

انسانی است که باعث میشود مؤسسهای ایجاد شود. نیروی انسانیِ خوشفکر است که باعث میشود الگویی جهادی ایجاد شود. پس یکی از اولین گامها در تشکیل جبهه، سرمایۀ انسانی است؛ یعنی نیروی انسانیِ پای کارِ مخلصِ جهادی الزم است. وقتی میخواهیم در نقطهای جبههسازی کنیم، اول باید بررسی کنیم که عنصر ما کیست؛ اگر روحانی است، معلم است، استاد دانشگاه است، باید ویژگیهای الزم را داشته 
باشد و باید اینها را پیدا کنیم. جهت استفادۀ صحیح از توان نیروی انسانی کارآمد لوازمی وجود دارد که از این قرار است: یکی از مسئلههای مهم این است که عناصر بهتنهایی نمیتوانند کاری انجام بدهند؛ حتی اگر تخصصی داشته باشند، الزم است حول محور آن تخصص فضایی مدیریتی و تقسیم کار اتفاق بیفتد تا بتوانیم زودتر به اهداف بزرگتر برسیم. اولین هستۀ جبههسازی این است که چند عنصر کنار یکدیگر 

ً طلبهای بهتنهایی میرود و در مسجد و روستایی کار میکند؛ اما حاال تصمیم میگیرد که عضو گروهی شود و با هم جمع شوند. این به نظر مبدأ اصلی ما در جبههسازی است و متأسفانه خیلی جاها هم که جلوتر میرویم، میبینیم که علت تشکیلنشدن جبهه این است که آن قدم اولیه درست برداشته نشده است. زیرساخت در عمومیترین حالت، مجموعهای از عناصر ساختاری متصل به هم است  جمعی را تشکیل دهند. مثال
که پیشنیاز کل چارچوب را در سراسر ساختار فراهم میآورد. این واژه در زمینههای متفاوت، معانی متعدد دارد. واژۀ زیرساخت در تکنولوژی اطالعات، کانالهای غیررسمی و رسمی ارتباطات، ابزارهای گسترش نرمافزاری، شبکههای سیاسی اجتماعی یا اعتقادات مشترکی که اعضای گروههای خاص را با آن حفظ کردهاند، به کار میرود و سیستم یا سازمان خادم را حمایت میکند. خواه این سیستم یک شهر باشد یا یک ملت یا 

ً در عالم حقوق، وجود قوانین باالدستی مناسب، حقوق مترقی، معماری صحیح قانون، دستگاه نظارت سالم و تعاریف درست میتواند زیرساخت مناسبی برای تدوین قوانین باشد. در کارهایی که در حوزۀ فرهنگ رخ میدهد، نیروی  اجتماع. وجود زیرساخت مناسب در هر زمینهای باعث میشود محصول ارائهشده روی آن بستر، از بهرهوری بهتر برخوردار باشد. در واقع زیرساخت را میتوان در هر عرصهای متصور بود؛ مثال
انسانی حرف اول را میزند. یکی از مهمترین ارکان جبهه نیز نیروی انسانی با فکر سالم و مستقر و خوب است. تا نیروی انسانی نباشد، جبهه ایجاد نمیشود. نیروی انسانی است که باعث میشود مؤسسهای ایجاد شود. نیروی انسانیِ خوشفکر است که باعث میشود الگویی جهادی ایجاد شود. پس یکی از اولین گامها در تشکیل جبهه، سرمایۀ انسانی است؛ یعنی نیروی انسانیِ پای کارِ مخلصِ جهادی الزم است. وقتی 

میخواهیم در نقطهای جبههسازی کنیم، اول باید بررسی کنیم که عنصر ما کیست؛ اگر روحانی است، معلم است، استاد دانشگاه است، باید ویژگیهای الزم را داشته باشد و باید اینها را پیدا کنیم. جهت استفادۀ صحیح از توان نیروی انسانی کارآمد لوازمی وجود دارد که از این قرار است: یکی از مسئلههای مهم این است که عناصر بهتنهایی نمیتوانند کاری انجام بدهند؛ حتی اگر تخصصی داشته باشند، الزم است حول 
ً طلبهای بهتنهایی میرود و در مسجد و روستایی کار میکند؛ اما حاال تصمیم میگیرد که عضو گروهی شود و با هم جمع شوند. این به نظر مبدأ اصلی ما در جبههسازی است و متأسفانه خیلی جاها هم که جلوتر میرویم، میبینیم که  محور آن تخصص فضایی مدیریتی و تقسیم کار اتفاق بیفتد تا بتوانیم زودتر به اهداف بزرگتر برسیم. اولین هستۀ جبههسازی این است که چند عنصر کنار یکدیگر جمعی را تشکیل دهند. مثال

علت تشکیلنشدن جبهه این است که آن قدم اولیه درست برداشته نشده است. زیرساخت در عمومیترین حالت، مجموعهای از عناصر ساختاری متصل به هم است که پیشنیاز کل چارچوب را در سراسر ساختار فراهم میآورد. این واژه در زمینههای متفاوت، معانی متعدد دارد. واژۀ زیرساخت در تکنولوژی اطالعات، کانالهای غیررسمی و رسمی ارتباطات، ابزارهای گسترش نرمافزاری، شبکههای سیاسی اجتماعی یا اعتقادات 
ً در عالم حقوق، وجود قوانین باالدستی مناسب، حقوق مترقی،  مشترکی که اعضای گروههای خاص را با آن حفظ کردهاند، به کار میرود و سیستم یا سازمان خادم را حمایت میکند. خواه این سیستم یک شهر باشد یا یک ملت یا اجتماع. وجود زیرساخت مناسب در هر زمینهای باعث میشود محصول ارائهشده روی آن بستر، از بهرهوری بهتر برخوردار باشد. در واقع زیرساخت را میتوان در هر عرصهای متصور بود؛ مثال

معماری صحیح قانون، دستگاه نظارت سالم و تعاریف درست میتواند زیرساخت مناسبی برای تدوین قوانین باشد. در کارهایی که در حوزۀ فرهنگ رخ میدهد، نیروی انسانی حرف اول را میزند. یکی از مهمترین ارکان جبهه نیز نیروی انسانی با فکر سالم و مستقر و خوب است. تا نیروی انسانی نباشد، جبهه ایجاد نمیشود. نیروی انسانی است که باعث میشود مؤسسهای ایجاد شود. نیروی انسانیِ خوشفکر است که باعث 
میشود الگویی جهادی ایجاد شود. پس یکی از اولین گامها در تشکیل جبهه، سرمایۀ انسانی است؛ یعنی نیروی انسانیِ پای کارِ مخلصِ جهادی الزم است. وقتی میخواهیم در نقطهای جبههسازی کنیم، اول باید بررسی کنیم که عنصر ما کیست؛ اگر روحانی است، معلم است، استاد دانشگاه است، باید ویژگیهای الزم را داشته باشد و باید اینها را پیدا کنیم. جهت استفادۀ صحیح از توان نیروی انسانی کارآمد لوازمی وجود 

ً طلبهای بهتنهایی میرود و در مسجد و روستایی کار میکند؛ اما حاال  دارد که از این قرار است: یکی از مسئلههای مهم این است که عناصر بهتنهایی نمیتوانند کاری انجام بدهند؛ حتی اگر تخصصی داشته باشند، الزم است حول محور آن تخصص فضایی مدیریتی و تقسیم کار اتفاق بیفتد تا بتوانیم زودتر به اهداف بزرگتر برسیم. اولین هستۀ جبههسازی این است که چند عنصر کنار یکدیگر جمعی را تشکیل دهند. مثال
تصمیم میگیرد که عضو گروهی شود و با هم جمع شوند. این به نظر مبدأ اصلی ما در جبههسازی است و متأسفانه خیلی جاها هم که جلوتر میرویم، میبینیم که علت تشکیلنشدن جبهه این است که آن قدم اولیه درست برداشته نشده است. زیرساخت در عمومیترین حالت، مجموعهای از عناصر ساختاری متصل به هم است که پیشنیاز کل چارچوب را در سراسر ساختار فراهم میآورد. این واژه در زمینههای متفاوت، 

معانی متعدد دارد. واژۀ زیرساخت در تکنولوژی اطالعات، کانالهای غیررسمی و رسمی ارتباطات، ابزارهای گسترش نرمافزاری، شبکههای سیاسی اجتماعی یا اعتقادات مشترکی که اعضای گروههای خاص را با آن حفظ کردهاند، به کار میرود و سیستم یا سازمان خادم را حمایت میکند. خواه این سیستم یک شهر باشد یا یک ملت یا اجتماع. وجود زیرساخت مناسب در هر زمینهای باعث میشود محصول ارائهشده روی آن 
ً در عالم حقوق، وجود قوانین باالدستی مناسب، حقوق مترقی، معماری صحیح قانون، دستگاه نظارت سالم و تعاریف درست میتواند زیرساخت مناسبی برای تدوین قوانین باشد. در کارهایی که در حوزۀ فرهنگ رخ میدهد، نیروی انسانی حرف اول را میزند. یکی از مهمترین ارکان جبهه نیز نیروی انسانی با فکر سالم و مستقر  بستر، از بهرهوری بهتر برخوردار باشد. در واقع زیرساخت را میتوان در هر عرصهای متصور بود؛ مثال

و خوب است. تا نیروی انسانی نباشد، جبهه ایجاد نمیشود. نیروی انسانی است که باعث میشود مؤسسهای ایجاد شود. نیروی انسانیِ خوشفکر است که باعث میشود الگویی جهادی ایجاد شود. پس یکی از اولین گامها در تشکیل جبهه، سرمایۀ انسانی است؛ یعنی نیروی انسانیِ پای کارِ مخلصِ جهادی الزم است. وقتی میخواهیم در نقطهای جبههسازی کنیم، اول باید بررسی کنیم که عنصر ما کیست؛ اگر روحانی 
است، معلم است، استاد دانشگاه است، باید ویژگیهای الزم را داشته باشد و باید اینها را پیدا کنیم. جهت استفادۀ صحیح از توان نیروی انسانی کارآمد لوازمی وجود دارد که از این قرار است: یکی از مسئلههای مهم این است که عناصر بهتنهایی نمیتوانند کاری انجام بدهند؛ حتی اگر تخصصی داشته باشند، الزم است حول محور آن تخصص فضایی مدیریتی و تقسیم کار اتفاق بیفتد تا بتوانیم زودتر به اهداف بزرگتر 

ً طلبهای بهتنهایی میرود و در مسجد و روستایی کار میکند؛ اما حاال تصمیم میگیرد که عضو گروهی شود و با هم جمع شوند. این به نظر مبدأ اصلی ما در جبههسازی است و متأسفانه خیلی جاها هم که جلوتر میرویم، میبینیم که علت تشکیلنشدن جبهه این است که آن قدم اولیه درست برداشته نشده است. زیرساخت در  برسیم. اولین هستۀ جبههسازی این است که چند عنصر کنار یکدیگر جمعی را تشکیل دهند. مثال
عمومیترین حالت، مجموعهای از عناصر ساختاری متصل به هم است که پیشنیاز کل چارچوب را در سراسر ساختار فراهم میآورد. این واژه در زمینههای متفاوت، معانی متعدد دارد. واژۀ زیرساخت در تکنولوژی اطالعات، کانالهای غیررسمی و رسمی ارتباطات، ابزارهای گسترش نرمافزاری، شبکههای سیاسی اجتماعی یا اعتقادات مشترکی که اعضای گروههای خاص را با آن حفظ کردهاند، به کار میرود و سیستم یا سازمان 

ً در عالم حقوق، وجود قوانین باالدستی مناسب، حقوق مترقی، معماری صحیح قانون، دستگاه نظارت سالم و تعاریف درست میتواند زیرساخت مناسبی برای  خادم را حمایت میکند. خواه این سیستم یک شهر باشد یا یک ملت یا اجتماع. وجود زیرساخت مناسب در هر زمینهای باعث میشود محصول ارائهشده روی آن بستر، از بهرهوری بهتر برخوردار باشد. در واقع زیرساخت را میتوان در هر عرصهای متصور بود؛ مثال
تدوین قوانین باشد. در کارهایی که در حوزۀ فرهنگ رخ میدهد، نیروی انسانی حرف اول را میزند. یکی از مهمترین ارکان جبهه نیز نیروی انسانی با فکر سالم و مستقر و خوب است. تا نیروی انسانی نباشد، جبهه ایجاد نمیشود. نیروی انسانی است که باعث میشود مؤسسهای ایجاد شود. نیروی انسانیِ خوشفکر است که باعث میشود الگویی جهادی ایجاد شود. پس یکی از اولین گامها در تشکیل جبهه، سرمایۀ انسانی 

است؛ یعنی نیروی انسانیِ پای کارِ مخلصِ جهادی الزم است. وقتی میخواهیم در نقطهای جبههسازی کنیم، اول باید بررسی کنیم که عنصر ما کیست؛ اگر روحانی است، معلم است، استاد دانشگاه است، باید ویژگیهای الزم را داشته باشد و باید اینها را پیدا کنیم. جهت استفادۀ صحیح از توان نیروی انسانی کارآمد لوازمی وجود دارد که از این قرار است: یکی از مسئلههای مهم این است که عناصر بهتنهایی نمیتوانند 
ً طلبهای بهتنهایی میرود و در مسجد و روستایی کار میکند؛ اما حاال تصمیم میگیرد که عضو گروهی شود و با هم جمع شوند. این به نظر مبدأ اصلی ما در  کاری انجام بدهند؛ حتی اگر تخصصی داشته باشند، الزم است حول محور آن تخصص فضایی مدیریتی و تقسیم کار اتفاق بیفتد تا بتوانیم زودتر به اهداف بزرگتر برسیم. اولین هستۀ جبههسازی این است که چند عنصر کنار یکدیگر جمعی را تشکیل دهند. مثال

جبههسازی است و متأسفانه خیلی جاها هم که جلوتر میرویم، میبینیم که علت تشکیلنشدن جبهه این است که آن قدم اولیه درست برداشته نشده است. زیرساخت در عمومیترین حالت، مجموعهای از عناصر ساختاری متصل به هم است که پیشنیاز کل چارچوب را در سراسر ساختار فراهم میآورد. این واژه در زمینههای متفاوت، معانی متعدد دارد. واژۀ زیرساخت در تکنولوژی اطالعات، کانالهای غیررسمی و رسمی 
ارتباطات، ابزارهای گسترش نرمافزاری، شبکههای سیاسی اجتماعی یا اعتقادات مشترکی که اعضای گروههای خاص را با آن حفظ کردهاند، به کار میرود و سیستم یا سازمان خادم را حمایت میکند. خواه این سیستم یک شهر باشد یا یک ملت یا اجتماع. وجود زیرساخت مناسب در هر زمینهای باعث میشود محصول ارائهشده روی آن بستر، از بهرهوری بهتر برخوردار باشد. در واقع زیرساخت را میتوان در هر عرصهای 

ً در عالم حقوق، وجود قوانین باالدستی مناسب، حقوق مترقی، معماری صحیح قانون، دستگاه نظارت سالم و تعاریف درست میتواند زیرساخت مناسبی برای تدوین قوانین باشد. در کارهایی که در حوزۀ فرهنگ رخ میدهد، نیروی انسانی حرف اول را میزند. یکی از مهمترین ارکان جبهه نیز نیروی انسانی با فکر سالم و مستقر و خوب است. تا نیروی انسانی نباشد، جبهه ایجاد نمیشود. نیروی انسانی است  متصور بود؛ مثال
که باعث میشود مؤسسهای ایجاد شود. نیروی انسانیِ خوشفکر است که باعث میشود الگویی جهادی ایجاد شود. پس یکی از اولین گامها در تشکیل جبهه، سرمایۀ انسانی است؛ یعنی نیروی انسانیِ پای کارِ مخلصِ جهادی الزم است. وقتی میخواهیم در نقطهای جبههسازی کنیم، اول باید بررسی کنیم که عنصر ما کیست؛ اگر روحانی است، معلم است، استاد دانشگاه است، باید ویژگیهای الزم را داشته باشد و باید 

اینها را پیدا کنیم. جهت استفادۀ صحیح از توان نیروی انسانی کارآمد لوازمی وجود دارد که از این قرار است: یکی از مسئلههای مهم این است که عناصر بهتنهایی نمیتوانند کاری انجام بدهند؛ حتی اگر تخصصی داشته باشند، الزم است حول محور آن تخصص فضایی مدیریتی و تقسیم کار اتفاق بیفتد تا بتوانیم زودتر به اهداف بزرگتر برسیم. اولین هستۀ جبههسازی این است که چند عنصر کنار یکدیگر جمعی را تشکیل 
ً طلبهای بهتنهایی میرود و در مسجد و روستایی کار میکند؛ اما حاال تصمیم میگیرد که عضو گروهی شود و با هم جمع شوند. این به نظر مبدأ اصلی ما در جبههسازی است و متأسفانه خیلی جاها هم که جلوتر میرویم، میبینیم که علت تشکیلنشدن جبهه این است که آن قدم اولیه درست برداشته نشده است. زیرساخت در عمومیترین حالت، مجموعهای از عناصر ساختاری متصل به هم است که پیشنیاز کل  دهند. مثال

چارچوب را در سراسر ساختار فراهم میآورد. این واژه در زمینههای متفاوت، معانی متعدد دارد. واژۀ زیرساخت در تکنولوژی اطالعات، کانالهای غیررسمی و رسمی ارتباطات، ابزارهای گسترش نرمافزاری، شبکههای سیاسی اجتماعی یا اعتقادات مشترکی که اعضای گروههای خاص را با آن حفظ کردهاند، به کار میرود و سیستم یا سازمان خادم را حمایت میکند. خواه این سیستم یک شهر باشد یا یک ملت یا اجتماع. وجود 
ً در عالم حقوق، وجود قوانین باالدستی مناسب، حقوق مترقی، معماری صحیح قانون، دستگاه نظارت سالم و تعاریف درست میتواند زیرساخت مناسبی برای تدوین قوانین باشد. در کارهایی که در حوزۀ فرهنگ رخ میدهد، نیروی انسانی حرف اول را  زیرساخت مناسب در هر زمینهای باعث میشود محصول ارائهشده روی آن بستر، از بهرهوری بهتر برخوردار باشد. در واقع زیرساخت را میتوان در هر عرصهای متصور بود؛ مثال
میزند. یکی از مهمترین ارکان جبهه نیز نیروی انسانی با فکر سالم و مستقر و خوب است. تا نیروی انسانی نباشد، جبهه ایجاد نمیشود. نیروی انسانی است که باعث میشود مؤسسهای ایجاد شود. نیروی انسانیِ خوشفکر است که باعث میشود الگویی جهادی ایجاد شود. پس یکی از اولین گامها در تشکیل جبهه، سرمایۀ انسانی است؛ یعنی نیروی انسانیِ پای کارِ مخلصِ جهادی الزم است. وقتی میخواهیم در نقطهای 

جبههسازی کنیم، اول باید بررسی کنیم که عنصر ما کیست؛ اگر روحانی است، معلم است، استاد دانشگاه است، باید ویژگیهای الزم را داشته باشد و باید اینها را پیدا کنیم. جهت استفادۀ صحیح از توان نیروی انسانی کارآمد لوازمی وجود دارد که از این قرار است: یکی از مسئلههای مهم این است که عناصر بهتنهایی نمیتوانند کاری انجام بدهند؛ حتی اگر تخصصی داشته باشند، الزم است حول محور آن تخصص فضایی 
ً طلبهای بهتنهایی میرود و در مسجد و روستایی کار میکند؛ اما حاال تصمیم میگیرد که عضو گروهی شود و با هم جمع شوند. این به نظر مبدأ اصلی ما در جبههسازی است و متأسفانه خیلی جاها هم که جلوتر میرویم، میبینیم که علت تشکیلنشدن جبهه  مدیریتی و تقسیم کار اتفاق بیفتد تا بتوانیم زودتر به اهداف بزرگتر برسیم. اولین هستۀ جبههسازی این است که چند عنصر کنار یکدیگر جمعی را تشکیل دهند. مثال
این است که آن قدم اولیه درست برداشته نشده است. زیرساخت در عمومیترین حالت، مجموعهای از عناصر ساختاری متصل به هم است که پیشنیاز کل چارچوب را در سراسر ساختار فراهم میآورد. این واژه در زمینههای متفاوت، معانی متعدد دارد. واژۀ زیرساخت در تکنولوژی اطالعات، کانالهای غیررسمی و رسمی ارتباطات، ابزارهای گسترش نرمافزاری، شبکههای سیاسی اجتماعی یا اعتقادات مشترکی که اعضای 

ً در عالم حقوق، وجود قوانین باالدستی مناسب، حقوق مترقی، معماری صحیح قانون،  گروههای خاص را با آن حفظ کردهاند، به کار میرود و سیستم یا سازمان خادم را حمایت میکند. خواه این سیستم یک شهر باشد یا یک ملت یا اجتماع. وجود زیرساخت مناسب در هر زمینهای باعث میشود محصول ارائهشده روی آن بستر، از بهرهوری بهتر برخوردار باشد. در واقع زیرساخت را میتوان در هر عرصهای متصور بود؛ مثال
دستگاه نظارت سالم و تعاریف درست میتواند زیرساخت مناسبی برای تدوین قوانین باشد. در کارهایی که در حوزۀ فرهنگ رخ میدهد، نیروی انسانی حرف اول را میزند. یکی از مهمترین ارکان جبهه نیز نیروی انسانی با فکر سالم و مستقر و خوب است. تا نیروی انسانی نباشد، جبهه ایجاد نمیشود. نیروی انسانی است که باعث میشود مؤسسهای ایجاد شود. نیروی انسانیِ خوشفکر است که باعث میشود الگویی جهادی 

ایجاد شود. پس یکی از اولین گامها در تشکیل جبهه، سرمایۀ انسانی است؛ یعنی نیروی انسانیِ پای کارِ مخلصِ جهادی الزم است. وقتی میخواهیم در نقطهای جبههسازی کنیم، اول باید بررسی کنیم که عنصر ما کیست؛ اگر روحانی است، معلم است، استاد دانشگاه است، باید ویژگیهای الزم را داشته باشد و باید اینها را پیدا کنیم. جهت استفادۀ صحیح از توان نیروی انسانی کارآمد لوازمی وجود دارد که از این قرار 
ً طلبهای بهتنهایی میرود و در مسجد و روستایی کار میکند؛ اما حاال تصمیم میگیرد که  است: یکی از مسئلههای مهم این است که عناصر بهتنهایی نمیتوانند کاری انجام بدهند؛ حتی اگر تخصصی داشته باشند، الزم است حول محور آن تخصص فضایی مدیریتی و تقسیم کار اتفاق بیفتد تا بتوانیم زودتر به اهداف بزرگتر برسیم. اولین هستۀ جبههسازی این است که چند عنصر کنار یکدیگر جمعی را تشکیل دهند. مثال

  زیرساخت های جبهه سازی



98

زی
سا

هه
جب

می
سال

ب ا
قال

ی ان
دم

 مر
گی

هن
 فر

هه
جب

ن 
اال

 فع
ی از

داد
 تع

ظر
 من

از

ــد: »هرکـــس  ــول)ص( می فرماینـ ــه حضـــرت رسـ ــور اســـت کـ ــم آن طـ عالـ
بـــه آنچـــه می دانـــد عمـــل کنـــد، خـــدا آنچـــه را کـــه نمی دانـــد، بـــه او عطـــا 

می کنـــد.« ایـــن مراحـــل گام بـــه گام اســـت.
شـــاه کلیدش هـــم در قـــرآن اســـت کـــه شـــعار حضـــرت امـــام در آغـــاز 

انقـــالب بـــوده اســـت:
ــمَّ  ــرادی ثُـ ــهِ َمثْنـــی وَ فُـ َّـ ــوا لِل ــَدهٍ أنْ تَقُومُـ ــمْ بِواِحـ ــا أِعُظُکـ َّمـ ــلْ إِن »قُـ
تَتَفَکَّـــرُوا«1 ؛ یعنـــی قیـــام کنیـــد و بیندیشـــید. اصـــاًل منطقـــاً در عالـــم غیـــر 

از ایـــن شـــدنی نیســـت.

1. سبأ آیه ۴۶.

زیرساخت های جبهه سازی

زیرســـاخت در عمومی ترین حالت، مجموعه ای از عناصر ســـاختاری 
متصـــل بـــه هـــم اســـت کـــه پیش نیـــاز کل چارچـــوب را در سراســـر ســـاختار 
ــدد  ــاوت، معانـــی متعـ ــای متفـ ــم مـــی آورد. ایـــن واژه در زمینه هـ فراهـ
دارد. واژۀ زیرســـاخت در تکنولـــوژی اطالعـــات، کانال هـــای غیررســـمی و 
رســـمی ارتباطـــات، ابزارهـــای گســـترش نرم افـــزاری، شـــبکه های سیاســـی 
ـــا  ـــا اعتقـــادات مشـــترکی کـــه اعضـــای گروه هـــای خـــاص را ب اجتماعـــی ی
ــادم را  ــازمان خـ ــا سـ ــتم یـ ــه کار مـــی رود و سیسـ ــد، بـ آن حفـــظ کرده انـ
حمایـــت می کنـــد. خـــواه ایـــن سیســـتم یـــک شـــهر باشـــد یـــا یـــک ملـــت 

یـــا اجتمـــاع.2 
وجـــود زیرســـاخت مناســـب در هـــر زمینـــه ای باعـــث می شـــود محصول 
ـــر برخـــوردار باشـــد. در واقـــع  ارائه شـــده روی آن بســـتر، از بهـــره وری بهت
زیرســـاخت را می تـــوان در هـــر عرصـــه ای متصـــور بـــود؛ مثـــاًل در عالـــم 
حقـــوق، وجـــود قوانیـــن باالدســـتی مناســـب، حقـــوق مترقـــی، معمـــاری 
صحیـــح قانـــون، دســـتگاه نظـــارت ســـالم و تعاریـــف درســـت می توانـــد 

زیرســـاخت مناســـبی بـــرای تدویـــن قوانیـــن باشـــد.3

گفتار اول:  نیروها و عناصر کارآمد

abadis.ir .2
virgool.io .3

میزان مطالب مطرح شده پیرامون
 مبحث زیرساخت های
جبهه سازی نسبت به کل مطالب

سایر موضوعات
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شبکه سازی به معنای 
حرکت در مسیر 

مناسبات و تسهیل 
جریان ارتباطات 

است، باید خیلی 
راحت از حال و کار 
هم و از حال و کار 

دشمن مطلع باشیم. 
پس جریان اطالعات 

باید در این فضا 
تسهیل شود. 

ــد،  ــوزۀ فرهنـــگ رخ می دهـ ــه در حـ در کارهایـــی کـ
نیـــروی انســـانی حـــرف اول را می زنـــد. یکـــی از مهم تریـــن 
ارکان جبهه نیز نیروی انســـانی با فکر ســـالم و مســـتقر 
و خـــوب اســـت. تـــا نیـــروی انســـانی نباشـــد، جبهـــه ایجـــاد 
نمی شـــود. نیـــروی انســـانی اســـت کـــه باعـــث می شـــود 
مؤسســـه ای ایجـــاد شـــود. نیـــروی انســـانِی خوش فکـــر 
اســـت کـــه باعـــث می شـــود الگویـــی جهـــادی ایجاد شـــود. 
پـــس یکـــی از اولیـــن گام هـــا در تشـــکیل جبهـــه، ســـرمایۀ 
انســـانی اســـت؛ یعنـــی نیـــروی انســـانِی پـــای کارِ مخلـــِص 
ــه ای  ــم در نقطـ ــادی الزم اســـت. وقتـــی می خواهیـ جهـ
جبهه ســـازی کنیـــم، اول بایـــد بررســـی کنیـــم کـــه عنصـــر 
مـــا کیســـت؛ اگـــر روحانـــی اســـت، معلـــم اســـت، اســـتاد 
دانشـــگاه اســـت، بایـــد ویژگی هـــای الزم را داشـــته باشـــد 

و بایـــد این هـــا را پیـــدا کنیـــم.
ــانی  ــروی انسـ ــوان نیـ ــح از تـ ــتفادۀ صحیـ جهـــت اسـ
ــرار اســـت: ــه از ایـــن قـ ــود دارد کـ ــد لوازمـــی وجـ کارآمـ

1. یکـــی از مســـئله های مهـــم ایـــن اســـت کـــه عناصـــر 
ـــی اگـــر  ـــد؛ حت ـــد کاری انجـــام بدهن ـــی نمی توانن به تنهای
ــور  ــول محـ ــند، الزم اســـت حـ ــته باشـ تخصصـــی داشـ
آن تخصـــص فضایـــی مدیریتـــی و تقســـیم کار اتفـــاق 

بیفتـــد تـــا بتوانیـــم زودتـــر بـــه اهـــداف بزرگ تـــر برســـیم. 
اولیـــن هســـتۀ جبهه ســـازی ایـــن اســـت کـــه چنـــد عنصـــر 
کنـــار یکدیگـــر جمعـــی را تشـــکیل دهنـــد. مثـــاًل طلبـــه ای 
به تنهایـــی مـــی رود و در مســـجد و روســـتایی کار می کنـــد؛ 
ـــرد کـــه عضـــو گروهـــی شـــود و  ـــم می گی امـــا حـــاال تصمی
ـــا هـــم جمـــع شـــوند. ایـــن بـــه نظـــر مبـــدأ اصلـــی مـــا در  ب
جبهه ســـازی اســـت و متأســـفانه خیلـــی جاهـــا هـــم کـــه 
جلوتـــر می رویـــم، می بینیـــم کـــه علـــت تشکیل نشـــدن 
جبهـــه ایـــن اســـت کـــه آن قـــدم اولیـــه درســـت برداشـــته 

نشـــده اســـت.
2. بایـــد بیـــن نیـــروی انســـانی و حجـــم کاری تناســـب 
برقرار باشـــد. به دلیل نبود زیرســـاخت نیروی انســـانی و 
به لحـــاظ نیـــروی انســـانی، ســـتادها واقعـــاً در مضیقه انـــد 
و اوضـــاع بـــدی دارنـــد. حجـــم فعالیت هـــای عملیاتـــی کـــه 
ــازمان دهی  ــا را از کار سـ ــورد، آن هـ ــتان ها می خـ ــه اسـ بـ
ــال های  سـ ــه  البتـ اســـت.  ــرده  کـ دور  ــازی  شبکه سـ و 
ــایی و  ــای شناسـ ــازی و بحث هـ ــه بحـــث شبکه سـ اول بـ
ســـازمان دهی دقـــت بیشـــتری می شـــد؛ ولـــی در حـــال 
حاضـــر در عملیـــات غـــرق شـــده ایم. درســـت اســـت کـــه 
ــره  ــازی اســـت؛ ولـــی بالأخـ ــات، مکمـــل شبکه سـ عملیـ
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ـــد  ـــی انجـــام شـــود، کمـــی از آن فراین ـــد در زمـــان کنون ـــن کار بای چـــون ای
عبـــور کرده ایـــم.

3. اشـــکالی کـــه مـــا در ایـــن زمینـــه داریـــم، ایـــن اســـت کـــه در ایـــن 
حـــوزه آن قـــدر نیـــروی تخصصـــی نداریـــم کـــه شـــبکه ای بـــزرگ درســـت 
کنـــد. ضعـــف نیـــروی انســـانی متخصـــص در ایـــن حـــوزه فـــراوان اســـت. 
بایـــد مثـــاًل مهلتـــی پنج ســـاله ایجـــاد کنیـــم تـــا اول در همـــۀ حوزه هایـــی کـــه 

نیـــاز اســـت، نیـــروی انســـانی کارآمـــد تربیـــت کنیـــم.
ــور در  ــژه حضـ ــای زیربنایـــی و بلندمـــدت، به ویـ ــه کارهـ ــه بـ 4. توجـ
عرصـــۀ تعلیم وتربیـــت رســـمی از ضروریـــات داشـــتن نیـــروی انســـانی 
کارآمـــد اســـت؛ چـــون دیگـــر ماننـــد گذشـــته نمی تـــوان مثـــاًل بـــا هیئـــت، 
نیـــروی انســـانی طـــراز انقـــالب اســـالمی تربیـــت کـــرد. اگـــر قـــرار باشـــد 
جبهـــه کادرســـازی کنـــد، بایـــد به ســـمت حـــوزۀ تعلیم وتربیـــت رســـمی و 
راه انـــدازی مراکـــز تعلیم وتربیـــت بـــرود و مراکـــزی اعـــم از کودکســـتان تـــا 
حداقـــل پایـــۀ متوســـطه تأســـیس کنـــد و حتـــی اگـــر می توانـــد بـــا توجـــه بـــه 
ظرفیت هـــای موجـــود کشـــور، در مقطـــع آمـــوزش عالـــی، بـــا حفـــظ صبغۀ 

مردمـــی و غیـــر دولتـــی ورود کنـــد.

گفتار دوم:  گردش اطالعات بین عناصر
ــرد،  ــه کـ ــه آن توجـ بـ ــازی  ــد در جبهه سـ ــه بایـ ــائلی کـ یکـــی از مسـ
ــائل تشـــکل ها  ــای فعالیـــت و مسـ ــا و حوزه هـ ــانی فعالیت هـ اطالع رسـ

ــازی کنیـــم، بایـــد  ــا می خواهیـــم جبهه سـ و مجموعه هاســـت. وقتـــی مـ
صدایمـــان را بـــه نیروهـــای خـــودی برســـانیم. امـــا متأســـفانه در جبهـــۀ 
ــودی  ــروی خـ ــه نیـ ــی بـ ــاًل دسترسـ ــا اصـ ــی انقـــالب خیلـــی جاهـ فرهنگـ
نداریـــم؛ حتـــی نمی توانیـــم پیامـــک بدهیـــم. مثـــاًل ســـتاد، خبـــر نـــدارد 
نیـــروی عملیاتـــی اش در منطقـــه چـــه توانـــی دارد، بعـــد ادعـــا می کنـــد 
کـــه می خواهـــد در فـــالن اســـتان بیـــن مجموعه هایـــی کـــه حتـــی ارتبـــاط 
ندارنـــد، ارتبـــاط برقـــرار کنـــد و اطالع رســـانی کنـــد، لـــذا توجـــه بـــه ایـــن 

نکتـــه الزم اســـت. 
اتفـاق نمی افتـد.  پیامـک و سـایر سـازوکارها هـم  بـا  ایـن مسـئله 
متأسفانه ما از این فضا دور هستیم؛ مثالً پیامبر برای تشییع جنازۀ 
فـالن فـرد، قبـل از همـه متوجـه می شـد و قـرار نبـوده سـه مـاه طـول 

بکشـد. لـذا بایـد بـه ایـن مسـئله بـا سـازوکارهایی توجـه ویـژه شـود.
با توجه به اینکه شبکه ســـازی به معنای حرکت در مســـیر مناســـبات 
و تســـهیل جریـــان ارتباطـــات اســـت، بایـــد خیلـــی راحت از حـــال و کار هم 
و از حـــال و کار دشـــمن مطلـــع باشـــیم. پـــس جریـــان اطالعـــات بایـــد در 
ایـــن فضـــا تســـهیل شـــود. به عنـــوان مثـــال، مـــن بـــا شـــما در یـــک شـــبکه 
نیســـتم؛ ولی باید از کار شـــما مطلع باشـــم! هر از گاهی باید خودمان 
را مثـــاًل در همایشـــی پیـــدا کنیـــم و ببینیـــم. الزمـــۀ جایابـــی ایـــن اســـت کـــه 
جریـــان اطالعـــات وجـــود داشـــته باشـــد؛ یعنـــی مـــا وقتـــی نـــه از جبهـــۀ 
خـــودی آگاهیـــم و نـــه از جبهـــۀ دشـــمن اطالعـــات داریم، چطـــور خودمان 



ــرف  ــر اطـــالع از این طـــرف و آن طـ ــال اگـ ــر حـ ــه هـ ــم؟ بـ را جایابـــی کنیـ
ـــان  ـــم. پـــس تســـهیل جری ـــو بروی ـــد جل ـــم بای نداشـــته باشـــیم، نمی دانی
اطالعـــات هـــم الزمـــۀ ایـــن اســـت و اگـــر توانمنـــدی جایابـــی پیـــدا کردیـــم و 
خواســـتیم ایـــن توانمنـــدی خـــود را در عرصـــۀ عمـــل بـــه میـــدان بیاوریـــم، 
بایـــد اطالعـــات وجـــود داشـــته باشـــد. بایـــد جریـــان اطالعـــات را تســـهیل 
کنیـــم؛ یعنـــی بدانیـــم چـــه خبـــر اســـت و مـــا چـــه می کنیـــم. حتـــی اگـــر مـــن 
ایـــن کتـــاب را می خوانـــم و دیـــدم کتـــاب خوبـــی بـــود، اعـــالم می کنـــم کـــه 
ایـــن کتـــاب را خوانـــده ام و کتـــاب خوبـــی بـــود. مـــن بـــه نمایشـــگاه یـــا فـــالن 
تئاتـــر رفتـــه ام و می گویـــم کـــه تئاتـــر خوبـــی بـــود و ایـــن ایـــرادات را داشـــت 
ـــه اتفاقـــات بزرگـــی کـــه بعضی هـــا  ـــا برســـیم ب ـــن اســـت؛ ت و نظـــر مـــن ای
ـــرای پیاده ســـازی  ـــا ب ـــاًل اگـــر مدلـــی طراحـــی کرده ایـــم ی رقـــم می زننـــد. مث
بیانیـــۀ گام دوم فـــالن کار را کرده ایـــم، بایـــد همـــه اطـــالع داشـــته باشـــند 
ـــا راه حلـــی کـــه  کـــه چنیـــن اتفاقـــی رقـــم خـــورده اســـت. بعـــد متناســـب ب
طراحـــی شـــده، حرکتـــش را شـــکل می دهنـــد و دوبـــاره تولیـــد آن را تکـــرار 

نمی کننـــد یـــا اصالحـــش می کننـــد.
در داخل عناصر جبهه باید تحلیل اطالعات بین اعضا و فعاالن 
مختلف به جریان بیفتد و از باال به پایین و از پایین به باال تحلیل و 
منعکس شود و تصمیم سازی صورت بگیرد. مثالً اگر داخل مجموعه ای 
از کسی بپرسید فالنی را می شناسی، شاید بگوید بله، اما اگر بپرسیم 
چه کار می کند، می گوید نمی دانم. از همدیگر خبر ندارند. این ضعف 

کار تشکیالت است که مخصوصاً از حیث تبادل اخبار و هماهنگی 
کاری و عملیات مشترک دچار کمبودند و نواقصی دارد. اشکال بزرگی 
که ما داریم، شفاف نبودن است. در همان سال ها هم مشکل جدی ما 
نبود شفافیت بود. آقای فالنی اراده می کند به آقای فالنی فالن تومان 
بدهند، داده می شود.  شفاف نیست که چرا آقای فالنی باید فالن 

تومان بگیرد. قانون و چارچوب ندارد.

گفتار سوم:  رسانه
بـــا توجـــه بـــه اقتضائـــات امـــروز جبهـــه ای کـــه مـــا تشـــکیل می دهیـــم، 
حتمـــاً بایـــد پیوســـت رســـانه ای هـــم داشـــته باشـــد؛ یعنـــی از روش هـــا و 
تکنولـــوژی موجـــود هـــم اســـتفاده کنـــد. برخـــی از رســـالت های حـــوزۀ 
رســـانه از ایـــن قرارنـــد: رصـــد مشـــترک و اینکـــه اطالعـــات اعضـــا بـــه تـــوازن 
مشـــترکی برســـد؛ یعنـــی همـــان شـــناختی کـــه مـــا از دشـــمن داریـــم، 
بقیـــۀ اعضـــا نیـــز داشـــته باشـــند تـــا مثـــل قضیـــۀ فیل شناســـی در تاریکـــی 
نباشـــد و اعضـــای جبهـــه بـــه شـــناخت مشـــترکی از صحنـــه برســـند. لـــذا 
رســـالت حوزۀ رســـانه در  نهایت رصد دقیق اطالعات و ایجاد شـــناخت 
مشـــترک از صحنـــه در همـــۀ اعضـــای جبهـــه و توانمندســـازی اعضـــای 

جبهـــه اســـت کـــه بـــه تدبیـــر بهتـــر و بیشـــتر اقدامـــات منجـــر می شـــود.
اصـــاًل رســـانه در اختیـــار مـــا نیســـت و اگـــر صداوســـیما و شـــبکه ســـه را 
هـــم بـــه مـــا بدهنـــد، بـــه درد مـــا نمی خـــورد؛ زیـــرا شـــبکه داریـــم؛ امـــا اثـــرش 
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ــال  ــه هزار کانـ ــد و سـ ــاب می کننـ ــردم گزینشـــی انتخـ ــم. مـ را نمی بینیـ
ـــد؛ بلکـــه برنامه هـــای مـــورد  ـــال نمی کنن ـــد. مـــردم برنامـــۀ مـــا را دنب دارن
عالقـــۀ خـــود را دنبـــال می کننـــد. بعـــد می بینیـــم اتفـــاق خاصـــی نیفتـــاده 
و تأثیـــر خاصـــی ایجـــاد نشـــده اســـت. در مواقعـــی هـــم بـــه کارگـــروه ملـــی 
اجـــازه دادیـــم فرمانـــده میـــدان باشـــد، حـــق نداشـــتیم چنیـــن کاری را 
انجـــام بدهیـــم. آن هـــم در جایـــی کـــه رســـانۀ ملـــی باشـــد، نـــه رســـانه های 
بومـــی؛ رســـانه ای کـــه فراتـــر از مرزهـــای جغرافیایـــی  اســـت؛ چـــون شـــبیه 
نیـــروی هوایـــی هســـتند؛ نقشـــه را بـــه او می دهـــی و او مـــی رود بمبـــاران 
می کنـــد و مثـــاًل نقـــش راه بازکـــن را دارد. در مقابـــل، جبهـــۀ رســـانه ای 
دشـــمن واقعـــاً خـــوب دست به دســـت هـــم می دهنـــد و نقطـــه ای را هـــدف 
می گیرنـــد، همـــۀ ابزارهـــا را هـــم بـــه کار می گیرنـــد. واقعـــاً تبلـــورش را در 

جبهـــۀ رســـانه ای می بینیـــم.

گفتــار چهــارم:  هیئــات اندیشــه ورز و شــوراهای راهبــردی در 
ســطح ملــی و اســتانی

ــا  مـ ــه  کـ اســـت  ایـــن  ــی  فرهنگـ ــۀ  جبهـ ــای  از  ضعف هـ یکـــی 
مکانیســـم هایی نداریـــم کـــه بتواننـــد تزاحم هـــا را مدیریـــت کننـــد و اگـــر 
هیئـــت اندیشـــه ورزی هـــم باشـــد، مکانیزمـــی نداریـــم تـــا آنچـــه را کـــه در 
ــات  ــد و تزاحمـ ــا آن بررســـی کننـ ــد، بـ ــا روی می دهـ ســـطح مجموعه هـ
ـــرای آن هـــا پاســـخ داشـــته باشـــند.  و ســـؤاالت محـــوری را بشناســـند و ب

مـــا بـــه شـــبکه ای عصبـــی نیـــاز داریـــم. البتـــه نـــه بـــه ایـــن معنـــا کـــه مغـــز 
ـــادی آن باشـــند، بلکـــه یعنـــی شـــبکه ای عصبـــی  باشـــد و یـــک ســـری ای
کـــه موضـــوع را بشناســـند، تحلیـــل کننـــد و بـــر اســـاس آن پیشـــنهاد هایی 
ارائـــه کننـــد. به عبـــارت بهتـــر، مـــا بـــرای جبهـــه اتـــاق فکـــر الزم داریـــم و اگـــر 
آن اتـــاق فکـــر نباشـــد، جبهـــه تشـــکیل نمی شـــود. طبـــق فرمایـــش مقـــام 
معظـــم رهبـــری، اندیشـــه ورزی و معمـــاری ایـــن جبهـــه خیلـــی مهم اســـت. 
ایشـــان تأکیـــد می کننـــد کـــه معمـــار بایـــد قـــوی باشـــد. در حالـــی کـــه مـــا 
ــر  ــال حاضـ ــای واقعـــی، در حـ ــم و به معنـ ــئله ضعـــف داریـ در ایـــن مسـ
هیئـــت اندیشـــه ورز اســـماً بـــا افـــراد بزرگـــواری شـــکل گرفتـــه اســـت؛ ولـــی 
نـــه جلســـه ای به صـــورت جـــدی برگـــزار شـــده و نـــه مباحـــث به صـــورت 
جـــدی مطـــرح شـــده و مباحثـــی کـــه در جاهـــای دیگـــر هـــم وجـــود دارد، 
بـــه اطـــالع آن هـــا نرســـیده کـــه بخواهنـــد کار راهبـــردی بکننـــد و راهبردهـــا 
اطـــالع داده شـــود و بازخـــوردش بـــه هیئـــت اندیشـــه ورز منتقـــل شـــود.
مقـــام معظـــم رهبـــری طـــی دیـــداری کـــه بـــا دوســـتان جبهـــه در ســـال 
1392 داشـــتند، فرمودنـــد: »جبهـــه تشـــکیل بدهیـــد.« در دیـــدار بعـــدی 
کـــه ســـال 1395 حاصـــل شـــد، وقتـــی گزارش هـــا داده شـــد، مقـــام معظـــم 
رهبـــری فرمودنـــد: »بیاییـــد هیئـــت اندیشـــه ورز تشـــکیل بدهیـــد.« بـــه 
ـــب  ـــد. جال ـــد کـــه شـــما بروی ـــد، اشـــاره کردن ـــی هـــم کـــه آنجـــا بودن آقایان
بـــود کـــه فرمودنـــد تـــا شناســـایی و حتـــی تـــا خروجـــی برویـــد. البتـــه ایشـــان 
فرمودنـــد: »دو اندیشـــه ورز قـــرار دهیـــد؛ یکـــی دینـــی و یکـــی ســـازمانی. 



شـــخص ســـازمانی! بـــرود شناســـایی و تـــا آخـــر خروجـــی را انجـــام دهـــد.« 
ســـؤال اینجاســـت کـــه هیئـــات اندیشـــه ورز تـــا چـــه حـــدی در ایـــن زمینـــه 
موفق انـــد؟ ایشـــان بعـــداً در جلســـه ای دیگـــر فرمودنـــد: »مـــن گزارش هـــا 
ــا ایـــرادی کـــه گرفتنـــد، ایـــن  را هـــم دیـــده ام و خیلـــی خـــوب بـــود«؛ امـ
بـــود کـــه خروجی هـــا بایـــد بیشـــتر شـــود و در ادامـــه فرمودنـــد: »هیئـــت 
ــان  ــه ایشـ ــر تشـــکیل بدهیـــد.« البتـ ــاق فکـ ــوان اتـ اندیشـــه ورزی به عنـ
تأکیـــد کردنـــد کـــه نگوییـــد اتـــاق فکـــر، بلکـــه به عنـــوان مجموعـــه ای باشـــد 
کـــه رصـــد کلـــی می کنـــد. اگـــر شـــما کشـــوری را در  نظـــر بگیریـــد کـــه افـــراد 
حزب اللهی و انقالبی برای کار مهم و واحدی دور هم جمع می شوند، 
بـــه قـــول مقـــام معظـــم رهبـــری، هیئـــت اندیشـــه ورز بایـــد مواظـــب این هـــا 
باشـــد و کنترلشـــان کند. با جمع شـــدن دور هم کار درســـت نمی شـــود. 
اصـــاًل دلیـــل اینکـــه نمی تـــوان بـــه نقطـــۀ واحـــدی رســـید، ایـــن اســـت کـــه 
محتـــوا و چـــراغ راهـــی نشـــان داده نمی شـــود. چـــون هیئـــت اندیشـــه ورز 
چـــراغ راهـــی کلـــی مشـــخص نکـــرده اســـت و فعالً هرکســـی بـــرای خودش 

کار می کنـــد.

بررسی چند مسئله دربارۀ هیئات اندیشه ورز

1. حضـــور نماینـــده ای از هـــر نهـــاد: می تـــوان در اتـــاق فکـــر جبهـــه از 
هرکـــدام از نهادهـــا نماینـــده ای حاضـــر باشـــد؛ زیـــرا ممکـــن اســـت کســـی 
ــاختار  ــا سـ ــاًل بـ ــا اصـ ــازی کنـــد؛ امـ ــازمان جبهه سـ ــرای آن سـ ــد بـ بخواهـ

آن آشـــنا نباشـــد. بنابرایـــن یکـــی از جنـــس آن هـــا بایـــد آنجـــا باشـــد. در 
ـــد  ـــد از همـــۀ نهادهـــا، فـــردی باشـــد کـــه فقـــط خـــود فراین ـــاق فکـــر بای ات
ـــر اینکـــه جبهـــه چـــه کاری  جبهه ســـازی و جبهه نویســـی را اجـــرا کنـــد و ب
انجـــام داده اســـت، نظـــارت کنـــد؛ مثـــل اتـــاق فرماندهـــی زمـــان جنـــگ. 
فرمانـــده زمـــان جنـــگ از صبـــح تـــا شـــب، چـــه بـــا دوربیـــن، چـــه بـــا نظـــارت 
میدانی و چه با بیسیم مشغول کار بود و روی نقشه بررسی می کرد. 
اتـــاق فکـــر در اصـــل بایـــد ثابـــت باشـــد و از هـــر جایـــی نماینـــده ای در آن 
باشـــد؛ اتحادیـــۀ انجمـــن اســـالمی، بســـیج دانشـــجویی، ســـپاه، ســـازمان 
تبلیغـــات، شـــهرداری و... . ایـــن افـــراد را جمـــع کنیـــم و بـــه همـــان افـــراد 
شـــورای عالـــی بگوییـــم کـــه فـــردی را معرفـــی کننـــد کـــه حیطـــۀ کار مـــا را 
بدانـــد و بفهمـــد و بـــه مـــا بگویـــد؛ زیـــرا اگـــر منتظـــر باشـــیم کـــه مـــا شـــبی 

ـــد. جمـــع شـــویم کـــه هیچ کداممـــان کاری نداشـــتیم، درنمی آی
2. برخـــی ظرفیت هـــای هیئـــت اندیشـــه ورز: مـــا نمی توانیـــم به صـــورت 
ــه  بـ را  ــا  پروژه هـ و  ــه  برنامـ ــز  ریزبه ریـ ــزارش  گـ ــه،  ماهیانـ ــا  یـ ــی  هفتگـ
ـــی از  ـــان نیســـتند؛ ول عناصـــر جبهـــه بدهیـــم؛ بســـیاری از افـــراد در جری
ــبهه افکنی  ــتند و شـ ــیاطینی دســـت به کار هسـ ــفانه شـ ــرون متأسـ بیـ
ــائل را  ــۀ ایـــن مسـ ــد و کســـی به تنهایـــی همـ ــازی می کننـ و شایعه سـ
نمی توانـــد جـــواب بدهـــد. در صورتـــی کـــه اگـــر جمعـــی باشـــد و در آن 
ــه  ــا و پاســـخ ها گفتـ ــود، نظرهـ ــایعات بررســـی  شـ ــبهات و شـ جمـــع شـ
زیمی شـــود. اگـــر آن جمـــع اقنـــاع شـــوند، همـــان جمـــع بخـــش اعظمـــی 
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از جبهـــه را قانـــع می کننـــد. اینکـــه فقـــط یـــک نفـــر رهبـــری کنـــد، کار 
ــتحکم  ــورت مسـ ــراد به صـ ــن افـ ــر از ایـ ــتی پیـــش نمـــی رود. اگـ به درسـ
داشـــته باشـــیم، بـــه نتایـــج خوبـــی می رســـیم؛ متأســـفانه چنیـــن افـــرادی 
ـــد به صـــورت جمعـــی  ـــم، بلکـــه بای ـــد فـــردی پیـــش بروی ـــم. مـــا نبای نداری
پیـــش برویـــم و جمـــع عاقلـــی آن را پشـــتیبانی کنـــد؛ چرا کـــه بســـیاری از 
تبعاتـــی کـــه می خواهـــد دامنگیـــر جبهـــه شـــود، بـــا همیـــن افـــراد برطـــرف 
می شـــود. از طرفـــی می تـــوان از ظرفیت هـــای ایـــن هیئـــت اســـتفاده کـــرد 

ــام داد. ــر ستادهاســـت، انجـ ــه مدنظـ و دوخت ودوزهایـــی را کـ
ــا  ــه بـ ــه ایـــن دلیـــل کـ ــاط، بـ ــای انتزاعـــی: در بعضـــی نقـ 3. نظرهـ
ـــری را کمـــک کار خـــود  ـــان هســـتند؛ شـــورای راهب ـــری هم زب شـــورای راهب
ـــه و تشـــکیل  ـــرا از جنـــس خـــود آن هاســـت و آن را پذیرفت ـــد؛ زی می دانن
داده انـــد؛ ولـــو اینکـــه یـــک ســـطح از آن هـــا باالترنـــد، نـــه اینکـــه خیلـــی 
ــرا  ــوزۀ اجـ ــر را در حـ ــون حـــرف همدیگـ ــا چـ ــند؛ امـ ــته باشـ ــه داشـ فاصلـ
می فهمنـــد، به راحتـــی بـــا هـــم تعامـــل دارنـــد. این هـــا در جریـــان امـــور قـــرار 
می گیرنـــد و نظـــارت می کننـــد؛ حتـــی در بحـــث اعمـــال سیاســـت ها هـــم 
ــا اســـتقبال هـــم  وارد می شـــوند و نظرهایـــی دارنـــد و از نظرهـــای آن هـ
می شـــود؛ امـــا از تشـــکیل شـــورای راهبـــردی در ســـطوح اندیشـــه ورزان 
بـــرای مدیریـــت اجرایـــی و نظـــارت اجرایـــی بـــر جبهـــه ابـــا دارنـــد؛ چـــون آن 
اندیشـــه ورزان خیلـــی در جزئیـــات و در رونـــد امـــور اجرایـــی جبهه نیســـتند 
و بـــا کـــف میـــدان فاصلـــه دارنـــد و خیلـــی از ایدئال هـــا و آرمان هایـــی کـــه 

مدنظرشـــان اســـت، شـــاید واقعـــاً نشـــود در کـــف میـــدان اجـــرا کـــرد و 
خیلـــی در جریـــان مالحظـــات جـــاری و بدنـــۀ جبهـــه نیســـتند. در حالی که 
از آن شـــورای راهبـــردی به صـــورت گسســـته در حیطـــۀ اندیشـــه ورزی در 

ـــد. اســـتان اســـتفاده می کنن
4. حـــل تعارضـــات: بایـــد ســـعی کنیـــم تعارضـــات را بـــه اتـــاق فکـــر 
ببریـــم؛ یعنـــی جمـــع شـــورای راهبـــردی متخصصـــی داشـــته باشـــیم و 
در همـــان شـــورا مســـائل را بررســـی و تعارضـــات را حل و فصـــل کنیـــم. 
به عنـــوان مثـــال اگـــر فرماندهـــی میدانـــی بـــا فرماندهـــی باالدســـت بـــه 
تناقـــض خـــورد، در اینکـــه بایـــد کـــدام را انتخـــاب کنیـــم، بـــه نظـــر شـــورای 

ــتگی دارد. ــه ورز بسـ اندیشـ
5. تعییـــن چارچوب هـــای الزم االتبـــاع: این طـــور نیســـت کـــه هیئـــت 
اندیشـــه ورز گـــرد میـــزی بنشـــینند و بگوینـــد بایـــد ایـــن کارهـــا را انجـــام 
بدهیـــم. اگـــر طرحـــی را بـــه هیئـــت اندیشـــه ورز ارائـــه دهیـــم، چنانچـــه 
ــاز  ــد، نیـ ــد کردنـ مبانـــی الزم را داشـــت و چارچـــوب و منطقـــش را تأییـ
اســـت زمینـــه ای ایجـــاد شـــود تـــا آن را تحصیـــل کنیـــم. هیئت اندیشـــه ورز 
نیـــز بـــا همیـــن تعریفـــی کـــه مقـــام معظـــم رهبـــری فرمودند، مشـــغول کار 
می شـــود؛ یعنـــی نـــه به صـــورت کانـــون مشـــورتی یـــا هیئـــت اندیشـــه ورز 
تصمیم گیـــر، بلکـــه بـــه ایـــن صـــورت کـــه چارچـــوب معیـــن می کنـــد و 
ـــاًل در اســـتانی ممکـــن اســـت  ـــاع اســـت. مث آن چارچـــوب هـــم الزم االتب
ـــا بررســـی طـــرح  ـــم، ب ـــم کاری انجـــام دهی ـــد مـــا می خواهی گروهـــی بگوی



توســـط هیئـــت، بـــه آن هـــا اجـــازه داده می شـــود.
ـــه می شـــود کـــه اصـــل  ـــاً گفت ـــر: غالب ـــی کارآمدت ـــر ول ۶. ســـطح پایین ت
جبهه ســـازی، شـــورای راهبـــردی اســـت. شـــورای راهبـــردی بـــا ســـه تـــا چهـــار 
نفـــری کـــه هر کـــدام در اســـتان چندیـــن شـــغل دارنـــد و لطـــف می کننـــد 
ماهـــی یـــک بـــار هـــم می نشـــینند و دقیقـــه ای هـــم راجع بـــه موضوعـــی 
خـــاص نظـــر می دهنـــد. چنیـــن افـــرادی ممکـــن اســـت در اســـتانی پـــای 
کار باشـــند؛ ولـــی در اغلـــب اســـتان ها افـــرادی کـــه بـــرای شـــورای راهبـــردی 
گذاشـــته اند، افـــراد بزرگـــی هســـتند کـــه اصـــاًل وقـــت ندارنـــد و بعـــد هـــم 
حتـــی اگـــر وقـــت داشـــته باشـــند، بـــا هفتـــه ای یـــک جلســـه و دو ســـاعت 
ــاب ایـــن  ــار انتخـ ــاید در کنـ ــو نمـــی رود. بنابرایـــن شـ ــتن کار جلـ نشسـ
عزیـــزان، انتخـــاب افـــرادی کـــه ســـطح پایین تـــری دارنـــد، ولـــی تمرکـــز و 

دغدغـــۀ بیشـــتری دارنـــد، بـــه حـــال جبهـــه مفیدتـــر باشـــد.

گفتار پنجم:   ستاد کارآمد برای فعالیت جبهه ای
جبهۀ فرهنگی حتماً ستادی می خواهد که این جبهه را شکل دهد. 
اگر این ستاد از داخل همان جبهه جوشیده باشد، کافی است. اگر 
جبهه بخواهد راه بیفتد، باید ستادی به نام ستاد مردمی جبهۀ فرهنگی 
انقالب تشکیل شود تا با توجه به فعالیت های مختلف انجام گرفته برای 
شناسایی و برگزاری انواع همایش ها و دورهمی ها آن را سامان دهی کند. 

 ویژگی های ستاد

 ستاد تشکیالت باید ویژگی هایی داشته باشد:
1. مقبولیـــت داشـــتن: مهـــم اســـت کـــه ســـتاد چقـــدر مقبولیـــت دارد. 
اینکـــه ممکـــن اســـت انتخاباتـــی برگـــزار شـــود و هیئت مدیـــره ای انتخـــاب 
شـــود، درســـت؛ ولـــی یکـــی از مســـائلی کـــه باعـــث می شـــود آن عناصـــر 
بـــا جدیـــت پـــای کار جبهـــه بیاینـــد، مقبولیـــت و تخصـــص مرتبطی اســـت 
کـــه الزم اســـت عناصـــر ســـتاد داشـــته باشـــند تـــا ایـــن عناصـــر، هـــم دیـــده 
شـــوند و هـــم کارشـــان فهمیـــده شـــود؛ چـــون ممکـــن اســـت فـــردی در ایـــن 
جایگاه قرار بگیرد و دیگران متوجه شوند که او هیچ  فهم و تخصصی 
در ایـــن کار نـــدارد و چیـــزی از ایـــن فضـــای ویـــژه و خـــاص نمی دانـــد. در 
 نتیجـــه بـــا توجـــه بـــه اینکـــه ممکـــن اســـت گمـــان  کننـــد کســـانی کـــه رأس 
ســـتاد قـــرار گرفته انـــد، حرفشـــان را درک نمی کننـــد، از جبهـــه و فعالیـــت 

جبهـــه ای دل ســـرد می شـــوند.
 وقتـــی کـــه عناصـــر مختلـــف، ســـتاد را در جایـــگاه محـــور جبهـــه قبـــول 
کننـــد، بـــه آن هـــا گفتـــه می شـــود دور هـــم بنشـــینید و مســـائل خودشـــان 
را تشـــخیص دهنـــد و بـــرای آن هـــا برنامه ریـــزی کننـــد کـــه چـــه کاری انجـــام 
شـــود تـــا بتواننـــد بـــه آن اهـــداف دســـت پیـــدا کننـــد. اگـــر ایـــن اعتمـــاد 
شـــکل نگیـــرد، ایـــن ســـؤال پیـــش خواهـــد آمـــد کـــه شـــما چـــرا می خواهیـــد 
ـــه شـــما  ـــد؟ چـــه کســـی ب راهبـــری کنیـــد؟ شـــما در کجـــای کار قـــرار داری
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گفتـــه کـــه ایـــن کار را راهبـــری کنیـــد؟ اصـــاًل بـــا توجـــه بـــه اینکـــه شـــما 
ســـاختار نداریـــد، عمـــاًل ایـــن کار امکان پذیـــر نیســـت.

ــوای  ــر و محتـ ــری میدانـــی: فکـ ــاز رهبـ ــری پیش نیـ 2. مرجعیـــت فکـ
پیشـــنهادی بـــه تشـــکل ها بایـــد فکـــر و محتوایـــی راقـــی و عالـــی باشـــد تـــا 
تشـــکل ها رغبـــت کننـــد ایـــن ســـتاد را قبـــول کننـــد. وقتـــی ســـتاد از لحـــاظ 
حاکمیتـــی جایـــگاه تثبیت شـــده نـــدارد یـــا از لحـــاظ اینکـــه تشـــکل ها خـــود 
را زیر مجموعـــۀ دولـــت نمی داننـــد یـــا ســـتاد زیر مجموعـــۀ دولـــت نیســـت، 
آن هـــا خودشـــان را موظـــف نمی داننـــد پیـــرو ســـتاد باشـــند یـــا بـــه حـــرف آن 
عمـــل کننـــد. بنابرایـــن فکـــری راقـــی بایـــد در ســـتاد وجـــود داشـــته باشـــد 
کـــه آن هـــا رغبـــت کننـــد بـــا ســـتاد راه بیاینـــد و ایـــن ویژگـــی اســـت کـــه 

جذابیـــت را بـــرای ســـتاد ایجـــاد می کنـــد.
3. داشتن زیرساخت و سامانۀ مدیریت: داشتن پول و امکانات و... 
برای تشکیل هر نهاد، اولین بار نبوده که در کشور انجام شده است، 
به عنوان مثال سال ها پیش سازمان ملی جوانان، بسیج و... با ورود 
عملیاتی در سطح های مختلف این کار را انجام داده اند. اگر چارچوب 
و سامانه و سیستمی به کار برده شود، این سیستم می تواند خیلی 

منظم در ارزیابی مجامع و تشکل ها و عناصر ورود کند.
ــر  ــد تغییرپذیـ ــتاد بایـ ــای سـ ــری و پویایـــی: ویژگی هـ 4. انعطاف پذیـ
باشـــد؛ یعنـــی مثـــاًل ســـازمان رزم تعییـــن می شـــود. ســـتاد بـــر اســـاس آن 
ســـازمان رزم، انعطاف پذیـــر و پویـــا می شـــود. نـــوع مدیریتـــش تغییـــر پیـــدا 

می کنـــد و طبیعتـــاً وقتـــی نـــوع مدیریـــت تغییـــر می یابـــد، نـــوع پشـــتیبانی 
ـــر می کنـــد. ـــوع رصـــدش هـــم تغیی و ســـازمان دهی و ن

برخی وظایف ستاد جبهه را به شرح ذیل می توان برشمرد:
ــه از بیـــن  ــتاد ایـــن اســـت کـ ــر: یکـــی از وظایـــف سـ 1. تعییـــن دبیـ
عناصـــری کـــه شناســـایی می کنـــد، اعـــم از افـــراد یـــا تشـــکل ها دبیـــر را 

ــایی کنـــد.  شناسـ
2. ایجـــاد هماهنگـــی بیـــن عناصـــر: اعضـــا بایـــد در جبهه ســـازی بـــا  هـــم 

هماهنـــگ باشـــند. ایـــن هماهنگـــی به عهـــدۀ ســـتاد اســـت.
3. جـــذب امکانـــات دولتـــی بـــرای جبهـــۀ مردمـــی: ســـتاد حداقـــل ایـــن 
ـــه اطـــالع جبهـــۀ مردمـــی  ـــی را ب ـــات دولت ـــد امکان وظیفـــه را دارد کـــه بای
برســـاند. مثـــاًل بـــه مجموعـــه ای بگویـــد کـــه آگاه باشـــید کـــه در فـــالن  جـــا 
اعتبـــاری وجـــود دارد یـــا حداکثـــر ایـــن اســـت کـــه بـــرود رایزنـــی کنـــد. چـــون 
ســـتاد اســـتانی قـــدرت حاکمیتـــی هـــم پیـــدا کـــرده اســـت و در بعضـــی 
نقـــاط، حاکمیـــت )دســـتگاه دولتـــی و غیـــر دولتـــی( هـــم ســـتاد را پذیرفتـــه 
 اســـت. بـــه همیـــن دلیـــل ســـتاد مـــی رود و رایزنـــی می کنـــد و می گویـــد 
ــات و  ــه در ایـــن موضوعـ ــم کـ ــما هـ ــود دارد و شـ ــه وجـ فـــالن مجموعـ
ـــد، ایـــن مجموعـــه هـــم کـــه مشـــغول  ـــار و برنامـــه داری ســـرفصل ها اعتب
فعالیـــت در همیـــن زمینـــه اســـت. اتفاقـــاً یکـــی از کارهـــا بـــرای نگهـــداری 
جبهـــه همیـــن اســـت؛ یعنـــی دبیـــر ســـتاد جبهـــه کـــه خـــودش پولی نـــدارد، 
بایـــد از آبـــروی خـــودش صـــرف کنـــد و از ایـــن نهادهـــا بـــرای کمـــک بـــه 



همیـــن مجموعه هـــا کمـــک بگیـــرد. ســـتاد هـــر اســـتانی پـــل ارتباطـــی 
اســـت. بـــا توجـــه بـــه کمبـــود منابـــع بایـــد ایـــن پـــل ارتباطـــی را ایجـــاد کنیـــم 
تـــا منابعـــی کـــه وجـــود دارد، در مســـیر درســـتش هزینـــه شـــود و تجربـــه 
نشـــان می دهـــد کـــه ایـــن کار، کار بســـیار خـــوب و مثبتـــی اســـت. بنابراین 

ـــل ارتباطـــی اســـتفاده کنیـــم. ـــوان پ می توانیـــم از ســـتاد به عن
4. نهادســـازی: بـــه ایـــن معناســـت کـــه به عنـــوان مثـــال وقتـــی وارد 
ــد؛ ولـــی جایـــی نیســـت  ــاب دارنـ ــۀ حجـ ــه دغدغـ ــوید کـ ــتانی می شـ اسـ
کـــه بتـــوان مانتـــوی مناســـب تولیـــد کـــرد، بایـــد بتوانیـــد نهـــاد یـــا تشـــکلی 
ایجـــاد کنیـــد کـــه بتوانـــد ایـــن  ضعـــف را جبـــران کنـــد، البتـــه ایـــن بـــه آن 
معنی نیســـت که ســـتاد متولی کار شـــود؛ بلکه ســـتاد طراحی و کمک 
می کنـــد تـــا نهـــاد مـــورد نظـــر ایجـــاد شـــود. ســـتاد کمـــک می کنـــد کـــه آن 
تشـــکل و فـــرد کـــه در ایـــن موضـــوع دغدغـــه دارند، دور هم جمع شـــوند؛ 
چرا کـــه ســـتاد، هـــم ابـــزار دارد و هـــم اطالعـــات بـــه دســـتش می رســـد؛ 
ایـــن خـــلأ را هـــم تشـــخیص می دهـــد و بـــه کمـــک همـــان جبهـــه مـــی رود تـــا 
ایـــن نهـــاد شـــکل بگیـــرد. ایـــن نهـــاد طبیعتـــاً به دســـت همـــان تشـــکل ها 
و افـــراد شـــکل می گیـــرد، نـــه خـــارج از آن. بنابرایـــن بایـــد همـــان جبهـــه و 
افـــراد جبهـــه و تشـــکل ها آن را اجـــرا کننـــد؛ زیـــرا ســـتاد مجـــری نیســـت و 

نهایتـــاً طـــراح، پیشـــنهاددهنده و آماده کننـــدۀ ایـــن کار اســـت.
5. نیروســـازی: ما در برخی موضوعات نیروهای از قبل تربیت شـــده 
داریـــم. دانشـــگاه ها و مؤسســـات و حوزه هـــای مختلـــف وارد شـــده اند 

کـــه ایـــن نیـــرو شـــکل بگیـــرد. ســـتاد بایـــد بـــه شـــبکه ای کـــه شـــکل گرفتـــه 
اســـت، کمـــک کنـــد تـــا ایـــن نیروهـــا تقویـــت شـــوند. برای مثـــال در بعضی 
ــه  ــردم بـ ــود دارد؛ مـ ــلأ جـــدی وجـ ــاوره خـ ــد بحـــث مشـ ــا ماننـ حیطه هـ
مشـــاوره نیـــاز دارنـــد، از طرفـــی همیشـــه نمی تـــوان آدرس مشـــاوره های 
ـــه آن هـــا داد؛ از ســـوی  ـــی را ب ـــی غرب ـــا مبان تحصیل کـــردۀ دانشـــگاهی ب
دیگـــر هـــم نمی تـــوان مـــردم را معطـــل گذاشـــت کـــه مشـــاوره نکنیـــد. 
بنابرایـــن مـــا بـــه تربیـــت افـــرادی کـــه در حـــوزۀ مشـــاوره بتواننـــد بـــه مـــردم 
ــای کوتاه مـــدت،  ــد برنامه هـ بایـ ــتاد  ــم. سـ نیازمندیـ ــد،  ــات دهنـ خدمـ

میان مـــدت و بلندمـــدت خـــود را بـــرای ایـــن منظـــور طراحـــی کنـــد.
۶. شناسـایی تشـکل ها: سـتاد باید به شناسـایی اقدام کند و نباید 
در خصـوص عضویـت اقدامـی انجـام دهـد؛ بلکـه عضویـت بایـد بـا 
درخواست خود عناصر و تشکل ها باشد. هر ستاد باید توانمندی هایی 
داشـته باشـد؛ چرا که داشـتن نقشـۀ راهبردی مفید و توانمند به عالوۀ 
تسـهیل گری درسـت، حداقل هایی اسـت که هر سـتاد قرارگاه و جبهه 
می توانـد بـرای عضویـت مجامـع فراهـم کنـد. گرچه مطلوب این اسـت 
کـه بهتـر از ایـن باشـد، اگـر حداقـل ایـن دو باشـند نیـز کافـی اسـت. 
عضویـت بایـد از طریـق خـود مجامـع و تشـکل ها و قرارگاه هـا باشـد و 
این ها بیایند عضو جبهه شـوند و سـاختار جبهه را بپذیرند. نروند در 
فضایـی کـه چـون آقـای فالنـی هسـت، مـا هسـتیم، سـامانه داشـته 

زیباشـد، سیسـتم داشـته باشـد.
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7. رهبـری و مدیریـت: سـتاد بایـد در سـطح جبهـه بـه ایـن مسـئله 
اگـر خـودش را در جایـگاه هدایـت جبهـۀ فرهنگـی  توجـه کنـد کـه 
انقـالب می بینـد، بایـد نقـش رهبـری ایفـا کنـد و ماننـد مؤسسـات 
بـا  را  مـا  گاهـی  زیـرا  باشـد؛  نداشـته  نقـش مدیریتـی  کارخانه هـا  و 
کارخانـه ای مقایسـه می کننـد کـه در سـطح هدایـت جبهـۀ فرهنگـی 
انقـالب نیسـت. طبیعتـاً جبهـه افـرادی را کـه می گـذارد، بایـد با آن ها 
در سطح رهبری و نه مدیریتی، ارتباط داشته باشد. البته مدیریت 
جبهـه بـه ایـن معنـا کـه آن را نظـم و نظـام منطقی بدهیم، کار سـتاد 
اسـت؛ امـا جایـی الزم اسـت کـه اعضـا را بـه همدیگـر ربـط بدهـد، 
بعضی مشکالت و گره های کورشان را باز کند و به جای آنکه باعث 

جدایـی شـود، آن هـا را بـه هـم وصـل کنـد.
بارزتریـن کاری کـه در ایـن چنـد سـال اتفـاق افتـاد و بـه تشـکیل 
نشـان دادن  و  ایـده  ایـن  در  دمیـدن  کـرد،  کمـک  شـبکه ها  برخـی 
اهمیـت و ضـرورت دور هـم جمـع شـدن بچه هـای انقالبـی اسـت. 
خیلـی از افـراد در داخـِل موضوعـی تخصـص دارنـد، در شـهری کار 
می کننـد و همـدل هسـتند و همدیگـر را قبـول دارنـد؛ ولـی شـبکه 
نیسـتند. چـون بانـی و دل سـوزی آن هـا را دور هـم جمـع نکـرده و 
روشـن نکـرده اسـت کـه بـه ایـن دلیـل مـا بایـد دور هـم جمـع شـویم.

8. پشـتیبانی: یکـی از کارهـای سـتاد، پشـتیبانی و تسـهیل گری 
بـرای عناصـر و تشـکل های جبهـۀ مردمـی اسـت.

9. فراهم کـردن بسـتر فعالیـت بـرای فرمانـده میـدان: ایـن سـتاد 
فراهـم  اجتماعـی  رهبـران  بـرای  را  میـدان  بسـتر  کـه  طـور  همـان 
می کنـد، بایـد بـرای امـام ایـن جریـان هـم فکـری بکنـد. اوسـت کـه 
دور  را  و...  دانشـگاه  اسـتادان  امام جماعت هـا،  ایـن  و  بیایـد  بایـد 
مطالبه گـری  مـردم  طـرف  از  بایـد  کـه  اوسـت  کنـد.  جمـع  خـودش 
کنـد و تریبـون نمازجمعـه را در اختیـار ایـن جریـان قـرار بدهـد، بـا 
صداوسـیما هماهنگ کند، مناظره بگذارد، کارشناسـان از دو طرف 
بیاینـد و گفت وگـو شـود تـا علمی بـودن کار، جایـگاه خـودش را پیـدا 
کنـد. دانشـگاه ها و حوزه هـای علمیـه، عضـوی از ایـن جبهـۀ فرهنگی 
انقـالب هسـتند. همـه بایـد درگیـر شـوند. تمام ظرفیت سـاختارهای 

نظـام و سـاختارهای مردمـی و اجتماعـی بایـد اینجـا فعـال شـود.
10. اعتماد سـازی: بـرای پررنگ شـدن مرجعیـت سـتاد کـه معمـوالً 
ایـن  تـا  کنـد  تـالش  سـتاد  کـه  اسـت  الزم  ایجـاد می شـود،  ذره ذره 
مفهـوم بـرای افـراد باورپذیـر شـود که سـتاد واقعـاً می خواهد در فالن 
جـا از عناصـر حمایـت کنـد و نشـان دهـد کـه واقعـاً می خواهنـد اسـم 
خودشـان نباشـد و فقـط می خواهنـد عناصـر را دور هـم جمـع کننـد. 
اگـر افـراد را بـه اسـتان دیگـری اردو می فرسـتند، بـرای ایـن اسـت کـه 
تجربـه ای را کسـب کننـد و بعـد نمی خواهنـد روی آن مانـور بدهنـد و 

بعـداً عناصـر را در  جهـت منافـع شـخصی خـود بـه کار گیرنـد.
مختلـف  فرهنگـی  نهادهـای  و  سـازمان ها  افـراد،  معمـوالً 



آن  پوسـتر  زیـر  را  آرمشـان  می کننـد،  کاری  هـر  کـه  می بیننـد  را 
کار  ایـن  از  بـرای خودشـان  گزارشـی  یـا می خواهنـد  می چسـبانند 
رد کننـد. بنابرایـن سـتاد بایـد بتوانـد بـا توجـه بـه گذشـتۀ موضـوع 
خـود  بـه  را  عمومـی  اعتمـاد  تشـکل ها،  فعالیـت  و  جبهه سـازی 
جلـب کنـد؛ وگرنـه محـور قـرار  گرفتـن آن بی معنـی اسـت. یکـی از 
اساسـی ترین مطالبـی کـه کار جبهـه را سـخت کـرده، بحـث اعتماد 
اسـت؛ چـون در مقاطـع مختلف، سـازمان ها و ارگان هـای مختلفی 
در  و  کرده انـد  ترسـیم  را  بلنـدی  اهـداف  و  کـرده  شـروع  را  کاری 
پـرده  یـا اهـداف دیگـری پشـت  یـا حرفشـان تغییـر کـرده،  نهایـت 
داده  کـه  را  قول هایـی  یـا  اسـت  شـده  معلـوم  بعـداً  و  داشـته اند 
شـکل  می خواهـد  کـه  سـتادی  بنابرایـن  نکرده انـد.  عمـل  بودنـد، 
بگیـرد، بایـد اول از جهـت حرکـت و شـیوه بتوانـد اعتماد تشـکل ها 

را بـه خـود جلـب کنـد.
در واقـع ابـزار جلـب اعتمـاد، رفتـار و شـیوه ای اسـت کـه سـتاد از 
خـودش ایجـاد می کنـد؛ مثـاًل اگـر سـتاد عامـل جذبـش را مسـائل 
مـادی بگـذارد و وعده هایـی را بدهـد و بعـد هـم بـه ایـن وعده هـا بـه 
هـر دلیلـی نتوانـد عمـل کنـد، قطعـاً ایـن اعتمـاد از بیـن مـی رود؛ یـا 
اگـر بـا عنـوان فرهنگـی وارد شـود و بعـد از مدتـی نماینـدۀ مجلـس 
بـد  نمایندگی شـدن  داوطلـِب  ایـن  نفـس  شـود،  اسـالمی  شـورای 
نیسـت؛ اما اینکه از حرکت فرهنگی شـروع کردیم و بعد به حرکت 
سیاسی رسیدیم، قطعاً این ذهنیت را ایجاد می کند که از مخاطب 
تشـکل اسـتفادۀ ابـزاری شـده اسـت. پـس اعتمـاد بـه ایـن رفتارهـا و 

شـیوه هایی مربـوط می شـود کـه سـتاد در پیـش می گیـرد.
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کلمۀ »اخالق« جمع خُلق و خُلق شکل درونی انسان است، چنانکه خَلق شکل ظاهری و صوری اشیاست. غرایز و ملکات و صفات روحی و باطنی که در انسان است، اخالق نامیده میشود و به اعمال و رفتاری که از این خُلقیات ناشی میشود، اخالق یا رفتار اخالقی میگویند. شهید مطهری در کتاب فلسفه اخالق میفرمایند: »در تعریف اخالق اختالف نظرهایی وجود دارد که تا اندازهای از جهانبینیهای مختلف سرچشمه 
میگیرد؛ یعنی بینش هر مکتبی دربارۀ جهان، به یک نوع سیستم اخالقی در آن مکتب الهام میبخشد. مکتب مادی قهراً نوعی اخالق پیشنهاد میکند و مکتب الهی نوع دیگر اخالق را پیشنهاد میکند.« ایشان میفرمایند: »فعل اخالقی در مکتب رسول اکرم اولین مشخصهاش همین است که تقاضای ستایش و سپاس و آفرین دارد؛ یعنی هرکس که میبیند یا میشنود، به این کار احترام میگذارد و آفرین میگوید.« 

ً اگر فرد، مسئولیتی در تشکیالت دارد، رفتار تشکیالتیاش شامل رفتار با همعرض , پاییندست و باالدست است.  وقتی که عنصری میخواهد در جبهه فعالیت کند، هم از ناحیۀ ساحت فکر و اندیشه، هم در ساحت اخالق و معنویت و هم در ساحت رفتار باید به رشد الزم رسیده باشد. البته ساحت رفتار لزوماً بهمعنای رفتار فردی نیست؛ بلکه منظور رفتار تشکیالتی بهمعنای سبک زندگی در تمامی ابعاد آن است؛ مثال
این سه نکته در بحث جبههسازی اهمیت زیادی دارد. در توضیح این تحولهای سهگانه باید بگوییم، بعد از تحول فکری که در عنصر جبهه اتفاق میافتد، دومین الیه تحول معنایی در حوزۀ اخالق است؛ یعنی یک تحول اخالقی میخواهیم، این تحول اخالقی نظام اخالقی میخواهد که اگر بخواهیم به بحث تحول فردی نگاه نکنیم، باید از تحول فردی عبور کنیم تا اینکه تحول معنوی در سطح جبهه ایجاد شود. سومین 
الیه، تحول در حوزۀ رفتار است؛ یعنی سبک زندگی باید بهگونهای باشد که مبتنی بر مبانی و اصول جبهه باشد. این سه ساحت باید با هم رشد پیدا کند؛ چراکه ما در یاران انقالب اسالمی شخصیتهایی را میبینیم که با وجود اینکه خودشان کمککار و طراح نظام والیی هستند و در حوزۀ معرفتی کتابها نوشتهاند و در حوزۀ اخالق جزو پیشروان آن زمان بودهاند، در بحثهای بصیرتی قدرت تشخیص نداشته و از همین 

ناحیه زمین خوردهاند. ما یک سری مشکالت اخالقی داریم که اندک نیستند و باعث واگرایی میشوند. بهخاطر سوءبرداشتی که از فعالیتهای عناصر جبهه میشود، افراد از عناصر جبهه فاصله میگیرند، در حالی که بعداً با توضیحاتی که به آنها داده میشود، مسئله حل میشود و رابطه به روال سابق بازمیگردد. پس این اطالعرسانی نکردن و ضعف ستادی ما چنین مشکالتی را ایجاد میکند. کلمۀ »اخالق« جمع خُلق و 
خُلق شکل درونی انسان است، چنانکه خَلق شکل ظاهری و صوری اشیاست. غرایز و ملکات و صفات روحی و باطنی که در انسان است، اخالق نامیده میشود و به اعمال و رفتاری که از این خُلقیات ناشی میشود، اخالق یا رفتار اخالقی میگویند. شهید مطهری در کتاب فلسفه اخالق میفرمایند: »در تعریف اخالق اختالف نظرهایی وجود دارد که تا اندازهای از جهانبینیهای مختلف سرچشمه میگیرد؛ یعنی بینش هر 

مکتبی دربارۀ جهان، به یک نوع سیستم اخالقی در آن مکتب الهام میبخشد. مکتب مادی قهراً نوعی اخالق پیشنهاد میکند و مکتب الهی نوع دیگر اخالق را پیشنهاد میکند.« ایشان میفرمایند: »فعل اخالقی در مکتب رسول اکرم اولین مشخصهاش همین است که تقاضای ستایش و سپاس و آفرین دارد؛ یعنی هرکس که میبیند یا میشنود، به این کار احترام میگذارد و آفرین میگوید.« وقتی که عنصری میخواهد 
ً اگر فرد، مسئولیتی در تشکیالت دارد، رفتار تشکیالتیاش شامل رفتار با همعرض , پاییندست و باالدست است. این سه نکته در بحث  در جبهه فعالیت کند، هم از ناحیۀ ساحت فکر و اندیشه، هم در ساحت اخالق و معنویت و هم در ساحت رفتار باید به رشد الزم رسیده باشد. البته ساحت رفتار لزوماً بهمعنای رفتار فردی نیست؛ بلکه منظور رفتار تشکیالتی بهمعنای سبک زندگی در تمامی ابعاد آن است؛ مثال

جبههسازی اهمیت زیادی دارد. در توضیح این تحولهای سهگانه باید بگوییم، بعد از تحول فکری که در عنصر جبهه اتفاق میافتد، دومین الیه تحول معنایی در حوزۀ اخالق است؛ یعنی یک تحول اخالقی میخواهیم، این تحول اخالقی نظام اخالقی میخواهد که اگر بخواهیم به بحث تحول فردی نگاه نکنیم، باید از تحول فردی عبور کنیم تا اینکه تحول معنوی در سطح جبهه ایجاد شود. سومین الیه، تحول در حوزۀ رفتار 
است؛ یعنی سبک زندگی باید بهگونهای باشد که مبتنی بر مبانی و اصول جبهه باشد. این سه ساحت باید با هم رشد پیدا کند؛ چراکه ما در یاران انقالب اسالمی شخصیتهایی را میبینیم که با وجود اینکه خودشان کمککار و طراح نظام والیی هستند و در حوزۀ معرفتی کتابها نوشتهاند و در حوزۀ اخالق جزو پیشروان آن زمان بودهاند، در بحثهای بصیرتی قدرت تشخیص نداشته و از همین ناحیه زمین خوردهاند. ما یک 
سری مشکالت اخالقی داریم که اندک نیستند و باعث واگرایی میشوند. بهخاطر سوءبرداشتی که از فعالیتهای عناصر جبهه میشود، افراد از عناصر جبهه فاصله میگیرند، در حالی که بعداً با توضیحاتی که به آنها داده میشود، مسئله حل میشود و رابطه به روال سابق بازمیگردد. پس این اطالعرسانی نکردن و ضعف ستادی ما چنین مشکالتی را ایجاد میکند. کلمۀ »اخالق« جمع خُلق و خُلق شکل درونی انسان است، 

چنانکه خَلق شکل ظاهری و صوری اشیاست. غرایز و ملکات و صفات روحی و باطنی که در انسان است، اخالق نامیده میشود و به اعمال و رفتاری که از این خُلقیات ناشی میشود، اخالق یا رفتار اخالقی میگویند. شهید مطهری در کتاب فلسفه اخالق میفرمایند: »در تعریف اخالق اختالف نظرهایی وجود دارد که تا اندازهای از جهانبینیهای مختلف سرچشمه میگیرد؛ یعنی بینش هر مکتبی دربارۀ جهان، به یک نوع 
سیستم اخالقی در آن مکتب الهام میبخشد. مکتب مادی قهراً نوعی اخالق پیشنهاد میکند و مکتب الهی نوع دیگر اخالق را پیشنهاد میکند.« ایشان میفرمایند: »فعل اخالقی در مکتب رسول اکرم اولین مشخصهاش همین است که تقاضای ستایش و سپاس و آفرین دارد؛ یعنی هرکس که میبیند یا میشنود، به این کار احترام میگذارد و آفرین میگوید.« وقتی که عنصری میخواهد در جبهه فعالیت کند، هم از ناحیۀ 

ً اگر فرد، مسئولیتی در تشکیالت دارد، رفتار تشکیالتیاش شامل رفتار با همعرض , پاییندست و باالدست است. این سه نکته در بحث جبههسازی اهمیت زیادی دارد. در  ساحت فکر و اندیشه، هم در ساحت اخالق و معنویت و هم در ساحت رفتار باید به رشد الزم رسیده باشد. البته ساحت رفتار لزوماً بهمعنای رفتار فردی نیست؛ بلکه منظور رفتار تشکیالتی بهمعنای سبک زندگی در تمامی ابعاد آن است؛ مثال
توضیح این تحولهای سهگانه باید بگوییم، بعد از تحول فکری که در عنصر جبهه اتفاق میافتد، دومین الیه تحول معنایی در حوزۀ اخالق است؛ یعنی یک تحول اخالقی میخواهیم، این تحول اخالقی نظام اخالقی میخواهد که اگر بخواهیم به بحث تحول فردی نگاه نکنیم، باید از تحول فردی عبور کنیم تا اینکه تحول معنوی در سطح جبهه ایجاد شود. سومین الیه، تحول در حوزۀ رفتار است؛ یعنی سبک زندگی باید 

بهگونهای باشد که مبتنی بر مبانی و اصول جبهه باشد. این سه ساحت باید با هم رشد پیدا کند؛ چراکه ما در یاران انقالب اسالمی شخصیتهایی را میبینیم که با وجود اینکه خودشان کمککار و طراح نظام والیی هستند و در حوزۀ معرفتی کتابها نوشتهاند و در حوزۀ اخالق جزو پیشروان آن زمان بودهاند، در بحثهای بصیرتی قدرت تشخیص نداشته و از همین ناحیه زمین خوردهاند. ما یک سری مشکالت اخالقی داریم 
که اندک نیستند و باعث واگرایی میشوند. بهخاطر سوءبرداشتی که از فعالیتهای عناصر جبهه میشود، افراد از عناصر جبهه فاصله میگیرند، در حالی که بعداً با توضیحاتی که به آنها داده میشود، مسئله حل میشود و رابطه به روال سابق بازمیگردد. پس این اطالعرسانی نکردن و ضعف ستادی ما چنین مشکالتی را ایجاد میکند. کلمۀ »اخالق« جمع خُلق و خُلق شکل درونی انسان است، چنانکه خَلق شکل ظاهری و 
صوری اشیاست. غرایز و ملکات و صفات روحی و باطنی که در انسان است، اخالق نامیده میشود و به اعمال و رفتاری که از این خُلقیات ناشی میشود، اخالق یا رفتار اخالقی میگویند. شهید مطهری در کتاب فلسفه اخالق میفرمایند: »در تعریف اخالق اختالف نظرهایی وجود دارد که تا اندازهای از جهانبینیهای مختلف سرچشمه میگیرد؛ یعنی بینش هر مکتبی دربارۀ جهان، به یک نوع سیستم اخالقی در آن مکتب 

الهام میبخشد. مکتب مادی قهراً نوعی اخالق پیشنهاد میکند و مکتب الهی نوع دیگر اخالق را پیشنهاد میکند.« ایشان میفرمایند: »فعل اخالقی در مکتب رسول اکرم اولین مشخصهاش همین است که تقاضای ستایش و سپاس و آفرین دارد؛ یعنی هرکس که میبیند یا میشنود، به این کار احترام میگذارد و آفرین میگوید.« وقتی که عنصری میخواهد در جبهه فعالیت کند، هم از ناحیۀ ساحت فکر و اندیشه، هم در 
ً اگر فرد، مسئولیتی در تشکیالت دارد، رفتار تشکیالتیاش شامل رفتار با همعرض , پاییندست و باالدست است. این سه نکته در بحث جبههسازی اهمیت زیادی دارد. در توضیح این تحولهای سهگانه باید  ساحت اخالق و معنویت و هم در ساحت رفتار باید به رشد الزم رسیده باشد. البته ساحت رفتار لزوماً بهمعنای رفتار فردی نیست؛ بلکه منظور رفتار تشکیالتی بهمعنای سبک زندگی در تمامی ابعاد آن است؛ مثال
بگوییم، بعد از تحول فکری که در عنصر جبهه اتفاق میافتد، دومین الیه تحول معنایی در حوزۀ اخالق است؛ یعنی یک تحول اخالقی میخواهیم، این تحول اخالقی نظام اخالقی میخواهد که اگر بخواهیم به بحث تحول فردی نگاه نکنیم، باید از تحول فردی عبور کنیم تا اینکه تحول معنوی در سطح جبهه ایجاد شود. سومین الیه، تحول در حوزۀ رفتار است؛ یعنی سبک زندگی باید بهگونهای باشد که مبتنی بر مبانی و 

اصول جبهه باشد. این سه ساحت باید با هم رشد پیدا کند؛ چراکه ما در یاران انقالب اسالمی شخصیتهایی را میبینیم که با وجود اینکه خودشان کمککار و طراح نظام والیی هستند و در حوزۀ معرفتی کتابها نوشتهاند و در حوزۀ اخالق جزو پیشروان آن زمان بودهاند، در بحثهای بصیرتی قدرت تشخیص نداشته و از همین ناحیه زمین خوردهاند. ما یک سری مشکالت اخالقی داریم که اندک نیستند و باعث واگرایی 
میشوند. بهخاطر سوءبرداشتی که از فعالیتهای عناصر جبهه میشود، افراد از عناصر جبهه فاصله میگیرند، در حالی که بعداً با توضیحاتی که به آنها داده میشود، مسئله حل میشود و رابطه به روال سابق بازمیگردد. پس این اطالعرسانی نکردن و ضعف ستادی ما چنین مشکالتی را ایجاد میکند. کلمۀ »اخالق« جمع خُلق و خُلق شکل درونی انسان است، چنانکه خَلق شکل ظاهری و صوری اشیاست. غرایز و ملکات و 

صفات روحی و باطنی که در انسان است، اخالق نامیده میشود و به اعمال و رفتاری که از این خُلقیات ناشی میشود، اخالق یا رفتار اخالقی میگویند. شهید مطهری در کتاب فلسفه اخالق میفرمایند: »در تعریف اخالق اختالف نظرهایی وجود دارد که تا اندازهای از جهانبینیهای مختلف سرچشمه میگیرد؛ یعنی بینش هر مکتبی دربارۀ جهان، به یک نوع سیستم اخالقی در آن مکتب الهام میبخشد. مکتب مادی قهراً 
نوعی اخالق پیشنهاد میکند و مکتب الهی نوع دیگر اخالق را پیشنهاد میکند.« ایشان میفرمایند: »فعل اخالقی در مکتب رسول اکرم اولین مشخصهاش همین است که تقاضای ستایش و سپاس و آفرین دارد؛ یعنی هرکس که میبیند یا میشنود، به این کار احترام میگذارد و آفرین میگوید.« وقتی که عنصری میخواهد در جبهه فعالیت کند، هم از ناحیۀ ساحت فکر و اندیشه، هم در ساحت اخالق و معنویت و هم در 

ً اگر فرد، مسئولیتی در تشکیالت دارد، رفتار تشکیالتیاش شامل رفتار با همعرض , پاییندست و باالدست است. این سه نکته در بحث جبههسازی اهمیت زیادی دارد. در توضیح این تحولهای سهگانه باید بگوییم، بعد از تحول فکری که در  ساحت رفتار باید به رشد الزم رسیده باشد. البته ساحت رفتار لزوماً بهمعنای رفتار فردی نیست؛ بلکه منظور رفتار تشکیالتی بهمعنای سبک زندگی در تمامی ابعاد آن است؛ مثال
عنصر جبهه اتفاق میافتد، دومین الیه تحول معنایی در حوزۀ اخالق است؛ یعنی یک تحول اخالقی میخواهیم، این تحول اخالقی نظام اخالقی میخواهد که اگر بخواهیم به بحث تحول فردی نگاه نکنیم، باید از تحول فردی عبور کنیم تا اینکه تحول معنوی در سطح جبهه ایجاد شود. سومین الیه، تحول در حوزۀ رفتار است؛ یعنی سبک زندگی باید بهگونهای باشد که مبتنی بر مبانی و اصول جبهه باشد. این سه ساحت 

باید با هم رشد پیدا کند؛ چراکه ما در یاران انقالب اسالمی شخصیتهایی را میبینیم که با وجود اینکه خودشان کمککار و طراح نظام والیی هستند و در حوزۀ معرفتی کتابها نوشتهاند و در حوزۀ اخالق جزو پیشروان آن زمان بودهاند، در بحثهای بصیرتی قدرت تشخیص نداشته و از همین ناحیه زمین خوردهاند. ما یک سری مشکالت اخالقی داریم که اندک نیستند و باعث واگرایی میشوند. بهخاطر سوءبرداشتی که از 
فعالیتهای عناصر جبهه میشود، افراد از عناصر جبهه فاصله میگیرند، در حالی که بعداً با توضیحاتی که به آنها داده میشود، مسئله حل میشود و رابطه به روال سابق بازمیگردد. پس این اطالعرسانی نکردن و ضعف ستادی ما چنین مشکالتی را ایجاد میکند. کلمۀ »اخالق« جمع خُلق و خُلق شکل درونی انسان است، چنانکه خَلق شکل ظاهری و صوری اشیاست. غرایز و ملکات و صفات روحی و باطنی که در انسان 

است، اخالق نامیده میشود و به اعمال و رفتاری که از این خُلقیات ناشی میشود، اخالق یا رفتار اخالقی میگویند. شهید مطهری در کتاب فلسفه اخالق میفرمایند: »در تعریف اخالق اختالف نظرهایی وجود دارد که تا اندازهای از جهانبینیهای مختلف سرچشمه میگیرد؛ یعنی بینش هر مکتبی دربارۀ جهان، به یک نوع سیستم اخالقی در آن مکتب الهام میبخشد. مکتب مادی قهراً نوعی اخالق پیشنهاد میکند و مکتب 
الهی نوع دیگر اخالق را پیشنهاد میکند.« ایشان میفرمایند: »فعل اخالقی در مکتب رسول اکرم اولین مشخصهاش همین است که تقاضای ستایش و سپاس و آفرین دارد؛ یعنی هرکس که میبیند یا میشنود، به این کار احترام میگذارد و آفرین میگوید.« وقتی که عنصری میخواهد در جبهه فعالیت کند، هم از ناحیۀ ساحت فکر و اندیشه، هم در ساحت اخالق و معنویت و هم در ساحت رفتار باید به رشد الزم رسیده 

ً اگر فرد، مسئولیتی در تشکیالت دارد، رفتار تشکیالتیاش شامل رفتار با همعرض , پاییندست و باالدست است. این سه نکته در بحث جبههسازی اهمیت زیادی دارد. در توضیح این تحولهای سهگانه باید بگوییم، بعد از تحول فکری که در عنصر جبهه اتفاق میافتد، دومین الیه  باشد. البته ساحت رفتار لزوماً بهمعنای رفتار فردی نیست؛ بلکه منظور رفتار تشکیالتی بهمعنای سبک زندگی در تمامی ابعاد آن است؛ مثال
تحول معنایی در حوزۀ اخالق است؛ یعنی یک تحول اخالقی میخواهیم، این تحول اخالقی نظام اخالقی میخواهد که اگر بخواهیم به بحث تحول فردی نگاه نکنیم، باید از تحول فردی عبور کنیم تا اینکه تحول معنوی در سطح جبهه ایجاد شود. سومین الیه، تحول در حوزۀ رفتار است؛ یعنی سبک زندگی باید بهگونهای باشد که مبتنی بر مبانی و اصول جبهه باشد. این سه ساحت باید با هم رشد پیدا کند؛ چراکه ما در 

یاران انقالب اسالمی شخصیتهایی را میبینیم که با وجود اینکه خودشان کمککار و طراح نظام والیی هستند و در حوزۀ معرفتی کتابها نوشتهاند و در حوزۀ اخالق جزو پیشروان آن زمان بودهاند، در بحثهای بصیرتی قدرت تشخیص نداشته و از همین ناحیه زمین خوردهاند. ما یک سری مشکالت اخالقی داریم که اندک نیستند و باعث واگرایی میشوند. بهخاطر سوءبرداشتی که از فعالیتهای عناصر جبهه میشود، افراد از 
عناصر جبهه فاصله میگیرند، در حالی که بعداً با توضیحاتی که به آنها داده میشود، مسئله حل میشود و رابطه به روال سابق بازمیگردد. پس این اطالعرسانی نکردن و ضعف ستادی ما چنین مشکالتی را ایجاد میکند. کلمۀ »اخالق« جمع خُلق و خُلق شکل درونی انسان است، چنانکه خَلق شکل ظاهری و صوری اشیاست. غرایز و ملکات و صفات روحی و باطنی که در انسان است، اخالق نامیده میشود و به اعمال و 

رفتاری که از این خُلقیات ناشی میشود، اخالق یا رفتار اخالقی میگویند. شهید مطهری در کتاب فلسفه اخالق میفرمایند: »در تعریف اخالق اختالف نظرهایی وجود دارد که تا اندازهای از جهانبینیهای مختلف سرچشمه میگیرد؛ یعنی بینش هر مکتبی دربارۀ جهان، به یک نوع سیستم اخالقی در آن مکتب الهام میبخشد. مکتب مادی قهراً نوعی اخالق پیشنهاد میکند و مکتب الهی نوع دیگر اخالق را پیشنهاد میکند.« 
ایشان میفرمایند: »فعل اخالقی در مکتب رسول اکرم اولین مشخصهاش همین است که تقاضای ستایش و سپاس و آفرین دارد؛ یعنی هرکس که میبیند یا میشنود، به این کار احترام میگذارد و آفرین میگوید.« وقتی که عنصری میخواهد در جبهه فعالیت کند، هم از ناحیۀ ساحت فکر و اندیشه، هم در ساحت اخالق و معنویت و هم در ساحت رفتار باید به رشد الزم رسیده باشد. البته ساحت رفتار لزوماً بهمعنای 

ً اگر فرد، مسئولیتی در تشکیالت دارد، رفتار تشکیالتیاش شامل رفتار با همعرض , پاییندست و باالدست است. این سه نکته در بحث جبههسازی اهمیت زیادی دارد. در توضیح این تحولهای سهگانه باید بگوییم، بعد از تحول فکری که در عنصر جبهه اتفاق میافتد، دومین الیه تحول معنایی در حوزۀ اخالق است؛  رفتار فردی نیست؛ بلکه منظور رفتار تشکیالتی بهمعنای سبک زندگی در تمامی ابعاد آن است؛ مثال
یعنی یک تحول اخالقی میخواهیم، این تحول اخالقی نظام اخالقی میخواهد که اگر بخواهیم به بحث تحول فردی نگاه نکنیم، باید از تحول فردی عبور کنیم تا اینکه تحول معنوی در سطح جبهه ایجاد شود. سومین الیه، تحول در حوزۀ رفتار است؛ یعنی سبک زندگی باید بهگونهای باشد که مبتنی بر مبانی و اصول جبهه باشد. این سه ساحت باید با هم رشد پیدا کند؛ چراکه ما در یاران انقالب اسالمی شخصیتهایی را 

میبینیم که با وجود اینکه خودشان کمککار و طراح نظام والیی هستند و در حوزۀ معرفتی کتابها نوشتهاند و در حوزۀ اخالق جزو پیشروان آن زمان بودهاند، در بحثهای بصیرتی قدرت تشخیص نداشته و از همین ناحیه زمین خوردهاند. ما یک سری مشکالت اخالقی داریم که اندک نیستند و باعث واگرایی میشوند. بهخاطر سوءبرداشتی که از فعالیتهای عناصر جبهه میشود، افراد از عناصر جبهه فاصله میگیرند، در 
حالی که بعداً با توضیحاتی که به آنها داده میشود، مسئله حل میشود و رابطه به روال سابق بازمیگردد. پس این اطالعرسانی نکردن و ضعف ستادی ما چنین مشکالتی را ایجاد میکند. کلمۀ »اخالق« جمع خُلق و خُلق شکل درونی انسان است، چنانکه خَلق شکل ظاهری و صوری اشیاست. غرایز و ملکات و صفات روحی و باطنی که در انسان است، اخالق نامیده میشود و به اعمال و رفتاری که از این خُلقیات ناشی 

میشود، اخالق یا رفتار اخالقی میگویند. شهید مطهری در کتاب فلسفه اخالق میفرمایند: »در تعریف اخالق اختالف نظرهایی وجود دارد که تا اندازهای از جهانبینیهای مختلف سرچشمه میگیرد؛ یعنی بینش هر مکتبی دربارۀ جهان، به یک نوع سیستم اخالقی در آن مکتب الهام میبخشد. مکتب مادی قهراً نوعی اخالق پیشنهاد میکند و مکتب الهی نوع دیگر اخالق را پیشنهاد میکند.« ایشان میفرمایند: »فعل 
اخالقی در مکتب رسول اکرم اولین مشخصهاش همین است که تقاضای ستایش و سپاس و آفرین دارد؛ یعنی هرکس که میبیند یا میشنود، به این کار احترام میگذارد و آفرین میگوید.« وقتی که عنصری میخواهد در جبهه فعالیت کند، هم از ناحیۀ ساحت فکر و اندیشه، هم در ساحت اخالق و معنویت و هم در ساحت رفتار باید به رشد الزم رسیده باشد. البته ساحت رفتار لزوماً بهمعنای رفتار فردی نیست؛ بلکه 

ً اگر فرد، مسئولیتی در تشکیالت دارد، رفتار تشکیالتیاش شامل رفتار با همعرض , پاییندست و باالدست است. این سه نکته در بحث جبههسازی اهمیت زیادی دارد. در توضیح این تحولهای سهگانه باید بگوییم، بعد از تحول فکری که در عنصر جبهه اتفاق میافتد، دومین الیه تحول معنایی در حوزۀ اخالق است؛ یعنی یک تحول اخالقی  منظور رفتار تشکیالتی بهمعنای سبک زندگی در تمامی ابعاد آن است؛ مثال
میخواهیم، این تحول اخالقی نظام اخالقی میخواهد که اگر بخواهیم به بحث تحول فردی نگاه نکنیم، باید از تحول فردی عبور کنیم تا اینکه تحول معنوی در سطح جبهه ایجاد شود. سومین الیه، تحول در حوزۀ رفتار است؛ یعنی سبک زندگی باید بهگونهای باشد که مبتنی بر مبانی و اصول جبهه باشد. این سه ساحت باید با هم رشد پیدا کند؛ چراکه ما در یاران انقالب اسالمی شخصیتهایی را میبینیم که با وجود 

اینکه خودشان کمککار و طراح نظام والیی هستند و در حوزۀ معرفتی کتابها نوشتهاند و در حوزۀ اخالق جزو پیشروان آن زمان بودهاند، در بحثهای بصیرتی قدرت تشخیص نداشته و از همین ناحیه زمین خوردهاند. ما یک سری مشکالت اخالقی داریم که اندک نیستند و باعث واگرایی میشوند. بهخاطر سوءبرداشتی که از فعالیتهای عناصر جبهه میشود، افراد از عناصر جبهه فاصله میگیرند، در حالی که بعداً با 
توضیحاتی که به آنها داده میشود، مسئله حل میشود و رابطه به روال سابق بازمیگردد. پس این اطالعرسانی نکردن و ضعف ستادی ما چنین مشکالتی را ایجاد میکند. کلمۀ »اخالق« جمع خُلق و خُلق شکل درونی انسان است، چنانکه خَلق شکل ظاهری و صوری اشیاست. غرایز و ملکات و صفات روحی و باطنی که در انسان است، اخالق نامیده میشود و به اعمال و رفتاری که از این خُلقیات ناشی میشود، اخالق یا 



کلمۀ »اخالق« جمع خُلق و خُلق شکل درونی انسان است، چنانکه خَلق شکل ظاهری و صوری اشیاست. غرایز و ملکات و صفات روحی و باطنی که در انسان است، اخالق نامیده میشود و به اعمال و رفتاری که از این خُلقیات ناشی میشود، اخالق یا رفتار اخالقی میگویند. شهید مطهری در کتاب فلسفه اخالق میفرمایند: »در تعریف اخالق اختالف نظرهایی وجود دارد که تا اندازهای از جهانبینیهای مختلف سرچشمه 
میگیرد؛ یعنی بینش هر مکتبی دربارۀ جهان، به یک نوع سیستم اخالقی در آن مکتب الهام میبخشد. مکتب مادی قهراً نوعی اخالق پیشنهاد میکند و مکتب الهی نوع دیگر اخالق را پیشنهاد میکند.« ایشان میفرمایند: »فعل اخالقی در مکتب رسول اکرم اولین مشخصهاش همین است که تقاضای ستایش و سپاس و آفرین دارد؛ یعنی هرکس که میبیند یا میشنود، به این کار احترام میگذارد و آفرین میگوید.« 

ً اگر فرد، مسئولیتی در تشکیالت دارد، رفتار تشکیالتیاش شامل رفتار با همعرض , پاییندست و باالدست است.  وقتی که عنصری میخواهد در جبهه فعالیت کند، هم از ناحیۀ ساحت فکر و اندیشه، هم در ساحت اخالق و معنویت و هم در ساحت رفتار باید به رشد الزم رسیده باشد. البته ساحت رفتار لزوماً بهمعنای رفتار فردی نیست؛ بلکه منظور رفتار تشکیالتی بهمعنای سبک زندگی در تمامی ابعاد آن است؛ مثال
این سه نکته در بحث جبههسازی اهمیت زیادی دارد. در توضیح این تحولهای سهگانه باید بگوییم، بعد از تحول فکری که در عنصر جبهه اتفاق میافتد، دومین الیه تحول معنایی در حوزۀ اخالق است؛ یعنی یک تحول اخالقی میخواهیم، این تحول اخالقی نظام اخالقی میخواهد که اگر بخواهیم به بحث تحول فردی نگاه نکنیم، باید از تحول فردی عبور کنیم تا اینکه تحول معنوی در سطح جبهه ایجاد شود. سومین 
الیه، تحول در حوزۀ رفتار است؛ یعنی سبک زندگی باید بهگونهای باشد که مبتنی بر مبانی و اصول جبهه باشد. این سه ساحت باید با هم رشد پیدا کند؛ چراکه ما در یاران انقالب اسالمی شخصیتهایی را میبینیم که با وجود اینکه خودشان کمککار و طراح نظام والیی هستند و در حوزۀ معرفتی کتابها نوشتهاند و در حوزۀ اخالق جزو پیشروان آن زمان بودهاند، در بحثهای بصیرتی قدرت تشخیص نداشته و از همین 

ناحیه زمین خوردهاند. ما یک سری مشکالت اخالقی داریم که اندک نیستند و باعث واگرایی میشوند. بهخاطر سوءبرداشتی که از فعالیتهای عناصر جبهه میشود، افراد از عناصر جبهه فاصله میگیرند، در حالی که بعداً با توضیحاتی که به آنها داده میشود، مسئله حل میشود و رابطه به روال سابق بازمیگردد. پس این اطالعرسانی نکردن و ضعف ستادی ما چنین مشکالتی را ایجاد میکند. کلمۀ »اخالق« جمع خُلق و 
خُلق شکل درونی انسان است، چنانکه خَلق شکل ظاهری و صوری اشیاست. غرایز و ملکات و صفات روحی و باطنی که در انسان است، اخالق نامیده میشود و به اعمال و رفتاری که از این خُلقیات ناشی میشود، اخالق یا رفتار اخالقی میگویند. شهید مطهری در کتاب فلسفه اخالق میفرمایند: »در تعریف اخالق اختالف نظرهایی وجود دارد که تا اندازهای از جهانبینیهای مختلف سرچشمه میگیرد؛ یعنی بینش هر 

مکتبی دربارۀ جهان، به یک نوع سیستم اخالقی در آن مکتب الهام میبخشد. مکتب مادی قهراً نوعی اخالق پیشنهاد میکند و مکتب الهی نوع دیگر اخالق را پیشنهاد میکند.« ایشان میفرمایند: »فعل اخالقی در مکتب رسول اکرم اولین مشخصهاش همین است که تقاضای ستایش و سپاس و آفرین دارد؛ یعنی هرکس که میبیند یا میشنود، به این کار احترام میگذارد و آفرین میگوید.« وقتی که عنصری میخواهد 
ً اگر فرد، مسئولیتی در تشکیالت دارد، رفتار تشکیالتیاش شامل رفتار با همعرض , پاییندست و باالدست است. این سه نکته در بحث  در جبهه فعالیت کند، هم از ناحیۀ ساحت فکر و اندیشه، هم در ساحت اخالق و معنویت و هم در ساحت رفتار باید به رشد الزم رسیده باشد. البته ساحت رفتار لزوماً بهمعنای رفتار فردی نیست؛ بلکه منظور رفتار تشکیالتی بهمعنای سبک زندگی در تمامی ابعاد آن است؛ مثال

جبههسازی اهمیت زیادی دارد. در توضیح این تحولهای سهگانه باید بگوییم، بعد از تحول فکری که در عنصر جبهه اتفاق میافتد، دومین الیه تحول معنایی در حوزۀ اخالق است؛ یعنی یک تحول اخالقی میخواهیم، این تحول اخالقی نظام اخالقی میخواهد که اگر بخواهیم به بحث تحول فردی نگاه نکنیم، باید از تحول فردی عبور کنیم تا اینکه تحول معنوی در سطح جبهه ایجاد شود. سومین الیه، تحول در حوزۀ رفتار 
است؛ یعنی سبک زندگی باید بهگونهای باشد که مبتنی بر مبانی و اصول جبهه باشد. این سه ساحت باید با هم رشد پیدا کند؛ چراکه ما در یاران انقالب اسالمی شخصیتهایی را میبینیم که با وجود اینکه خودشان کمککار و طراح نظام والیی هستند و در حوزۀ معرفتی کتابها نوشتهاند و در حوزۀ اخالق جزو پیشروان آن زمان بودهاند، در بحثهای بصیرتی قدرت تشخیص نداشته و از همین ناحیه زمین خوردهاند. ما یک 
سری مشکالت اخالقی داریم که اندک نیستند و باعث واگرایی میشوند. بهخاطر سوءبرداشتی که از فعالیتهای عناصر جبهه میشود، افراد از عناصر جبهه فاصله میگیرند، در حالی که بعداً با توضیحاتی که به آنها داده میشود، مسئله حل میشود و رابطه به روال سابق بازمیگردد. پس این اطالعرسانی نکردن و ضعف ستادی ما چنین مشکالتی را ایجاد میکند. کلمۀ »اخالق« جمع خُلق و خُلق شکل درونی انسان است، 

چنانکه خَلق شکل ظاهری و صوری اشیاست. غرایز و ملکات و صفات روحی و باطنی که در انسان است، اخالق نامیده میشود و به اعمال و رفتاری که از این خُلقیات ناشی میشود، اخالق یا رفتار اخالقی میگویند. شهید مطهری در کتاب فلسفه اخالق میفرمایند: »در تعریف اخالق اختالف نظرهایی وجود دارد که تا اندازهای از جهانبینیهای مختلف سرچشمه میگیرد؛ یعنی بینش هر مکتبی دربارۀ جهان، به یک نوع 
سیستم اخالقی در آن مکتب الهام میبخشد. مکتب مادی قهراً نوعی اخالق پیشنهاد میکند و مکتب الهی نوع دیگر اخالق را پیشنهاد میکند.« ایشان میفرمایند: »فعل اخالقی در مکتب رسول اکرم اولین مشخصهاش همین است که تقاضای ستایش و سپاس و آفرین دارد؛ یعنی هرکس که میبیند یا میشنود، به این کار احترام میگذارد و آفرین میگوید.« وقتی که عنصری میخواهد در جبهه فعالیت کند، هم از ناحیۀ 

ً اگر فرد، مسئولیتی در تشکیالت دارد، رفتار تشکیالتیاش شامل رفتار با همعرض , پاییندست و باالدست است. این سه نکته در بحث جبههسازی اهمیت زیادی دارد. در  ساحت فکر و اندیشه، هم در ساحت اخالق و معنویت و هم در ساحت رفتار باید به رشد الزم رسیده باشد. البته ساحت رفتار لزوماً بهمعنای رفتار فردی نیست؛ بلکه منظور رفتار تشکیالتی بهمعنای سبک زندگی در تمامی ابعاد آن است؛ مثال
توضیح این تحولهای سهگانه باید بگوییم، بعد از تحول فکری که در عنصر جبهه اتفاق میافتد، دومین الیه تحول معنایی در حوزۀ اخالق است؛ یعنی یک تحول اخالقی میخواهیم، این تحول اخالقی نظام اخالقی میخواهد که اگر بخواهیم به بحث تحول فردی نگاه نکنیم، باید از تحول فردی عبور کنیم تا اینکه تحول معنوی در سطح جبهه ایجاد شود. سومین الیه، تحول در حوزۀ رفتار است؛ یعنی سبک زندگی باید 

بهگونهای باشد که مبتنی بر مبانی و اصول جبهه باشد. این سه ساحت باید با هم رشد پیدا کند؛ چراکه ما در یاران انقالب اسالمی شخصیتهایی را میبینیم که با وجود اینکه خودشان کمککار و طراح نظام والیی هستند و در حوزۀ معرفتی کتابها نوشتهاند و در حوزۀ اخالق جزو پیشروان آن زمان بودهاند، در بحثهای بصیرتی قدرت تشخیص نداشته و از همین ناحیه زمین خوردهاند. ما یک سری مشکالت اخالقی داریم 
که اندک نیستند و باعث واگرایی میشوند. بهخاطر سوءبرداشتی که از فعالیتهای عناصر جبهه میشود، افراد از عناصر جبهه فاصله میگیرند، در حالی که بعداً با توضیحاتی که به آنها داده میشود، مسئله حل میشود و رابطه به روال سابق بازمیگردد. پس این اطالعرسانی نکردن و ضعف ستادی ما چنین مشکالتی را ایجاد میکند. کلمۀ »اخالق« جمع خُلق و خُلق شکل درونی انسان است، چنانکه خَلق شکل ظاهری و 
صوری اشیاست. غرایز و ملکات و صفات روحی و باطنی که در انسان است، اخالق نامیده میشود و به اعمال و رفتاری که از این خُلقیات ناشی میشود، اخالق یا رفتار اخالقی میگویند. شهید مطهری در کتاب فلسفه اخالق میفرمایند: »در تعریف اخالق اختالف نظرهایی وجود دارد که تا اندازهای از جهانبینیهای مختلف سرچشمه میگیرد؛ یعنی بینش هر مکتبی دربارۀ جهان، به یک نوع سیستم اخالقی در آن مکتب 

الهام میبخشد. مکتب مادی قهراً نوعی اخالق پیشنهاد میکند و مکتب الهی نوع دیگر اخالق را پیشنهاد میکند.« ایشان میفرمایند: »فعل اخالقی در مکتب رسول اکرم اولین مشخصهاش همین است که تقاضای ستایش و سپاس و آفرین دارد؛ یعنی هرکس که میبیند یا میشنود، به این کار احترام میگذارد و آفرین میگوید.« وقتی که عنصری میخواهد در جبهه فعالیت کند، هم از ناحیۀ ساحت فکر و اندیشه، هم در 
ً اگر فرد، مسئولیتی در تشکیالت دارد، رفتار تشکیالتیاش شامل رفتار با همعرض , پاییندست و باالدست است. این سه نکته در بحث جبههسازی اهمیت زیادی دارد. در توضیح این تحولهای سهگانه باید  ساحت اخالق و معنویت و هم در ساحت رفتار باید به رشد الزم رسیده باشد. البته ساحت رفتار لزوماً بهمعنای رفتار فردی نیست؛ بلکه منظور رفتار تشکیالتی بهمعنای سبک زندگی در تمامی ابعاد آن است؛ مثال
بگوییم، بعد از تحول فکری که در عنصر جبهه اتفاق میافتد، دومین الیه تحول معنایی در حوزۀ اخالق است؛ یعنی یک تحول اخالقی میخواهیم، این تحول اخالقی نظام اخالقی میخواهد که اگر بخواهیم به بحث تحول فردی نگاه نکنیم، باید از تحول فردی عبور کنیم تا اینکه تحول معنوی در سطح جبهه ایجاد شود. سومین الیه، تحول در حوزۀ رفتار است؛ یعنی سبک زندگی باید بهگونهای باشد که مبتنی بر مبانی و 

اصول جبهه باشد. این سه ساحت باید با هم رشد پیدا کند؛ چراکه ما در یاران انقالب اسالمی شخصیتهایی را میبینیم که با وجود اینکه خودشان کمککار و طراح نظام والیی هستند و در حوزۀ معرفتی کتابها نوشتهاند و در حوزۀ اخالق جزو پیشروان آن زمان بودهاند، در بحثهای بصیرتی قدرت تشخیص نداشته و از همین ناحیه زمین خوردهاند. ما یک سری مشکالت اخالقی داریم که اندک نیستند و باعث واگرایی 
میشوند. بهخاطر سوءبرداشتی که از فعالیتهای عناصر جبهه میشود، افراد از عناصر جبهه فاصله میگیرند، در حالی که بعداً با توضیحاتی که به آنها داده میشود، مسئله حل میشود و رابطه به روال سابق بازمیگردد. پس این اطالعرسانی نکردن و ضعف ستادی ما چنین مشکالتی را ایجاد میکند. کلمۀ »اخالق« جمع خُلق و خُلق شکل درونی انسان است، چنانکه خَلق شکل ظاهری و صوری اشیاست. غرایز و ملکات و 

صفات روحی و باطنی که در انسان است، اخالق نامیده میشود و به اعمال و رفتاری که از این خُلقیات ناشی میشود، اخالق یا رفتار اخالقی میگویند. شهید مطهری در کتاب فلسفه اخالق میفرمایند: »در تعریف اخالق اختالف نظرهایی وجود دارد که تا اندازهای از جهانبینیهای مختلف سرچشمه میگیرد؛ یعنی بینش هر مکتبی دربارۀ جهان، به یک نوع سیستم اخالقی در آن مکتب الهام میبخشد. مکتب مادی قهراً 
نوعی اخالق پیشنهاد میکند و مکتب الهی نوع دیگر اخالق را پیشنهاد میکند.« ایشان میفرمایند: »فعل اخالقی در مکتب رسول اکرم اولین مشخصهاش همین است که تقاضای ستایش و سپاس و آفرین دارد؛ یعنی هرکس که میبیند یا میشنود، به این کار احترام میگذارد و آفرین میگوید.« وقتی که عنصری میخواهد در جبهه فعالیت کند، هم از ناحیۀ ساحت فکر و اندیشه، هم در ساحت اخالق و معنویت و هم در 

ً اگر فرد، مسئولیتی در تشکیالت دارد، رفتار تشکیالتیاش شامل رفتار با همعرض , پاییندست و باالدست است. این سه نکته در بحث جبههسازی اهمیت زیادی دارد. در توضیح این تحولهای سهگانه باید بگوییم، بعد از تحول فکری که در  ساحت رفتار باید به رشد الزم رسیده باشد. البته ساحت رفتار لزوماً بهمعنای رفتار فردی نیست؛ بلکه منظور رفتار تشکیالتی بهمعنای سبک زندگی در تمامی ابعاد آن است؛ مثال
عنصر جبهه اتفاق میافتد، دومین الیه تحول معنایی در حوزۀ اخالق است؛ یعنی یک تحول اخالقی میخواهیم، این تحول اخالقی نظام اخالقی میخواهد که اگر بخواهیم به بحث تحول فردی نگاه نکنیم، باید از تحول فردی عبور کنیم تا اینکه تحول معنوی در سطح جبهه ایجاد شود. سومین الیه، تحول در حوزۀ رفتار است؛ یعنی سبک زندگی باید بهگونهای باشد که مبتنی بر مبانی و اصول جبهه باشد. این سه ساحت 

باید با هم رشد پیدا کند؛ چراکه ما در یاران انقالب اسالمی شخصیتهایی را میبینیم که با وجود اینکه خودشان کمککار و طراح نظام والیی هستند و در حوزۀ معرفتی کتابها نوشتهاند و در حوزۀ اخالق جزو پیشروان آن زمان بودهاند، در بحثهای بصیرتی قدرت تشخیص نداشته و از همین ناحیه زمین خوردهاند. ما یک سری مشکالت اخالقی داریم که اندک نیستند و باعث واگرایی میشوند. بهخاطر سوءبرداشتی که از 
فعالیتهای عناصر جبهه میشود، افراد از عناصر جبهه فاصله میگیرند، در حالی که بعداً با توضیحاتی که به آنها داده میشود، مسئله حل میشود و رابطه به روال سابق بازمیگردد. پس این اطالعرسانی نکردن و ضعف ستادی ما چنین مشکالتی را ایجاد میکند. کلمۀ »اخالق« جمع خُلق و خُلق شکل درونی انسان است، چنانکه خَلق شکل ظاهری و صوری اشیاست. غرایز و ملکات و صفات روحی و باطنی که در انسان 

است، اخالق نامیده میشود و به اعمال و رفتاری که از این خُلقیات ناشی میشود، اخالق یا رفتار اخالقی میگویند. شهید مطهری در کتاب فلسفه اخالق میفرمایند: »در تعریف اخالق اختالف نظرهایی وجود دارد که تا اندازهای از جهانبینیهای مختلف سرچشمه میگیرد؛ یعنی بینش هر مکتبی دربارۀ جهان، به یک نوع سیستم اخالقی در آن مکتب الهام میبخشد. مکتب مادی قهراً نوعی اخالق پیشنهاد میکند و مکتب 
الهی نوع دیگر اخالق را پیشنهاد میکند.« ایشان میفرمایند: »فعل اخالقی در مکتب رسول اکرم اولین مشخصهاش همین است که تقاضای ستایش و سپاس و آفرین دارد؛ یعنی هرکس که میبیند یا میشنود، به این کار احترام میگذارد و آفرین میگوید.« وقتی که عنصری میخواهد در جبهه فعالیت کند، هم از ناحیۀ ساحت فکر و اندیشه، هم در ساحت اخالق و معنویت و هم در ساحت رفتار باید به رشد الزم رسیده 

ً اگر فرد، مسئولیتی در تشکیالت دارد، رفتار تشکیالتیاش شامل رفتار با همعرض , پاییندست و باالدست است. این سه نکته در بحث جبههسازی اهمیت زیادی دارد. در توضیح این تحولهای سهگانه باید بگوییم، بعد از تحول فکری که در عنصر جبهه اتفاق میافتد، دومین الیه  باشد. البته ساحت رفتار لزوماً بهمعنای رفتار فردی نیست؛ بلکه منظور رفتار تشکیالتی بهمعنای سبک زندگی در تمامی ابعاد آن است؛ مثال
تحول معنایی در حوزۀ اخالق است؛ یعنی یک تحول اخالقی میخواهیم، این تحول اخالقی نظام اخالقی میخواهد که اگر بخواهیم به بحث تحول فردی نگاه نکنیم، باید از تحول فردی عبور کنیم تا اینکه تحول معنوی در سطح جبهه ایجاد شود. سومین الیه، تحول در حوزۀ رفتار است؛ یعنی سبک زندگی باید بهگونهای باشد که مبتنی بر مبانی و اصول جبهه باشد. این سه ساحت باید با هم رشد پیدا کند؛ چراکه ما در 

یاران انقالب اسالمی شخصیتهایی را میبینیم که با وجود اینکه خودشان کمککار و طراح نظام والیی هستند و در حوزۀ معرفتی کتابها نوشتهاند و در حوزۀ اخالق جزو پیشروان آن زمان بودهاند، در بحثهای بصیرتی قدرت تشخیص نداشته و از همین ناحیه زمین خوردهاند. ما یک سری مشکالت اخالقی داریم که اندک نیستند و باعث واگرایی میشوند. بهخاطر سوءبرداشتی که از فعالیتهای عناصر جبهه میشود، افراد از 
عناصر جبهه فاصله میگیرند، در حالی که بعداً با توضیحاتی که به آنها داده میشود، مسئله حل میشود و رابطه به روال سابق بازمیگردد. پس این اطالعرسانی نکردن و ضعف ستادی ما چنین مشکالتی را ایجاد میکند. کلمۀ »اخالق« جمع خُلق و خُلق شکل درونی انسان است، چنانکه خَلق شکل ظاهری و صوری اشیاست. غرایز و ملکات و صفات روحی و باطنی که در انسان است، اخالق نامیده میشود و به اعمال و 

رفتاری که از این خُلقیات ناشی میشود، اخالق یا رفتار اخالقی میگویند. شهید مطهری در کتاب فلسفه اخالق میفرمایند: »در تعریف اخالق اختالف نظرهایی وجود دارد که تا اندازهای از جهانبینیهای مختلف سرچشمه میگیرد؛ یعنی بینش هر مکتبی دربارۀ جهان، به یک نوع سیستم اخالقی در آن مکتب الهام میبخشد. مکتب مادی قهراً نوعی اخالق پیشنهاد میکند و مکتب الهی نوع دیگر اخالق را پیشنهاد میکند.« 
ایشان میفرمایند: »فعل اخالقی در مکتب رسول اکرم اولین مشخصهاش همین است که تقاضای ستایش و سپاس و آفرین دارد؛ یعنی هرکس که میبیند یا میشنود، به این کار احترام میگذارد و آفرین میگوید.« وقتی که عنصری میخواهد در جبهه فعالیت کند، هم از ناحیۀ ساحت فکر و اندیشه، هم در ساحت اخالق و معنویت و هم در ساحت رفتار باید به رشد الزم رسیده باشد. البته ساحت رفتار لزوماً بهمعنای 

ً اگر فرد، مسئولیتی در تشکیالت دارد، رفتار تشکیالتیاش شامل رفتار با همعرض , پاییندست و باالدست است. این سه نکته در بحث جبههسازی اهمیت زیادی دارد. در توضیح این تحولهای سهگانه باید بگوییم، بعد از تحول فکری که در عنصر جبهه اتفاق میافتد، دومین الیه تحول معنایی در حوزۀ اخالق است؛  رفتار فردی نیست؛ بلکه منظور رفتار تشکیالتی بهمعنای سبک زندگی در تمامی ابعاد آن است؛ مثال
یعنی یک تحول اخالقی میخواهیم، این تحول اخالقی نظام اخالقی میخواهد که اگر بخواهیم به بحث تحول فردی نگاه نکنیم، باید از تحول فردی عبور کنیم تا اینکه تحول معنوی در سطح جبهه ایجاد شود. سومین الیه، تحول در حوزۀ رفتار است؛ یعنی سبک زندگی باید بهگونهای باشد که مبتنی بر مبانی و اصول جبهه باشد. این سه ساحت باید با هم رشد پیدا کند؛ چراکه ما در یاران انقالب اسالمی شخصیتهایی را 

میبینیم که با وجود اینکه خودشان کمککار و طراح نظام والیی هستند و در حوزۀ معرفتی کتابها نوشتهاند و در حوزۀ اخالق جزو پیشروان آن زمان بودهاند، در بحثهای بصیرتی قدرت تشخیص نداشته و از همین ناحیه زمین خوردهاند. ما یک سری مشکالت اخالقی داریم که اندک نیستند و باعث واگرایی میشوند. بهخاطر سوءبرداشتی که از فعالیتهای عناصر جبهه میشود، افراد از عناصر جبهه فاصله میگیرند، در 
حالی که بعداً با توضیحاتی که به آنها داده میشود، مسئله حل میشود و رابطه به روال سابق بازمیگردد. پس این اطالعرسانی نکردن و ضعف ستادی ما چنین مشکالتی را ایجاد میکند. کلمۀ »اخالق« جمع خُلق و خُلق شکل درونی انسان است، چنانکه خَلق شکل ظاهری و صوری اشیاست. غرایز و ملکات و صفات روحی و باطنی که در انسان است، اخالق نامیده میشود و به اعمال و رفتاری که از این خُلقیات ناشی 

میشود، اخالق یا رفتار اخالقی میگویند. شهید مطهری در کتاب فلسفه اخالق میفرمایند: »در تعریف اخالق اختالف نظرهایی وجود دارد که تا اندازهای از جهانبینیهای مختلف سرچشمه میگیرد؛ یعنی بینش هر مکتبی دربارۀ جهان، به یک نوع سیستم اخالقی در آن مکتب الهام میبخشد. مکتب مادی قهراً نوعی اخالق پیشنهاد میکند و مکتب الهی نوع دیگر اخالق را پیشنهاد میکند.« ایشان میفرمایند: »فعل 
اخالقی در مکتب رسول اکرم اولین مشخصهاش همین است که تقاضای ستایش و سپاس و آفرین دارد؛ یعنی هرکس که میبیند یا میشنود، به این کار احترام میگذارد و آفرین میگوید.« وقتی که عنصری میخواهد در جبهه فعالیت کند، هم از ناحیۀ ساحت فکر و اندیشه، هم در ساحت اخالق و معنویت و هم در ساحت رفتار باید به رشد الزم رسیده باشد. البته ساحت رفتار لزوماً بهمعنای رفتار فردی نیست؛ بلکه 

ً اگر فرد، مسئولیتی در تشکیالت دارد، رفتار تشکیالتیاش شامل رفتار با همعرض , پاییندست و باالدست است. این سه نکته در بحث جبههسازی اهمیت زیادی دارد. در توضیح این تحولهای سهگانه باید بگوییم، بعد از تحول فکری که در عنصر جبهه اتفاق میافتد، دومین الیه تحول معنایی در حوزۀ اخالق است؛ یعنی یک تحول اخالقی  منظور رفتار تشکیالتی بهمعنای سبک زندگی در تمامی ابعاد آن است؛ مثال
میخواهیم، این تحول اخالقی نظام اخالقی میخواهد که اگر بخواهیم به بحث تحول فردی نگاه نکنیم، باید از تحول فردی عبور کنیم تا اینکه تحول معنوی در سطح جبهه ایجاد شود. سومین الیه، تحول در حوزۀ رفتار است؛ یعنی سبک زندگی باید بهگونهای باشد که مبتنی بر مبانی و اصول جبهه باشد. این سه ساحت باید با هم رشد پیدا کند؛ چراکه ما در یاران انقالب اسالمی شخصیتهایی را میبینیم که با وجود 

اینکه خودشان کمککار و طراح نظام والیی هستند و در حوزۀ معرفتی کتابها نوشتهاند و در حوزۀ اخالق جزو پیشروان آن زمان بودهاند، در بحثهای بصیرتی قدرت تشخیص نداشته و از همین ناحیه زمین خوردهاند. ما یک سری مشکالت اخالقی داریم که اندک نیستند و باعث واگرایی میشوند. بهخاطر سوءبرداشتی که از فعالیتهای عناصر جبهه میشود، افراد از عناصر جبهه فاصله میگیرند، در حالی که بعداً با 
توضیحاتی که به آنها داده میشود، مسئله حل میشود و رابطه به روال سابق بازمیگردد. پس این اطالعرسانی نکردن و ضعف ستادی ما چنین مشکالتی را ایجاد میکند. کلمۀ »اخالق« جمع خُلق و خُلق شکل درونی انسان است، چنانکه خَلق شکل ظاهری و صوری اشیاست. غرایز و ملکات و صفات روحی و باطنی که در انسان است، اخالق نامیده میشود و به اعمال و رفتاری که از این خُلقیات ناشی میشود، اخالق یا 
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اخالق جبهه ای

کلمـــۀ »اخـــالق« جمـــع ُخلـــق و ُخلـــق شـــکل درونـــی انســـان اســـت، 
چنان کـــه َخلـــق شـــکل ظاهـــری و صـــوری اشیاســـت. غرایـــز و ملـــکات و 
صفـــات روحـــی و باطنـــی کـــه در انســـان اســـت، اخـــالق نامیـــده می شـــود 
و بـــه اعمـــال و رفتـــاری کـــه از ایـــن ُخلقیـــات ناشـــی می شـــود، اخـــالق یـــا 

رفتـــار اخالقـــی می گوینـــد. 1
شـــهید مطهـــری در کتـــاب فلســـفه اخـــالق می فرماینـــد: »در تعریـــف 
اخـــالق اختـــالف  نظرهایـــی وجـــود دارد کـــه تـــا انـــدازه ای از جهان بینی هـــای 
مختلـــف سرچشـــمه می گیـــرد؛ یعنـــی بینـــش هـــر مکتبـــی دربـــارۀ جهان، 

1. محمد رضا مهدوی کنی، نقطه های آغاز در اخالق عملی.

بـــه یـــک نـــوع سیســـتم اخالقـــی در آن مکتـــب الهـــام می بخشـــد. مکتـــب 
مـــادی قهـــراً نوعـــی اخـــالق پیشـــنهاد می کنـــد و مکتـــب الهـــی نـــوع دیگـــر 
اخـــالق را پیشـــنهاد می کنـــد.« ایشـــان می فرماینـــد: »فعـــل اخالقـــی در 
مکتـــب رســـول اکـــرم اولیـــن مشـــخصه اش همیـــن اســـت کـــه تقاضـــای 
ــا  ــد یـ ــه می بینـ ــپاس و آفریـــن دارد؛ یعنـــی هرکـــس کـ ــتایش و سـ سـ

ـــه ایـــن کار احتـــرام می گـــذارد و آفریـــن می گویـــد.« 2 می شـــنود، ب
وقتـــی کـــه عنصـــری می خواهـــد در جبهـــه فعالیـــت کنـــد، هـــم از ناحیـــۀ 
ســـاحت فکـــر و اندیشـــه، هـــم در ســـاحت اخـــالق و معنویـــت و هـــم در 
ســـاحت رفتـــار بایـــد بـــه رشـــد الزم رســـیده باشـــد. البتـــه ســـاحت رفتـــار 
لزومـــاً به معنـــای رفتـــار فـــردی نیســـت؛ بلکـــه منظـــور رفتـــار تشـــکیالتی 
به معنـــای ســـبک زندگـــی در تمامـــی ابعـــاد آن اســـت؛ مثـــاًل اگـــر فـــرد، 
مســـئولیتی در تشـــکیالت دارد، رفتـــار تشـــکیالتی اش شـــامل رفتـــار بـــا 
هم عـــرض , پایین دســـت و باالدســـت اســـت. ایـــن ســـه نکتـــه در بحـــث 
جبهه ســـازی اهمیـــت زیـــادی دارد. در توضیـــح ایـــن تحول هـــای ســـه گانه 
بایـــد بگوییـــم، بعـــد از تحـــول فکـــری کـــه در عنصـــر جبهه اتفـــاق می افتد، 
دومیـــن الیـــه تحـــول معنایـــی در حـــوزۀ اخـــالق اســـت؛ یعنـــی یـــک تحـــول 
اخالقـــی می خواهیـــم، ایـــن تحـــول اخالقـــی نظـــام اخالقـــی می خواهـــد 
کـــه اگـــر بخواهیـــم بـــه بحـــث تحـــول فـــردی نـــگاه نکنیـــم، بایـــد از تحـــول 
فـــردی عبـــور کنیـــم تـــا اینکـــه تحـــول معنـــوی در ســـطح جبهه ایجاد شـــود. 
ســـومین الیـــه، تحـــول در حـــوزۀ رفتـــار اســـت؛ یعنـــی ســـبک زندگـــی بایـــد 

2.مرتضی مطهری، فلسفه اخالق.

سایر موضوعات
اخالق جبهه ای

میزان مطالب مطرح شده پیرامون 
مبحث اخالق جبهه ای نسبت به 
کل مطالب
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کار فرهنگی کار زمان بری 
است و نباید در آن 

هیچ گونه شتابی کرد. 
ممکن است افرادی که 
صبغۀ عملیاتی داشته 

باشند، اوایل کار معتقد 
باشند که باید سریع وارد 

کار شد، در حالی که همان 
افراد بعد از مدتی، به این 

نکته می رسند که واقعاً 
سریع وارد کار نشدن 

بهتر است. کار فرهنگی 
بازۀ زمانی طوالنی مدت 
می خواهد. متأسفانه ما 

در  این خصوص صبرمان 
خیلی کم است. علت آن 
هم این است که به جای 
آنکه تکلیف مدار باشیم، 

نتیجه گرا هستیم؛ 

به گونـــه ای باشـــد کـــه مبتنـــی بـــر مبانـــی و اصـــول جبهـــه 
باشـــد. ایـــن ســـه ســـاحت بایـــد بـــا هـــم رشـــد پیـــدا کنـــد؛ 
چرا کـــه مـــا در یـــاران انقـــالب اســـالمی شـــخصیت هایی 
را می بینیـــم کـــه بـــا وجـــود اینکـــه خودشـــان کمـــک کار و 
طـــراح نظـــام والیـــی هســـتند و در حـــوزۀ معرفتی کتاب ها 
نوشـــته اند و در حـــوزۀ اخـــالق جـــزو پیشـــروان آن زمـــان 
ــای بصیرتـــی قـــدرت تشـــخیص  ــد، در بحث هـ بوده انـ
نداشـــته و از همیـــن ناحیـــه زمیـــن خورده انـــد. مـــا یـــک 
ســـری مشـــکالت اخالقـــی داریـــم کـــه انـــدک نیســـتند و 
ــتی  سوء برداشـ ــر  به خاطـ ــوند.  می شـ واگرایـــی  باعـــث 
ــراد از  ــود، افـ ــر جبهـــه می شـ ــای عناصـ ــه از فعالیت هـ کـ
عناصـــر جبهـــه فاصلـــه می گیرنـــد، در حالـــی کـــه بعـــداً بـــا 
توضیحاتـــی کـــه بـــه آن هـــا داده می شـــود، مســـئله حـــل 
ــردد. پـــس  ــابق بازمی گـ ــه روال سـ ــه بـ ــود و رابطـ می شـ
ایـــن اطالع رســـانی نکـــردن و ضعـــف ســـتادی مـــا چنیـــن 

ـــد. مشـــکالتی را ایجـــاد می کن
ــه  ــم بـ ــا هـ ــردن این هـ ــا و باور کـ ــایعات و بدگویی هـ شـ
ایـــن مشـــکالت می افزایـــد. مشـــکالت موجـــود در مســـیر 
جبهه ســـازی در کنـــار بحث هـــای روشـــی کـــه وجـــود دارد، 
ــردد؛  ــوا برمی گـ ــای اخالقـــی و محتـ ــه بحث هـ بـ ــاً  بعضـ

مثـــاًل فـــرد متکبـــر یـــا دورویـــی اســـت و همـــان طـــور کـــه 
ــد، وقتـــی در کار  ــاد می کنـ ــه اش مشـــکل ایجـ در خانـ
اجتماعـــی و فرهنگـــی هـــم وارد می شـــود، آن مشـــکل 
ــا  ــا، بعضـــی جاهـ ــا خـــودش مـــی آورد. کم صبری هـ را بـ
ــه  جبهـ آســـیب های  و...  ــا  یکه تازی هـ ــا،  خودرأیی هـ
روبه روســـت.  آن  ــا  بـ ــور  کشـ ــای  فضـ کل  ــه  کـ اســـت 
ــتن و  ــتقامت نداشـ ــر و اسـ ــودن، صبـ خوش مجلس نبـ
بســـته بودن مانـــع جبهه ســـازی می شـــود. در فضـــای بعـــد 
از جنـــِگ ســـخت، رفـــاه و رفاه زدگـــی، میـــل بـــه آســـایش، 
و  ــهرت  شـ شـــهوت های  ــای  ارضـ ــه  بـ ــتیابی  دسـ میـــل 
قـــدرت و ثـــروت آن حالـــت مجاهـــدت و رزمندگـــی را از 
ــه اســـت. ایـــن  ــان گرفتـ ــِف اهـــل ایمـ ــان و صـ اهـــل ایمـ
ــاق  ــم اتفـ ــا حـــدودی هـ ــه تـ ــود کـ ــری بـ بزرگ تریـــن خطـ
ـــود ظهـــور  ـــن اســـتحاله ها در ســـایۀ نب ـــاده اســـت و ای افت
و بـــروز جبهه هـــا اتفـــاق می افتـــد. غـــرور و تعصب هـــای 

بیجـــا و قبیله گرایـــی، بـــه طـــرز جـــدی وجـــود دارد.
ــۀ انقـــالب در کل  ــئله های جـــدی جبهـ یکـــی از مسـ
ــود دارد،  ــادت در آن وجـ ــور اخـــالق اســـت؛ حسـ کشـ
ــه کســـی  ــود کـ ــا می شـ ــود دارد، بارهـ ُعجـــب در آن وجـ
زمیـــن می خـــورد و بقیـــه خوش حـــال می شـــوند، کســـی 
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»فعل اخالقی در مکتب 
رسول اکرم)ص( اولین 

مشخصه اش همین است 
که تقاضای ستایش و 
سپاس و آفرین دارد؛ 

یعنی هرکس که می بیند 
یا می شنود، به این کار 

احترام می گذارد و آفرین 
می گوید.«
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رشـــد می کنـــد و بقیـــه حـــرص می خورنـــد. این هـــا مشـــکالت اخالقـــی 
ــود دارد. ــه وجـ ــدد در جبهـ ــورت متعـ ــه به صـ اســـت کـ

ــازی  ــۀ جبهه سـ ــم را در زمینـ ــائل اخالقـــی مهـ ــه، برخـــی مسـ در ادامـ
ــم. بررســـی می کنیـ

گفتار اول:  تفرقه و واگرایی
ــری طبیعـــی اســـت و در  ــا امـ ــقاق در بیـــن گروه هـ واگرایـــی و انشـ
دارد.  ــود  وجـ ــاً  طبیعتـ هـــم  فرهنگـــی  ــر  غیـ و  فرهنگـــی  ــای  جریان هـ
متأســـفانه بعضـــی از مشـــکالت درون جبهـــه ای مـــا به خاطر فعالیت های 
جبهـــۀ دشـــمن نیســـت؛ بلکـــه به خاطـــر ایـــن اســـت کـــه مـــا نتوانســـته ایم 
هم گرایـــی الزم را ایجـــاد کنیـــم و افـــراد دچـــار واگرایـــی می شـــوند. بعضـــی 
ــرد؛  ــرای آن کاری کـ ــوان بـ ــر اســـت و نمی تـ ــم اجتناب ناپذیـ ــا هـ از آن هـ
دلیـــل ایـــن مســـئله ایـــن اســـت کـــه وقتـــی اعضـــای جبهـــه، خودشـــان را 
کمتـــر از فضـــای قرارگاهـــی نمی داننـــد و فعالیت هـــای خودشـــان را فراتـــر 
از مجموعـــه ای مثـــل مجموعـــۀ جبهـــه انجـــام می دهنـــد، واگرایـــی هـــم 
اتفـــاق می افتـــد. تـــا زمانـــی کـــه همدیگـــر را قبـــول نکنیـــم و بـــا هـــم ســـر 
ــه،  ــم زد و نتیجـ ــاق بزرگـــی را رقـ ــوان اتفـ ــینیم، نمی تـ ــفره ننشـ یـــک سـ
ــر  ــال حاضـ ــه در حـ ــود کـ ــدازی می شـ ــای خودتک تیرانـ همیـــن پندارهـ
وجـــود دارنـــد. مقـــام معظـــم رهبـــری هـــم در یکـــی از صحبت هایشـــان بـــه 
ایـــن مســـئله اشـــاره می کننـــد کـــه یکـــی از نقـــاط مثبـــت فضـــای غـــرب این 

اســـت کـــه کارهایشـــان را جمعـــی انجـــام می دهنـــد و متشـــکل می شـــوند 
و تفاوتشـــان بـــا مـــا شـــرقی ها ایـــن اســـت کـــه مـــا خیلـــی هم گرایـــی نداریـــم 
و بـــه واگرایـــی دچاریـــم و فـــردی کار می کنیـــم. ایشـــان بـــه ورزش هـــای 
جمعی و ورزش های فردی اشـــاره می کنند که در شـــرق بیشـــتر کونگفو 
و تکوانـــدو و کشـــتی برقـــرار اســـت. بـــا وجـــود اینکـــه جریان هـــا و عناصـــر 
جبهه هـــا و تشـــکیالت مـــا سعیشـــان بـــر جدا نشـــدن و اصـــالح و تغییـــر در 
رفتـــار و مانـــدن در جبهـــه اســـت، متأســـفانه ضعـــف بســـیار بـــزرگ مـــا ایـــن 
اســـت کـــه خیلـــی ســـخت دور هـــم جمـــع می شـــویم. به طـــور مثال انســـان 
گاهـــی بـــا افـــراد هیئتـــی مواجـــه می شـــود کـــه جنسشـــان خیلـــی متفـــاوت 
ـــوان آن هـــا را حزب اللهـــی نامیـــد؛  اســـت و اهـــل توســـل هســـتند و می ت
امـــا دور هـــم جمـــع کـــردن ایـــن افـــراد خیلـــی ســـخت اســـت. مـــا در جبهـــۀ 
خـــودی فقـــط تقســـیم ســـراغ داریـــم. یعنـــی از امـــت حزب اللـــه بـــه چـــپ 
و راســـت تبدیـــل شـــده ایم و از راســـت بـــه راســـت ســـنتی و حزب اللهـــی 
افراطـــی و... تبدیـــل شـــده ایم، در حالـــی کـــه توســـیع و جبهه ســـازی در 
رونـــد کار انقـــالب به نـــدرت دیـــده می شـــود. بنابرایـــن اختـــالف و تفرقـــه 
در بیـــن جریانـــات فرهنگـــی، مشـــکلی اســـت کـــه خطـــرش احســـاس 

می شـــود و بایـــد در برطرف کـــردن آن تـــالش کنیـــم.
ذکر برخی مسائل برای رفع واگرایی ها الزامی به نظر می رسد؛ از جمله: 

1. بایـــد در اعتـــالی معنـــوی اعضـــای جبهـــه، رواج اخـــالق و محوریـــت 
اخـــالق در بیـــن ایشـــان تـــالش کنیـــم. مطرح کـــردن و هشـــداردادن ایـــن 
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کـــه مـــا دشـــمنی داریـــم کـــه در مقابلمـــان ایســـتاده و فعالیـــت می کنـــد؛ 
دشـــمن منســـجم شـــده اســـت و مـــا هـــم بایـــد منســـجم بشـــویم؛ نکتـــۀ 
مهمـــی اســـت کـــه بـــر دوش همـــۀ ماســـت و بایـــد آن را مـــدام بـــه دوســـتان 

گوشـــزد کنیـــم.
2. مســـئله ای جـــدی کـــه می توانـــد زمینـــۀ تفرقـــه و واگرایـــی را در بیـــن 
ــگاه  ــوان اشـــخاص در جایـ ــتفاده نکردن از تـ ــد، اسـ ــاد کنـ ــا ایجـ گروه هـ
ـــه ای  ـــی اســـت کـــه کار به گون ـــن ضعـــف مدیریت مناســـب آن هاســـت. ای
تعریـــف نشـــده تـــا انســـان های توانمنـــد به درســـتی نقش آفرینـــی کننـــد. 
فـــرد وقتـــی می بینـــد نقشـــی نـــدارد یـــا درگیـــر عملیاتـــی واقعـــی نیســـت، 
ــدان  ــه میـ ــانی بـ ــد، کسـ ــات واقعـــی باشـ ــد. وقتـــی عملیـ ــر نمی آیـ دیگـ
ــوع در برخـــی  ایـــن موضـ ــد.  ــان نمی گنجـ ــاور انسـ بـ ــه در  ــد کـ می آینـ
عملیات هـــای واقعـــی تجربـــه شـــده اســـت. در ایـــن عملیات هـــا کســـانی 
بـــه قـــرارگاه آمدنـــد کـــه اگـــر گفتـــه می شـــد بودجـــه می دهیـــم، شـــاید 
نمی آمدنـــد. در چنیـــن عملیات هایـــی شـــخص احســـاس می کـــرد کـــه 

اگـــر بیایـــد، نقشـــی دارد و بـــرای همیـــن می آمدنـــد.
ـــاد  ـــارۀ یکدیگـــر زی 3. دشـــمن و شـــیطان، حساســـیت های مـــا را درب
کرده اســـت. تمرکز شـــیطان بیشـــتر این شـــده که فرمان ولی خدا روی 
زمیـــن بمانـــد. مـــا روزانـــه هرجایـــی می رویـــم، می بینیـــم یـــک هیئـــت، بـــه 
دو هیئت تجزیه شـــده اســـت. فالن مجموعه ســـه تکه شـــده اســـت. آن 
یکـــی بـــا دیگـــری درگیـــر اســـت. مـــا که قـــرار بود با مســـیحی ها و یهودی ها 

جمـــع شـــویم! در حـــال حاضـــر بـــا همدیگـــر 90درصـــد مشـــترکات داریـــم؛ 
در حالـــی کـــه تمـــام توانمـــان صـــرف دعـــوا ســـر آن 10درصـــد اســـت. ایـــن 
علیـــه آن مقالـــه می دهـــد و آن جـــواب ایـــن را می دهـــد؛ نقـــش شـــیطان 
این گونـــه اســـت. در حالـــی کـــه دشـــمن از گوگـــوش تـــا ســـروش را جمـــع 
می کنـــد و از هرکـــدام اســـتفاده و عملیاتـــش را اجـــرا می کنـــد. مثـــاًل مـــا 
نیـــروی اهـــل عملیـــات روانـــی داریـــم؛ امـــا دو ســـوم جبهـــۀ خودمـــان بـــر 
ســـر مســـائل کوچـــک بـــا او مشـــکل دارنـــد. ایـــن یـــک مشـــکل اســـت. بـــه 
نظـــر می رســـد راهـــکار حـــل ایـــن مشـــکل ایـــن اســـت کـــه مـــا تـــالش کنیـــم 
ایـــن تفکـــر را در بیـــن فعـــاالن فرهنگـــی و دغدغه منـــد انقـــالب اســـالمی 
ایجـــاد کنیـــم کـــه بـــر اســـاس جملـــۀ معـــروف شـــهید بهشـــتی، بتوانیـــم بـــا 
افـــرادی کـــه حتـــی درصـــدی تفکراتشـــان بـــا مـــا نزدیـــک اســـت، فعالیـــت 
انجـــام بدهیـــم. قطعـــاً در ایـــن حالـــت زمینـــۀ شـــکل گیری جبهـــه فراهـــم 

می شـــود. 
4. گاهـــی اوقـــات واگرایی هـــا بایـــد نزدیک تـــر تحلیـــل شـــوند؛ وقتـــی 
ــاق  ــی اتفـ ــم، خیلـ ــا می نگریـ ــی از واگرایی هـ ــه بعضـ ــه از نزدیـــک بـ کـ
بـــدی نیســـتند؛ به عنـــوان مثـــال در مســـئلۀ هیئـــت، واگرایـــی را مکـــرراً 
ـــزرگ  ـــرای کارهـــای ب ـــی ب ـــت کالن ـــم؛ چـــون هیئـــت مدیری ـــه کرده ای تجرب
نیســـت. عناصـــر هنگامـــی کـــه بـــزرگ می شـــوند، تـــاب و تحمـــل محیطـــی 
کوچـــک را ندارنـــد. ظرفیـــت دارنـــد و می خواهنـــد آن را آزاد کننـــد و ایـــن 
محیـــط، دیگـــر کشـــش نـــدارد و ناچـــار تکثیـــر می شـــوند. محیـــط قبلـــی 
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هـــم تضعیـــف نخواهـــد شـــد و از بیـــن نمـــی رود؛ بلکـــه جـــای بزرگ تـــر 
دیگـــری ایجـــاد می شـــود. البتـــه بهتـــر اســـت کـــه محیـــط ســـابق بزرگ تـــر و 
قوی تـــر شـــود و کار قبلـــی تضعیـــف نشـــود و از بیـــن نـــرود. در ایـــن صورت 

می تـــوان گفـــت بعضـــی از واگرایی هـــا مضـــر نیســـت.

گفتار دوم:  غرور و عالقه به تک روی
ــارکت  مشـ ــۀ  تجربـ ــر  کمتـ فرهنگـــی  ــازی  جبهه سـ ــیر  مسـ در  ــا  مـ
داشـــته ایم. هم افزایـــی آن گونـــه کـــه مطلـــوب ماســـت، شـــکل نگرفتـــه 
اســـت. متأســـفانه به لحـــاظ اینکـــه ایـــن تشـــکل ها و مؤسســـات خـــودرو 
ــر کار  ــرور فرهنگـــی و نوعـــی مقاومـــت در برابـ ــد، نوعـــی غـ ــار آمده انـ بـ
ـــا  ـــاً فردگـــرا ی ـــن دلیـــل عمدت ـــه همی ـــده می شـــود. ب جمعـــی در آن هـــا دی
تشـــکل گرای خـــاص هســـتند. شـــاید بتـــوان کلمـــۀ قبیله گـــرا را بـــرای ایـــن 
حالـــت بـــه کار بـــرد. متأســـفانه ایـــن روحیـــۀ قبیله گرایـــی حاکـــم اســـت. 
در حالـــی کـــه ایـــن روحیـــه، مخـــل فضـــای جبهـــه ای خواهـــد بـــود؛ زیـــرا 
نظرهـــا و منیّت هایـــی کـــه در بیـــن برخـــی فعـــاالن فرهنگـــی وجـــود دارد 
و اینکـــه خـــود را باالتـــر از دیگـــران می بیننـــد، مانـــع از ایـــن می شـــود کـــه 
کاری منســـجم و متشـــکل و جبهـــه ای شـــکل بگیـــرد. می تـــوان گفـــت کـــه 
تمـــام ایـــن حـــاالت بـــه انانیـــت برمی گـــردد. به طـــور مثـــال، اگـــر کارگروهـــی 
ــر  ــهر دیگـ ــه ای در شـ ــد و مؤسسـ ــه ای در حالـــت فعالیـــت باشـ در نقطـ
آمادگـــی خـــود را بـــرای همـــکاری اعـــالم کنـــد، بایـــد همـــکاری او را پذیرفت 

و بخشـــی از کار را بـــه او ســـپرد؛ امـــا بعضـــاً بـــا مانع تراشـــی های بیجـــا 
ــود. گاهـــی  ــکاری داده نمی شـ ــازۀ همـ ــر اجـ ــای دیگـ ــراد و گروه هـ ــه افـ بـ
مـــا در ایـــن مقام هـــا گیـــر کرده ایـــم و یادمـــان رفتـــه اســـت کـــه بـــرای چـــه 
آمده ایـــم. مـــا نبایـــد فقـــط خودمـــان را ببینیـــم؛ زیـــرا فقـــط یـــک کارگـــروه 
نیســـتیم. وقتـــی این طـــور می شـــود، منیــّـت مهـــم می شـــود؛ گـــروه مـــن، 
ـــد  ـــن آســـیبی اســـت کـــه بای ـــد مـــن، موکـــب مـــن مهـــم می شـــود و ای بان

جلویـــش گرفتـــه شـــود.
بـــه نظـــر می رســـد کـــه در جبهـــۀ فرهنگـــی حتمـــاً باید حدیث هشـــتم از 
کتـــاب چهل حدیـــث امـــام تدریـــس شـــود و همـــه آن را بخواننـــد. حدیـــث 
از رســـول خـــدا اســـت کـــه فرمودنـــد: »اگـــر در کســـی مثقـــال ذره ای 
عصبیـــت و تعصـــب باشـــد، او بـــه مـــرگ جاهلیـــت از دنیـــا مـــی رود.« بعـــد 
امـــام عصبیـــت مذمـــوم و ممـــدوح را تشـــریح می کنـــد: »اگر تعلق به این 
باشـــد کـــه دیـــن مـــن، ولـــو دیـــن اســـالم، دیـــن حـــق اســـت، به خاطـــر اینکـــه 
ـــه به خاطـــر اینکـــه اســـالم  ـــن را دوســـت داری؛ ن ـــن دی ـــو مســـلمانی، ای ت
دیـــن حـــق اســـت. ایـــن یـــک نـــوع عصبیـــت اســـت. می گویـــد مســـجد 
مـــن، اســـتاد مـــن، ولـــو اســـتاد تـــو اســـتاد اخـــالق نـــاب عالـــم باشـــد؛ امـــا اگر 
بـــه جهـــت تعلـــق و ارتبـــاط بـــا او و منیــّـت، احســـاس عالقـــه بکنـــی، ایـــن 
یعنـــی عصبیـــت.« جبهـــۀ فرهنگـــی بایـــد ایـــن حدیـــث هشـــتم حضـــرت 
امـــام را خیلـــی در تـــذکار جمعـــی اش بـــه کار ببـــرد. متأســـفانه این هـــا را بـــه 
کار نبرده ایـــم. بایـــد از خودمـــان شـــروع کنیـــم. گاهـــی کـــه بـــه خـــود نـــگاه 



118

ی 
ساز

هه 
جب

 
می

سال
ب ا

قال
ی ان

دم
 مر

گی
هن

 فر
هه

جب
ن 

اال
 فع

ی از
داد

 تع
ظر

 من
از

می کنیـــم، می بینـــم گرفتـــار ایـــن مثقـــال ذرۀ خردل هـــای تعلـــق هســـتیم. 
مثـــاًل فکـــر می کنیـــم جبهـــۀ فرهنگـــی اســـتان مـــا نبایـــد از جبهـــۀ فرهنگـــی 
یـــا از تشـــکل فـــالن اســـتان عقـــب بمانـــد. ایـــن نمی گـــذارد جبهـــه ظهـــور 
پیـــدا کنـــد و ناخواســـته مـــا را بـــه قبیلـــه  تبدیـــل می کنـــد و قبیله گرایـــی 
طبـــق ایـــن معنـــای حضـــرت امـــام، یعنـــی روح جاهلیـــت. گاهـــی اوقـــات، 
بـــدون رعایـــت ایـــن رقابت هـــا ســـراغ روایـــت می رویـــم و دلمـــان می گیـــرد 
و می خواهیـــم کاری بکنیـــم و ایـــن، برکـــت را می گیـــرد. مـــا از ایـــن جهـــت 

صدمـــه دیده  ایـــم.

گفتار سوم:  تربیت جمعی و تقوای تشکیالتی
از عوامـــل تأثیرگـــذار در ایجـــاد جبهـــه، تقـــوای تشـــکیالتی اســـت. تـــا 
زمانـــی کـــه تقـــوای تشـــکیالتی و تعهـــدِ الزم نباشـــد، گرچـــه رکـــن انســـانی 
وجود دارد و افراد هســـتند، جبهه تشـــکیل نمی شـــود. تحمل همدیگر 
منـــوط بـــه ایـــن اســـت کـــه مـــا تقـــوای تشـــکیالتی داشـــته باشـــیم. با حفظ 
تقـــوای تشـــکیالتی اســـت کـــه شـــبکه شـــکل می گیـــرد، نـــه بـــا دســـتور مـــا.

مصادیق تقوای تشکیالتی و کار جمعی

اســـاس مســـئله در کار تشـــکیالتی، الزامـــات تربیتـــی اســـت کـــه بایـــد 
بنشـــینیم و مصادیـــق آن را بـــه  دســـت بیاوریـــم و رعایـــت کنیـــم.

مصادیـــق  از  ــلیقه ها  سـ اختـــالف  ــذاری  تأثیرگـ از  ــری  جلوگیـ  .1

ــم اختـــالِف  ــا هـ ــاً بـ ــا طبیعتـ ــود. مـ تربیـــت جمعـــی محســـوب می شـ
ســـلیقه داریـــم و روش هـــای کاری مـــان بـــا هـــم فـــرق می کنـــد. اگـــر بـــه 
ایـــن الزامـــات توجـــه کنیـــم، تقـــوای تشـــکیالتی بـــه مـــا امـــر می کنـــد 
کـــه امـــروز اختـــالِف ســـلیقه را کنـــار بگذاریـــم و در مســـیر جبهه ســـازی 
حرکـــت کنیـــم. ایـــن اتفاقـــی بـــزرگ و کاری ســـخت اســـت. در حقیقـــت 
نبـــرد در جنـــگ نـــرم و جبهـــۀ فرهنگـــی ســـخت تر از جهـــاد ســـال های 
ــا  بـ ــه  ــا در مواجهـ ــرا مـ ــاع مقـــدس و جنـــگ ســـخت اســـت؛ زیـ دفـ
دشـــمنی هســـتیم کـــه از روشـــی اســـتفاده می کنـــد کـــه شـــیطان از 
آن راه، مـــا را بـــه انحـــراف می کشـــاند. در جنـــگ ســـخت ابـــزار ایـــن 
نـــوع مواجهـــه خیلـــی کـــم بـــود؛ ولـــی در جنـــگ نـــرم به مراتـــب بیشـــتر 
اســـت. وقتـــی مـــا بـــا ایـــن اتفاقـــات مواجـــه می شـــویم، بایـــد حتمـــاً بـــه 

ـــم. ـــی توجـــه کنی آن الزامـــات تربیت
در زمـــان جنـــگ هشت ســـاله وقتـــی شـــهید متوســـلیان و حاج محســـن 
رضایـــی بـــا هـــم درگیـــر می شـــوند، افـــراد حاضـــر در جمـــع درگیـــری لفظـــی 
این هـــا را می بیننـــد. آنجـــا قیـــد نشـــده ایـــن اختـــالف چقـــدر زمـــان می بـــرد 
و حتـــی در مقطعـــی در مأموریـــت به انـــدازۀ مثـــاًل ده دقیقـــه وقفـــه ایجـــاد 
ــات تربیتـــی در کار تشـــکیالتی باعـــث  ــود. اخـــالق کار و الزامـ می شـ
می شـــود کـــه فرمانـــده بـــرای اینکـــه قـــوام کار از هـــم نپاشـــد، در مقابـــل 
آن جمـــع وارد شـــود و موضـــوع را تمـــام کنـــد؛ زیـــرا جمـــع، ایـــن صحنـــه و 
اختـــالف ســـلیقه را بیـــن ایـــن دو فرمانـــده می بینـــد. مـــا چطـــور در جنـــگ 
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نـــرم ایـــن تشـــابه را می خواهیـــم نشـــان بدهیـــم؟ مثـــاًل بگوییـــم اینجـــا 
اختـــال ف ســـلیقه ها و انانیــّـت را به معنـــی واقعـــی کلمـــه کنـــار بگذاریـــم که 
او زودتـــر از مـــن آمـــده اســـت یـــا مـــن زودتـــر از او آمـــده ام، مـــن تجربـــه ام 

بیشـــتر اســـت و این هایـــی کـــه در حـــال حاضـــر متـــداول اســـت.
ــات تربیتـــی در کار  ــد الزامـ ــاور بایـ ــه آن بـ ــیدن بـ ــرای رسـ ــن بـ بنابرایـ

ــم. ــاظ کنیـ تشـــکیالتی را لحـ
ــد خیلـــی روی آن کار  ــازی بایـ ــه در جبهه سـ ــائلی کـ 2. یکـــی از مسـ
ـــه ســـنت های خداســـت. اصـــاًل مـــا عناصـــر جبهه ســـاز  کنیـــم، اعتقـــاد ب
و شبکه ســـاز نیســـتیم؛ بلکـــه ایـــن اخـــالص اســـت کـــه جبهـــه را شـــکل 
می دهـــد؛ چرا کـــه یکـــی از عناصـــر جـــدی جبهه ســـازی اخـــالص اســـت. 
خداونـــد می فرمایـــد اگـــر کار خیـــری را خالصـــاً للـــه انجـــام دهیـــد و آن را از 
دیگـــران پنهـــان کنیـــد یـــا صدقـــه ای را پنهانـــی بدهیـــد، مالئکـــی هســـتند 
کـــه ایـــن را نشـــر می دهنـــد. مـــا اگـــر بخواهیـــم قلب هـــا و اراده هـــای مـــردم 
را فتـــح کنیـــم، حتمـــاً نبایـــد بـــا آن هـــا ارتبـــاط ظاهـــری و فیزیکـــی داشـــته 
باشـــیم؛ بلکـــه اگـــر عمـــل خالصـــی را بـــرای جمعـــی انجـــام دهیـــم، خـــدا 
آن کار را می بینـــد. همـــان گونـــه کـــه افـــراد در دفـــاع مقـــدس و در جبهـــه 

این طـــور بودنـــد.
ــود  وجـ ــر  عناصـ بیـــن  هم افزایـــی  و  ــکاری  همـ ــۀ  روحیـ ــد  بایـ  .3
داشـــته باشـــد. در برخـــی جاهـــا ممکـــن اســـت عناصـــر باشـــند؛ امـــا 
در  ــند.  باشـ ــته  نداشـ ــه ای  جبهـ و  تشـــکلی  کار  ــۀ  روحیـ ــفانه  متأسـ

ـــوع نقش آفرینـــی بســـیار مهـــم اســـت. مـــا عنصـــری هســـتیم  واقـــع ن
ــا کار  ــا مـ ــون بـ ــد و تاکنـ ــا را نمی شناسـ ــاًل مـ ــر مقابـــل اصـ ــه عنصـ کـ
نکـــرده اســـت. هر یـــک خـــود را در کارمـــان مجتهـــد می دانیـــم. چطـــور 
می شـــود ایـــن دو عضـــوی را کـــه آن قـــدر باهـــم ناهماهنـــگ هســـتند، 
هماهنـــگ کـــرد و بـــر ســـر یـــک ســـفره نشـــاند؟ ایـــن امـــر مهـــم فقـــط 
بـــا کمـــک تقـــوای تشـــکیالتی میســـر اســـت. امـــروزه نبـــود متفکرینـــی 
مثـــل شـــهید بهشـــتی بیـــش از هـــر زمـــان دیگـــری دیـــده می شـــود. 
ایشـــان یکـــی از معـــدود افـــرادی بـــود کـــه در زمینـــۀ متشکل ســـازی و 
تشـــکیالت اســـالمی صاحب نظـــر بودنـــد. ایشـــان می گوینـــد بنـــده بـــا 
فـــردی کـــه 50درصـــد از تفکراتـــش شـــبیه مـــن باشـــد، کار می کنـــم. 
ایـــن یکـــی از نـــکات خیلـــی حســـاس در زمینـــۀ متشکل ســـازی اســـت 
ــد.  باشـ فرهنگـــی  ــۀ  جبهـ شـــکل گیری  ــای  پایه هـ از  ــد  می توانـ ــه  کـ
ــای مختلـــف  ــداری در حوزه هـ ــه، خودمجتهدپنـ ــفانه در جبهـ متأسـ
زیـــاد اســـت و ایـــن مانـــع بزرگـــی بـــر ســـر راه تشـــکیل جبهـــه محســـوب 

ــود. می شـ
4. مســـئله ای کـــه در حـــوزۀ تدوینـــی، در صـــراط حرکـــت انقالبـــی وجود 
دارد، ایـــن اســـت کـــه بعضـــی از مســـائل از هـــم تفکیـــک نشـــده اســـت. 
ایـــن نکتـــه هـــم ناظـــر بـــه همـــان تربیت نایافتگـــی انقالبـــی اســـت. بعضـــاً 
عناصـــر مـــا در ایـــن صـــراط مســـتقیم زندگـــی اجتماعـــی و فـــردی، فـــرق 
بیـــن سیاســـت بازی و سیاســـت مداری را نمی داننـــد. تفـــاوت بیـــن تعامل 
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بـــا معاملـــه را نمی فهمنـــد. این هـــا اخالق هـــای اجتماعـــی اســـت کـــه از آن 
ـــر و آموزشـــی نبـــوده اســـت کـــه  بی بهـــره شـــده اند و اصـــاًل کرســـی و منب
این هـــا را تبییـــن کنـــد. پـــس رشـــد نمی کننـــد و تربیـــت نمی شـــوند. زعیـــم 
و راهنمایـــی هـــم در اینجـــا نبـــوده کـــه تربیـــت انجـــام بگیـــرد. در نتیجـــه 
فرهنـــگ واقعـــی جبهـــه، به معنـــای جبهـــۀ مؤمنانـــه شـــکل نگرفته اســـت. 
بعضـــی وقت هـــا به واســـطۀ دغدغـــۀ مشـــترک و دشـــمن مشـــترک، جبهۀ 
ــته  ــه ای را نداشـ ــازماِن جبهـ ــا آن سـ ــرده؛ امـ ــدا کـ ــوری پیـ فرهنگـــی ظهـ
اســـت. بـــرای همیـــن اســـت کـــه خیلی هـــا هنـــوز تفـــاوت بیـــن معاملـــه و 

تعامـــل را نمی داننـــد.
5. جلوگیـــری از رانـــت، از مصادیـــق تربیـــت جمعی در جبهۀ فرهنگی 
بـــه حســـاب می آیـــد. اینکـــه می گوییـــم رانـــت، نـــه بـــه ایـــن معنـــا کـــه ارادۀ 
رانـــت وجـــود داشـــته باشـــد؛ چـــون اصـــاًل ارادۀ رانـــت و برنامـــۀ آن نیســـت؛ 
ــا جریانـــی را  ــاًل مـ ــور می شـــود. مثـ ولـــی در عمـــل گاهـــی اوقـــات این طـ
قـــوت  و...  ــات  ارتباطـ و  ــا  رفاقت هـ و  مصلحت اندیشـــی ها  ــر  به خاطـ
می دهیـــم؛ امـــا ایـــن جریـــان، ناخـــودآگاه و ندانســـته، مانـــع جبهه ســـازی 
خودمـــان می شـــود. تکلیـــف چیـــز دیگـــری اســـت و مـــا غیـــر تکلیـــف عمـــل 
ــات  ــا و امکانـ ــا همیـــن هزینه هـ ــفانه بـ ــات متأسـ ــی اوقـ ــم. گاهـ کرده ایـ

حداقلـــی مخالـــف جبهه ســـازی اقـــدام می کنیـــم.

گفتار چهارم:  صبوری و سعۀ صدر

جبهه ســـازی بـــدون ســـعۀ صـــدر اصـــاًل ممکـــن نیســـت و چـــه بســـا بـــا 
یـــک حـــرف همه چیـــز تمـــام می شـــود و فـــرد مجبـــور شـــود از ایـــن جبهـــه 
جـــدا شـــود. کار فرهنگـــی کار زمان بـــری اســـت و نبایـــد در آن هیچ گونـــه 
شـــتابی کرد. ممکن اســـت افرادی که صبغۀ عملیاتی داشـــته باشـــند، 
اوایـــل کار معتقـــد باشـــند کـــه بایـــد ســـریع وارد کار شـــد، در حالـــی کـــه 
همـــان افـــراد بعـــد از مدتـــی، بـــه ایـــن نکتـــه می رســـند کـــه واقعـــاً ســـریع 
وارد کار نشـــدن بهتـــر اســـت. کار فرهنگـــی بـــازۀ زمانـــی طوالنی مـــدت 
ــم  ــان خیلـــی کـ ــا در  ایـــن خصـــوص صبرمـ ــفانه مـ ــد. متأسـ می خواهـ
اســـت. علـــت آن هـــم ایـــن اســـت کـــه به جـــای آنکـــه تکلیف مـــدار باشـــیم، 
نتیجه گـــرا هســـتیم؛ امـــا بـــرای اینکـــه بـــه آن هـــدف برســـیم، به ناچـــار بایـــد 
همدیگر را تحمل کنیم و دور یک میز بنشـــینیم. از طرفی دشـــمن نیز 
حساســـیت های جبهـــۀ فرهنگـــی انقـــالب را دربـــارۀ هـــر ســـاز مخالفی باال 
بـــرده اســـت کـــه ایـــن خـــود، یکـــی از موانـــع رســـیدن بـــه جبهـــۀ مطلـــوب 

تلقـــی می شـــود.

گفتار پنجم:  نفی یکدیگر
یکی از مشکالتی که در جبهه سازی وجود دارد، نپذیرفتن یکدیگر 
ــه  ــا به دلیـــل آنکـ ــم؛ امـ ــردی داریـ ــورای راهبـ ــه، شـ ــا در جبهـ اســـت. مـ
عناصـــر جبهـــه هیچ کـــدام یکدیگـــر را قبـــول ندارنـــد، نمی توانیـــم از آن 
اســـتفاده کنیـــم. وقتـــی عناصـــر جبهـــه دور میـــز می نشـــینند تـــا دربـــارۀ 
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مســـئله ای صحبـــت کننـــد، در ابتـــدا چـــون مســـئله ملمـــوس نیســـت، 
تحمـــل و قبول کـــردن یکدیگـــر مقـــداری ســـخت اســـت. در حالـــی کـــه 
ـــل ملموس بـــودن مســـئله، این گونـــه نیســـت.  در جنـــگ ســـخت به دلی
متأســـفانه مـــا در ایـــن خصـــوص ایـــرادات و ســـختی بســـیار زیـــادی داریم؛ 
چرا کـــه گاهـــی یکدیگـــر را در حـــد تکفیـــر پاییـــن می آوریـــم و حتـــی تکفیـــر 
می کنیـــم. در زندگـــی مورچه هـــا کارگـــر بـــه ملکـــه کار نـــدارد و ملکـــه بـــه 
ســـرباز کار نـــدارد و هرکســـی وظیفـــۀ خـــودش را انجـــام می دهـــد. مـــا 
اگـــر بتوانیـــم حداقـــل انـــدازۀ مورچه هـــا تقســـیم وظایـــف کنیـــم، موفق تـــر 
می شـــویم؛ امـــا متأســـفانه در جبهـــۀ خـــودی دائـــم در حـــال نقـــد همدیگـــر 

هستیم.

از جمله عوامل نفی یکدیگر در جبهۀ فرهنگی

1. یکـــی از دالیـــل نفـــی همدیگـــر، منیــّـت اســـت. شـــاید بتـــوان گفـــت 
یکـــی از دالیـــِل ایـــن حجـــم از نفی کردن هـــا ایـــن اســـت کـــه بیشـــتر افـــراد 
بـــدون توجـــه بـــه افـــراد یـــا مجموعه هـــای هم شـــهری یـــا هم اســـتانی، مثـــاًل 
خـــود را تک تیرانـــداز می داننـــد. در حالـــی کـــه تک تیرانـــداز هـــم مســـتقل 
نیســـت و در جنـــگ ســـخت، کار تک تیرانـــداز هـــم حساب شـــده اســـت. 
اگـــر واقعـــاً ایـــن مفهـــوم را درســـت دریابیـــم، قطعـــاً گروه هـــا، به راحتـــی 
ــعار تـــن  ــه آن شـ ــد و بـ ــد برمی گزیننـ ــعار واحـ ــد، شـ ــم می آینـ ــرد هـ گـ
ــم  ــار هـ ــای مختلـــف فرهنگـــی و اجتماعـــی کنـ ــد؛ مجموعه هـ می دهنـ

جمـــع می شـــوند. شـــاید هنـــوز ایـــن نـــگاه، کامـــاًل ایجـــاد نشـــده اســـت 
و هنـــوز بـــرای رســـیدن بـــه آن مرحلـــه کـــه به معنـــای واقعـــی کلمـــه یـــک 

جبهـــه باشـــیم، فاصلـــه داریـــم.
2. گاهـــی فـــردی بـــاالی ســـر تشـــکل یـــا گروهـــی اســـت کـــه نبایـــد باشـــد 
یـــا از توانایـــی الزم بـــرای انجـــام وظیفـــۀ خـــود برخـــوردار نیســـت و ایـــن 
یـــک مشـــکل اســـت. بـــرای حـــل ایـــن مشـــکل هـــم الزم اســـت مـــا بـــرای 
ــم.  ــرار دهیـ ــتیبانی قـ ــای مختلـــف پشـ ــای مختلـــف در حیطه هـ گروه هـ
در ایـــن حالـــت پشـــتیبان موظـــف اســـت مرتـــب بـــا آن افـــراد در تمـــاس 
باشـــد، آخریـــن وضعیـــت آن هـــا را بدانـــد و در زمـــان شـــروع هـــر اتفاقـــی 
کـــه مطلـــوب جبهـــه نیســـت، جلویـــش را بگیـــرد. در جایـــی کـــه پشـــتیبان 
ــتاد و خـــوب کار  ــد ایسـ ــرپا خواهـ ــه سـ ــد، جبهـ خـــوب حمایـــت می کنـ
می کنـــد. به شـــرط اینکـــه پشـــتیبان مرتـــب در تمـــاس باشـــد و خدماتـــی 

ـــه آن مجموعه هـــا بدهـــد. ـــد، ب را کـــه بای
3. یکی از دالیلی که باعث می شـــود مجموعه ها باهم درگیر شـــوند 
و همدیگـــر را قبـــول نکننـــد، ایـــن اســـت کـــه هـــدف را نمی شناســـند؛ زیـــرا 
درگیـــری زمانـــی ایجـــاد می شـــود کـــه هرکســـی و هـــر مجموعـــه ای فقـــط 
خـــودش را ببینـــد. البتـــه قطعـــاً منظـــور ایـــن نیســـت کـــه فـــرد حتمـــاً بایـــد 
بقیـــه را بپذیـــرد. خیلـــی از مجموعه هـــا هســـتند کـــه بـــا همدیگـــر رقابـــت 
می کننـــد و بـــا همدیگـــر اختـــالف دارنـــد؛ ولـــی در یـــک جبهـــه هســـتند و 
یکدیگـــر را نفـــی نمی کننـــد. یکـــی از راه هـــای مقابلـــه بـــا ایـــن مســـئله، 
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ــر  ــا و عناصـ ــاًل گروه هـ ــانی دقیـــق اســـت. مثـ ــازی و اطالع رسـ شفاف سـ
جبهـــه در نشســـت هایی کـــه ایجـــاد می شـــود، شـــرکت کننـــد و بـــا دعـــوت 
از افراد باتجربه و اســـتادان متخصص دربارۀ موضع گیری های دشـــمن 
کامـــاًل روشـــن شـــوند و بـــرای آن هـــا توضیـــح داده شـــود کـــه هـــدف همـــۀ 
مـــا یکـــی اســـت و آن  هـــم دفـــاع از انقـــالب اســـت. مثـــاًل بگوییـــم شـــما در 
خصـــوص عفـــاف و حجـــاب تـــالش می کنیـــد، آن مجموعـــه هـــم در حـــال 
تـــالش اســـت، هدفتـــان یکـــی اســـت و آن گســـترش فرهنـــگ عفـــاف و 
حجـــاب اســـت. دشـــمن هـــم در مقابـــل شـــما ایســـتاده اســـت. افـــراد بایـــد 
کامـــاًل توجیـــه شـــوند؛ چراکـــه وقتـــی ایـــن شـــناخت صـــورت بگیـــرد کـــه مـــا 
جبهـــه را بـــرای مقابلـــه تشـــکیل می دهیـــم و آن نقطـــۀ مقابلـــه ای را کـــه 
بایـــد صـــورت بگیـــرد، تشـــریح کنیـــم، قطعـــاً وقتـــی روشـــن شـــدند و هدف 
برایشـــان مشـــخص شـــد، دیگـــر دلیلـــی نـــدارد کـــه یکدیگـــر را نفـــی کننـــد.

4. یکـــی از دالیـــل نفـــی یکدیگـــر در جبهـــۀ فرهنگـــی و جنـــگ نـــرم، 
تحلیل های غلط از اشـــتباهات دیگران اســـت. در جبهه ســـازی فرهنگی 
کارهـــای زیـــادی انجـــام شـــده اســـت؛ امـــا راه زیـــادی هـــم مانـــده اســـت. 
خیلـــی از مســـیرها را هـــم رفته ایـــم و بعضـــی جاهـــا بـــه خطـــا رفته ایـــم. چـــه 
بســـا امـــروز بـــه ایـــن نتیجـــه برســـیم کـــه فـــالن حرکـــت در ســـال اشـــتباه 
بـــود. اساســـاً چیـــزی کـــه نبایـــد مـــا را بـــه تحلیل هـــای غلـــط برســـاند، ایـــن 
اســـت کـــه جبهـــۀ فرهنگـــی انقالب با تمـــام داشـــته هایش، با اقتضائاتی 
کـــه داشـــته، در اوضـــاع خاصـــی پیـــش رفتـــه اســـت. ایـــن اشـــتباه اســـت 

اگـــر بگوییـــم آنجـــا مـــا خطـــا کردیـــم و اشـــخاصی کـــه آن روز آنجـــا بودنـــد، 
نبایـــد ایـــن کار را می کردنـــد و بایـــد کار دیگـــری انجـــام می دادنـــد یـــا اینکـــه 
فـــالن کار، غلـــط یـــا درســـت بـــود؛ زیـــرا مـــا همـــه بـــا هـــم ایـــن کار را انجـــام 
داده ایـــم. آرایـــش جبهـــه هـــم به گونـــه ای بـــوده اســـت کـــه مـــا در یـــک 
جـــا بوده ایـــم، دیگـــری جـــای دیگـــر بـــوده اســـت. البتـــه نبایـــد بـــا ایـــن کار 
خطاهـــای همـــه را توجیـــه کنیـــم، شـــاید همـــان موقـــع هـــم دو نفـــر حـــرف 
متفاوتـــی می زدنـــد؛ ولـــی بالأخـــره آنچـــه کـــه بـــه وقـــوع پیوســـته، برآینـــدی 
کلـــی از مجموعـــۀ نظرهـــا بـــوده اســـت. چیـــزی بـــوده اســـت کـــه آن موقـــع 
می توانســـته انجـــام شـــود. اگـــر امـــروز پـــس از این همـــه تجربـــه بـــه ایـــن 
نتیجـــه رســـیده ایم کـــه تصمیـــم ســـال اشـــتباه بـــود، حـــق نداریـــم ســـراغ 
یـــک فـــرد برویـــم و به تنهایـــی او را مؤاخـــذه کنیـــم؛ زیـــرا همـــۀ مـــا بـــا هـــم 
بوده ایـــم. ایـــن به دلیـــل تجربـــه و علـــم بیشـــتر نســـبت بـــه آن روز اســـت 
کـــه متوجـــه اشـــتباه شـــده ایم؛ چرا کـــه ایـــن حرف هـــا مـــا را دچـــار واگرایـــی 
می کنـــد. پـــس بایـــد در ایـــن فضـــا صحبـــت کنیـــم. البتـــه می تـــوان بـــه 
تحلیـــل وقایـــع پرداخـــت. در واقـــع محکوم کـــردن افـــراد بـــا نقد کـــردن 

کارهـــا فـــرق دارد.

مـــا هرچنـــد نفـــر کـــه باشـــیم، بـــاز کـــم هســـتیم و تـــا آنجا کـــه می توانیم، 
بایـــد جبهـــه را گســـترده کنیـــم. یـــک روز یـــک نفـــر وســـط یـــک اشـــتباه 
بـــوده اســـت و یـــک نفـــر دیگـــر وســـط پیـــروزی. ایـــن مســـئله نبایـــد باعـــث 
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شـــود کـــه مـــا جبهـــه را تخطئـــه کنیـــم. بنابرایـــن مجموعه هـــای فرهنگـــی 
شـــهر یـــا اســـتان بایـــد احســـاس کننـــد کـــه واقعـــاً همگـــی بـــا هـــم در یـــک 
جبهـــه می جنگنـــد؛ خودشـــان را بـــه معنـــای بـــد، رقیـــب هـــم نبیننـــد. 
اصـــل رقابـــت در مســـائل فرهنگـــی خـــوب اســـت: »و ســـارُِعوا إلـــی َمغفِرهٍ 
ـــی اگـــر  ـــدارد؛ ول ـــه باشـــد، عیـــب ن ـــن آی ـــای ای ـــم.«1  اگـــر به معن ُِّک ـــن رَب مِ
مجموعـــه ای خیـــال کنـــد مجموعـــۀ دیگـــر اصـــاًل کار نمی کنـــد، ایـــن یعنـــی 

جبهـــه رخ نـــداده اســـت.

گفتار ششم:  روابط دوستانه و اخوتی
در تشـــکیالت عـــالوه بـــر تزریـــق فکـــر، محبـــت هـــم بایـــد ایجـــاد شـــود. 
اگـــر فکـــر خـــوب تزریـــق کنیـــم، ولـــی محبـــت را در آن تشـــکیالت نداشـــته 
باشـــیم، هیـــچ اتفاقـــی نخواهـــد افتـــاد؛ زیـــرا باطـــن جبهـــه محبـــت اســـت؛ 
تـــا وقتـــی عناصـــر جبهـــه همدیگـــر را در سلســـلۀ والیـــت دوســـت نداشـــته 
ــی  ــا وقتـ ــا محبـــت(، تـ ــراه بـ ــون والیـــت یعنـــی اطاعـــت همـ ــند )چـ باشـ
ــا  ــر دعـ ــرای همدیگـ ــد، شـــب ها بـ ــان نداننـ ــر را درد خودشـ درد یکدیگـ
نکننـــد، احـــوال همدیگـــر را نپرســـند، جبهـــه درســـت نمی شـــود و بـــرای 
کوچک تریـــن مســـئله بیـــن آن هـــا واگرایـــی رخ می دهـــد؛ چـــون دوســـت 
و رفیـــق همدیگـــر نیســـتند. ولـــی اگـــر بـــا  هـــم دوســـت و صمیمـــی شـــوند، 
چنیـــن اتفاقـــی نمی افتـــد. بنابرایـــن بایـــد بـــا ارتبـــاط خانوادگـــی، اردو، 
هدیـــه دادن، عیـــادت از همدیگـــر در زمـــان بیمـــاری و... بیـــن اعضـــای 

1. آل عمران آیه ۱۳۳.

جبهـــه محبـــت ایجـــاد کنیـــم تـــا همدیگـــر را دوســـت داشـــته باشـــند و بـــه 
همدیگـــر عشـــق بورزنـــد. لـــزوم شـــکل گرفتن بـــرادری در شـــبکه و جبهـــه 
هـــم مبنـــای قرآنـــی دارد: خداونـــد متعـــال در قـــرآن می فرمایـــد: »إنّمـــا 
الُمؤمِنـــون إخـــوَهٌ«2،  تـــا بـــرادر هـــم نباشـــیم، نمی توانیـــم عملیـــات کنیـــم. 
اگـــر بـــرادر هـــم شـــده باشـــیم، در عملیـــات فـــدای همدیگـــر می شـــویم. 
مبنـــای روایـــی بـــرادری هـــم ایـــن اســـت: امام باقـــر بـــه ابوطالـــب کابلـــی 
فرمونـــد: »اگـــر کســـی مـــا را دوســـت داشـــته باشـــد، محبـــت مـــا باعـــث 
تطهیـــر قلبـــش می شـــود و اگـــر کســـی قلبـــش تطهیـــر شـــد، تســـلیم مـــا 
می شـــود و اگـــر کســـی تســـلیم مـــا شـــد، روز قیامـــت در امنیـــت اســـت.« 
بنابرایـــن محبـــت، تطهیـــر، تســـلیم، ســـپس امنیـــت اســـت. تســـلیمی 
ــر قلـــب  ــر قلـــب و تطهیـ ــه الزم اســـت، ناشـــی از تطهیـ ــرای جبهـ ــه بـ کـ
هـــم ناشـــی از محبـــت اســـت؛ البتـــه منظـــور فقـــط محبـــت بـــدون قیـــد 
نیســـت؛ بلکـــه منظـــور محبـــت بـــه انقـــالب اســـالمی و محبـــت بـــه والیـــت 
فقیـــه اســـت. در روایـــات دیگـــری آمـــده اســـت کـــه در زمـــان حکومـــت 
حضـــرت مهـــدی مـــردم دســـت در جیـــب هـــم می کننـــد، جیبشـــان 
جیـــب یکدیگـــر اســـت. در روز اربعیـــن در برخـــی از موکب هـــا نه تنهـــا 
غـــذا، بلکـــه پـــول هـــم می دهنـــد. ایـــن محبـــت بـــر اســـاس چیســـت؟ بـــر 
اســـاس »إّن ُحـــبَّ الُحَســـیِن یَجَمعُنـــا« یـــا حـــب انقـــالب، حـــب حضـــرت 
مهـــدی، حـــب مفاهیـــم اســـالمی و انقالبـــی و حـــب قـــرآن اســـت. اگـــر 

آن هـــا بـــا ایـــن محبـــت تربیـــت شـــوند، اوج می گیرنـــد.

2. حجرات آیه ۱۰.
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اخال ق مداری، تحمل، صبوری، خبرگیری، تواضع و ساده زیستی از 
جمله مواردی است که در ایجاد و تداوم جبهۀ فرهنگی اجتماعی 

انقالب اسالمی مؤثر هستند.
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ما از جهت عاطفی و روحی، خوشبختانه در روایات، فرهنگ و 
سیرۀ اهل بیت غنای بسیار خوبی داریم. از جمله حدیث »وُدّ 
الُمؤمِِن لِلُمؤمِن فی الله مِن أعَظِم ُشَعِب الإیمان...« و از این دست 
روایات که از نظر روحی ما را برای کار کردن کنار یکدیگر و با یکدیگر 
بودن آماده می کند. امام صادق فرمودند: »فنحن و شیعتنا حزب 
اللّه و حزب اللّه هم الغالبون.« این دست معارف، محرک کاروانی 
مؤمنان برای رسیدن به اهدافشان است. بنابراین در جبهه سازی 
دوستانه  ارتباط  محبتی،  و  اخوتی  جانب  از  کار  ارتباطی  جنبۀ 
با اهمیت  بسیار  عناصر  مسائل  حل کردن  داشتن،  خانوادگی  و 
است. در واقع باید از این حیث به اعضا و عناصر رسیدگی کرد. 
پیامبر می فرماید به دلیل  این همان چیزی است که خداوند به 
محبتت است که آدم ها دورت جمع می شوند. این اخوت، محبت 
و ارتباط دوستانه و برادرانه داشتن با عناصری که فکر می کنیم در 
جبهۀ فرهنگی قرار می گیرند، خودش عامل جبهه سازی است. ما 
را ترک  رفتارهای خصومت آور  تا  رفتاری تالش کنیم  به لحاظ  باید 
کنیم و یک سری رفتارهایی انجام دهیم که انس و الفت را بیشتر 
می کند. البته نباید به محبت و اخوت به عنوان تنها عامل جبهه ساز 
نگریست؛ زیرا اگر جایی این محبت و اخوت به دالیلی از بین رفت، 

دیگر جمع کردن عناصر حول یک مبنا خیلی سخت است.

گفتار هفتم:  عامل بودن
همـــه می دانیـــم کـــه خیلـــی از مشـــکالت مـــا در عمـــل اســـت. به عنـــوان 
مثـــال هـــزاران بـــار فریـــاد زده ایـــم کـــه بایـــد از ظرفیـــت همدیگـــر اســـتفاده 
ــا  ــرا مـ ــا ایـــن کار را انجـــام نمی دهیـــم و در آن می مانیـــم؛ زیـ کنیـــم؛ امـ
بـــه آن فعلـــی کـــه دربـــاره اش گفتمان ســـازی می کنیـــم، عامـــل نیســـتیم. 
ــران  ــه دیگـ ــم اســـت کـ ــا مهـ ــرای مـ ــم و بـ ــر حرفـــی مـــی زنیـ بنابرایـــن اگـ
هـــم آن را از مـــا بپذیرنـــد، نخســـت بایـــد خودمـــان بـــه آن عمـــل کنیـــم. 
اگـــر نخبـــگان مـــا در کالم و عمـــل واحـــد باشـــند، ایـــن خـــودش باعـــث 

ــود. ــازی می شـ جبهه سـ

گفتار هشتم:  اخالق نیکو
در جبهه ســـازی داشـــتن اخـــالق نیکـــو اهمیـــت زیـــادی دارد. عامـــل 
ــردی بداخـــالق و  ــر فـ ــازی توانایـــی مالـــی نیســـت. اگـ اصلـــی جبهه سـ
غیرصبور باشـــد، اما در عوض جیبش پر از پول باشـــد، نمی تواند افراد 
را به صـــورت واقعـــی دور خـــودش جمـــع کنـــد. بـــا اخالق مـــداری اســـت کـــه 
ـــروی انســـانی جـــذب کـــرد.  ـــۀ نی ـــوان بیشـــترین ســـرمایه را در زمین می ت
اخال ق مـــداری، تحمـــل، صبـــوری، خبرگیـــری، تواضـــع و ساده زیســـتی از 
جملـــه مـــواردی اســـت کـــه در ایجـــاد و تـــداوم جبهـــۀ فرهنگـــی اجتماعـــی 

انقـــالب اســـالمی مؤثـــر هســـتند.
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گفتار نهم:  ایثار و ازخودگذشتگی
بســـیاری از اوقـــات، ایثـــار و ازخودگذشـــتگی الزمـــۀ تشـــکیل جبهـــه 
اســـت. گاهـــی اوقـــات ممکـــن اســـت مجموعـــه ای در تقســـیم وظایـــف 
ــار  ــا و محورهـــای فعالیـــت، توانمنـــدی بیـــش از  حـــد انتظـ و عرصه هـ
داشـــته باشـــد؛ امـــا بایـــد ایثـــار کنـــد و در واقـــع از آن توانمنـــدی ذاتـــی 
خـــودش کوتـــاه بیایـــد و عرصـــه را بـــه دیگـــران واگـــذارد. در جنـــگ نـــرم 
ــا به واســـطۀ  ــم یـ ــه راه می اندازیـ ــای ایمانـــی کـ ــا جمع هـ ــم بـ می توانیـ
ـــا به واســـطۀ فعالیتـــی خـــاص افـــراد  فـــرد بزرگـــی کـــه در شـــهر داریـــم ی
را دور هـــم جمـــع کنیـــم. مثـــاًل مـــا اگـــر خـــادم ایـــن حرکـــت شـــدیم، 
بایـــد از مجموعـــۀ خودمـــان بزنیـــم، مرخصـــی بگیریـــم، تـــا بـــرادری مـــا 
را ببیننـــد کـــه بـــه میـــدان آمده ایـــم و آن هـــا هـــم بـــه میـــدان بیاینـــد 
و ایـــن واگرایـــی بـــه هم گرایـــی تبدیـــل شـــود. بـــرای داشـــتن جبهـــه ای 
ــاً  ــد و طبیعتـ ــاز دارنـ نیـ ــتگی هایی  ازخودگذشـ ــه  بـ ــا  اعضـ منســـجم، 
بـــدون ایـــن نمی شـــود. به عبارتـــی حرکت کـــردن بـــا دیگـــران مقـــداری 
ــه  ــیری کـ ــال حرکـــت در مسـ ــد؛ یعنـــی در حـ کوتاه آمـــدن می خواهـ
هرچنـــد به نظـــر خودمـــان جلوتـــر از بقیـــه هســـتیم، چـــون نظـــم ایـــن 
ـــد از چیزهایـــی  ـــی بای ـــم، در جاهای ـــه هـــم می ریزی حرکـــت جمعـــی را ب
کـــه فکـــر می کنیـــم توســـعه و پیشـــرفت ســـازمان مـــا بـــه آن هاســـت، 

صرف نظـــر کنیـــم تـــا دیگـــران را حرکـــت بدهیـــم.

گفتار دهم:  خودسازی
ــه  ــم، بـ ــد روحـــی پرداختیـ ــه بُعـ ــه بـ ــدازه کـ ــر انـ ــازی هـ در جبهه سـ
همـــان انـــدازه توانســـتیم موفـــق باشـــیم و هرقـــدر ســـراغ بُعـــد مـــادی 
رفتیـــم، نـــاکام ماندیـــم. آن مســـئلۀ مهمـــی کـــه حضـــرت امـــام و مقـــام 
معظـــم رهبـــری بـــر آن تأکیـــد می کننـــد، بحـــث ارتقـــای معنـــوی اســـت 
کـــه در کنـــار آن بایـــد رشـــد و تـــداوم ارتبـــاط معنـــوی باشـــد؛ زیـــرا آن 
چیـــزی کـــه واقعـــاً بـــه جبهـــه و جنـــگ هـــم نیـــرو مـــی داد، معنویـــت بـــود؛ 
یعنـــی مـــا هرچنـــد تدبیـــر و ســـازمان دهی و برنامه ریـــزی کنیـــم، ولـــی 
آن نقطـــۀ اتصـــال و ارتبـــاط و عمـــق معرفتـــی نباشـــد کـــه از دشـــمن 
نترســـیم، اتفـــاق مدنظـــر حاصـــل نمی شـــود. در جنـــگ نـــرم نیـــز از 
ایـــن امـــر مهـــم بی نیـــاز نیســـتیم. بـــرای موفقیـــت در کار جبهه ســـازی 
بـــه معنویـــت نیـــاز داریـــم؛ زیـــرا تقویـــت  انگیـــزه، بـــه ایمـــان و شـــناخت 
افـــراد و آن تحلیل هایـــی بســـتگی دارد کـــه هـــر انســـان بایـــد داشـــته 

باشـــد.
مـــا بایـــد از حقایـــق، واقعیـــات روز، مســـائل دشـــمن، حقیقـــت اســـالم، 
ــه  ــد و اینکـ ــاد می کنـ ــان مؤمـــن ایجـ ــه اســـالم در انسـ انگیزه هایـــی کـ
انســـان چقـــدر در ســـایۀ ایمـــان می توانـــد پرشـــتاب حرکـــت کنـــد و بعـــد 
ــر  ــه اگـ ــیم؛ چراکـ ــته باشـ ــتی داشـ ــروی، قـــدرت درک درسـ ــگاه اخـ آن نـ
ـــرای خـــود و جامعـــه  ـــد ب ـــم، بای ـــم نقـــش اخروی مـــان را ایفـــا کنی بخواهی
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ــری  ــم ایـــن عاقبت به خیـ ــر بخواهیـ ــم. اگـ ــم بزنیـ ــری را رقـ عاقبت به خیـ
شـــکل بگیـــرد، بایـــد حتمـــاً ایمـــان را در دل هـــا قـــوت ببخشـــیم و روح خـــود 
را از ایـــن طریـــق قـــوی کنیـــم. تنهـــا راه تقویـــت روح و انگیـــزۀ درونـــی، 
تقویـــت ایمـــان اســـت؛ زیـــرا درســـت اســـت کـــه سیاســـت و فرهنـــگ و 
اقتصـــاد هر کـــدام ضریبـــی دارنـــد، ارتقـــای روحـــی بایـــد اصـــل باشـــد، 

چـــون ضریبـــش باالســـت.
از جملـــه عوامـــل مهمـــی کـــه موجـــب تقویـــت ایمـــان می شـــود، بـــه 

ایـــن شـــرح اســـت:
1. معرفی الگوهای معنوی: ما الگوهای زیادی در صدر اسالم و 
در جامعۀ خودمان داشته ایم و داریم؛ علمای بزرگی که در سایۀ 
و  را معرفی  الگوها  این  باید  باالیی رسیده اند.  به مقامات  ایمان 
انگیزه های درونی را تقویت کنیم تا اعضا این افراد را الگوی خود 
قرار دهند و حرکت کنند. در دوران دفاع مقدس، رزمنده ای که 
ذهن خودش  در  را  خدا  راه  در  مجاهد  عملی  می خواست سیرۀ 
آنجا  بود.  راه  راحت ترین  که  می گشت  الگو  به دنبال  کند،  مرور 
الگو  و  راه خدا، بگردیم  می گفتیم برای رسیدنمان به مجاهد در 
پیدا کنیم. بنابراین تا فردی را پیدا می کردیم، در خوردن، گفتن، 
راه رفتن، پوشیدن، کاله پوشیدن، شیوۀ لبخند زدن و حرف زدن از او 

تقلید می کردیم و گفت وگوهایمان مثل هم می شد.
2. ارتباط واقعی با نماز: متأسفانه فعالیت ما در خصوص ترویج 

نماز کم است و کم رنگ عمل می کنیم. نماز در انس مؤمن با خداوند 
تبارک و تعالی و تحرک بخشی ظرفیت بسیار عظیمی دارد. بعضی افراد 
به نماز به عنوان حالتی انفعالی نگاه می کنند و آن را رابطه ای فردی 
می دانند؛ اما از نگاه دیگر نماز به انسان تحرک می بخشد، انگیزه را 
باال می برد و روحیۀ جهادی را باال می برد. بنابراین باید نماز را در جامعه 
به معنای واقعی کلمه و درست تبیین کنیم و باید آن نماز جهادی را در 
جامعه رونق دهیم. متأسفانه نماز و خیلی از عوامل دیگری که انگیزۀ 
مؤمن را باال می برد و حضور مؤمنانۀ افراد را در عرصه قوت می بخشد، 

خیلی کم رنگ شده است.
3. کالس اخـالق: درس اخـالق یکـی از عوامـل تأثیرگـذار در تقویـت 
ایمـان عناصـر اسـت. البتـه بایـد گفـت منظـور از کالس اخـالق لزومـاً 
ایـن نیسـت کـه کسـی بیایـد و عناصـر را موعظـه کنـد؛ بلکـه اخـالق 
عملی اسـت. اگر بخواهیم کالس اخالق برای عناصر جبهه بگذاریم، 
بـه دیـدار جانبـازان ببریـم. مقـام معظـم رهبـری  می توانیـم آن هـا را 
می فرماینـد کالس اخـالق کار تهذیبـی اسـت. ایشـان تأکیـد می کننـد 
کار تهذیبـی یعنـی طلبه هـا را ببریـد فرزنـد مرحـوم شـاه آبادی را ببینند. 
بنابرایـن موضـوع اخـالق، تهذیـب اسـت؛ یعنـی دیـدن عامـالن واقعی. 
مثـاًل اگـر در دوره ای باشـیم، عالـم عاملـی را بیاوریـم تـا دو سـه سـاعت 
بـا اعضـا گعـده1  بگیرنـد، نـه اینکه سـخنرانی کننـد و در گفت وگـوی دو 

طرفـه باشـند... .

1. گپ زدن.



ضرورت در لغت نامۀ دهخدا به معنای نیاز و حاجت و در فرهنگ فارسی عمید به معنای چیزی که به آن احتیاج داشته باشند، آمده است. ضرورت از نظر لغوی به معنای لزوم و انفکاک ناپذیری، واژه ای است که در منطق و فلسفه کاربرد دارد و در اصطالح فلسفه در جایی به کار می رود که محمولی مثل »الف« از موضوعی مثل »ب« جدایی ناپذیر باشد. در این صورت گفته می شود »الف« برای »ب« ضروری است.  ضرورت، 
هنگامی که به وجود اضافه شود )یعنی ضرورتِ وجود برای یک چیز( وجوب و هنگامی که به عدم اضافه شود )یعنی ضرورت عدم برای یک چیز(، امتناع نامیده می شود.  نظر می رسد اصل ضرورت جبهه و جبهه سازی بر کسی پوشیده نیست. همه می دانیم که دشمن با تمام توان به میدان آمده و از همۀ توان و عِده و عُدۀ خودش استفاده کرده است؛ به مقابله با انقالب اسالمی برخاسته؛ در مقابل ما صف کشیده و به شکل 

عجیبی منسجم شده است؛ جبهه تشکیل داده و برای ما برنامه ریزی می کند. سال هاست که مقام معظم رهبری هشدار و تذکر می دهند که جنگ است، جنگ فرهنگی است. حال می خواهیم با این هجمه در این سطح و با این گستردگی که از دشمنیِ دشمن تصویر شد، مقابله کنیم. چطور باید مقابله کنیم؟ باید در مقابل اقدام دشمن در هر عرصه ای با هر قابلیت و ظرفیتی، با هر سخت افزار و نرم افزاری که دشمن به 
ً متکثر و متنوع و گسترده با پیچیدگی های بسیار. لذا برای تقابل و مواجهه در این  میدان آورده است، به همان نسبت، جبهه به وجود بیاوریم؛ جبهه ای که متشکل از توان سخت افزاری و نرم افزاری و آمادگی است. همچنین حوزۀ عِده و عُده در برابر هجوم دشمن و متناسب با آن، آرایش دفاعی و گاهی آفَندی بگیرد، یعنی در صورت نیاز، آرایش تهاجمی بگیرد. امروز انقالب اسالمی در همین سطح از درگیری است؛ کامال

سطح باید به همان نسبت جبهه سازی کند، یعنی تکثر، تنوع، عمق و عقبه الزم است. همان طور که مقام معظم رهبری هم فرمودند، راهکار مقابلۀ با دشمن این است که این طرف هم جبهه تشکیل بدهیم. بنابراین، اصل تشکیل جبهه، موضوعی مسلّم است. در جبهۀ جنگ نرم، مثل زمان دفاع مقدس، آحاد مردم باید به جنگ با دشمن بیایند. باور غلطی رایج شده و آن این است که اگر ما مجموعه و تشکل بسیار بزرگی 
داشته باشیم، می توانیم موج آفرینی و جریان سازی کنیم. در حالی که این گونه نیست؛ چراکه کارهایی که تا امروز انجام شده، جواب گو نبوده است. ما هیئت ها و مؤسسات و سازمان های بسیار بزرگی داریم، ولی هیچ  یک از آن ها پاسخ گو نبوده اند. اگر بتوانیم جبهۀ بزرگ فرهنگی را مستقر کنیم، مسلّماً بر این تهاجمات، اغواگری ها و این قبیل مسائل غلبه خواهیم کرد؛ اما اگر نتوانیم جبهۀ فرهنگی با مشخصات و 

ً با شکست مواجه می شویم. اگر جبهۀ بزرگ فرهنگی مستقر گردد، مجموعه ای قدَر، قوی، پایدار و مستحکمی می شود که هم حرف برای گفتن دارد و هم اجتماعی عظیم است. جمعی که وقتی در یک جا جمع می شوند، خودِ این اجتماع، جاذبه دارد و دشمن و آن هایی را که به اشکال مختلف در مقام سنگ اندازی هستند، به گونه ای متوجه این شبکۀ عظیم و جبهۀ قدر  شاخص هایی که مدنظر است به وجود بیاوریم، کامال
می کند؛ همچنین به یأس دشمن می انجامد و برای جامعه ای که انقالب کرده و دغدغه مند است، امیدبخش است. ما در مسیر حرکت به سمت جبهۀ فرهنگی با بستری مواجه هستیم که لحظه به لحظه در حال تغییر است؛ با بستری که زمان و مکان در آن تأثیرگذار است. به فرمودۀ امام موسی صدر: در زمانه ای که تمامی مجموعه ها و جهان به صورت شبکه ای اداره می شود، اگر کسی به صورت شبکه ای و تشکیالتی کار نکند، 
ساده انگارانه است بخواهیم اهل مبارزه شویم، در ابتدا ممکن است به مبارزۀ فردی اقدام کنیم؛ اما با دقت در مبانی اسالم و آیات قرآن متوجه خواهیم شد که مسئلۀ مهم این است که باید حرکت تشکیالتی داشته باشیم. از آیاتی مانند »تعاونوا علی البر و التقوی« و همچنین آیاتی که خطاب جهاد را به صورت جمع می آورند و به اهل ایمان به صورت جمع خطاب می کنند، می توان به موضوع حرکت تشکیالتی پی برد. برای 
آنکه این جبهه قِوام پیدا کند، باید تشکیالت راه بیندازیم. برای اینکه عناصر دل سوز و انقالبی موفق باشند، باید اهداف و آرمان های انقالب را دنبال کنند و دور هم جمع شوند. زمان فعالیت فردی گذشته است و نمی توانیم این کار را بیشتر از این ادامه دهیم. ما به منظور هم افزایی در منابع و دانشمان باید اتحادها را شکل دهیم و بتوانیم به شکل گیری گروه های جدید کمک و آن ها را راهنمایی کنیم؛ چراکه با توجه به سختی 

کار جهادی، تشکل ها به هم افزایی احتیاج دارند. از سوی دیگر، زمانی که فردی بخواهد مجموعه فعالیت هایی را انجام دهد و همکاری هایی را با سایر مجموعه ها و نهادها داشته باشد و موضوعی را پیگیری کند و مطالبه ای را انجام دهد، اگر همان اقدامات در قالب جبهه شکل بگیرد، تأثیر بیشتری خواهد گذاشت. این یک بُعد مسئله است. بعد دوم این است که کنار هم قرارگرفتن افراد در قالب شبکه یا جبهه، قطعاً 
هم افزایی ایجاد می کند و این به تنهایی کمک می کند که اقدامات و اهداف و برنامه هایی که مدنظر است، به نحو بهتری شکل بگیرد و نتیجه بخش تر باشد. تشکیل جبهه می تواند بخش های دیگری از کار زمین مانده را پوشش دهد و همچنین به عناصری که سرعت و قدرت حرکتشان بسیار است و سایر نهادها نمی توانند آن ها را در دل خود نگه دارند، فضای بیشتر و گسترده تری برای کارها بدهد. خأل بزرگی که قبل از تشکیل 

قرارگاه و بنیاد فرهنگی خاتم االوصیاء احساس می شد و در حال حاضر هنوز در جریان فرهنگی وجود دارد، این است که امکان دارد در شهری تعداد بسیار زیادی فعال و عنصر تأثیرگذار فرهنگی داشته باشیم، اما این ها جبهه نیستند. ما باید باور کنیم که هیچ دو عنصر مستقل از هم وجود ندارد؛ یعنی هیچ یک از ما مستقل از دیگری، نمی توانیم مفید و مؤثر باشیم. در ارزیابی و آسیب شناسی فعالیت ها به این نتیجه 
رسیده ایم که این آسیب ها، نتیجۀ نبود کار جبهه ای است. اگر آسیب هایی که در راستای آن هدف فرهنگی وجود دارد، حل کنیم، ناخودآگاه کار جبهه ای صورت می گیرد؛ کاری که همراه با اولویت باشد؛ کاری که برآمده از پژوهش و تحقیق باشد؛ کاری که در آن اولویت ها مشخص و معین باشد؛ کاری که رصد و دیده بانیِ قبل از آن انجام شده باشد. اگر همۀ این مسائل انجام شود، در واقع مثل ماشینی است که تمام اعضا و 

بخش های مختلف آن، انسان را از جایی به مقصد دیگری می برد که آنجا نهایت هدف ماست که می خواستیم به آن برسیم. با کارهای جزیره ای و فردگرایانه و کوچک که در گوشه وکنار صورت می گیرد، نمی توان حقیقت و آن محتوای عظیم انقالب اسالمی را در جامعه محقق کرد. مشکل ما این است که نهادهایی که تعریف کرده ایم، ناکارآمدند. تعریف و هدف گذاری ما درست بوده است، اما آنچه متولد شده، ناکارآمد 
است؛ به نوعی ناقص الخلقه است. یا درست بوده و در ادامۀ راه شلوغ کاری کرده و افتاده، معلول شده، پایش قطع شده، فلج شده، قطع نخاع شده و دیگر کارایی خودش را از دست داده است. به همین دلیل مقام معظم رهبری به مسئلۀ جبهه ورود کرده اند.تعریف در لغت به معنای معرفی کردن، شناساندن، آگاهیدن، فهماندن و حقیقت امری را بیان کردن است. در معنای اصطالحی، عبارتی است که معنای هر اصطالح 

)کلمه، عبارت یا دسته ای از نمادها( یا نوع چیزی را شرح دهد. تعریف واژه به ما می گوید که هرچیز باید چه ویژگی هایی )مشخصه ها، کیفیات و خواص( داشته باشد تا آن واژه بر آن اطالق شود. در اهمیت تعریف همین بس که در فرستادن هر پیام )چه کلمه، چه جمله و چه دسته ای از نمادها(، اگر معنای اصطالحات به کاررفته در آن، بین طرفین برابر نباشد، پیام به درستی به طرفین منتقل نخواهد شد. در این وضعیت نیاز 
است که اصطالحات به کاررفته در پیام تعریف شوند. اهمیت تعریف در انواع مجادالت به اندازه ای است که با روشن شدن مفاهیم کلیدی مبهم، مورد مجادله عموماً برطرف می شود یا حداقل نقطۀ اختالف نظرها روشن می شود.  ضرورت در لغت نامۀ دهخدا به معنای نیاز و حاجت و در فرهنگ فارسی عمید به معنای چیزی که به آن احتیاج داشته باشند، آمده است. ضرورت از نظر لغوی به معنای لزوم و انفکاک ناپذیری، واژه ای 

است که در منطق و فلسفه کاربرد دارد و در اصطالح فلسفه در جایی به کار می رود که محمولی مثل »الف« از موضوعی مثل »ب« جدایی ناپذیر باشد. در این صورت گفته می شود »الف« برای »ب« ضروری است.  ضرورت، هنگامی که به وجود اضافه شود )یعنی ضرورتِ وجود برای یک چیز( وجوب و هنگامی که به عدم اضافه شود )یعنی ضرورت عدم برای یک چیز(، امتناع نامیده می شود.  نظر می رسد اصل ضرورت 
جبهه و جبهه سازی بر کسی پوشیده نیست. همه می دانیم که دشمن با تمام توان به میدان آمده و از همۀ توان و عِده و عُدۀ خودش استفاده کرده است؛ به مقابله با انقالب اسالمی برخاسته؛ در مقابل ما صف کشیده و به شکل عجیبی منسجم شده است؛ جبهه تشکیل داده و برای ما برنامه ریزی می کند. سال هاست که مقام معظم رهبری هشدار و تذکر می دهند که جنگ است، جنگ فرهنگی است. حال می خواهیم با 
این هجمه در این سطح و با این گستردگی که از دشمنیِ دشمن تصویر شد، مقابله کنیم. چطور باید مقابله کنیم؟ باید در مقابل اقدام دشمن در هر عرصه ای با هر قابلیت و ظرفیتی، با هر سخت افزار و نرم افزاری که دشمن به میدان آورده است، به همان نسبت، جبهه به وجود بیاوریم؛ جبهه ای که متشکل از توان سخت افزاری و نرم افزاری و آمادگی است. همچنین حوزۀ عِده و عُده در برابر هجوم دشمن و متناسب با آن، 

ً متکثر و متنوع و گسترده با پیچیدگی های بسیار. لذا برای تقابل و مواجهه در این سطح باید به همان نسبت جبهه سازی کند، یعنی تکثر، تنوع، عمق و عقبه الزم است. همان طور که مقام معظم رهبری هم فرمودند، راهکار مقابلۀ با دشمن این است که این طرف هم جبهه تشکیل  آرایش دفاعی و گاهی آفَندی بگیرد، یعنی در صورت نیاز، آرایش تهاجمی بگیرد. امروز انقالب اسالمی در همین سطح از درگیری است؛ کامال
بدهیم. بنابراین، اصل تشکیل جبهه، موضوعی مسلّم است. در جبهۀ جنگ نرم، مثل زمان دفاع مقدس، آحاد مردم باید به جنگ با دشمن بیایند. باور غلطی رایج شده و آن این است که اگر ما مجموعه و تشکل بسیار بزرگی داشته باشیم، می توانیم موج آفرینی و جریان سازی کنیم. در حالی که این گونه نیست؛ چراکه کارهایی که تا امروز انجام شده، جواب گو نبوده است. ما هیئت ها و مؤسسات و سازمان های بسیار بزرگی 

ً با شکست مواجه می شویم. اگر جبهۀ بزرگ فرهنگی مستقر گردد، مجموعه ای قدَر، قوی، پایدار و مستحکمی می شود که هم حرف برای گفتن دارد و هم  داریم، ولی هیچ  یک از آن ها پاسخ گو نبوده اند. اگر بتوانیم جبهۀ بزرگ فرهنگی را مستقر کنیم، مسلّماً بر این تهاجمات، اغواگری ها و این قبیل مسائل غلبه خواهیم کرد؛ اما اگر نتوانیم جبهۀ فرهنگی با مشخصات و شاخص هایی که مدنظر است به وجود بیاوریم، کامال
اجتماعی عظیم است. جمعی که وقتی در یک جا جمع می شوند، خودِ این اجتماع، جاذبه دارد و دشمن و آن هایی را که به اشکال مختلف در مقام سنگ اندازی هستند، به گونه ای متوجه این شبکۀ عظیم و جبهۀ قدر می کند؛ همچنین به یأس دشمن می انجامد و برای جامعه ای که انقالب کرده و دغدغه مند است، امیدبخش است. ما در مسیر حرکت به سمت جبهۀ فرهنگی با بستری مواجه هستیم که لحظه به لحظه در حال 
تغییر است؛ با بستری که زمان و مکان در آن تأثیرگذار است. به فرمودۀ امام موسی صدر: در زمانه ای که تمامی مجموعه ها و جهان به صورت شبکه ای اداره می شود، اگر کسی به صورت شبکه ای و تشکیالتی کار نکند، ساده انگارانه است بخواهیم اهل مبارزه شویم، در ابتدا ممکن است به مبارزۀ فردی اقدام کنیم؛ اما با دقت در مبانی اسالم و آیات قرآن متوجه خواهیم شد که مسئلۀ مهم این است که باید حرکت تشکیالتی 

داشته باشیم. از آیاتی مانند »تعاونوا علی البر و التقوی« و همچنین آیاتی که خطاب جهاد را به صورت جمع می آورند و به اهل ایمان به صورت جمع خطاب می کنند، می توان به موضوع حرکت تشکیالتی پی برد. برای آنکه این جبهه قِوام پیدا کند، باید تشکیالت راه بیندازیم. برای اینکه عناصر دل سوز و انقالبی موفق باشند، باید اهداف و آرمان های انقالب را دنبال کنند و دور هم جمع شوند. زمان فعالیت فردی گذشته است 
و نمی توانیم این کار را بیشتر از این ادامه دهیم. ما به منظور هم افزایی در منابع و دانشمان باید اتحادها را شکل دهیم و بتوانیم به شکل گیری گروه های جدید کمک و آن ها را راهنمایی کنیم؛ چراکه با توجه به سختی کار جهادی، تشکل ها به هم افزایی احتیاج دارند. از سوی دیگر، زمانی که فردی بخواهد مجموعه فعالیت هایی را انجام دهد و همکاری هایی را با سایر مجموعه ها و نهادها داشته باشد و موضوعی را پیگیری کند 
و مطالبه ای را انجام دهد، اگر همان اقدامات در قالب جبهه شکل بگیرد، تأثیر بیشتری خواهد گذاشت. این یک بُعد مسئله است. بعد دوم این است که کنار هم قرارگرفتن افراد در قالب شبکه یا جبهه، قطعاً هم افزایی ایجاد می کند و این به تنهایی کمک می کند که اقدامات و اهداف و برنامه هایی که مدنظر است، به نحو بهتری شکل بگیرد و نتیجه بخش تر باشد. تشکیل جبهه می تواند بخش های دیگری از کار زمین مانده را 

پوشش دهد و همچنین به عناصری که سرعت و قدرت حرکتشان بسیار است و سایر نهادها نمی توانند آن ها را در دل خود نگه دارند، فضای بیشتر و گسترده تری برای کارها بدهد. خأل بزرگی که قبل از تشکیل قرارگاه و بنیاد فرهنگی خاتم االوصیاء احساس می شد و در حال حاضر هنوز در جریان فرهنگی وجود دارد، این است که امکان دارد در شهری تعداد بسیار زیادی فعال و عنصر تأثیرگذار فرهنگی داشته باشیم، اما 
این ها جبهه نیستند. ما باید باور کنیم که هیچ دو عنصر مستقل از هم وجود ندارد؛ یعنی هیچ یک از ما مستقل از دیگری، نمی توانیم مفید و مؤثر باشیم. در ارزیابی و آسیب شناسی فعالیت ها به این نتیجه رسیده ایم که این آسیب ها، نتیجۀ نبود کار جبهه ای است. اگر آسیب هایی که در راستای آن هدف فرهنگی وجود دارد، حل کنیم، ناخودآگاه کار جبهه ای صورت می گیرد؛ کاری که همراه با اولویت باشد؛ کاری که برآمده از 
پژوهش و تحقیق باشد؛ کاری که در آن اولویت ها مشخص و معین باشد؛ کاری که رصد و دیده بانیِ قبل از آن انجام شده باشد. اگر همۀ این مسائل انجام شود، در واقع مثل ماشینی است که تمام اعضا و بخش های مختلف آن، انسان را از جایی به مقصد دیگری می برد که آنجا نهایت هدف ماست که می خواستیم به آن برسیم. با کارهای جزیره ای و فردگرایانه و کوچک که در گوشه وکنار صورت می گیرد، نمی توان حقیقت و 

آن محتوای عظیم انقالب اسالمی را در جامعه محقق کرد. مشکل ما این است که نهادهایی که تعریف کرده ایم، ناکارآمدند. تعریف و هدف گذاری ما درست بوده است، اما آنچه متولد شده، ناکارآمد است؛ به نوعی ناقص الخلقه است. یا درست بوده و در ادامۀ راه شلوغ کاری کرده و افتاده، معلول شده، پایش قطع شده، فلج شده، قطع نخاع شده و دیگر کارایی خودش را از دست داده است. به همین دلیل مقام معظم 
رهبری به مسئلۀ جبهه ورود کرده اند.تعریف در لغت به معنای معرفی کردن، شناساندن، آگاهیدن، فهماندن و حقیقت امری را بیان کردن است. در معنای اصطالحی، عبارتی است که معنای هر اصطالح )کلمه، عبارت یا دسته ای از نمادها( یا نوع چیزی را شرح دهد. تعریف واژه به ما می گوید که هرچیز باید چه ویژگی هایی )مشخصه ها، کیفیات و خواص( داشته باشد تا آن واژه بر آن اطالق شود. در اهمیت تعریف همین بس 

که در فرستادن هر پیام )چه کلمه، چه جمله و چه دسته ای از نمادها(، اگر معنای اصطالحات به کاررفته در آن، بین طرفین برابر نباشد، پیام به درستی به طرفین منتقل نخواهد شد. در این وضعیت نیاز است که اصطالحات به کاررفته در پیام تعریف شوند. اهمیت تعریف در انواع مجادالت به اندازه ای است که با روشن شدن مفاهیم کلیدی مبهم، مورد مجادله عموماً برطرف می شود یا حداقل نقطۀ اختالف نظرها روشن 
می شود.  ضرورت در لغت نامۀ دهخدا به معنای نیاز و حاجت و در فرهنگ فارسی عمید به معنای چیزی که به آن احتیاج داشته باشند، آمده است. ضرورت از نظر لغوی به معنای لزوم و انفکاک ناپذیری، واژه ای است که در منطق و فلسفه کاربرد دارد و در اصطالح فلسفه در جایی به کار می رود که محمولی مثل »الف« از موضوعی مثل »ب« جدایی ناپذیر باشد. در این صورت گفته می شود »الف« برای »ب« ضروری است.  
ضرورت، هنگامی که به وجود اضافه شود )یعنی ضرورتِ وجود برای یک چیز( وجوب و هنگامی که به عدم اضافه شود )یعنی ضرورت عدم برای یک چیز(، امتناع نامیده می شود.  نظر می رسد اصل ضرورت جبهه و جبهه سازی بر ما باید باور کنیم که هیچ دو عنصر مستقل از هم وجود ندارد؛ یعنی هیچ یک از ما مستقل از دیگری، نمی توانیم مفید و مؤثر باشیم. در ارزیابی و آسیب شناسی فعالیت ها به این نتیجه رسیده ایم که 

این آسیب ها، نتیجۀ نبود کار جبهه ای است. اگر آسیب هایی که در راستای آن هدف فرهنگی وجود دارد، حل کنیم، ناخودآگاه کار جبهه ای صورت می گیرد؛ کاری که همراه با اولویت باشد؛ کاری که برآمده از پژوهش و تحقیق باشد؛ کاری که در آن اولویت ها مشخص و معین باشد؛ کاری که رصد و دیده بانیِ قبل از آن انجام شده باشد. اگر همۀ این مسائل انجام شود، در واقع مثل ماشینی است که تمام اعضا و بخش های 
مختلف آن، انسان را از جایی به مقصد دیگری می برد که آنجا نهایت هدف ماست که می خواستیم به آن برسیم. با کارهای جزیره ای و فردگرایانه و کوچک که در گوشه وکنار صورت می گیرد، نمی توان حقیقت و آن محتوای عظیم انقالب اسالمی را در جامعه محقق کرد. مشکل ما این است که نهادهایی که تعریف کرده ایم، ناکارآمدند. تعریف و هدف گذاری ما درست بوده است، اما آنچه متولد شده، ناکارآمد است؛ به نوعی 

ناقص الخلقه است. یا درست بوده و در ادامۀ راه شلوغ کاری کرده و افتاده، معلول شده، پایش قطع شده، فلج شده، قطع نخاع شده و دیگر کارایی خودش را از دست داده است. به همین دلیل مقام معظم رهبری به مسئلۀ جبهه ورود کرده اند.تعریف در لغت به معنای معرفی کردن، شناساندن، آگاهیدن، فهماندن و حقیقت امری را بیان کردن است. در معنای اصطالحی، عبارتی است که معنای هر اصطالح )کلمه، عبارت یا 
دسته ای از نمادها( یا نوع چیزی را شرح دهد. تعریف واژه به ما می گوید که هرچیز باید چه ویژگی هایی )مشخصه ها، کیفیات و خواص( داشته باشد تا آن واژه بر آن اطالق شود. در اهمیت تعریف همین بس که در فرستادن هر پیام )چه کلمه، چه جمله و چه دسته ای از نمادها(، اگر معنای اصطالحات به کاررفته در آن، بین طرفین برابر نباشد، پیام به درستی به طرفین منتقل نخواهد شد. در این وضعیت نیاز است که 

اصطالحات به کاررفته در پیام تعریف شوند. اهمیت تعریف در انواع مجادالت به اندازه ای است که با روشن شدن مفاهیم کلیدی مبهم، مورد مجادله عموماً برطرف می شود یا حداقل نقطۀ اختالف نظرها روشن می شود.  ضرورت در لغت نامۀ دهخدا به معنای نیاز و حاجت و در فرهنگ فارسی عمید به معنای چیزی که به آن احتیاج داشته باشند، آمده است. ضرورت از نظر لغوی به معنای لزوم و انفکاک ناپذیری، واژه ای است که 
در منطق و فلسفه کاربرد دارد و در اصطالح فلسفه در جایی به کار می رود که محمولی مثل »الف« از موضوعی مثل »ب« جدایی ناپذیر باشد. در این صورت گفته می شود »الف« برای »ب« ضروری است.  ضرورت، هنگامی که به وجود اضافه شود )یعنی ضرورتِ وجود برای یک چیز( وجوب و هنگامی که به عدم اضافه شود )یعنی ضرورت عدم برای یک چیز(، امتناع نامیده می شود.  نظر می رسد اصل ضرورت جبهه و 

جبهه سازی بر ما باید باور کنیم که هیچ دو عنصر مستقل از هم وجود ندارد؛ یعنی هیچ یک از ما مستقل از دیگری، نمی توانیم مفید و مؤثر باشیم. در ارزیابی و آسیب شناسی فعالیت ها به این نتیجه رسیده ایم که این آسیب ها، نتیجۀ نبود کار جبهه ای است. اگر آسیب هایی که در راستای آن هدف فرهنگی وجود دارد، حل کنیم، ناخودآگاه کار جبهه ای صورت می گیرد؛ کاری که همراه با اولویت باشد؛ کاری که برآمده از 
پژوهش و تحقیق باشد؛ کاری که در آن اولویت ها مشخص و معین باشد؛ کاری که رصد و دیده بانیِ قبل از آن انجام شده باشد. اگر همۀ این مسائل انجام شود، در واقع مثل ماشینی است که تمام اعضا و بخش های مختلف آن، انسان را از جایی به مقصد دیگری می برد که آنجا نهایت هدف ماست که می خواستیم به آن برسیم. با کارهای جزیره ای و فردگرایانه و کوچک که در گوشه وکنار صورت می گیرد، نمی توان حقیقت و 

آن محتوای عظیم انقالب اسالمی را در جامعه محقق کرد. مشکل ما این است که نهادهایی که تعریف کرده ایم، ناکارآمدند. تعریف و هدف گذاری ما درست بوده است، اما آنچه متولد شده، ناکارآمد است؛ به نوعی ناقص الخلقه است. یا درست بوده و در ادامۀ راه شلوغ کاری کرده و افتاده، معلول شده، پایش قطع شده، فلج شده، قطع نخاع شده و دیگر کارایی خودش را از دست داده است. به همین دلیل مقام معظم 
رهبری به مسئلۀ جبهه ورود کرده اند.تعریف در لغت به معنای معرفی کردن، شناساندن، آگاهیدن، فهماندن و حقیقت امری را بیان کردن است. در معنای اصطالحی، عبارتی است که معنای هر اصطالح )کلمه، عبارت یا دسته ای از نمادها( یا نوع چیزی را شرح دهد. تعریف واژه به ما می گوید که هرچیز باید چه ویژگی هایی )مشخصه ها، کیفیات و خواص( داشته باشد تا آن واژه بر آن اطالق شود. در اهمیت تعریف همین بس 

که در فرستادن هر پیام )چه کلمه، چه جمله و چه دسته ای از نمادها(، اگر معنای اصطالحات به کاررفته در آن، بین طرفین برابر نباشد، پیام به درستی به طرفین منتقل نخواهد شد. در این وضعیت نیاز است که اصطالحات به کاررفته در پیام تعریف شوند. اهمیت تعریف در انواع مجادالت به اندازه ای است که با روشن شدن مفاهیم کلیدی مبهم، مورد مجادله عموماً برطرف می شود یا حداقل نقطۀ اختالف نظرها روشن 



ضرورت در لغت نامۀ دهخدا به معنای نیاز و حاجت و در فرهنگ فارسی عمید به معنای چیزی که به آن احتیاج داشته باشند، آمده است. ضرورت از نظر لغوی به معنای لزوم و انفکاک ناپذیری، واژه ای است که در منطق و فلسفه کاربرد دارد و در اصطالح فلسفه در جایی به کار می رود که محمولی مثل »الف« از موضوعی مثل »ب« جدایی ناپذیر باشد. در این صورت گفته می شود »الف« برای »ب« ضروری است.  ضرورت، 
هنگامی که به وجود اضافه شود )یعنی ضرورتِ وجود برای یک چیز( وجوب و هنگامی که به عدم اضافه شود )یعنی ضرورت عدم برای یک چیز(، امتناع نامیده می شود.  نظر می رسد اصل ضرورت جبهه و جبهه سازی بر کسی پوشیده نیست. همه می دانیم که دشمن با تمام توان به میدان آمده و از همۀ توان و عِده و عُدۀ خودش استفاده کرده است؛ به مقابله با انقالب اسالمی برخاسته؛ در مقابل ما صف کشیده و به شکل 

عجیبی منسجم شده است؛ جبهه تشکیل داده و برای ما برنامه ریزی می کند. سال هاست که مقام معظم رهبری هشدار و تذکر می دهند که جنگ است، جنگ فرهنگی است. حال می خواهیم با این هجمه در این سطح و با این گستردگی که از دشمنیِ دشمن تصویر شد، مقابله کنیم. چطور باید مقابله کنیم؟ باید در مقابل اقدام دشمن در هر عرصه ای با هر قابلیت و ظرفیتی، با هر سخت افزار و نرم افزاری که دشمن به 
ً متکثر و متنوع و گسترده با پیچیدگی های بسیار. لذا برای تقابل و مواجهه در این  میدان آورده است، به همان نسبت، جبهه به وجود بیاوریم؛ جبهه ای که متشکل از توان سخت افزاری و نرم افزاری و آمادگی است. همچنین حوزۀ عِده و عُده در برابر هجوم دشمن و متناسب با آن، آرایش دفاعی و گاهی آفَندی بگیرد، یعنی در صورت نیاز، آرایش تهاجمی بگیرد. امروز انقالب اسالمی در همین سطح از درگیری است؛ کامال

سطح باید به همان نسبت جبهه سازی کند، یعنی تکثر، تنوع، عمق و عقبه الزم است. همان طور که مقام معظم رهبری هم فرمودند، راهکار مقابلۀ با دشمن این است که این طرف هم جبهه تشکیل بدهیم. بنابراین، اصل تشکیل جبهه، موضوعی مسلّم است. در جبهۀ جنگ نرم، مثل زمان دفاع مقدس، آحاد مردم باید به جنگ با دشمن بیایند. باور غلطی رایج شده و آن این است که اگر ما مجموعه و تشکل بسیار بزرگی 
داشته باشیم، می توانیم موج آفرینی و جریان سازی کنیم. در حالی که این گونه نیست؛ چراکه کارهایی که تا امروز انجام شده، جواب گو نبوده است. ما هیئت ها و مؤسسات و سازمان های بسیار بزرگی داریم، ولی هیچ  یک از آن ها پاسخ گو نبوده اند. اگر بتوانیم جبهۀ بزرگ فرهنگی را مستقر کنیم، مسلّماً بر این تهاجمات، اغواگری ها و این قبیل مسائل غلبه خواهیم کرد؛ اما اگر نتوانیم جبهۀ فرهنگی با مشخصات و 

ً با شکست مواجه می شویم. اگر جبهۀ بزرگ فرهنگی مستقر گردد، مجموعه ای قدَر، قوی، پایدار و مستحکمی می شود که هم حرف برای گفتن دارد و هم اجتماعی عظیم است. جمعی که وقتی در یک جا جمع می شوند، خودِ این اجتماع، جاذبه دارد و دشمن و آن هایی را که به اشکال مختلف در مقام سنگ اندازی هستند، به گونه ای متوجه این شبکۀ عظیم و جبهۀ قدر  شاخص هایی که مدنظر است به وجود بیاوریم، کامال
می کند؛ همچنین به یأس دشمن می انجامد و برای جامعه ای که انقالب کرده و دغدغه مند است، امیدبخش است. ما در مسیر حرکت به سمت جبهۀ فرهنگی با بستری مواجه هستیم که لحظه به لحظه در حال تغییر است؛ با بستری که زمان و مکان در آن تأثیرگذار است. به فرمودۀ امام موسی صدر: در زمانه ای که تمامی مجموعه ها و جهان به صورت شبکه ای اداره می شود، اگر کسی به صورت شبکه ای و تشکیالتی کار نکند، 
ساده انگارانه است بخواهیم اهل مبارزه شویم، در ابتدا ممکن است به مبارزۀ فردی اقدام کنیم؛ اما با دقت در مبانی اسالم و آیات قرآن متوجه خواهیم شد که مسئلۀ مهم این است که باید حرکت تشکیالتی داشته باشیم. از آیاتی مانند »تعاونوا علی البر و التقوی« و همچنین آیاتی که خطاب جهاد را به صورت جمع می آورند و به اهل ایمان به صورت جمع خطاب می کنند، می توان به موضوع حرکت تشکیالتی پی برد. برای 
آنکه این جبهه قِوام پیدا کند، باید تشکیالت راه بیندازیم. برای اینکه عناصر دل سوز و انقالبی موفق باشند، باید اهداف و آرمان های انقالب را دنبال کنند و دور هم جمع شوند. زمان فعالیت فردی گذشته است و نمی توانیم این کار را بیشتر از این ادامه دهیم. ما به منظور هم افزایی در منابع و دانشمان باید اتحادها را شکل دهیم و بتوانیم به شکل گیری گروه های جدید کمک و آن ها را راهنمایی کنیم؛ چراکه با توجه به سختی 

کار جهادی، تشکل ها به هم افزایی احتیاج دارند. از سوی دیگر، زمانی که فردی بخواهد مجموعه فعالیت هایی را انجام دهد و همکاری هایی را با سایر مجموعه ها و نهادها داشته باشد و موضوعی را پیگیری کند و مطالبه ای را انجام دهد، اگر همان اقدامات در قالب جبهه شکل بگیرد، تأثیر بیشتری خواهد گذاشت. این یک بُعد مسئله است. بعد دوم این است که کنار هم قرارگرفتن افراد در قالب شبکه یا جبهه، قطعاً 
هم افزایی ایجاد می کند و این به تنهایی کمک می کند که اقدامات و اهداف و برنامه هایی که مدنظر است، به نحو بهتری شکل بگیرد و نتیجه بخش تر باشد. تشکیل جبهه می تواند بخش های دیگری از کار زمین مانده را پوشش دهد و همچنین به عناصری که سرعت و قدرت حرکتشان بسیار است و سایر نهادها نمی توانند آن ها را در دل خود نگه دارند، فضای بیشتر و گسترده تری برای کارها بدهد. خأل بزرگی که قبل از تشکیل 

قرارگاه و بنیاد فرهنگی خاتم االوصیاء احساس می شد و در حال حاضر هنوز در جریان فرهنگی وجود دارد، این است که امکان دارد در شهری تعداد بسیار زیادی فعال و عنصر تأثیرگذار فرهنگی داشته باشیم، اما این ها جبهه نیستند. ما باید باور کنیم که هیچ دو عنصر مستقل از هم وجود ندارد؛ یعنی هیچ یک از ما مستقل از دیگری، نمی توانیم مفید و مؤثر باشیم. در ارزیابی و آسیب شناسی فعالیت ها به این نتیجه 
رسیده ایم که این آسیب ها، نتیجۀ نبود کار جبهه ای است. اگر آسیب هایی که در راستای آن هدف فرهنگی وجود دارد، حل کنیم، ناخودآگاه کار جبهه ای صورت می گیرد؛ کاری که همراه با اولویت باشد؛ کاری که برآمده از پژوهش و تحقیق باشد؛ کاری که در آن اولویت ها مشخص و معین باشد؛ کاری که رصد و دیده بانیِ قبل از آن انجام شده باشد. اگر همۀ این مسائل انجام شود، در واقع مثل ماشینی است که تمام اعضا و 

بخش های مختلف آن، انسان را از جایی به مقصد دیگری می برد که آنجا نهایت هدف ماست که می خواستیم به آن برسیم. با کارهای جزیره ای و فردگرایانه و کوچک که در گوشه وکنار صورت می گیرد، نمی توان حقیقت و آن محتوای عظیم انقالب اسالمی را در جامعه محقق کرد. مشکل ما این است که نهادهایی که تعریف کرده ایم، ناکارآمدند. تعریف و هدف گذاری ما درست بوده است، اما آنچه متولد شده، ناکارآمد 
است؛ به نوعی ناقص الخلقه است. یا درست بوده و در ادامۀ راه شلوغ کاری کرده و افتاده، معلول شده، پایش قطع شده، فلج شده، قطع نخاع شده و دیگر کارایی خودش را از دست داده است. به همین دلیل مقام معظم رهبری به مسئلۀ جبهه ورود کرده اند.تعریف در لغت به معنای معرفی کردن، شناساندن، آگاهیدن، فهماندن و حقیقت امری را بیان کردن است. در معنای اصطالحی، عبارتی است که معنای هر اصطالح 

)کلمه، عبارت یا دسته ای از نمادها( یا نوع چیزی را شرح دهد. تعریف واژه به ما می گوید که هرچیز باید چه ویژگی هایی )مشخصه ها، کیفیات و خواص( داشته باشد تا آن واژه بر آن اطالق شود. در اهمیت تعریف همین بس که در فرستادن هر پیام )چه کلمه، چه جمله و چه دسته ای از نمادها(، اگر معنای اصطالحات به کاررفته در آن، بین طرفین برابر نباشد، پیام به درستی به طرفین منتقل نخواهد شد. در این وضعیت نیاز 
است که اصطالحات به کاررفته در پیام تعریف شوند. اهمیت تعریف در انواع مجادالت به اندازه ای است که با روشن شدن مفاهیم کلیدی مبهم، مورد مجادله عموماً برطرف می شود یا حداقل نقطۀ اختالف نظرها روشن می شود.  ضرورت در لغت نامۀ دهخدا به معنای نیاز و حاجت و در فرهنگ فارسی عمید به معنای چیزی که به آن احتیاج داشته باشند، آمده است. ضرورت از نظر لغوی به معنای لزوم و انفکاک ناپذیری، واژه ای 

است که در منطق و فلسفه کاربرد دارد و در اصطالح فلسفه در جایی به کار می رود که محمولی مثل »الف« از موضوعی مثل »ب« جدایی ناپذیر باشد. در این صورت گفته می شود »الف« برای »ب« ضروری است.  ضرورت، هنگامی که به وجود اضافه شود )یعنی ضرورتِ وجود برای یک چیز( وجوب و هنگامی که به عدم اضافه شود )یعنی ضرورت عدم برای یک چیز(، امتناع نامیده می شود.  نظر می رسد اصل ضرورت 
جبهه و جبهه سازی بر کسی پوشیده نیست. همه می دانیم که دشمن با تمام توان به میدان آمده و از همۀ توان و عِده و عُدۀ خودش استفاده کرده است؛ به مقابله با انقالب اسالمی برخاسته؛ در مقابل ما صف کشیده و به شکل عجیبی منسجم شده است؛ جبهه تشکیل داده و برای ما برنامه ریزی می کند. سال هاست که مقام معظم رهبری هشدار و تذکر می دهند که جنگ است، جنگ فرهنگی است. حال می خواهیم با 
این هجمه در این سطح و با این گستردگی که از دشمنیِ دشمن تصویر شد، مقابله کنیم. چطور باید مقابله کنیم؟ باید در مقابل اقدام دشمن در هر عرصه ای با هر قابلیت و ظرفیتی، با هر سخت افزار و نرم افزاری که دشمن به میدان آورده است، به همان نسبت، جبهه به وجود بیاوریم؛ جبهه ای که متشکل از توان سخت افزاری و نرم افزاری و آمادگی است. همچنین حوزۀ عِده و عُده در برابر هجوم دشمن و متناسب با آن، 

ً متکثر و متنوع و گسترده با پیچیدگی های بسیار. لذا برای تقابل و مواجهه در این سطح باید به همان نسبت جبهه سازی کند، یعنی تکثر، تنوع، عمق و عقبه الزم است. همان طور که مقام معظم رهبری هم فرمودند، راهکار مقابلۀ با دشمن این است که این طرف هم جبهه تشکیل  آرایش دفاعی و گاهی آفَندی بگیرد، یعنی در صورت نیاز، آرایش تهاجمی بگیرد. امروز انقالب اسالمی در همین سطح از درگیری است؛ کامال
بدهیم. بنابراین، اصل تشکیل جبهه، موضوعی مسلّم است. در جبهۀ جنگ نرم، مثل زمان دفاع مقدس، آحاد مردم باید به جنگ با دشمن بیایند. باور غلطی رایج شده و آن این است که اگر ما مجموعه و تشکل بسیار بزرگی داشته باشیم، می توانیم موج آفرینی و جریان سازی کنیم. در حالی که این گونه نیست؛ چراکه کارهایی که تا امروز انجام شده، جواب گو نبوده است. ما هیئت ها و مؤسسات و سازمان های بسیار بزرگی 

ً با شکست مواجه می شویم. اگر جبهۀ بزرگ فرهنگی مستقر گردد، مجموعه ای قدَر، قوی، پایدار و مستحکمی می شود که هم حرف برای گفتن دارد و هم  داریم، ولی هیچ  یک از آن ها پاسخ گو نبوده اند. اگر بتوانیم جبهۀ بزرگ فرهنگی را مستقر کنیم، مسلّماً بر این تهاجمات، اغواگری ها و این قبیل مسائل غلبه خواهیم کرد؛ اما اگر نتوانیم جبهۀ فرهنگی با مشخصات و شاخص هایی که مدنظر است به وجود بیاوریم، کامال
اجتماعی عظیم است. جمعی که وقتی در یک جا جمع می شوند، خودِ این اجتماع، جاذبه دارد و دشمن و آن هایی را که به اشکال مختلف در مقام سنگ اندازی هستند، به گونه ای متوجه این شبکۀ عظیم و جبهۀ قدر می کند؛ همچنین به یأس دشمن می انجامد و برای جامعه ای که انقالب کرده و دغدغه مند است، امیدبخش است. ما در مسیر حرکت به سمت جبهۀ فرهنگی با بستری مواجه هستیم که لحظه به لحظه در حال 
تغییر است؛ با بستری که زمان و مکان در آن تأثیرگذار است. به فرمودۀ امام موسی صدر: در زمانه ای که تمامی مجموعه ها و جهان به صورت شبکه ای اداره می شود، اگر کسی به صورت شبکه ای و تشکیالتی کار نکند، ساده انگارانه است بخواهیم اهل مبارزه شویم، در ابتدا ممکن است به مبارزۀ فردی اقدام کنیم؛ اما با دقت در مبانی اسالم و آیات قرآن متوجه خواهیم شد که مسئلۀ مهم این است که باید حرکت تشکیالتی 

داشته باشیم. از آیاتی مانند »تعاونوا علی البر و التقوی« و همچنین آیاتی که خطاب جهاد را به صورت جمع می آورند و به اهل ایمان به صورت جمع خطاب می کنند، می توان به موضوع حرکت تشکیالتی پی برد. برای آنکه این جبهه قِوام پیدا کند، باید تشکیالت راه بیندازیم. برای اینکه عناصر دل سوز و انقالبی موفق باشند، باید اهداف و آرمان های انقالب را دنبال کنند و دور هم جمع شوند. زمان فعالیت فردی گذشته است 
و نمی توانیم این کار را بیشتر از این ادامه دهیم. ما به منظور هم افزایی در منابع و دانشمان باید اتحادها را شکل دهیم و بتوانیم به شکل گیری گروه های جدید کمک و آن ها را راهنمایی کنیم؛ چراکه با توجه به سختی کار جهادی، تشکل ها به هم افزایی احتیاج دارند. از سوی دیگر، زمانی که فردی بخواهد مجموعه فعالیت هایی را انجام دهد و همکاری هایی را با سایر مجموعه ها و نهادها داشته باشد و موضوعی را پیگیری کند 
و مطالبه ای را انجام دهد، اگر همان اقدامات در قالب جبهه شکل بگیرد، تأثیر بیشتری خواهد گذاشت. این یک بُعد مسئله است. بعد دوم این است که کنار هم قرارگرفتن افراد در قالب شبکه یا جبهه، قطعاً هم افزایی ایجاد می کند و این به تنهایی کمک می کند که اقدامات و اهداف و برنامه هایی که مدنظر است، به نحو بهتری شکل بگیرد و نتیجه بخش تر باشد. تشکیل جبهه می تواند بخش های دیگری از کار زمین مانده را 

پوشش دهد و همچنین به عناصری که سرعت و قدرت حرکتشان بسیار است و سایر نهادها نمی توانند آن ها را در دل خود نگه دارند، فضای بیشتر و گسترده تری برای کارها بدهد. خأل بزرگی که قبل از تشکیل قرارگاه و بنیاد فرهنگی خاتم االوصیاء احساس می شد و در حال حاضر هنوز در جریان فرهنگی وجود دارد، این است که امکان دارد در شهری تعداد بسیار زیادی فعال و عنصر تأثیرگذار فرهنگی داشته باشیم، اما 
این ها جبهه نیستند. ما باید باور کنیم که هیچ دو عنصر مستقل از هم وجود ندارد؛ یعنی هیچ یک از ما مستقل از دیگری، نمی توانیم مفید و مؤثر باشیم. در ارزیابی و آسیب شناسی فعالیت ها به این نتیجه رسیده ایم که این آسیب ها، نتیجۀ نبود کار جبهه ای است. اگر آسیب هایی که در راستای آن هدف فرهنگی وجود دارد، حل کنیم، ناخودآگاه کار جبهه ای صورت می گیرد؛ کاری که همراه با اولویت باشد؛ کاری که برآمده از 
پژوهش و تحقیق باشد؛ کاری که در آن اولویت ها مشخص و معین باشد؛ کاری که رصد و دیده بانیِ قبل از آن انجام شده باشد. اگر همۀ این مسائل انجام شود، در واقع مثل ماشینی است که تمام اعضا و بخش های مختلف آن، انسان را از جایی به مقصد دیگری می برد که آنجا نهایت هدف ماست که می خواستیم به آن برسیم. با کارهای جزیره ای و فردگرایانه و کوچک که در گوشه وکنار صورت می گیرد، نمی توان حقیقت و 

آن محتوای عظیم انقالب اسالمی را در جامعه محقق کرد. مشکل ما این است که نهادهایی که تعریف کرده ایم، ناکارآمدند. تعریف و هدف گذاری ما درست بوده است، اما آنچه متولد شده، ناکارآمد است؛ به نوعی ناقص الخلقه است. یا درست بوده و در ادامۀ راه شلوغ کاری کرده و افتاده، معلول شده، پایش قطع شده، فلج شده، قطع نخاع شده و دیگر کارایی خودش را از دست داده است. به همین دلیل مقام معظم 
رهبری به مسئلۀ جبهه ورود کرده اند.تعریف در لغت به معنای معرفی کردن، شناساندن، آگاهیدن، فهماندن و حقیقت امری را بیان کردن است. در معنای اصطالحی، عبارتی است که معنای هر اصطالح )کلمه، عبارت یا دسته ای از نمادها( یا نوع چیزی را شرح دهد. تعریف واژه به ما می گوید که هرچیز باید چه ویژگی هایی )مشخصه ها، کیفیات و خواص( داشته باشد تا آن واژه بر آن اطالق شود. در اهمیت تعریف همین بس 

که در فرستادن هر پیام )چه کلمه، چه جمله و چه دسته ای از نمادها(، اگر معنای اصطالحات به کاررفته در آن، بین طرفین برابر نباشد، پیام به درستی به طرفین منتقل نخواهد شد. در این وضعیت نیاز است که اصطالحات به کاررفته در پیام تعریف شوند. اهمیت تعریف در انواع مجادالت به اندازه ای است که با روشن شدن مفاهیم کلیدی مبهم، مورد مجادله عموماً برطرف می شود یا حداقل نقطۀ اختالف نظرها روشن 
می شود.  ضرورت در لغت نامۀ دهخدا به معنای نیاز و حاجت و در فرهنگ فارسی عمید به معنای چیزی که به آن احتیاج داشته باشند، آمده است. ضرورت از نظر لغوی به معنای لزوم و انفکاک ناپذیری، واژه ای است که در منطق و فلسفه کاربرد دارد و در اصطالح فلسفه در جایی به کار می رود که محمولی مثل »الف« از موضوعی مثل »ب« جدایی ناپذیر باشد. در این صورت گفته می شود »الف« برای »ب« ضروری است.  
ضرورت، هنگامی که به وجود اضافه شود )یعنی ضرورتِ وجود برای یک چیز( وجوب و هنگامی که به عدم اضافه شود )یعنی ضرورت عدم برای یک چیز(، امتناع نامیده می شود.  نظر می رسد اصل ضرورت جبهه و جبهه سازی بر ما باید باور کنیم که هیچ دو عنصر مستقل از هم وجود ندارد؛ یعنی هیچ یک از ما مستقل از دیگری، نمی توانیم مفید و مؤثر باشیم. در ارزیابی و آسیب شناسی فعالیت ها به این نتیجه رسیده ایم که 

این آسیب ها، نتیجۀ نبود کار جبهه ای است. اگر آسیب هایی که در راستای آن هدف فرهنگی وجود دارد، حل کنیم، ناخودآگاه کار جبهه ای صورت می گیرد؛ کاری که همراه با اولویت باشد؛ کاری که برآمده از پژوهش و تحقیق باشد؛ کاری که در آن اولویت ها مشخص و معین باشد؛ کاری که رصد و دیده بانیِ قبل از آن انجام شده باشد. اگر همۀ این مسائل انجام شود، در واقع مثل ماشینی است که تمام اعضا و بخش های 
مختلف آن، انسان را از جایی به مقصد دیگری می برد که آنجا نهایت هدف ماست که می خواستیم به آن برسیم. با کارهای جزیره ای و فردگرایانه و کوچک که در گوشه وکنار صورت می گیرد، نمی توان حقیقت و آن محتوای عظیم انقالب اسالمی را در جامعه محقق کرد. مشکل ما این است که نهادهایی که تعریف کرده ایم، ناکارآمدند. تعریف و هدف گذاری ما درست بوده است، اما آنچه متولد شده، ناکارآمد است؛ به نوعی 

ناقص الخلقه است. یا درست بوده و در ادامۀ راه شلوغ کاری کرده و افتاده، معلول شده، پایش قطع شده، فلج شده، قطع نخاع شده و دیگر کارایی خودش را از دست داده است. به همین دلیل مقام معظم رهبری به مسئلۀ جبهه ورود کرده اند.تعریف در لغت به معنای معرفی کردن، شناساندن، آگاهیدن، فهماندن و حقیقت امری را بیان کردن است. در معنای اصطالحی، عبارتی است که معنای هر اصطالح )کلمه، عبارت یا 
دسته ای از نمادها( یا نوع چیزی را شرح دهد. تعریف واژه به ما می گوید که هرچیز باید چه ویژگی هایی )مشخصه ها، کیفیات و خواص( داشته باشد تا آن واژه بر آن اطالق شود. در اهمیت تعریف همین بس که در فرستادن هر پیام )چه کلمه، چه جمله و چه دسته ای از نمادها(، اگر معنای اصطالحات به کاررفته در آن، بین طرفین برابر نباشد، پیام به درستی به طرفین منتقل نخواهد شد. در این وضعیت نیاز است که 

اصطالحات به کاررفته در پیام تعریف شوند. اهمیت تعریف در انواع مجادالت به اندازه ای است که با روشن شدن مفاهیم کلیدی مبهم، مورد مجادله عموماً برطرف می شود یا حداقل نقطۀ اختالف نظرها روشن می شود.  ضرورت در لغت نامۀ دهخدا به معنای نیاز و حاجت و در فرهنگ فارسی عمید به معنای چیزی که به آن احتیاج داشته باشند، آمده است. ضرورت از نظر لغوی به معنای لزوم و انفکاک ناپذیری، واژه ای است که 
در منطق و فلسفه کاربرد دارد و در اصطالح فلسفه در جایی به کار می رود که محمولی مثل »الف« از موضوعی مثل »ب« جدایی ناپذیر باشد. در این صورت گفته می شود »الف« برای »ب« ضروری است.  ضرورت، هنگامی که به وجود اضافه شود )یعنی ضرورتِ وجود برای یک چیز( وجوب و هنگامی که به عدم اضافه شود )یعنی ضرورت عدم برای یک چیز(، امتناع نامیده می شود.  نظر می رسد اصل ضرورت جبهه و 

جبهه سازی بر ما باید باور کنیم که هیچ دو عنصر مستقل از هم وجود ندارد؛ یعنی هیچ یک از ما مستقل از دیگری، نمی توانیم مفید و مؤثر باشیم. در ارزیابی و آسیب شناسی فعالیت ها به این نتیجه رسیده ایم که این آسیب ها، نتیجۀ نبود کار جبهه ای است. اگر آسیب هایی که در راستای آن هدف فرهنگی وجود دارد، حل کنیم، ناخودآگاه کار جبهه ای صورت می گیرد؛ کاری که همراه با اولویت باشد؛ کاری که برآمده از 
پژوهش و تحقیق باشد؛ کاری که در آن اولویت ها مشخص و معین باشد؛ کاری که رصد و دیده بانیِ قبل از آن انجام شده باشد. اگر همۀ این مسائل انجام شود، در واقع مثل ماشینی است که تمام اعضا و بخش های مختلف آن، انسان را از جایی به مقصد دیگری می برد که آنجا نهایت هدف ماست که می خواستیم به آن برسیم. با کارهای جزیره ای و فردگرایانه و کوچک که در گوشه وکنار صورت می گیرد، نمی توان حقیقت و 

آن محتوای عظیم انقالب اسالمی را در جامعه محقق کرد. مشکل ما این است که نهادهایی که تعریف کرده ایم، ناکارآمدند. تعریف و هدف گذاری ما درست بوده است، اما آنچه متولد شده، ناکارآمد است؛ به نوعی ناقص الخلقه است. یا درست بوده و در ادامۀ راه شلوغ کاری کرده و افتاده، معلول شده، پایش قطع شده، فلج شده، قطع نخاع شده و دیگر کارایی خودش را از دست داده است. به همین دلیل مقام معظم 
رهبری به مسئلۀ جبهه ورود کرده اند.تعریف در لغت به معنای معرفی کردن، شناساندن، آگاهیدن، فهماندن و حقیقت امری را بیان کردن است. در معنای اصطالحی، عبارتی است که معنای هر اصطالح )کلمه، عبارت یا دسته ای از نمادها( یا نوع چیزی را شرح دهد. تعریف واژه به ما می گوید که هرچیز باید چه ویژگی هایی )مشخصه ها، کیفیات و خواص( داشته باشد تا آن واژه بر آن اطالق شود. در اهمیت تعریف همین بس 

که در فرستادن هر پیام )چه کلمه، چه جمله و چه دسته ای از نمادها(، اگر معنای اصطالحات به کاررفته در آن، بین طرفین برابر نباشد، پیام به درستی به طرفین منتقل نخواهد شد. در این وضعیت نیاز است که اصطالحات به کاررفته در پیام تعریف شوند. اهمیت تعریف در انواع مجادالت به اندازه ای است که با روشن شدن مفاهیم کلیدی مبهم، مورد مجادله عموماً برطرف می شود یا حداقل نقطۀ اختالف نظرها روشن 
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ساختار جبهه

ـــه  چگونگـــی ســـاختمان و  واژۀ ســـاختار در فرهنـــگ فارســـی معیـــن ب
ترتیـــب اجـــزاء و بخش هـــای جســـم معنـــا شـــده اســـت.

ــا  ــا آرایـــش یـ ــو یـ ــه الگـ ــاختار بـ ــورت کلـــی، سـ در اصطـــالح و به صـ
ســـازمان دهی اجـــزاء مرتبـــط در شـــیء مـــادی یـــا سیســـتم گفتـــه می شـــود 
کـــه براثـــر مشـــاهده یـــا بازشـــناخت الگـــو، تشـــخیص پذیر و کشف شـــدنی 
اســـت. در زبـــان فارســـی ســـاختار بـــا ســـازه تفـــاوت دارد. ســـاختار فرمـــی 
طبیعـــی دارد؛ حـــال آنکـــه ســـازه طراحـــی انســـانی دارد و مخلـــوق دســـت 
بشـــر اســـت. ســـاختارها انواع مختلفی دارند و یکی از انواع آن ســـاختار 

ســـازمانی اســـت. ســـاختار ســـازمانی شـــیوه ای اســـت کـــه به وســـیلۀ آن 
فعالیت های ســـازمانی، تقســـیم و ســـازمان دهی و هماهنگ می شـــوند. 
ســـازمان ها ســـاختارهایی را بـــه وجـــود می آورنـــد تـــا فعالیت هـــای عوامـــل 
اجرایـــی را هماهنـــگ و کارهـــای اعضـــا را کنتـــرل  کنند. ســـاختار ســـازمانی 
مشـــخص می کنـــد وظایـــف چگونـــه تخصیـــص داده شـــوند و هریـــک از 
افـــراد بـــه چـــه کســـی گـــزارش دهنـــد و ســـازوکارهای هماهنگـــی رســـمی و 
همچنیـــن الگوهـــای تعاملـــی رســـمی کـــه بایـــد رعایـــت شـــوند، کدام انـــد. 
ــان دهندۀ  نشـ و  رســـمی  روابـــط  ــدۀ  تعیین کننـ ــازمانی  سـ ــاختار  سـ
ــۀ  ــود دارد و حیطـ ــله مراتب اداری وجـ ــه در سلسـ ســـطوحی اســـت کـ
ــرح  ــدۀ طـ ــد. همچنیـــن دربرگیرنـ ــران را مشـــخص می کنـ نظارتـــی مدیـ
ــه  ــا یکپارچـ ــۀ واحدهـ ــا همـ ــیلۀ آن هـ ــه به وسـ ــتم هایی اســـت کـ سیسـ
می شـــوند و در نتیجـــه، ارتبـــاط در ســـازمان ها تنظیـــم خواهـــد شـــد. 1

گفتار اول:  طراحی درست ساختار 
ــاختار و  ــما سـ ــا شـ ــان بـ ــد: »قرارمـ ــری می فرماینـ ــم رهبـ ــام معظـ مقـ
ســـازمان نبـــود، قرارمـــان ایـــن بـــود کـــه جبهـــه تشـــکیل دهیـــد.« بـــه نظـــر 
می رســـد منظـــور مقـــام معظـــم رهبـــری ایـــن اســـت کـــه مردمـــی باشـــید. 
مـــا در یارگیـــری ضعیـــف هســـتیم و یگانمـــان را هـــم بـــر اســـاس موضـــوع 
پیـــش بردیـــم کـــه گفتیـــم: »کارگـــروه قـــرآن«، »کارگـــروه مطبوعـــات«، 
»کارگـــروه هنـــر و رســـانه« و... . این هـــا کـــه نـــزد مـــردم وجهـــه دارنـــد، 

wikipedia.org .1

سایر موضوعات
ساختار جبهه ای

میزان مطالب مطرح شده پیرامون 
مبحث ساختار جبهه نسبت به کل 
مطالب
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نمی توانیم توقع داشته 
باشیم که همه چیز 

بی نقص اجرا شود. اما 
بخش عمده ای که باعث 

می شود نقایص بیشتر 
شود، طراحی غلط است. 

اول شـــروع می کننـــد خودشـــان را جمـــع می کننـــد و بعـــد 
ـــد. ـــری می کنن مـــردم را یارگی

غلـــط،  ــه  چـ و  درســـت  ــه  چـ در طراحـــی،  ــه  همیشـ
کیفیـــت اجـــرا و مدیریـــت، مســـئله اســـت. لـــذا ایـــن هـــم 
طبیعـــی اســـت؛ یعنـــی نمی توانیـــم توقـــع داشـــته باشـــیم 
کـــه همه چیـــز بی نقـــص اجـــرا شـــود. امـــا بخـــش عمـــده ای 
که باعث می شـــود نقایص بیشـــتر شـــود، طراحی غلط 
اســـت. باالخره افراد کامل نیســـتند و کارشـــان درصدی 
نقص دارد؛ ولی وقتی کل ســـاختار غلط باشـــد، بیشـــتر 
خـــودش را نشـــان می دهـــد. بـــرای مثـــال، مـــا در کتـــاب 
ــات  ــتیبان شـــکل داده ایـــم و اتفاقـ ــبکۀ پشـ ــر، شـ و نشـ
ــه در قســـمت پایین دســـت،  ــا اینکـ ــد. بـ خوبـــی می افتـ
ــا بـــا هـــم خلـــط و دچـــار اشـــتباهاتی  کار توزیع کننده هـ
شـــده اســـت؛ ایـــن در شـــبکه از حیـــث پشـــتیبان بودن، 
کارهایـــی انجـــام گرفتـــه اســـت. البتـــه بعـــد از آن معلـــوم 
می شـــود کـــه در نهایـــت، اتفـــاق مدنظر رخ نداده اســـت. 
یـــا اینکـــه وقتـــی مؤسســـات اســـتان را در ایـــن کارگروه هـــا 
ـــا  ـــم، توجـــه داشـــتیم کـــه بعضـــی مؤسســـات ی می آوردی
توزیع کننده انـــد؟!  فقـــط  ــا  مجموعه هـ ــا  یـ تشـــکل ها 
ــه  ــم کـ ــه ایـــن دلیـــل آورده ایـ ــه را بـ ــی ایـــن مؤسسـ یعنـ

ــا  ــا یـ ــا، کالس هـ ــد دوره هـ ــا فـــرض کنیـ ــتادی دارد یـ اسـ
برنامه هـــای رســـانه ای بـــرای یـــک ســـری مخاطـــب تولیـــد 
می کنـــد. بایـــد حواســـمان باشـــد کـــه ایـــن مؤسســـه فقـــط 
توزیع کننـــده اســـت. بعضی هـــا هـــم بـــا توانمندی هـــای 
متفـــاوت، هـــم تولیدکننـــده هســـتند و هـــم توزیع کننده. 
یعنـــی  ــتند؛  هسـ تولیدکننـــده  فقـــط  ــم  هـ ــا  بعضی هـ
محتـــوای خـــام تولیـــد می کننـــد و بعـــد بایـــد فـــردی دیگـــر 
آن را فـــراوری و عرضـــه کنـــد. امـــا مـــا هـــر ســـه نـــوع را در 
دســـته ای ماننـــد هیئـــت می بریـــم و بعـــد بایـــد دیـــد کـــه 
آیـــا مناسباتشـــان در ایـــن دســـته مدیریـــت می شـــود یـــا 
نـــه. ایـــن جبهـــه، صـــف پشـــتیبانی و صف عملیـــات دارد. 
مـــا هیچ یـــک از این هـــا را اصـــاًل تفکیـــک نکرده ایـــم. اگـــر 
همیـــن االن بـــه ایـــن ســـاختار برویـــم، مشـــخص نیســـت 

کـــه بـــه چنیـــن تفکیکـــی قائـــل هســـتیم یـــا خیـــر. 
ــور ایـــن  ــاختاری، منظـ ــکال سـ ــم اشـ وقتـــی می گوییـ
نیســـت کـــه ایـــن مشـــکل بـــا کشـــیدن ســـاختار درســـت 
ــاق  اتفـ ــی  غلطـ طراحـــی  ــود.  اصـــالح می شـ ــذ  کاغـ در 
افتـــاده اســـت کـــه به مـــرور کار بـــه اینجـــا رســـیده؛ از اول 
این گونـــه نبـــوده اســـت. مـــا برنامـــه داشـــتیم؛ ولـــی هرچـــه 
جلـــو رفتیـــم، بـــه ایـــن نتیجـــه رســـیدیم کـــه برنامه هـــا بایـــد 
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طبیعـــی باشـــد. به مـــرور بـــه یـــک ســـری اصـــول رســـیدیم؛ یعنـــی آرام آرام 
کـــه جلـــو رفتیـــم، دیدیـــم آن اتفـــاق کـــه منجـــر بـــه ایـــن شـــکاف و آســـیب 
ـــد  ـــود کـــه فـــالن اصـــل رعایـــت نشـــده اســـت. بای ـــن دلیـــل ب ـــه ای شـــد، ب
ــری  ــر آن، یـــک سـ ــی بـ ــم. مبتنـ ــا می کردیـ ــول را احصـ ــری اصـ یـــک سـ
ایده هـــا شـــکل می گرفـــت. بعضـــی را بایـــد امتحـــان می کردیـــم و یـــک 
ســـری را به صـــورت آزمایشـــی در جایـــی اجـــرا می کردیـــم. وقتـــی برنامـــه ای 
اجـــرا می کردیـــم و کمـــی جلـــو می رفـــت و نواقـــص آن گرفتـــه می شـــد، 
می توانســـتیم آن را مکتـــوب کنیـــم. ســـپس الگویـــش را طراحـــی کنیـــم و 
آن را الگو قرار دهیم و در طراحی کالِن ســـاختاری، آن را اصالح کنیم. 
درســـت اســـت کـــه در جبهه ســـازی بایـــد ســـاختار را درســـت بچینیـــم؛ 
امـــا بـــه آن معنـــی نیســـت کـــه اصالـــت را بـــه ســـاختار بدهیـــم. بلکـــه 
مـــا اصالـــت را بـــه جماعـــت می دهیـــم و می گوییـــم آن جمـــع مؤمنانـــه 
بایـــد شـــکل گرفتـــه باشـــد. اگـــر کســـی بگویـــد کـــه چـــه کســـی اصالـــت را 
بـــه ســـاختار داده اســـت کـــه کارش باعـــث شـــده جبهـــه شـــکل نگیـــرد، 
می گوییـــم ایـــن تلقـــی بـــه وجـــود آمـــده و الزم نیســـت کســـی اصالـــت 
را بـــه ســـاختار داده باشـــد. مثـــاًل در امـــر تربیـــت و آمـــوزش، وقتـــی نـــگاه 
می کنیـــم، می بینیـــم ســـاختار نهـــادی بـــه نـــام ســـازمان آموزش وپـــرورش 
وجـــود دارد کـــه می خواهـــد بچه هـــای مـــا را تربیـــت کنـــد. اعتمـــاد مـــردم 
بـــه ایـــن ســـازمان باعـــث بی خیالـــی جماعـــت شـــده کـــه نتیجـــۀ این غفلت 
سوءاســـتفادۀ معارضـــان در ایـــن فضاســـت. چـــرا بعضـــی از مجامع بنیاد 

ــا هـــم  ــون آن هـ ــازی کننـــد؟ چـ ــتند جبهه سـ خاتم االوصیاء)عـــج( نتوانسـ
اصالـــت را بـــه ســـاختار دادنـــد و خودشـــان بـــه ســـاختار تحمیلـــی بـــه نظـــام 

تبدیـــل شـــدند.

گفتار دوم:  تبدیل نشدن به صف و ستادی ماندن
یکـــی از بحث هایـــی کـــه مـــا داریـــم، بحـــث جبهه ســـازی اســـت؛ امـــا 
ــراغ  ــد سـ ــه دارنـ ــور عالقـ ــتم های فرهنگـــی کشـ ــور کلـــی، سیسـ به طـ
ــات  ــرا عملیـ ــازی فرهنگـــی؛ زیـ ــا جبهه سـ ــد تـ ــات فرهنگـــی برونـ عملیـ
فرهنگـــی ملمـــوس اســـت و قابـــل گـــزارش و نوعـــی قـــوت قلـــب مصنوعـــی 
می دهـــد. برخـــی اوقـــات می بینیـــم دوســـتان نقـــش پایـــگاه بســـیج بـــزرگ 
را انجـــام داده انـــد؛ یعنـــی خودشـــان وارد عملیـــات شـــده اند، جبهـــه وارد 
عملیـــات نشـــده اســـت. عملیـــات بـــزرگ شـــهری بـــوده، امـــا جبهـــه ایـــن 
عملیات را انجام نداده اســـت. باید تکلیفمان را با خودمان مشـــخص 

کنیـــم و بـــا خودمـــان کنـــار بیاییـــم و به ســـمت تبلیـــغ خودمـــان نرویـــم.
ــا فقـــط  ــد. نقـــش مـ ــد اولویـــت اول باشـ ــازی بایـ بنابرایـــن، جبهه سـ
ــا  ــه مـ ــود کـ ــر روشـــن شـ ــرای عناصـ ــد بـ ــده اســـت و بایـ هماهنگ کننـ
هماهنگ کننـــده ای از جنـــس خودشـــان هســـتیم. مقـــام معظـــم رهبـــری  
دســـتوری دربارۀ جبهه ســـازی دارند: »ســـتادی بمانید و به صف تبدیل 
نشـــوید.«؛ منظـــور ایـــن اســـت کـــه عناصـــر جبهه ســـاز نبایـــد خودشـــان 
وارد میـــدان شـــوند و عملیـــات انجـــام دهنـــد، نبایـــد خودشـــان کارهـــا را 
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انجـــام دهنـــد، بلکـــه بایـــد هماهنگ کننـــدۀ عناصـــر مختلـــف باشـــند، 
برنامه ریـــزی و راهبردهـــا را مشـــخص و نظـــارت کننـــد تـــا میـــدان، کارهـــا 
را انجـــام دهـــد؛ امـــا در حـــال حاضـــر متأســـفانه به جـــای اینکـــه عملیـــات را 

بچیننـــد، خودشـــان وارد عملیـــات می شـــوند. 
ــر خـــودش  ــد. اگـ ــۀ سیاســـت گذاری باقـــی بمانـ ــد در الیـ ــتاد بایـ سـ
بخواهـــد وارد میـــدان و عمـــل شـــود، بـــه تشـــکلی کـــه پســـندیده نیســـت 
تبدیـــل می شـــود. ســـتاد اگـــر بخواهـــد بـــرای این هـــا کار کنـــد، بایـــد بـــه 
ــرد اصلـــی  ــد؛ یعنـــی راهبـ ــا، سیاســـت های کالن بدهـ ایـــن مجموعه هـ
ــا بدهـــد. سیاســـت کالن یعنـــی اینکـــه کمـــک کنـــد خـــود  را بـــه این هـ
ــم دقیقـــی از کاری  ــه فهـ ــان بـ ــوند و خودشـ ــات تخصصـــی شـ مؤسسـ
برســـند کـــه می خواهنـــد بـــا یکدیگـــر انجـــام دهنـــد. ســـتاد ممکـــن اســـت 
در جایـــی تشـــخیص دهـــد کـــه تشـــکل دیگـــری هـــم الزم اســـت کـــه بـــه 
میـــدان بیایـــد و بررســـی میدانـــی کنـــد؛ مثـــاًل موضوع مشـــکالت خانـــواده 
ــه  ــرای اینکـ ــاورد و بـ ــه را دربیـ ــِی ایـــن منطقـ در فـــالن مـــکان جغرافیایـ
تشـــکلی تخصصـــی در ایـــن زمینـــه وارد شـــود سیاســـت گذاری کنـــد؛ امـــا 

ــود. ــدان نشـ ــد وارد میـ ــه، خـــودش نبایـ به هیچ وجـ
و  ــازی  تصمیم سـ ــه  کـ جایـــی  یعنـــی  ــه؟  چـ یعنـــی  ــرارگاه  قـ ــاًل  اصـ
جهت دهـــی و هدایـــت می کنـــد، بـــدون اینکـــه در صـــف دخالـــت کنـــد. 
مـــا افـــرادی نیســـتیم کـــه بگوییـــم برویـــم زیرســـاخت ها را مهیـــا کنیـــم و 
کنـــار هـــم بنشـــینیم. اصـــاًل کنـــار هـــم جمـــع نمی شـــویم. مـــا بهانـــۀ الزم 

را داریـــم و بهانـــه عملیـــات اســـت؛ ولـــی آیـــا می دانیـــم کـــه جبهه ســـازی 
ـــن اســـت کـــه  ـــل ای ـــاً مث ـــات چقـــدر ســـخت اســـت؟! دقیق ـــن عملی حی
نیروهایـــی از جاهـــای مختلـــف آمـــده  باشـــند، مثـــاًل یـــک دســـته از تیـــپ 
امام رضـــای مشـــهد، یـــک دســـته از تیـــپ مازنـــدران، یـــک دســـته از 
تیـــپ گیـــالن و ایـــن دســـته ها تاکنـــون اصـــاًل بـــا همدیگـــر همـــکاری 
ــم و  ــدا کنیـ ــکر را جـ ــه کل لشـ ــان، نـ ــا دسته هایشـ ــته اند و مـ نداشـ
بگوییـــم حـــاال شـــروع کنیـــد! آیـــا این هـــا همدیگـــر را می شناســـند؟ مـــا 
از کجـــا می دانیـــم قدرتشـــان چقـــدر اســـت؟ ممکـــن اســـت ادعـــا کننـــد 
کـــه قدرتشـــان فـــالن قـــدر اســـت؛ خیلی هـــا ایـــن ادعـــا را کرده انـــد و 
مســـئوالن هـــم واقعـــاً اعتمـــاد کـــرده و کار ســـپرده اند؛ ولـــی وارد کار 
ــا  ــۀ فعالیت هـ ــد و همـ ــاًل ایـــن کاره نبوده انـ ــه اصـ ــد کـ ــده و دیده انـ شـ
را  ــان  ــه خودمـ کـ ــا  مـ اســـت:  ایـــن  ــل  راه حـ پـــس  آزمون وخطاســـت. 
ـــد باشـــیم.  ـــودن پایبن ـــوازم قرارگاه ب ـــه ل ـــد ب ـــم بای ـــرارگاه تعریـــف کردی ق
ــا را بـــر عهـــده نـــدارد؛ نقشـــش ماننـــد نقـــش  قـــرارگاه همـــۀ نقش هـ
موســـیقی متـــن در فیلـــم اســـت کـــه اگـــر نباشـــد مشـــخص اســـت کـــه 
نیســـت و می گوییـــم کـــه چقـــدر ایـــن فیلـــم یـــخ بـــود و وقتـــی کـــه هســـت 
ـــم ایجـــاد  ـــی وقتـــی هســـت، حـــس خاصـــی در آن فیل نمی فهمیـــم؛ ول
ـــد  ـــه بای ـــه کنـــد و مداخل ـــد در کارهـــا مداخل ـــز نبای ـــد. قـــرارگاه نی می کن

صفـــر باشـــد. 
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گفتار سوم:  هماهنگی بین قسمت های مختلف جبهه 
حضـــرت آقـــا می فرمایند:»آن طـــرف جبهـــه اســـت و شـــما هـــم بایـــد 
ــد.« وقتـــی کنشـــگرهای فرهنگـــی آن طـــرف را  ــه تشـــکیل بدهیـ جبهـ
می بینیـــم کـــه عمـــاًل بـــرای مـــا پمپـــاژ فرهنگـــی می کننـــد و می بینیـــم کـــه 
ــد، ایـــن  ــام وی .اُ.ای1 و بی بی ســـی2 و جم تـــی وی3 دارنـ ــه نـ ــبکه ای بـ شـ
ســـؤال پیـــش می آیـــد کـــه آیـــا آن هـــا همـــان تعریـــف مـــا از جبهه ســـازی و 
شبکه ســـازی را قبـــول دارنـــد. یعنـــی الزامـــاً بـــا هـــم تعامـــل دارنـــد و در کنـــار 
هـــم می نشـــینند؟ مســـئلۀ دیگـــر ایـــن اســـت کـــه اگـــر آن هـــا را کنـــار هـــم 
بگذاریـــم، خواهیـــم دیـــد کـــه در واقعیـــت، بـــا هـــم در نـــزاع هســـتند، ولـــی 
ایـــن نکتـــه وجـــود دارد کـــه در نـــزاع بـــا مـــا، بـــا هـــم هماهنـــگ هســـتند؛ 
ایـــن یعنـــی نسبت یابی شـــان بـــا جمهـــوری اســـالمی و انقـــالب اســـالمی 
ــا انقـــالب اســـالمی  ــان بـ ــه نسبتشـ ــد کـ ــد و می داننـ ــوم کرده انـ را معلـ
ـــد  چیســـت. اگـــر بی بی ســـی آمـــد و رنـــگ ســـبز پرچـــم را زد، دیگـــری بای
قرمـــز را بزنـــد. پـــس حتـــی اگـــر بـــا هـــم خـــوب نیســـتند، نســـبت هایش را 
بـــا هـــم پیـــدا کرده انـــد. نسبتشـــان بـــا مـــا مشـــخص اســـت و مشـــغول کار 
هســـتند. مقـــام معظـــم رهبـــری می فرماینـــد: »آن طـــرف جبهـــه اســـت.« 
جنـــس آن جبهـــه ای کـــه آقـــا ترســـیم می کننـــد، جبهـــۀ باطـــل اســـت و در 
خـــودش تشـــتت وجـــود دارد. آقـــا چیـــزی فرمودنـــد و چیـــزی هم می بینند 
و ایـــن در حـــال محقق شـــدن اســـت و چقـــدر خـــوب کـــه مـــا بتوانیـــم در 

VOA .1
BBC.2

GEMTV .3

تحقـــق آن بکوشـــیم و اگـــر در آن مســـیر تـــالش نکنیـــم، فـــرد دیگـــری ایـــن 
کار را انجـــام می دهـــد. 

مـــا زمانـــی در فراینـــد ســـتاد جبهـــۀ فرهنگـــی انقـــالب اســـالمی همـــه بـــا 
هـــم بودیـــم. اوج و ســـراج و خـــود خاتـــم بوده انـــد، ولـــی از هـــم جدا شـــدند. 
در حـــال حاضـــر بیشـــترین دغدغـــه و اهمیتمـــان همـــان اتفاقـــی اســـت 
کـــه آقـــا از مـــا درخواســـت کـــرده کـــه برویـــد جبهـــه تشـــکیل دهیـــد؛ چراکـــه 
مـــا بیـــن خودمـــان به مثابـــۀ جبهـــه نیســـتیم. همـــان بدن هایـــی هســـتیم 
کـــه جلـــوی آقـــا نشســـتیم و زانـــو زدیـــم و گفتیـــم: »ســـمعاً و طاعتـــاً«؛ ولی 
وقتـــی بیـــرون آمدیـــم فرامـــوش کردیـــم کـــه آقـــا فرمودند جبهه ای باشـــید. 
ـــا اوج  در حالـــی  کـــه هرکـــدام مســـیر خودمـــان را پیمودیـــم. ارتبـــاط مـــا ب
چطـــور اســـت؟ ارتباطمـــان بـــا ســـراج چطـــور اســـت؟ آیـــا ارتبـــاط جزیـــره ای 

داریـــم یـــا ارتبـــاط هماهنـــگ؟ 
ــاط  ــا می خواســـت، ارتبـ ــری از مـ ــم رهبـ ــام معظـ ــه مقـ ــزی کـ آن چیـ
هماهنـــگ بـــود. خـــود خاتـــم هنـــوز بـــا ســـراج و اوج کـــه دو بـــال اصلـــی 
تبلیغـــات اســـت، جبهـــۀ واحـــد تشـــکیل نداده انـــد و کارهایشـــان را بـــا 
هـــم هماهنـــگ نمی کننـــد. از طرفـــی فـــرض می کنیـــم بدنـــۀ نظـــام دو 
قســـمت اســـت، بدنـــۀ انقالبـــی و بدنـــۀ اجرایـــی. ایـــن در حالـــی اســـت کـــه 
بدنـــۀ اجرایـــی کاری بـــه انقـــالب نـــدارد و در خاتـــم نیـــز بـــا بدنـــۀ انقالبـــی 
نظـــام هنـــوز جبهـــه نیســـتیم؛ یعنـــی نـــه بـــا ســـازمان تبلیغـــات، نـــه بـــا دفتر 
تبلیغـــات، نـــه بـــا اتحادیـــۀ انجمـــن اســـالمی و نـــه بـــا دانشـــگاه جبهـــه 
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تشـــکیل نداده ایـــم.
ــه دو بخـــش دارد:  هماهنگـــی بیـــن قســـمت های مختلـــف جبهـ
بخـــش اول بـــه هماهنگـــی بیـــن قســـمت های مختلـــف خاتـــم مربـــوط 
اســـت و بخـــش دوم بـــه هماهنگـــی بیـــن بنیـــاد خاتم االوصیاء)عـــج(  و 
ســـازمان های مختلـــف از جملـــه خاتـــم، ســـازمان تبلیغـــات و ســـتاد 
ـــا ســـتاد ائمـــۀ  جمعـــه کشـــور و بســـیج ارتبـــاط  ائمـــۀ  جمعـــه کشـــور ی
دارد. بنابرایـــن بایـــد هـــر دو هماهنگـــی وجـــود داشـــته باشـــد؛ یعنـــی 
ــا  بـ ــد  کنـ ســـعی  ــد  می توانـ ــه  کـ جایـــی  ــا  تـ ــج(   ــاد خاتم االوصیاء)عـ بنیـ
این هـــا هماهنـــگ عمـــل کنـــد و از ظرفیت هایشـــان اســـتفاده کنـــد. 
ــکاری و ترکیـــب  ــازی اســـت و همـ هماهنگـــی، ســـطحی از جبهه سـ

ظرفیت هـــا ســـطح دیگـــر اســـت. 

منظور از هماهنگی چیست ؟

عـــده ای معتقدنـــد اصـــاًل الزم نیســـت جبهـــه این گونـــه باشـــد کـــه همـــه 
بـــه هـــم قفـــل و زنجیـــر شـــوند کـــه یکـــی عقـــب نمانـــد و یکـــی جلـــو نـــرود. 
همیـــن کـــه اعضـــا هـــدف مشـــترک دارنـــد و ســـتاد جبهـــه نیز جایـــگاه افراد 
را می دانـــد، کافـــی اســـت. در حالـــی کـــه دســـتۀ دیگـــری معتقدنـــد همه با 
هـــم بایـــد همـــراه شـــوند؛ چـــون بـــه حرکـــت معتقدیـــم. اصـــاًل اگـــر این طـــور 
نباشـــد جبهـــه شـــکل نمی گیـــرد؛ چـــون جبهـــه پشـــتوانۀ آحـــادی و مردمی 

ــه ای  ــه مؤسسـ ــم. زمانـــی کـ ــاد کنیـ ــا می خواهیـــم حرکـــت ایجـ دارد. مـ
بـــا ســـرعت در حـــوزۀ بصیرت افزایـــی حرکـــت می کنـــد، ممکـــن اســـت 
ــوزۀ  ــه االن در حـ ــای فالنـــی! نقشـــی کـ ــم آقـ ــه بگوییـ ــه ایـــن مؤسسـ بـ
بصیرت افزایـــی ایفـــا می کنیـــد، در حقیقـــت مـــدل آمـــوزش شماســـت 
ـــه  ای نیســـت کـــه همـــه را  و توســـعۀ موجـــود در مـــدل آموزشـــتان به گون
همـــراه کنـــد. در ایـــن صـــورت آیـــا از ایـــن مـــدل آمـــوزش بگذریـــم؟! در 
حـــال حاضـــر، شـــبکه های موجودمـــان در هـــر طرفـــی، بخشـــی به صـــورت 
کاریکاتـــوری رشـــد پیـــدا کرده انـــد؛ مثـــاًل شـــبکه ای فقـــط در حـــوزۀ ارتقـــای 
معرفـــت حرکـــت کـــرده و محتـــوای مدنظـــر را تزریـــق می کنـــد. شـــبکۀ 
ـــی  ـــد، در حال ـــات می کن ـــد و عملی ـــه خـــط می زن ـــی ب دیگرمـــان در جاهای
کـــه شـــبکه نبایـــد عملیـــات کنـــد، بایـــد هنـــر داشـــته باشـــد کـــه ظرفیـــت و 

تـــوان دیگـــران را بـــه کار بگیـــرد. 
برای ایجاد هماهنگی چه اقداماتی باید انجام دهیم

استفاده از ظرفیت سایر نهادهای انقالبی
از  و  ــم  کار می آوریـ ــر  را سـ ــپاه  و سـ ــیج  بسـ ــد  ماننـ نهادهایـــی  ــا  مـ
ظرفیت هـــای آن هـــا هـــم بهـــره می بریـــم. فـــرض کنیـــد پایـــگاه بســـیج هـــم 
جـــزء جبهـــۀ فرهنگـــی انقـــالب اســـالمی اســـت. منظـــور از ظرفیـــت آنچـــه 
در حاکمیـــت و بخـــش حکومتـــی و دولتـــی وجـــود دارد، نیســـت؛ بلکـــه 
منظـــور، ظرفیت هایـــی اســـت کـــه در نهادهـــای انقالبـــی وجـــود دارد و 
راهبـــری و رهبـــری آن به دســـت مقـــام معظـــم رهبـــری اســـت. بنابرایـــن، 



136

ی 
ساز

هه 
جب

 
می

سال
ب ا

قال
ی ان

دم
 مر

گی
هن

 فر
هه

جب
ن 

اال
 فع

ی از
داد

 تع
ظر

 من
از

ـــد از ظرفیت هـــای موجودمـــان اســـتفاده کنیـــم. فعـــاالن ایـــن جبهـــه  بای
بایـــد تمرکـــز خـــود را در تشـــکیالتی عمل کـــردن و شـــبکه ای عمل کـــردن 
هزینـــه می کردنـــد تـــا از ایـــن طریـــق زمینـــه ای بـــرای موفق شـــدن فراینـــدی 
ــال آن  ــوزۀ تشـــکل های خودجـــوش مردمـــی به دنبـ ــه در حـ ــد کـ می شـ

بودیـــم. 
تشـــکل ها و مؤسســـات مردمـــی، زمانـــی ظرفیـــت واقعـــی خودشـــان 
را می تواننـــد نشـــان بدهنـــد کـــه تشـــکل های حاکمیتـــی و مؤسســـات و 
مجموعـــه ادارات حاکمیتـــی هـــم بتواننـــد خودشـــان را متشـــکل کننـــد، 
بـــه شـــبکه تبدیـــل شـــوند و ظرفیتشـــان را در اختیـــار ایـــن مجموعه هـــای 
ــترین  ــاده اســـت. بیشـ ــوز نیفتـ ــاق هنـ ــد. ایـــن اتفـ ــرار بدهنـ ــی قـ مردمـ
ــد،  ــاق می افتـ اتفـ ــان  فرهنگی مـ ــای  کارهـ در ســـطح  ــه  کـ ــتهالکی  اسـ
راضی کردن نهادهای حاکمیتی مانند ســـازمان تبلیغات، ادارۀ اوقاف، 
ادارۀ ارشـــاد و ســـپاه بـــرای دراختیارگذاشـــتن ظرفیتشـــان اســـت. ایـــن  
نهادهـــا بایـــد تـــا حـــدی جلـــو بیاینـــد. ســـپاه بارزتریـــن همـــکاری  را بـــا جبهـــه 
ـــه دغدغـــه ای کـــه خودشـــان  ـــا توجـــه ب داشـــت. آقـــای ســـردار جعفـــری ب
داشـــتند، بیشـــترین کمـــک را در ایـــن عرصـــه کردنـــد، ولـــی بازهـــم بدنـــۀ 
ســـپاه در اســـتان ها ایـــن جریـــان را برنمی تافـــت. اگـــر بخواهیـــم اتفاقـــی 
بیفتـــد، بایـــد ایـــن ظرفیـــت عظیـــم حاکمیتـــی و همچنیـــن مردمـــی را بـــه 
ـــه  ـــۀ بســـیج کـــه ظرفیـــت مردمـــی آن ب ـــم؛ مثـــل قضی هـــم پیوســـته کنی
اســـتعداد و امکانـــات حاکمیتـــی ســـپاه وصـــل بـــود و ایـــن باعـــث می شـــد 

آنچـــه بایـــد تحقـــق یابـــد، اتفـــاق بیفتـــد. 

گفتــار چهــارم:  چگونگــی ارتبــاط و نســبت بیــن مجامــع اســتانی 
و تخصصــی 

ــتان ها  ــه در ســـطح اسـ ــم کـ ــتانی داریـ ــع اسـ ــری مجامـ ــا یـــک سـ مـ
مشـــغول فعالیـــت هســـتند و یـــک ســـری کارهـــا را پیگیـــری می کنند. یک 
ســـری مجامـــع ملـــی هـــم داریـــم کـــه مســـائل مختلفی را از جمله مســـئلۀ 
هیئت یا تربیت یا مســـائلی مثل نویســـندگان انقالبی را در کل کشـــور 
پیگیـــری می کننـــد. یکـــی از مســـائلی کـــه در راســـتای جبهه ســـازی وجـــود 
ـــه هدفمـــان برســـیم، رابطـــۀ بیـــن  ـــر ب ـــرای اینکـــه بهت دارد، ایـــن اســـت ب
مجامـــع اســـتانی و مجامـــع تخصصـــی چگونـــه چیـــده شـــود. متأســـفانه 
بعضـــاً دیـــده شـــده ارتبـــاط بیـــن مجامـــع اســـتانی و کارگروه هـــا ارتبـــاط 
ــه  ــم جبهـ ــه چشـ ــم دودش بـ ــه ایـــن هـ خـــوب و منســـجمی نیســـت کـ
مـــی رود. همـــۀ مجامـــع تخصصـــی مسئله شـــان ایـــن اســـت کـــه بـــا بنیـــاد 
ــام  ــتور مقـ ــاظ دسـ ــه به لحـ ــاظ مالـــی و چـ ــه به لحـ ــند و چـ مرتبـــط باشـ
معظـــم رهبـــری، دغدغـــۀ ارتبـــاط دارنـــد کـــه الزم اســـت در ایـــن خصـــوص 

بررســـی های بیشـــتری انجـــام شـــود. 
ایـــن دو نـــوع تقســـیم بندی یعنـــی مـــدل جغرافیایی و مـــدل موضوعی، 
بـــرای رســـیدن بـــه جبهـــۀ فرهنگی اجتماعـــی لحـــاظ شـــده اند؛ امـــا ایـــن  
ـــال، گاهـــی  ـــوان مث ـــد. به عن ـــدا می کنن ـــا هـــم تالقـــی پی ـــی ب دو در جاهای
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ــا ناهماهنگی هایـــی در ســـطح  ــۀ مدیریـــت عملیات هـ ــات در زمینـ اوقـ
ــتانی و مجامـــع تخصصـــی دیـــده  ــران مجامـــع اسـ ــتان ها بیـــن دبیـ اسـ
می شـــود کـــه ایـــن ناهماهنگی هـــا از معین نبـــودن چگونگـــی رابطـــه ایـــن 
دو نـــوع مجمـــع و همچنیـــن مشـــخص نبودن نســـبت مجامـــع اســـتانی و 
تخصصـــی ناشـــی می شـــود. گفتـــه می شـــود یکـــی از اشـــتباهات بـــزرگ 
در ســـازمان دهی جبهـــه ایـــن اســـت کـــه کارگروه هـــای اســـتانی بعضـــاً 

تلفنچـــی و هماهنگ کننـــدۀ کارگروه هـــای ملـــی شـــده اند. 
ـــن اســـت  ـــرد، ای ـــی کـــه باعـــث شـــده جبهـــه شـــکل نگی یکـــی از دالیل
کـــه برخـــی از اســـتان ها، هـــم از نظـــر کارآمـــدی و هـــم توانمنـــدی و هـــم 
از لحـــاظ محرومیـــت در درجـــه ای هســـتند کـــه نمی تواننـــد بـــدون کمـــک 
روی پـــای خودشـــان بایســـتند. مـــا بایـــد جبهه هایـــی را کـــه در جاهـــای 
دیگـــر شـــکل داده ایـــم، بـــرای کمـــک بـــه ایـــن اســـتان ها بیاوریـــم. ایـــن 
مجامـــع ملـــی کـــه شـــکل گرفته انـــد، بایـــد بـــه اســـتان ها بیاینـــد و تـــوان 
خودشـــان را ارائـــه بدهنـــد و از حیـــث توانمندکـــردن اســـتان ها کمـــک 
ــتان ها  ــد. اسـ ــتان ها هـــم شـــکل بگیرنـ ــا در اسـ ــا ایـــن جبهه هـ ــد تـ کننـ
اگـــر به خودی خـــود بخواهنـــد آن جبهـــه را شـــکل بدهنـــد، طـــول خواهـــد 
کشـــید؛ چراکـــه اول بایـــد خودشـــان را تجهیـــز کننـــد، آمـــوزش بدهنـــد 

ـــرای اینکـــه بتواننـــد عملیـــات کننـــد بایـــد خودشـــان  ـــۀ بعـــد ب و در مرحل
ـــد  ـــم. در جایـــی کـــه بای را پیـــدا کننـــد. مـــا در تنظیم کـــردن اشـــتباه کردی
کارگروه هـــای خودمـــان را بـــا همیـــن نـــگاه بـــا ســـتادهای اســـتانی تنظیـــم 
و هماهنـــگ می کردیـــم، اشـــتباه کردیـــم. دائمـــاً تعارضـــات و دعواهـــای 
فنـــی بیـــن ایـــن دو ســـطح اتفـــاق می افتـــاد و ما نتوانســـتیم آن را مدیریت 
کنیـــم. بهتـــر اســـت بـــرای مشـــخص کردن نـــوع رابطـــۀ مجامـــع تخصصـــی 
و اســـتانی، بررســـی های دقیـــق و علمـــی در ســـطح ســـتاد جبهـــه انجـــام 
ـــرای فعالیـــت  ـــه ب شـــود کـــه به موجـــب آن ضمـــن رفـــع تعارضـــات، زمین

بهتـــر و بیشـــتر جبهـــۀ فرهنگـــی انقـــالب اســـالمی فراهـــم شـــود. 
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خودشان باید هزینههای انقالب را بدهند. وقتی آقا فرمود من سالی بیست کار مانند فیلم بادیگارد میخواهم، عدهای گفتند نمیشود؛ چون مردمی نیست و قرار است بودجه از بخش در حال حاضر ابزار جبههسازی در جبهۀ فرهنگی انقالب، سختافزار و ساختمان و پول است و بخش عمدۀ آن را در بر میگیرد. نمیخواهیم به این بحث عمومیت بدهیم، اما بخش عمدهای از آن، راهاندازی مجموعه و مؤسسه شده است و به 
همین علت گاهی دوستان سراغ کارهای صف میروند. علتش هم این است که خودشان مؤسسۀ بزرگی در کنار بقیۀ مؤسسات میشوند، در حالی که با ساختمان و پول و با فضای کنونی یعنی پیشنهاد طرحهای مختلف، جبههسازی شکل نمیگیرد و باید در روشی که انتخاب کردهایم تجدیدنظر کنیم. چرا ساختار متمرکز شکل میگیرد؟ چون هویت اصلی شبکهسازی مبتنی بر پول است. تنها مانعی که برای بسیج اقتصادی 

بوده، همین اصالتدادن به ساختار است. درست است که باید منابع مالی برای جبههسازی فراهم باشد، منتها پول از کجا باید بیاید! در دوران هشت سال دفاع مقدس که ما تحریم بودیم، حتی سیمخاردار به ما نفروختند. مگر همین جوانها سپر انسانی تشکیل ندادند؟ مگر همین خانوادهها نبودند که جنگ را حمایت و پشتیبانی کردند؟ همینها امروز باید بیایند و هرکس بهاندازۀ خودش و نیز هر آنقدر که میتواند، 
آوردهای بیاورد. ما اگر شروعبهکار بنیاد خاتم را ببینیم، در آن هنگام اصالت با پول بود. مگر بنیاد خاتم از طرف مقام معظم رهبری مأمور به جبههسازی نبود؟ قرار بود جبههسازی بکند. چه شد؟ یکمرتبه پول کم شد، پول نایاب شد. دیدیم چه اتفاقی افتاد. گفتند اگر کسی هیئت طراز میخواهد، اگر مسئول طراز میخواهد، پولش را هم بدهد، در حالی که این خواستۀ مقام معظم رهبری نبوده است. امر ایشان چیز دیگر 
بود. آقا میفرمایند مردمی که انقالب کردند خودشان باید هزینههای انقالب را بدهند. وقتی آقا فرمود من سالی بیست کار مانند فیلم بادیگارد میخواهم، عدهای گفتند نمیشود؛ چون مردمی نیست و قرار است بودجه از بخش در حال حاضر ابزار جبههسازی در جبهۀ فرهنگی انقالب، سختافزار و ساختمان و پول است و بخش عمدۀ آن را در بر میگیرد. نمیخواهیم به این بحث عمومیت بدهیم، اما بخش عمدهای از آن، 

راهاندازی مجموعه و مؤسسه شده است و به همین علت گاهی دوستان سراغ کارهای صف میروند. علتش هم این است که خودشان مؤسسۀ بزرگی در کنار بقیۀ مؤسسات میشوند، در حالی که با ساختمان و پول و با فضای کنونی یعنی پیشنهاد طرحهای مختلف، جبههسازی شکل نمیگیرد و باید در روشی که انتخاب کردهایم تجدیدنظر کنیم. چرا ساختار متمرکز شکل میگیرد؟ چون هویت اصلی شبکهسازی مبتنی بر 
پول است. تنها مانعی که برای بسیج اقتصادی بوده، همین اصالتدادن به ساختار است. درست است که باید منابع مالی برای جبههسازی فراهم باشد، منتها پول از کجا باید بیاید! در دوران هشت سال دفاع مقدس که ما تحریم بودیم، حتی سیمخاردار به ما نفروختند. مگر همین جوانها سپر انسانی تشکیل ندادند؟ مگر همین خانوادهها نبودند که جنگ را حمایت و پشتیبانی کردند؟ همینها امروز باید بیایند و هرکس 

بهاندازۀ خودش و نیز هر آنقدر که میتواند، آوردهای بیاورد. ما اگر شروعبهکار بنیاد خاتم را ببینیم، در آن هنگام اصالت با پول بود. مگر بنیاد خاتم از طرف مقام معظم رهبری مأمور به جبههسازی نبود؟ قرار بود جبههسازی بکند. چه شد؟ یکمرتبه پول کم شد، پول نایاب شد. دیدیم چه اتفاقی افتاد. گفتند اگر کسی هیئت طراز میخواهد، اگر مسئول طراز میخواهد، پولش را هم بدهد، در حالی که این خواستۀ مقام معظم 
رهبری نبوده است. امر ایشان چیز دیگر بود. آقا میفرمایند مردمی که انقالب کردند خودشان باید هزینههای انقالب را بدهند. وقتی آقا فرمود من سالی بیست کار مانند فیلم بادیگارد میخواهم، عدهای گفتند نمیشود؛ چون مردمی نیست و قرار است بودجه از بخش در حال حاضر ابزار جبههسازی در جبهۀ فرهنگی انقالب، سختافزار و ساختمان و پول است و بخش عمدۀ آن را در بر میگیرد. نمیخواهیم به این بحث 

عمومیت بدهیم، اما بخش عمدهای از آن، راهاندازی مجموعه و مؤسسه شده است و به همین علت گاهی دوستان سراغ کارهای صف میروند. علتش هم این است که خودشان مؤسسۀ بزرگی در کنار بقیۀ مؤسسات میشوند، در حالی که با ساختمان و پول و با فضای کنونی یعنی پیشنهاد طرحهای مختلف، جبههسازی شکل نمیگیرد و باید در روشی که انتخاب کردهایم تجدیدنظر کنیم. چرا ساختار متمرکز شکل 
میگیرد؟ چون هویت اصلی شبکهسازی مبتنی بر پول است. تنها مانعی که برای بسیج اقتصادی بوده، همین اصالتدادن به ساختار است. درست است که باید منابع مالی برای جبههسازی فراهم باشد، منتها پول از کجا باید بیاید! در دوران هشت سال دفاع مقدس که ما تحریم بودیم، حتی سیمخاردار به ما نفروختند. مگر همین جوانها سپر انسانی تشکیل ندادند؟ مگر همین خانوادهها نبودند که جنگ را حمایت و 
پشتیبانی کردند؟ همینها امروز باید بیایند و هرکس بهاندازۀ خودش و نیز هر آنقدر که میتواند، آوردهای بیاورد. ما اگر شروعبهکار بنیاد خاتم را ببینیم، در آن هنگام اصالت با پول بود. مگر بنیاد خاتم از طرف مقام معظم رهبری مأمور به جبههسازی نبود؟ قرار بود جبههسازی بکند. چه شد؟ یکمرتبه پول کم شد، پول نایاب شد. دیدیم چه اتفاقی افتاد. گفتند اگر کسی هیئت طراز میخواهد، اگر مسئول طراز میخواهد، 
پولش را هم بدهد، در حالی که این خواستۀ مقام معظم رهبری نبوده است. امر ایشان چیز دیگر بود. آقا میفرمایند مردمی که انقالب کردند خودشان باید هزینههای انقالب را بدهند. وقتی آقا فرمود من سالی بیست کار مانند فیلم بادیگارد میخواهم، عدهای گفتند نمیشود؛ چون مردمی نیست و قرار است بودجه از بخش در حال حاضر ابزار جبههسازی در جبهۀ فرهنگی انقالب، سختافزار و ساختمان و پول است و 

بخش عمدۀ آن را در بر میگیرد. نمیخواهیم به این بحث عمومیت بدهیم، اما بخش عمدهای از آن، راهاندازی مجموعه و مؤسسه شده است و به همین علت گاهی دوستان سراغ کارهای صف میروند. علتش هم این است که خودشان مؤسسۀ بزرگی در کنار بقیۀ مؤسسات میشوند، در حالی که با ساختمان و پول و با فضای کنونی یعنی پیشنهاد طرحهای مختلف، جبههسازی شکل نمیگیرد و باید در روشی که انتخاب 
کردهایم تجدیدنظر کنیم. چرا ساختار متمرکز شکل میگیرد؟ چون هویت اصلی شبکهسازی مبتنی بر پول است. تنها مانعی که برای بسیج اقتصادی بوده، همین اصالتدادن به ساختار است. درست است که باید منابع مالی برای جبههسازی فراهم باشد، منتها پول از کجا باید بیاید! در دوران هشت سال دفاع مقدس که ما تحریم بودیم، حتی سیمخاردار به ما نفروختند. مگر همین جوانها سپر انسانی تشکیل ندادند؟ 
مگر همین خانوادهها نبودند که جنگ را حمایت و پشتیبانی کردند؟ همینها امروز باید بیایند و هرکس بهاندازۀ خودش و نیز هر آنقدر که میتواند، آوردهای بیاورد. ما اگر شروعبهکار بنیاد خاتم را ببینیم، در آن هنگام اصالت با پول بود. مگر بنیاد خاتم از طرف مقام معظم رهبری مأمور به جبههسازی نبود؟ قرار بود جبههسازی بکند. چه شد؟ یکمرتبه پول کم شد، پول نایاب شد. دیدیم چه اتفاقی افتاد. گفتند اگر کسی 

هیئت طراز میخواهد، اگر مسئول طراز میخواهد، پولش را هم بدهد، در حالی که این خواستۀ مقام معظم رهبری نبوده است. امر ایشان چیز دیگر بود. آقا میفرمایند مردمی که انقالب کردند خودشان باید هزینههای انقالب را بدهند. وقتی آقا فرمود من سالی بیست کار مانند فیلم بادیگارد میخواهم، عدهای گفتند نمیشود؛ چون مردمی نیست و قرار است بودجه از بخش در حال حاضر ابزار جبههسازی در جبهۀ فرهنگی 
انقالب، سختافزار و ساختمان و پول است و بخش عمدۀ آن را در بر میگیرد. نمیخواهیم به این بحث عمومیت بدهیم، اما بخش عمدهای از آن، راهاندازی مجموعه و مؤسسه شده است و به همین علت گاهی دوستان سراغ کارهای صف میروند. علتش هم این است که خودشان مؤسسۀ بزرگی در کنار بقیۀ مؤسسات میشوند، در حالی که با ساختمان و پول و با فضای کنونی یعنی پیشنهاد طرحهای مختلف، جبههسازی 

شکل نمیگیرد و باید در روشی که انتخاب کردهایم تجدیدنظر کنیم. چرا ساختار متمرکز شکل میگیرد؟ چون هویت اصلی شبکهسازی مبتنی بر پول است. تنها مانعی که برای بسیج اقتصادی بوده، همین اصالتدادن به ساختار است. درست است که باید منابع مالی برای جبههسازی فراهم باشد، منتها پول از کجا باید بیاید! در دوران هشت سال دفاع مقدس که ما تحریم بودیم، حتی سیمخاردار به ما نفروختند. مگر 
همین جوانها سپر انسانی تشکیل ندادند؟ مگر همین خانوادهها نبودند که جنگ را حمایت و پشتیبانی کردند؟ همینها امروز باید بیایند و هرکس بهاندازۀ خودش و نیز هر آنقدر که میتواند، آوردهای بیاورد. ما اگر شروعبهکار بنیاد خاتم را ببینیم، در آن هنگام اصالت با پول بود. مگر بنیاد خاتم از طرف مقام معظم رهبری مأمور به جبههسازی نبود؟ قرار بود جبههسازی بکند. چه شد؟ یکمرتبه پول کم شد، پول نایاب شد. 
دیدیم چه اتفاقی افتاد. گفتند اگر کسی هیئت طراز میخواهد، اگر مسئول طراز میخواهد، پولش را هم بدهد، در حالی که این خواستۀ مقام معظم رهبری نبوده است. امر ایشان چیز دیگر بود. آقا میفرمایند مردمی که انقالب کردند خودشان باید هزینههای انقالب را بدهند. وقتی آقا فرمود من سالی بیست کار مانند فیلم بادیگارد میخواهم، عدهای گفتند نمیشود؛ چون مردمی نیست و قرار است بودجه از بخش در حال 

حاضر ابزار جبههسازی در جبهۀ فرهنگی انقالب، سختافزار و ساختمان و پول است و بخش عمدۀ آن را در بر میگیرد. نمیخواهیم به این بحث عمومیت بدهیم، اما بخش عمدهای از آن، راهاندازی مجموعه و مؤسسه شده است و به همین علت گاهی دوستان سراغ کارهای صف میروند. علتش هم این است که خودشان مؤسسۀ بزرگی در کنار بقیۀ مؤسسات میشوند، در حالی که با ساختمان و پول و با فضای کنونی 
یعنی پیشنهاد طرحهای مختلف، جبههسازی شکل نمیگیرد و باید در روشی که انتخاب کردهایم تجدیدنظر کنیم. چرا ساختار متمرکز شکل میگیرد؟ چون هویت اصلی شبکهسازی مبتنی بر پول است. تنها مانعی که برای بسیج اقتصادی بوده، همین اصالتدادن به ساختار است. درست است که باید منابع مالی برای جبههسازی فراهم باشد، منتها پول از کجا باید بیاید! در دوران هشت سال دفاع مقدس که ما تحریم 

بودیم، حتی سیمخاردار به ما نفروختند. مگر همین جوانها سپر انسانی تشکیل ندادند؟ مگر همین خانوادهها نبودند که جنگ را حمایت و پشتیبانی کردند؟ همینها امروز باید بیایند و هرکس بهاندازۀ خودش و نیز هر آنقدر که میتواند، آوردهای بیاورد. ما اگر شروعبهکار بنیاد خاتم را ببینیم، در آن هنگام اصالت با پول بود. مگر بنیاد خاتم از طرف مقام معظم رهبری مأمور به جبههسازی نبود؟ قرار بود جبههسازی بکند. 
چه شد؟ یکمرتبه پول کم شد، پول نایاب شد. دیدیم چه اتفاقی افتاد. گفتند اگر کسی هیئت طراز میخواهد، اگر مسئول طراز میخواهد، پولش را هم بدهد، در حالی که این خواستۀ مقام معظم رهبری نبوده است. امر ایشان چیز دیگر بود. آقا میفرمایند مردمی که انقالب کردند خودشان باید هزینههای انقالب را بدهند. وقتی آقا فرمود من سالی بیست کار مانند فیلم بادیگارد میخواهم، عدهای گفتند نمیشود؛ چون 

مردمی نیست و قرار است بودجه از بخش در حال حاضر ابزار جبههسازی در جبهۀ فرهنگی انقالب، سختافزار و ساختمان و پول است و بخش عمدۀ آن را در بر میگیرد. نمیخواهیم به این بحث عمومیت بدهیم، اما بخش عمدهای از آن، راهاندازی مجموعه و مؤسسه شده است و به همین علت گاهی دوستان سراغ کارهای صف میروند. علتش هم این است که خودشان مؤسسۀ بزرگی در کنار بقیۀ مؤسسات میشوند، در 
حالی که با ساختمان و پول و با فضای کنونی یعنی پیشنهاد طرحهای مختلف، جبههسازی شکل نمیگیرد و باید در روشی که انتخاب کردهایم تجدیدنظر کنیم. چرا ساختار متمرکز شکل میگیرد؟ چون هویت اصلی شبکهسازی مبتنی بر پول است. تنها مانعی که برای بسیج اقتصادی بوده، همین اصالتدادن به ساختار است. درست است که باید منابع مالی برای جبههسازی فراهم باشد، منتها پول از کجا باید بیاید! در 

دوران هشت سال دفاع مقدس که ما تحریم بودیم، حتی سیمخاردار به ما نفروختند. مگر همین جوانها سپر انسانی تشکیل ندادند؟ مگر همین خانوادهها نبودند که جنگ را حمایت و پشتیبانی کردند؟ همینها امروز باید بیایند و هرکس بهاندازۀ خودش و نیز هر آنقدر که میتواند، آوردهای بیاورد. ما اگر شروعبهکار بنیاد خاتم را ببینیم، در آن هنگام اصالت با پول بود. مگر بنیاد خاتم از طرف مقام معظم رهبری مأمور به 
جبههسازی نبود؟ قرار بود جبههسازی بکند. چه شد؟ یکمرتبه پول کم شد، پول نایاب شد. دیدیم چه اتفاقی افتاد. گفتند اگر کسی هیئت طراز میخواهد، اگر مسئول طراز میخواهد، پولش را هم بدهد، در حالی که این خواستۀ مقام معظم رهبری نبوده است. امر ایشان چیز دیگر بود. آقا میفرمایند مردمی که انقالب کردند خودشان باید هزینههای انقالب را بدهند. وقتی آقا فرمود من سالی بیست کار مانند فیلم بادیگارد 
میخواهم، عدهای گفتند نمیشود؛ چون مردمی نیست و قرار است بودجه از بخش در حال حاضر ابزار جبههسازی در جبهۀ فرهنگی انقالب، سختافزار و ساختمان و پول است و بخش عمدۀ آن را در بر میگیرد. نمیخواهیم به این بحث عمومیت بدهیم، اما بخش عمدهای از آن، راهاندازی مجموعه و مؤسسه شده است و به همین علت گاهی دوستان سراغ کارهای صف میروند. علتش هم این است که خودشان مؤسسۀ 

بزرگی در کنار بقیۀ مؤسسات میشوند، در حالی که با ساختمان و پول و با فضای کنونی یعنی پیشنهاد طرحهای مختلف، جبههسازی شکل نمیگیرد و باید در روشی که انتخاب کردهایم تجدیدنظر کنیم. چرا ساختار متمرکز شکل میگیرد؟ چون هویت اصلی شبکهسازی مبتنی بر پول است. تنها مانعی که برای بسیج اقتصادی بوده، همین اصالتدادن به ساختار است. درست است که باید منابع مالی برای جبههسازی فراهم 
باشد، منتها پول از کجا باید بیاید! در دوران هشت سال دفاع مقدس که ما تحریم بودیم، حتی سیمخاردار به ما نفروختند. مگر همین جوانها سپر انسانی تشکیل ندادند؟ مگر همین خانوادهها نبودند که جنگ را حمایت و پشتیبانی کردند؟ همینها امروز باید بیایند و هرکس بهاندازۀ خودش و نیز هر آنقدر که میتواند، آوردهای بیاورد. ما اگر شروعبهکار بنیاد خاتم را ببینیم، در آن هنگام اصالت با پول بود. مگر بنیاد خاتم 



در حال حاضر ابزار جبههسازی در جبهۀ فرهنگی انقالب، سختافزار و ساختمان و پول است و بخش عمدۀ آن را در بر میگیرد. نمیخواهیم به این بحث عمومیت بدهیم، اما بخش عمدهای از آن، راهاندازی مجموعه و مؤسسه شده است و به همین علت گاهی دوستان سراغ کارهای صف میروند. علتش هم این است که خودشان مؤسسۀ بزرگی در کنار بقیۀ مؤسسات میشوند، در حالی که با ساختمان و پول و با فضای 
کنونی یعنی پیشنهاد طرحهای مختلف، جبههسازی شکل نمیگیرد و باید در روشی که انتخاب کردهایم تجدیدنظر کنیم. چرا ساختار متمرکز شکل میگیرد؟ چون هویت اصلی شبکهسازی مبتنی بر پول است. تنها مانعی که برای بسیج اقتصادی بوده، همین اصالتدادن به ساختار است. درست است که باید منابع مالی برای جبههسازی فراهم باشد، منتها پول از کجا باید بیاید! در دوران هشت سال دفاع مقدس که ما 

تحریم بودیم، حتی سیمخاردار به ما نفروختند. مگر همین جوانها سپر انسانی تشکیل ندادند؟ مگر همین خانوادهها نبودند که جنگ را حمایت و پشتیبانی کردند؟ همینها امروز باید بیایند و هرکس بهاندازۀ خودش و نیز هر آنقدر که میتواند، آوردهای بیاورد. ما اگر شروعبهکار بنیاد خاتم را ببینیم، در آن هنگام اصالت با پول بود. مگر بنیاد خاتم از طرف مقام معظم رهبری مأمور به جبههسازی نبود؟ قرار بود جبههسازی 
بکند. چه شد؟ یکمرتبه پول کم شد، پول نایاب شد. دیدیم چه اتفاقی افتاد. گفتند اگر کسی هیئت طراز میخواهد، اگر مسئول طراز میخواهد، پولش را هم بدهد، در حالی که این خواستۀ مقام معظم رهبری نبوده است. امر ایشان چیز دیگر بود. آقا میفرمایند مردمی که انقالب کردند خودشان باید هزینههای انقالب را بدهند. وقتی آقا فرمود من سالی بیست کار مانند فیلم بادیگارد میخواهم، عدهای گفتند نمیشود؛ 

چون مردمی نیست و قرار است بودجه از بخش در حال حاضر ابزار جبههسازی در جبهۀ فرهنگی انقالب، سختافزار و ساختمان و پول است و بخش عمدۀ آن را در بر میگیرد. نمیخواهیم به این بحث عمومیت بدهیم، اما بخش عمدهای از آن، راهاندازی مجموعه و مؤسسه شده است و به همین علت گاهی دوستان سراغ کارهای صف میروند. علتش هم این است که خودشان مؤسسۀ بزرگی در کنار بقیۀ مؤسسات 
میشوند، در حالی که با ساختمان و پول و با فضای کنونی یعنی پیشنهاد طرحهای مختلف، جبههسازی شکل نمیگیرد و باید در روشی که انتخاب کردهایم تجدیدنظر کنیم. چرا ساختار متمرکز شکل میگیرد؟ چون هویت اصلی شبکهسازی مبتنی بر پول است. تنها مانعی که برای بسیج اقتصادی بوده، همین اصالتدادن به ساختار است. درست است که باید منابع مالی برای جبههسازی فراهم باشد، منتها پول از کجا باید 
بیاید! در دوران هشت سال دفاع مقدس که ما تحریم بودیم، حتی سیمخاردار به ما نفروختند. مگر همین جوانها سپر انسانی تشکیل ندادند؟ مگر همین خانوادهها نبودند که جنگ را حمایت و پشتیبانی کردند؟ همینها امروز باید بیایند و هرکس بهاندازۀ خودش و نیز هر آنقدر که میتواند، آوردهای بیاورد. ما اگر شروعبهکار بنیاد خاتم را ببینیم، در آن هنگام اصالت با پول بود. مگر بنیاد خاتم از طرف مقام معظم رهبری 

مأمور به جبههسازی نبود؟ قرار بود جبههسازی بکند. چه شد؟ یکمرتبه پول کم شد، پول نایاب شد. دیدیم چه اتفاقی افتاد. گفتند اگر کسی هیئت طراز میخواهد، اگر مسئول طراز میخواهد، پولش را هم بدهد، در حالی که این خواستۀ مقام معظم رهبری نبوده است. امر ایشان چیز دیگر بود. آقا میفرمایند مردمی که انقالب کردند خودشان باید هزینههای انقالب را بدهند. وقتی آقا فرمود من سالی بیست کار مانند فیلم 
بادیگارد میخواهم، عدهای گفتند نمیشود؛ چون مردمی نیست و قرار است بودجه از بخش در حال حاضر ابزار جبههسازی در جبهۀ فرهنگی انقالب، سختافزار و ساختمان و پول است و بخش عمدۀ آن را در بر میگیرد. نمیخواهیم به این بحث عمومیت بدهیم، اما بخش عمدهای از آن، راهاندازی مجموعه و مؤسسه شده است و به همین علت گاهی دوستان سراغ کارهای صف میروند. علتش هم این است که خودشان 

مؤسسۀ بزرگی در کنار بقیۀ مؤسسات میشوند، در حالی که با ساختمان و پول و با فضای کنونی یعنی پیشنهاد طرحهای مختلف، جبههسازی شکل نمیگیرد و باید در روشی که انتخاب کردهایم تجدیدنظر کنیم. چرا ساختار متمرکز شکل میگیرد؟ چون هویت اصلی شبکهسازی مبتنی بر پول است. تنها مانعی که برای بسیج اقتصادی بوده، همین اصالتدادن به ساختار است. درست است که باید منابع مالی برای 
جبههسازی فراهم باشد، منتها پول از کجا باید بیاید! در دوران هشت سال دفاع مقدس که ما تحریم بودیم، حتی سیمخاردار به ما نفروختند. مگر همین جوانها سپر انسانی تشکیل ندادند؟ مگر همین خانوادهها نبودند که جنگ را حمایت و پشتیبانی کردند؟ همینها امروز باید بیایند و هرکس بهاندازۀ خودش و نیز هر آنقدر که میتواند، آوردهای بیاورد. ما اگر شروعبهکار بنیاد خاتم را ببینیم، در آن هنگام اصالت با پول 

بود. مگر بنیاد خاتم از طرف مقام معظم رهبری مأمور به جبههسازی نبود؟ قرار بود جبههسازی بکند. چه شد؟ یکمرتبه پول کم شد، پول نایاب شد. دیدیم چه اتفاقی افتاد. گفتند اگر کسی هیئت طراز میخواهد، اگر مسئول طراز میخواهد، پولش را هم بدهد، در حالی که این خواستۀ مقام معظم رهبری نبوده است. امر ایشان چیز دیگر بود. آقا میفرمایند مردمی که انقالب کردند خودشان باید هزینههای انقالب را بدهند. 
وقتی آقا فرمود من سالی بیست کار مانند فیلم بادیگارد میخواهم، عدهای گفتند نمیشود؛ چون مردمی نیست و قرار است بودجه از بخش در حال حاضر ابزار جبههسازی در جبهۀ فرهنگی انقالب، سختافزار و ساختمان و پول است و بخش عمدۀ آن را در بر میگیرد. نمیخواهیم به این بحث عمومیت بدهیم، اما بخش عمدهای از آن، راهاندازی مجموعه و مؤسسه شده است و به همین علت گاهی دوستان سراغ کارهای 

صف میروند. علتش هم این است که خودشان مؤسسۀ بزرگی در کنار بقیۀ مؤسسات میشوند، در حالی که با ساختمان و پول و با فضای کنونی یعنی پیشنهاد طرحهای مختلف، جبههسازی شکل نمیگیرد و باید در روشی که انتخاب کردهایم تجدیدنظر کنیم. چرا ساختار متمرکز شکل میگیرد؟ چون هویت اصلی شبکهسازی مبتنی بر پول است. تنها مانعی که برای بسیج اقتصادی بوده، همین اصالتدادن به ساختار است. 
درست است که باید منابع مالی برای جبههسازی فراهم باشد، منتها پول از کجا باید بیاید! در دوران هشت سال دفاع مقدس که ما تحریم بودیم، حتی سیمخاردار به ما نفروختند. مگر همین جوانها سپر انسانی تشکیل ندادند؟ مگر همین خانوادهها نبودند که جنگ را حمایت و پشتیبانی کردند؟ همینها امروز باید بیایند و هرکس بهاندازۀ خودش و نیز هر آنقدر که میتواند، آوردهای بیاورد. ما اگر شروعبهکار بنیاد خاتم را 

ببینیم، در آن هنگام اصالت با پول بود. مگر بنیاد خاتم از طرف مقام معظم رهبری مأمور به جبههسازی نبود؟ قرار بود جبههسازی بکند. چه شد؟ یکمرتبه پول کم شد، پول نایاب شد. دیدیم چه اتفاقی افتاد. گفتند اگر کسی هیئت طراز میخواهد، اگر مسئول طراز میخواهد، پولش را هم بدهد، در حالی که این خواستۀ مقام معظم رهبری نبوده است. امر ایشان چیز دیگر بود. آقا میفرمایند مردمی که انقالب کردند 
خودشان باید هزینههای انقالب را بدهند. وقتی آقا فرمود من سالی بیست کار مانند فیلم بادیگارد میخواهم، عدهای گفتند نمیشود؛ چون مردمی نیست و قرار است بودجه از بخش در حال حاضر ابزار جبههسازی در جبهۀ فرهنگی انقالب، سختافزار و ساختمان و پول است و بخش عمدۀ آن را در بر میگیرد. نمیخواهیم به این بحث عمومیت بدهیم، اما بخش عمدهای از آن، راهاندازی مجموعه و مؤسسه شده است و به 
همین علت گاهی دوستان سراغ کارهای صف میروند. علتش هم این است که خودشان مؤسسۀ بزرگی در کنار بقیۀ مؤسسات میشوند، در حالی که با ساختمان و پول و با فضای کنونی یعنی پیشنهاد طرحهای مختلف، جبههسازی شکل نمیگیرد و باید در روشی که انتخاب کردهایم تجدیدنظر کنیم. چرا ساختار متمرکز شکل میگیرد؟ چون هویت اصلی شبکهسازی مبتنی بر پول است. تنها مانعی که برای بسیج اقتصادی 

بوده، همین اصالتدادن به ساختار است. درست است که باید منابع مالی برای جبههسازی فراهم باشد، منتها پول از کجا باید بیاید! در دوران هشت سال دفاع مقدس که ما تحریم بودیم، حتی سیمخاردار به ما نفروختند. مگر همین جوانها سپر انسانی تشکیل ندادند؟ مگر همین خانوادهها نبودند که جنگ را حمایت و پشتیبانی کردند؟ همینها امروز باید بیایند و هرکس بهاندازۀ خودش و نیز هر آنقدر که میتواند، 
آوردهای بیاورد. ما اگر شروعبهکار بنیاد خاتم را ببینیم، در آن هنگام اصالت با پول بود. مگر بنیاد خاتم از طرف مقام معظم رهبری مأمور به جبههسازی نبود؟ قرار بود جبههسازی بکند. چه شد؟ یکمرتبه پول کم شد، پول نایاب شد. دیدیم چه اتفاقی افتاد. گفتند اگر کسی هیئت طراز میخواهد، اگر مسئول طراز میخواهد، پولش را هم بدهد، در حالی که این خواستۀ مقام معظم رهبری نبوده است. امر ایشان چیز دیگر 
بود. آقا میفرمایند مردمی که انقالب کردند خودشان باید هزینههای انقالب را بدهند. وقتی آقا فرمود من سالی بیست کار مانند فیلم بادیگارد میخواهم، عدهای گفتند نمیشود؛ چون مردمی نیست و قرار است بودجه از بخش در حال حاضر ابزار جبههسازی در جبهۀ فرهنگی انقالب، سختافزار و ساختمان و پول است و بخش عمدۀ آن را در بر میگیرد. نمیخواهیم به این بحث عمومیت بدهیم، اما بخش عمدهای از آن، 

راهاندازی مجموعه و مؤسسه شده است و به همین علت گاهی دوستان سراغ کارهای صف میروند. علتش هم این است که خودشان مؤسسۀ بزرگی در کنار بقیۀ مؤسسات میشوند، در حالی که با ساختمان و پول و با فضای کنونی یعنی پیشنهاد طرحهای مختلف، جبههسازی شکل نمیگیرد و باید در روشی که انتخاب کردهایم تجدیدنظر کنیم. چرا ساختار متمرکز شکل میگیرد؟ چون هویت اصلی شبکهسازی مبتنی بر 
پول است. تنها مانعی که برای بسیج اقتصادی بوده، همین اصالتدادن به ساختار است. درست است که باید منابع مالی برای جبههسازی فراهم باشد، منتها پول از کجا باید بیاید! در دوران هشت سال دفاع مقدس که ما تحریم بودیم، حتی سیمخاردار به ما نفروختند. مگر همین جوانها سپر انسانی تشکیل ندادند؟ مگر همین خانوادهها نبودند که جنگ را حمایت و پشتیبانی کردند؟ همینها امروز باید بیایند و هرکس 

بهاندازۀ خودش و نیز هر آنقدر که میتواند، آوردهای بیاورد. ما اگر شروعبهکار بنیاد خاتم را ببینیم، در آن هنگام اصالت با پول بود. مگر بنیاد خاتم از طرف مقام معظم رهبری مأمور به جبههسازی نبود؟ قرار بود جبههسازی بکند. چه شد؟ یکمرتبه پول کم شد، پول نایاب شد. دیدیم چه اتفاقی افتاد. گفتند اگر کسی هیئت طراز میخواهد، اگر مسئول طراز میخواهد، پولش را هم بدهد، در حالی که این خواستۀ مقام معظم 
رهبری نبوده است. امر ایشان چیز دیگر بود. آقا میفرمایند مردمی که انقالب کردند خودشان باید هزینههای انقالب را بدهند. وقتی آقا فرمود من سالی بیست کار مانند فیلم بادیگارد میخواهم، عدهای گفتند نمیشود؛ چون مردمی نیست و قرار است بودجه از بخش در حال حاضر ابزار جبههسازی در جبهۀ فرهنگی انقالب، سختافزار و ساختمان و پول است و بخش عمدۀ آن را در بر میگیرد. نمیخواهیم به این بحث 

عمومیت بدهیم، اما بخش عمدهای از آن، راهاندازی مجموعه و مؤسسه شده است و به همین علت گاهی دوستان سراغ کارهای صف میروند. علتش هم این است که خودشان مؤسسۀ بزرگی در کنار بقیۀ مؤسسات میشوند، در حالی که با ساختمان و پول و با فضای کنونی یعنی پیشنهاد طرحهای مختلف، جبههسازی شکل نمیگیرد و باید در روشی که انتخاب کردهایم تجدیدنظر کنیم. چرا ساختار متمرکز شکل 
میگیرد؟ چون هویت اصلی شبکهسازی مبتنی بر پول است. تنها مانعی که برای بسیج اقتصادی بوده، همین اصالتدادن به ساختار است. درست است که باید منابع مالی برای جبههسازی فراهم باشد، منتها پول از کجا باید بیاید! در دوران هشت سال دفاع مقدس که ما تحریم بودیم، حتی سیمخاردار به ما نفروختند. مگر همین جوانها سپر انسانی تشکیل ندادند؟ مگر همین خانوادهها نبودند که جنگ را حمایت و 
پشتیبانی کردند؟ همینها امروز باید بیایند و هرکس بهاندازۀ خودش و نیز هر آنقدر که میتواند، آوردهای بیاورد. ما اگر شروعبهکار بنیاد خاتم را ببینیم، در آن هنگام اصالت با پول بود. مگر بنیاد خاتم از طرف مقام معظم رهبری مأمور به جبههسازی نبود؟ قرار بود جبههسازی بکند. چه شد؟ یکمرتبه پول کم شد، پول نایاب شد. دیدیم چه اتفاقی افتاد. گفتند اگر کسی هیئت طراز میخواهد، اگر مسئول طراز میخواهد، 
پولش را هم بدهد، در حالی که این خواستۀ مقام معظم رهبری نبوده است. امر ایشان چیز دیگر بود. آقا میفرمایند مردمی که انقالب کردند خودشان باید هزینههای انقالب را بدهند. وقتی آقا فرمود من سالی بیست کار مانند فیلم بادیگارد میخواهم، عدهای گفتند نمیشود؛ چون مردمی نیست و قرار است بودجه از بخش در حال حاضر ابزار جبههسازی در جبهۀ فرهنگی انقالب، سختافزار و ساختمان و پول است و 

بخش عمدۀ آن را در بر میگیرد. نمیخواهیم به این بحث عمومیت بدهیم، اما بخش عمدهای از آن، راهاندازی مجموعه و مؤسسه شده است و به همین علت گاهی دوستان سراغ کارهای صف میروند. علتش هم این است که خودشان مؤسسۀ بزرگی در کنار بقیۀ مؤسسات میشوند، در حالی که با ساختمان و پول و با فضای کنونی یعنی پیشنهاد طرحهای مختلف، جبههسازی شکل نمیگیرد و باید در روشی که انتخاب 
کردهایم تجدیدنظر کنیم. چرا ساختار متمرکز شکل میگیرد؟ چون هویت اصلی شبکهسازی مبتنی بر پول است. تنها مانعی که برای بسیج اقتصادی بوده، همین اصالتدادن به ساختار است. درست است که باید منابع مالی برای جبههسازی فراهم باشد، منتها پول از کجا باید بیاید! در دوران هشت سال دفاع مقدس که ما تحریم بودیم، حتی سیمخاردار به ما نفروختند. مگر همین جوانها سپر انسانی تشکیل ندادند؟ 
مگر همین خانوادهها نبودند که جنگ را حمایت و پشتیبانی کردند؟ همینها امروز باید بیایند و هرکس بهاندازۀ خودش و نیز هر آنقدر که میتواند، آوردهای بیاورد. ما اگر شروعبهکار بنیاد خاتم را ببینیم، در آن هنگام اصالت با پول بود. مگر بنیاد خاتم از طرف مقام معظم رهبری مأمور به جبههسازی نبود؟ قرار بود جبههسازی بکند. چه شد؟ یکمرتبه پول کم شد، پول نایاب شد. دیدیم چه اتفاقی افتاد. گفتند اگر کسی 

هیئت طراز میخواهد، اگر مسئول طراز میخواهد، پولش را هم بدهد، در حالی که این خواستۀ مقام معظم رهبری نبوده است. امر ایشان چیز دیگر بود. آقا میفرمایند مردمی که انقالب کردند خودشان باید هزینههای انقالب را بدهند. وقتی آقا فرمود من سالی بیست کار مانند فیلم بادیگارد میخواهم، عدهای گفتند نمیشود؛ چون مردمی نیست و قرار است بودجه از بخش در حال حاضر ابزار جبههسازی در جبهۀ فرهنگی 
انقالب، سختافزار و ساختمان و پول است و بخش عمدۀ آن را در بر میگیرد. نمیخواهیم به این بحث عمومیت بدهیم، اما بخش عمدهای از آن، راهاندازی مجموعه و مؤسسه شده است و به همین علت گاهی دوستان سراغ کارهای صف میروند. علتش هم این است که خودشان مؤسسۀ بزرگی در کنار بقیۀ مؤسسات میشوند، در حالی که با ساختمان و پول و با فضای کنونی یعنی پیشنهاد طرحهای مختلف، جبههسازی 

شکل نمیگیرد و باید در روشی که انتخاب کردهایم تجدیدنظر کنیم. چرا ساختار متمرکز شکل میگیرد؟ چون هویت اصلی شبکهسازی مبتنی بر پول است. تنها مانعی که برای بسیج اقتصادی بوده، همین اصالتدادن به ساختار است. درست است که باید منابع مالی برای جبههسازی فراهم باشد، منتها پول از کجا باید بیاید! در دوران هشت سال دفاع مقدس که ما تحریم بودیم، حتی سیمخاردار به ما نفروختند. مگر 
همین جوانها سپر انسانی تشکیل ندادند؟ مگر همین خانوادهها نبودند که جنگ را حمایت و پشتیبانی کردند؟ همینها امروز باید بیایند و هرکس بهاندازۀ خودش و نیز هر آنقدر که میتواند، آوردهای بیاورد. ما اگر شروعبهکار بنیاد خاتم را ببینیم، در آن هنگام اصالت با پول بود. مگر بنیاد خاتم از طرف مقام معظم رهبری مأمور به جبههسازی نبود؟ قرار بود جبههسازی بکند. چه شد؟ یکمرتبه پول کم شد، پول نایاب شد. 
دیدیم چه اتفاقی افتاد. گفتند اگر کسی هیئت طراز میخواهد، اگر مسئول طراز میخواهد، پولش را هم بدهد، در حالی که این خواستۀ مقام معظم رهبری نبوده است. امر ایشان چیز دیگر بود. آقا میفرمایند مردمی که انقالب کردند خودشان باید هزینههای انقالب را بدهند. وقتی آقا فرمود من سالی بیست کار مانند فیلم بادیگارد میخواهم، عدهای گفتند نمیشود؛ چون مردمی نیست و قرار است بودجه از بخش در حال 

حاضر ابزار جبههسازی در جبهۀ فرهنگی انقالب، سختافزار و ساختمان و پول است و بخش عمدۀ آن را در بر میگیرد. نمیخواهیم به این بحث عمومیت بدهیم، اما بخش عمدهای از آن، راهاندازی مجموعه و مؤسسه شده است و به همین علت گاهی دوستان سراغ کارهای صف میروند. علتش هم این است که خودشان مؤسسۀ بزرگی در کنار بقیۀ مؤسسات میشوند، در حالی که با ساختمان و پول و با فضای کنونی 
یعنی پیشنهاد طرحهای مختلف، جبههسازی شکل نمیگیرد و باید در روشی که انتخاب کردهایم تجدیدنظر کنیم. چرا ساختار متمرکز شکل میگیرد؟ چون هویت اصلی شبکهسازی مبتنی بر پول است. تنها مانعی که برای بسیج اقتصادی بوده، همین اصالتدادن به ساختار است. درست است که باید منابع مالی برای جبههسازی فراهم باشد، منتها پول از کجا باید بیاید! در دوران هشت سال دفاع مقدس که ما تحریم 

بودیم، حتی سیمخاردار به ما نفروختند. مگر همین جوانها سپر انسانی تشکیل ندادند؟ مگر همین خانوادهها نبودند که جنگ را حمایت و پشتیبانی کردند؟ همینها امروز باید بیایند و هرکس بهاندازۀ خودش و نیز هر آنقدر که میتواند، آوردهای بیاورد. ما اگر شروعبهکار بنیاد خاتم را ببینیم، در آن هنگام اصالت با پول بود. مگر بنیاد خاتم از طرف مقام معظم رهبری مأمور به جبههسازی نبود؟ قرار بود جبههسازی بکند. 
چه شد؟ یکمرتبه پول کم شد، پول نایاب شد. دیدیم چه اتفاقی افتاد. گفتند اگر کسی هیئت طراز میخواهد، اگر مسئول طراز میخواهد، پولش را هم بدهد، در حالی که این خواستۀ مقام معظم رهبری نبوده است. امر ایشان چیز دیگر بود. آقا میفرمایند مردمی که انقالب کردند خودشان باید هزینههای انقالب را بدهند. وقتی آقا فرمود من سالی بیست کار مانند فیلم بادیگارد میخواهم، عدهای گفتند نمیشود؛ چون 

مردمی نیست و قرار است بودجه از بخش در حال حاضر ابزار جبههسازی در جبهۀ فرهنگی انقالب، سختافزار و ساختمان و پول است و بخش عمدۀ آن را در بر میگیرد. نمیخواهیم به این بحث عمومیت بدهیم، اما بخش عمدهای از آن، راهاندازی مجموعه و مؤسسه شده است و به همین علت گاهی دوستان سراغ کارهای صف میروند. علتش هم این است که خودشان مؤسسۀ بزرگی در کنار بقیۀ مؤسسات میشوند، در 
حالی که با ساختمان و پول و با فضای کنونی یعنی پیشنهاد طرحهای مختلف، جبههسازی شکل نمیگیرد و باید در روشی که انتخاب کردهایم تجدیدنظر کنیم. چرا ساختار متمرکز شکل میگیرد؟ چون هویت اصلی شبکهسازی مبتنی بر پول است. تنها مانعی که برای بسیج اقتصادی بوده، همین اصالتدادن به ساختار است. درست است که باید منابع مالی برای جبههسازی فراهم باشد، منتها پول از کجا باید بیاید! در 

دوران هشت سال دفاع مقدس که ما تحریم بودیم، حتی سیمخاردار به ما نفروختند. مگر همین جوانها سپر انسانی تشکیل ندادند؟ مگر همین خانوادهها نبودند که جنگ را حمایت و پشتیبانی کردند؟ همینها امروز باید بیایند و هرکس بهاندازۀ خودش و نیز هر آنقدر که میتواند، آوردهای بیاورد. ما اگر شروعبهکار بنیاد خاتم را ببینیم، در آن هنگام اصالت با پول بود. مگر بنیاد خاتم از طرف مقام معظم رهبری مأمور به 
جبههسازی نبود؟ قرار بود جبههسازی بکند. چه شد؟ یکمرتبه پول کم شد، پول نایاب شد. دیدیم چه اتفاقی افتاد. گفتند اگر کسی هیئت طراز میخواهد، اگر مسئول طراز میخواهد، پولش را هم بدهد، در حالی که این خواستۀ مقام معظم رهبری نبوده است. امر ایشان چیز دیگر بود. آقا میفرمایند مردمی که انقالب کردند خودشان باید هزینههای انقالب را بدهند. وقتی آقا فرمود من سالی بیست کار مانند فیلم بادیگارد 
میخواهم، عدهای گفتند نمیشود؛ چون مردمی نیست و قرار است بودجه از بخش در حال حاضر ابزار جبههسازی در جبهۀ فرهنگی انقالب، سختافزار و ساختمان و پول است و بخش عمدۀ آن را در بر میگیرد. نمیخواهیم به این بحث عمومیت بدهیم، اما بخش عمدهای از آن، راهاندازی مجموعه و مؤسسه شده است و به همین علت گاهی دوستان سراغ کارهای صف میروند. علتش هم این است که خودشان مؤسسۀ 

بزرگی در کنار بقیۀ مؤسسات میشوند، در حالی که با ساختمان و پول و با فضای کنونی یعنی پیشنهاد طرحهای مختلف، جبههسازی شکل نمیگیرد و باید در روشی که انتخاب کردهایم تجدیدنظر کنیم. چرا ساختار متمرکز شکل میگیرد؟ چون هویت اصلی شبکهسازی مبتنی بر پول است. تنها مانعی که برای بسیج اقتصادی بوده، همین اصالتدادن به ساختار است. درست است که باید منابع مالی برای جبههسازی فراهم 
باشد، منتها پول از کجا باید بیاید! در دوران هشت سال دفاع مقدس که ما تحریم بودیم، حتی سیمخاردار به ما نفروختند. مگر همین جوانها سپر انسانی تشکیل ندادند؟ مگر همین خانوادهها نبودند که جنگ را حمایت و پشتیبانی کردند؟ همینها امروز باید بیایند و هرکس بهاندازۀ خودش و نیز هر آنقدر که میتواند، آوردهای بیاورد. ما اگر شروعبهکار بنیاد خاتم را ببینیم، در آن هنگام اصالت با پول بود. مگر بنیاد خاتم 
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رفتارهای جبهه ساز

واژۀ رفتـــار در لغت نامـــه دهخـــدا بـــه ســـلوک و شـــیوه و ســـیرت معنـــا 
شـــده اســـت. در اصطـــالح، رفتـــار پاســـخی اســـت کـــه بـــه انگیـــزۀ بیرونـــی 
ارگانیســـم می دهـــد. به بیـــان دیگـــر، رفتـــار واکنشـــی اســـت کـــه در برابـــر 
عمـــل یـــا کنـــش بیرونـــی از موجـــود زنـــده ســـر می زنـــد. رفتـــار در انســـان 
پیچیده تـــر از ســـایر موجـــودات اســـت. دلیـــل ایـــن پیچیدگـــی فرایندهـــای 

ذهنـــی گســـترده و درهم  فرورفتـــۀ انســـان اســـت. 1
رفتـــار هـــر فعالیـــت و عملـــی اســـت کـــه موجـــود زنـــده انجـــام می دهـــد 

wikipedia.org .1

ــال فیزیولوژیـــک و  ــان و اعمـ ــکار و پنهـ ــای بدنـــی آشـ و متضمـــن کارهـ
عاطفـــی و نیـــز فعالیـــت عقلـــی اســـت. همچنیـــن ایـــن اصطـــالح بـــرای هـــر 

عمـــل خـــاص یـــا مجموعـــۀ اعمـــال بـــه کار مـــی رود. 2
ــار ایـــن  ــناخت. رفتـ ــای آن را شـ ــد ویژگی هـ ــار بایـ ــناخت رفتـ ــرای شـ بـ

دارد: را  ــا  ویژگی هـ
1. رفتـــار، اقـــدام و عمـــل )کـــردار وگفتـــار( اســـت؛ ماننـــد دیـــر آمـــد و 
ـــودن. ـــد عصبانیـــت و ماهرب ـــا ویژگـــی مانن ـــه صفـــت ی ـــاد کشـــید، ن فری

2. رفتـــار عملـــی اســـت مشـــهود و فیزیکـــی کـــه دســـت کم از یکـــی از 
ســـه جهـــت فراوانـــی و تـــداوم و شـــدت،  قابـــل تشـــخیص و اندازه گیـــری و 

نمایـــش در قالـــب کمیتـــی عـــددی باشـــد.
3. ازآنجاکـــه رفتـــار جنبـــۀ فیزیکـــی دارد، محســـوس و مشـــهود اســـت 
و چیـــزی کـــه مشـــاهده شـــود، قابلیـــت توصیف شـــدن و نیـــز ثبت شـــدن 

دارد.
ـــار به صـــورت قانونمنـــد از محیـــط فیزیکـــی و اجتماعـــی تأثیـــر  4. رفت
می پذیـــرد و بـــر آن تأثیـــر می گـــذارد. ایـــن قاعـــده را قانونمنـــدی رفتـــار 

می گوینـــد.
5. رفتـــار انســـان بـــه دو صـــورت آشـــکار و پنهـــان اتفـــاق می افتـــد. رفتـــار 
آشـــکار رفتـــاری اســـت کـــه دیگـــران می تواننـــد آن را از طریـــق یکـــی از 
ـــار پنهـــان آن اســـت کـــه فقـــط خـــود  حـــواس خـــود دریافـــت کننـــد و رفت

شـــخص آن را درک می کنـــد؛ ماننـــد فکرکـــردن. 

2. علی اکبر شعاری نژاد، فرهنگ علوم رفتاری، تهران: سپهر.

سایر موضوعات
رفتارهای جبهه ساز

میزان مطالب مطرح شده پیرامون 
مبحث رفتارهای جبهه ساز نسبت به 
کل مطالب
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یکی از بهترین 
انواع جبهه سازی، 

جبهه سازی بر اساس 
تفکر والیی است. 

این نوع جبهه سازی 
در حال وقوع است؛ 
یعنی ما حول محور 
بیانات مقام معظم 

رهبری و نگاه ایشان 
حرف می زنیم. 

گفتــار اول:  جبهه ســازی حــول محــوری غیــر از 
حــول محــور امکانــات، پــول و... 

ــۀ  جبهـ در  ــازی  جبهه سـ ــزار  ابـ ــر  حاضـ ــال  حـ در 
و  ــاختمان  سـ و  ســـخت افزار  انقـــالب،  فرهنگـــی 
ــرد.  ــر می گیـ ــدۀ آن را در بـ ــول اســـت و بخـــش عمـ پـ
نمی خواهیـــم بـــه ایـــن بحـــث عمومیـــت بدهیـــم، امـــا 
بخش عمده ای از آن، راه اندازی مجموعه و مؤسسه 
شـــده اســـت و بـــه همیـــن علـــت گاهـــی دوســـتان ســـراغ 
کارهـــای صـــف می رونـــد. علتـــش هـــم ایـــن اســـت کـــه 
خودشـــان مؤسســـۀ بزرگـــی در کنـــار بقیـــۀ مؤسســـات 
ــا  ــول و بـ ــاختمان و پـ ــا سـ ــه بـ ــوند، در حالـــی کـ می شـ
فضـــای کنونـــی یعنـــی پیشـــنهاد طرح هـــای مختلـــف، 
جبهه ســـازی شـــکل نمی گیـــرد و بایـــد در روشـــی کـــه 

ــم.  ــر کنیـ ــم تجدیدنظـ ــاب کرده ایـ انتخـ
چـــرا ســـاختار متمرکـــز شـــکل می گیـــرد؟ چـــون هویـــت 
اصلـــی شبکه ســـازی مبتنـــی بـــر پـــول اســـت. تنهـــا مانعی 
کـــه بـــرای بســـیج اقتصـــادی بـــوده، همیـــن اصالـــت دادن 
بـــه ســـاختار اســـت. درســـت اســـت کـــه بایـــد منابـــع مالـــی 
ــا  ــا پـــول از کجـ ــازی فراهـــم باشـــد، منتهـ بـــرای جبهه سـ

بایـــد بیایـــد! در دوران هشـــت ســـال دفـــاع مقـــدس کـــه 
مـــا تحریـــم بودیـــم، حتـــی ســـیم خاردار بـــه مـــا نفروختنـــد. 
مگـــر همیـــن جوان هـــا ســـپر انســـانی تشـــکیل ندادنـــد؟ 
مگـــر همیـــن خانواده هـــا نبودنـــد کـــه جنـــگ را حمایـــت 
ــد  ــد بیاینـ ــروز بایـ امـ ــا  ــتیبانی کردنـــد؟ همین هـ و پشـ
ــه  ــدر کـ ــر آن قـ ــز هـ ــدازۀ خـــودش و نیـ و هرکـــس به انـ

ــاورد.  ــد، آورده ای بیـ می توانـ
را  خاتم االوصیاء)عـــج(  ــاد  بنیـ ــروع به کار  شـ ــر  اگـ ــا  مـ
ببینیـــم، در آن هنـــگام اصالـــت بـــا پـــول بـــود. مگـــر بنیـــاد 
خاتم االوصیاء)عـــج(  از طـــرف مقـــام معظـــم رهبـــری مأمـــور 
بـــه جبهه ســـازی نبـــود؟ قـــرار بـــود جبهه ســـازی بکنـــد. 
چـــه شـــد؟ یک مرتبـــه پـــول کـــم شـــد، پـــول نایـــاب شـــد. 
دیدیـــم چـــه اتفاقـــی افتـــاد. گفتنـــد اگـــر کســـی هیئـــت 
طـــراز می خواهـــد، اگـــر مســـئول طـــراز می خواهـــد، پولش 
را هـــم بدهـــد، در حالـــی  کـــه ایـــن خواســـتۀ مقـــام معظـــم 
رهبـــری نبـــوده اســـت. امـــر ایشـــان چیـــز دیگـــر بـــود. آقـــا 
می فرماینـــد مردمـــی کـــه انقـــالب کردنـــد خودشـــان بایـــد 

هزینه هـــای انقـــالب را بدهنـــد. 
وقتـــی آقـــا فرمـــود مـــن ســـالی بیســـت کار ماننـــد فیلـــم 
بادیـــگارد می خواهـــم، عـــده ای گفتنـــد نمی شـــود؛ چـــون 
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مردمـــی نیســـت و قـــرار اســـت بودجـــه از بخـــش حاکمیتـــی تأمیـــن شـــود. 
ایـــن امـــر زمانـــی ممکـــن می شـــود کـــه مـــردم خودشـــان بلیـــط بخرنـــد و 
بگوینـــد ایـــن فیلـــم تولیـــد ملـــی اســـت، فیلـــم فاخـــر ملـــی ماســـت و مـــا 
بایـــد به همـــراه خانواده مـــان و نیـــز به انـــدازۀ خودمـــان تماشـــاچی ایـــن 
کار باشـــیم کـــه ایـــن کار تقویـــت شـــود. اگـــر جبهه ســـازی حـــول محـــور 
امکانـــات و پـــول شـــکل بگیـــرد، ضررهایـــی دارد کـــه بـــه برخـــی از آن هـــا بـــه 

ایـــن شـــرح می تـــوان اشـــاره کـــرد: 
۱. شکننده بودن

 اگـــر جبهه ســـازی حـــول محـــور امکانـــات و پـــول باشـــد، آفت هایـــی 
دارد. تجربـــه نشـــان داده اســـت کـــه ایـــن جبهه هـــا شـــکننده هســـتند. 
اگـــر مـــا عناصـــر جبهـــه را بـــا تزریـــق پـــول جمـــع کردیـــم، زمانـــی کـــه پولـــی 
نداشـــتیم بـــه آن هـــا بدهیـــم، ایـــن عناصـــر دیگـــر تمکیـــن نمی کننـــد. 
ـــور محـــرک پـــول اســـت! امـــا وقتـــی کـــه پـــول  عـــده ای می گوینـــد کـــه موت
تمـــام شـــود، عـــده ای از عناصـــر جبهـــه از کنارمـــان خواهنـــد رفـــت. ایـــن 
پول هـــا در بعضـــی جاهـــا آفـــت کار جبهـــه اســـت؛ زیـــرا خرده هایـــی اســـت 
کـــه عمـــر مقطعـــی و مـــوردی بـــرای یـــک ســـری آدم هـــا و یـــک ســـری کارهـــا 
فراهـــم می کنـــد، جمـــع را امیـــدوار می کنـــد و در نهایـــت باعـــث می شـــود 

کـــه بـــه آن هـــدف بلندمـــدت نرســـیم. 
۲. وابسته شدن

 قطعاً پول دادن و رهاکردن مؤسسات برای اینکه کارهای خودشان 

را انجام دهند، هرگز به جبهۀ منسجم فرهنگی منتهی نخواهد شد. 
نه تنها جبهه سازی انجام نمی شود، بلکه این کار، مؤسسات و فعاالن 
فرهنگی را از استقالل در اقدام و عمل هم بازمی دارد و آن ها را مثل زالو 
وابسته به آنجایی می کند که باید به آن  مؤسسه و فعال فرهنگی پول 
بدهد و هویت کار مردمی و مستقل فرهنگی را از مؤسسات می گیرد. 
یکی از دبیران مجامع بنیاد خاتم االوصیاء)عج(  نقل می کند: از سال 1392 
تا 1395 با همین فرمان رفتم و چه بسا خیلی از جاها همین اعتقاد را 
داشتم که ان شاءالله این دفعه درست می شود. این دفعه با این پولی 
که می آید، افراد را دعوت می کنیم و می گوییم خاطرتان جمع باشد، از 
این فرمایش مقام معظم رهبری غافل بودیم که این روش، وابستگی 
می آورد. حتی نگاه پشتیبانی ای که در مقطعی در جبهۀ فرهنگی کمی 
خراب شده بود و آن پشتیبانی حتی المقدوری که مقام معظم رهبری 
در دوم اردیبهشت فرمودند، به الزام تبدیل شده بود و فعاالن فرهنگی 

ستادهای جبهۀ فرهنگی را به عنوان قلک می شناختند.
بـــا توجـــه بـــه آنچـــه گفتـــه شـــد جبهه ســـازی نبایـــد بـــر مبنـــای امکانـــات 
ـــرای ایـــن  ـــا مـــا جایگزینـــی ب ـــد کـــه آی ـــد دی و پـــول اســـتوار باشـــد، امـــا بای
ــول  ــازی حـ ــر می گوییـــم جبهه سـ ــر، اگـ ــان دیگـ ــئله داریـــم؟ به بیـ مسـ
محـــور امکانـــات و پـــول نباشـــد، پـــس حـــول محـــور چـــه چیـــزی باشـــد و 
مـــا بایـــد جبهـــه را بـــر چـــه اساســـی بچینیـــم. صاحبـــان ادعـــای عمیق تـــر 
یعنـــی ادعـــای جبهه ســـازی بـــر مبنـــای تفکـــر والیـــی می گوینـــد مـــا بایـــد 



143

ساز
هه 

جب
ی 

رها
فتا

  ر

ذیـــل گفتمـــان انقـــالب جمـــع شـــویم. اگـــر جبهه ســـازی بـــر اســـاس پـــول 
نباشـــد، درســـت اســـت آن شـــبکۀ گســـتردۀ جمع شـــده با پول تشـــکیل 
نخواهـــد شـــد و جمـــع کوچک تـــری تشـــکیل می شـــود؛ درســـت اســـت 
جمعیـــت کمتـــر می شـــود؛ امـــا ایـــن نـــوع جبهه ســـازی واقعی تـــر اســـت؛ 
چـــون افـــراد بـــر اســـاس انتخـــاب و آگاهـــی و نفـــع واقعـــی دور هـــم جمـــع 

ــوند.  می شـ
می گویند یکی از بهترین انواع جبهه سازی، جبهه سازی بر اساس 
تفکر والیی است. این نوع جبهه سازی در حال وقوع است؛ یعنی ما 
حول محور بیانات مقام معظم رهبری و نگاه ایشان حرف می زنیم. 
پولی  ما  نیست که  این  اینجاست. بحث  نقطۀ مشترکمان  یعنی 
به  ناخودآگاه  بلکه  ندهیم،  یا  بدهیم  امکانات  ندهیم،  یا  بدهیم 
همدیگر کمک می کنیم؛ چون سر سفرۀ والیت نشسته ایم. این کار 
محبت می آورد، بعد ناخودآگاه هرکس هر کمکی که می تواند به 

افراد دیگر می رساند.
اصالً کادرسازی و آدم سازی پول نمی خواهد. اگر به دستگاه های 
مرحوم  دستگاه  مثالً  کنیم،  توجه  بوده  امروز  تا  که  آدم سازی ای 
آیت الله قاضی یا دستگاه آدم سازی حضرت امام، می بینیم امام 
و  پول داشت  امام  آیا  نداد.  انقالبیون حتی چای  از  به هیچ کدام 
این جبهۀ بزرگ مستضعفان عالم را علیه مستکبران تشکیل داد؟ 
باشد، می خواهد  آدم کوچک  وقتی  ما خودمان کوچک هستیم؛ 

و  باشد  پول  اگر  البته قطعاً  پول جبران کند.  با  را  کوچک بودنش 
این آدم، آدم بزرگی باشد، یعنی محور فکری داشته باشد، زمانی 
که برای جبهه سازی طی می کند کمتر می شود؛ یعنی تسهیل کننده 
پول  تامه  یا علت  بگوییم شرط الزم  اما چنین نیست که  است، 
است. مثالً کجای جبهه سازی در هشت سال دفاع مقدس با پول 
بود؟ بلکه با بیان والیت بود. امام می گفت هرکه می تواند اسلحه 

بردارد و به جبهه برود.
البتـــه یکـــی از مشـــکالت ایـــن نـــوع جبهه ســـازی ایـــن اســـت کـــه مـــا 
تقریـــر واحـــدی از گفتمـــان انقـــالب نداریـــم و اتحـــادی در ایـــن زمینـــه 
نیســـت. در ایـــن خصـــوص چنـــد نـــوع نـــگاه وجـــود دارد و بـــر ســـر آن نـــزاع 

شـــکل گرفتـــه اســـت.
۳. مسئله محورنبودن

در جنـــگ و جبهـــه، زین الدین هـــا، همت هـــا، هاشـــمی ها و باقری هـــا 
بودنـــد. بیـــن مـــردم می رفتنـــد، در غم وغصـــۀ مـــردم شـــریک می شـــدند، 
ــا  ــان پیـــدا می کردنـــد، دور این هـ ــوه و الگـــو می شـــدند، خواهـ بعـــد اسـ
شـــلوغ می شـــد و ســـپس هســـته ها شـــکل می گرفـــت. جبهـــه این طـــور 
اداره شـــد و شـــکل گرفـــت. االن هـــم همـــان اســـت. پـــول نبایـــد اصالـــت 
ـــد. امـــا اگـــر  ـــد باشـــد و می آی ـــه اینکـــه نباشـــد. پـــول بای داشـــته باشـــد، ن
دنبال مسئلۀ مردم رفتیم و فیلم ساختیم، برای مسئلۀ مردم هیئت 
تشـــکیل دادیـــم و مؤسســـه درســـت کردیـــم، قطعـــاً مـــردم هزینه هایـــش 
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را خواهنـــد داد و هســـته ها شـــکل می گیرنـــد.
۴. نبودن الفت بین دل ها

 متأسفانه برخی به اشتباه فکر می کردند صرفاً با پول می توان 
دیگر هیچ  باشیم  داشته  پول  اگر  فکر می کنند  کرد.  جبهه سازی 
را رد  این ذهنیت  اما قرآن به صراحت  مشکلی نخواهیم داشت، 
َّفَت بَیَن قُلوبِهِم«1   کرده است: »لَو أَنفَقَت ما فِی الأرِض َجمیعًا ما أَل
)اگر همۀ ثروت زمین را به این ها ببخشی و انفاق کنی، نمی توانی 
بینشان الفت قرار بدهی.( ما در جبهه سازی می خواهیم دل ها را 
را  افراد  پول  با   پیغمبر پول نیست.  بیاوریم. همه چیز  کنار هم 
انس  برقراری حالت  اگر  که  به ذکر است  البته الزم  نکرد.  جمع 
برنامه،  تزریق  راهبردی،  نگاهی  بدون  امورات  این گونه  و  الفت  و 
اقدام صحیح برای سازمان دهی و توانمندسازی و توزیع عملیات 
درست و بدون نقشۀ فرهنگی باشد، کار را به فعالیتی دوستانه 
پاتوقی و گفت وگویی بی خاصیت تبدیل می کند. به این شکل  و 
با هم  و  الفت دور هم می نشینیم  و  انس  با همین  که ده سال 
حرف می زنیم، بدون اینکه هیچ تکانی در صحنۀ عملی خارج اتفاق 

بیفتد. این ها الزم است اما کافی نیست.
۵. نبــود اعتمــاد: چــه کارهایــی را انجــام دهیــم کــه اعتمــاد بــه وجــود 
بیاید؟ ما باید نشان دهیم که غیر از ارتقای اعضا و شکل گرفتن این 
جبهــه، هیــچ نفــع مــادی دیگــری بــرای خودمــان تصــور نکرده ایــم. اگــر 

1. انفال

جبهه ســازی حــول محــور امکانــات و پــول باشــد، ایــن اعتمــاد بــه وجــود 
نمی آیــد یــا خدشــه دار می شــود. بایــد بــا عملمــان نشــان دهیــم که نفع 
مــا در شــکل گرفتن ایــن جبهــه اســت و هیــچ نفــع دیگــری نداریــم. ایــن 
امکان پذیــر اســت. ایــن حــس را پیامبــر هــم ایجــاد کردنــد کــه مــردم 
عالقه منــد شــدند بیاینــد و دور ایشــان جمــع شــوند. البتــه در شــروع 
ممکــن اســت تصورهایــی بــرای آن افــرادی کــه سراغشــان می رویــد 
ایجاد شــود و فکر کنند مجموعه و نهادی در حال شــکل گرفتن اســت 
کــه می تواننــد بــه ایــن نهــاد برونــد و انتفاعــی بــرای خودشــان حاصــل 
ــوان طــوری عمــل کــرد کــه از  کننــد. نحــوۀ مواجهــه مهــم اســت. می ت
ابتــدا روشــن شــود کــه مــا تعــدادی از عناصــر جبهــۀ فرهنگــی هســتیم 
کــه می خواهیــم دور هــم جمــع بشــویم و همــه با هم در مســیر رســیدن 

بــه جبهــۀ فرهنگــی انقــالب اســالمی قــدم برمی داریــم. 

پشتیبانی  نهادهای دولتی و حاکمیتی

 ابتدا باید جماعت ما شکل بگیرد. جماعت که شکل گرفت؛ بعداً 
روی یک سری کمک ها می توانیم حساب کنیم، کما اینکه باالخره قرار 
است ما با ساختارهای نظام، جبهه را بسازیم؛ یعنی مکمل این جریان 
مردمی، ساختار دولتی و حکومتی است. استانداری پول می گیرد، اگر 
مردم خودشان ناظر باشند، خودشان عامل باشند، خودشان حراست 
پول هم  و مطالبه گری را در دستور کار خودشان قرار دهند، قطعاً 
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هست، الزم نیست پول اضافه ای بیاید و تزریق شود.

دوره های آموزش و توانمندسازی

ــه  ــام داد کـ ــوان انجـ ــادی می تـ ــای زیـ ــازی کارهـ ــتای جبهه سـ در راسـ
پـــول زیـــادی نمی خواهـــد؛ می تـــوان بـــا کمـــک مجامـــع تخصصـــی بنیـــاد 
ــرای  ــاًل بـ ــای دولتـــی مثـ ــایر نهادهـ ــا کمـــک سـ ــا بـ ــج(  یـ خاتم االوصیاء)عـ
عناصـــر جبهـــه دورۀ مدیریـــت گذاشـــت یـــا بـــرای حسابدارهایشـــان دورۀ 
حســـابداری تشـــکیل داد یـــا حتـــی دورۀ آموزشـــی بـــرای کارشناســـانش 
بنابرایـــن  ــرد.  کـ ــه روز  بـ و  ــرل  کنتـ را  ــان  ــد، سرفصل هایشـ دیـ ــدارک  تـ
می توانیـــم کارهـــای زیـــادی انجـــام دهیـــم کـــه هزینـــه را کاهـــش داده، در 

عیـــن حـــال بـــدون تزریـــق پـــول کیفیـــت را افزایـــش دهیـــم.

به کارگیری روش نامتقارن

ــا  ــزات. مـ ــه تجهیـ ــرم اســـت، نـ ــازی قـــدرت نـ  اصـــل اول در جبهه سـ
ــدازۀ  به انـ ــم،  بیندازیـ راه  ــبکه  ــدازۀ ســـی ان ان شـ به انـ اســـت  ممکـــن 
هالیوود سینما راه بیندازیم و بهترین مجله ها و کل اینترنت را هم به 
دســـتمان بدهند. اینســـتاگرام، تلگرام، واتســـاپ، فیســـبوک و همه چیز 
را هـــم داشـــته باشـــیم، امـــا شـــخصی ماننـــد مقـــام معظـــم رهبـــری نباشـــد 
کـــه بـــه مـــا بگویـــد بایـــد جهـــاد کبیـــر کنیـــم، در ایـــن صـــورت در ایـــن جنـــگ 
بازنده ایـــم. در حالـــی  کـــه مـــا هیچ کـــدام را نداریـــم، فقـــط در اینســـتاگرام 

ذره ای جـــا داریـــم، در تلگـــرام کمـــی جـــا داریـــم کـــه هیچ کدامـــش مـــال مـــا 
نیســـت و تلویزیـــون و ماهـــواره و همه چیـــز مـــال آن هاســـت، امـــا آن هـــا 
بـــاز مجبورنـــد حرف هـــای مـــا را انعـــکاس بدهنـــد و بگوینـــد کـــه حزب اللـــه 
ــا پیـــروز شـــد و حمـــاس در آنجـــا دشـــمن را شکســـت داد  در فـــالن جـ
و مقـــام معظـــم رهبـــری امـــروز فـــالن موضـــع را گرفـــت؛ چـــون روش مـــا 
نامتقـــارن اســـت. وقتـــی مـــا از تدبیـــر آن هـــا تبعیـــت نکنیـــم و از نرم افـــزار 
آن هـــا در جبهه بنـــدی کـــه 1200 جلـــد اســـت، تبعیـــت و اطاعـــت نکنیـــم و 
از »فالتطـــع الکافریـــن«1 اطاعـــت کنیـــم، ایـــن جهـــاد کبیـــر کل جبهـــه را 

بـــه هـــم می ریـــزد و بـــه چیـــز دیگـــر تبدیـــل می کنـــد.
تانک  و  توپ  سری  یک  سخت،  جبهه بندی  در  حاضر  حال  در 
می بینیم. باالتر و مهم تر از آن، جبهه بندی فکری است؛ یعنی اگر 
فرماندهان نظامی در برابر آمریکا، از همان قواعد آمریکایی ها که در 
آن جلد نوشته اند، تبعیت کنند، آمریکا می داند بعد از این مرحلۀ 
تاکتیکی می خواهند چه کاری انجام دهند، در نتیجه شکستشان 
می دهد. چرا انقالب اسالمی پیروز است؟ چون ما اساساً به این علوم 
کافریم، به قواعدی که آن ها در جنگیدن می گویند کافریم. روس ها 
قواعد را همان طوری که آمریکایی ها می گویند در دانشگاه نظامی شان 
درس می دهند، چینی ها و ژاپنی ها هم همین طور، پس هیچ کسی از 
خودش تدبیری ندارد و فقط تکنولوژی ها فرق می کند. تکنولوژی ما 
خاص نیست و در ارتش خیلی هایش آمریکایی است و در سپاه هم 

1. فرقان آیه ۵۲.
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از این طرف و آن طرف است، اما چرا متفاوت است؟ به این دلیل که 
ما نامتقارن می جنگیم. کاری به این تکنولوژی نداریم و آن فکرِ پشِت 
تکنولوژی مهم است. ما کاری به این تلویزیون نداریم؛ فیلمی که از 
این تلویزیون پخش می شود متفاوت است؛ کاری به این مجله نداریم، 

مطلبی که داخلش منتشر می شود متفاوت است. 
این مثال عینی در قدرت سخت را باید به قدرت نرم هم تسری 
اطلس  نام  به  چیزی  بدهیم،  تشکیل  جبهه  بخواهیم  اگر  دهیم. 
آرایش  این  که  بگوییم  پرده  در  می توانیم  سریع  داریم.  رسانه ای 
روزنامه هایمان، مجله هایمان، سینماهایمان است؛ اما اگر همۀ این ها 
سراغ اشاعۀ فمینیسم و سکوالریسم یا معرفت تثلیث بروند، به چه 
درد می خورند؟ اینجاست که ما در جبهه بندی، جبهۀ نظری و تئوریک 
به تجهیز همین است. می گویند  تدبیر نسبت  را می بینیم. کلمۀ 
و  تانک  چه  نمی گویند  چیست،  نظامی  فرماندهی  این  استراتژی 
توپی دارد. استراتژی ها می جنگند و بعد تاکتیک ها و بعد تکنیک ها 
و موشک ها و توپ ها که آن سطح تکنیکی و تکنولوژی است و این 
سطح تاکتیکی و استراتژیکی. در جنگ نرم هم تلویزیون ها و دوربین ها 
نمی جنگند، تدبیرها می جنگند. جنگ سر این است که باید تدبیر 
امامان انقالب و سایر اندیشمندان شیعه حاکم باشد یا تدبیر فالسفه 

و متکلمان غربی؟ 
 اساساً اگر ما ذره ای محتوا داشته باشیم، تریبون و تجهیزات برای 

انتقالش داریم، اما در حال حاضر دوستان به جای اینکه مثالً محتوایی 
برای آموزش وپرورش و حرفۀ معلمی تولید کنند، می گویند مدرسه 
بزنیم که عده ای دنبال وام و نان بفتند و بعد همان کتاب هایی را که در 
آموزش وپرورش هست، در همان مدرسه تدریس کنند؛ یا می گویند 
دانشگاه بزنیم که باز هم باید نان و مجوز و ساختمان و آب و برق و وام 
و قرض را تأمین کنند و با همان محتوای دانشگاه نیز باید درس بدهند 
و حق ندارند تغییرش بدهند. در حالی  که شاید بشود به جای این همه 
وقت گذاشتن، خودش معلم بشود یا محتوا برای معلم ها تولید کند؛ 
خودش استاد بشود یا محتوا برای استادها تولید کند؛ خودش بشود 

کسی که خط فکری داشته باشد و سینماگرها را تغذیه کند. 

گفتار دوم:  نمایشی و گزارشی شدن کارها 
زمینۀ  در  ما  عملیات های  که  ضعف هایی  مهم ترین  از  یکی 
جبهه سازی دارند، نداشتن مغز، محتوا، فکر، ایده و اندیشۀ خالق 
و نوآور است؛ چراکه عده ای از عناصر باید صرفاً در جلسه حاضر 
باشند برای اینکه صورت جلسه را امضا کنند و پاسخ گوی باالدستی 
خود باشند. بعضاً فکر و اندیشه  و خالقیت و نوآوری و ایدۀ جدیدی 
نمایشی  و  همایشی  کارها  از  بعضی  در  متأسفانه  ندارد.  وجود 

شده ایم و این خیلی دردآور است. 
نشست های ما در جبهۀ فرهنگی چندان مفید نیست؛ یعنی با 
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توجه به هزینه ای که می شود، خروجی مطلوبی ندارد. ما افراد را از 
همۀ استان ها جمع می کنیم، هزینۀ زیادی متحمل می شویم، ولی آن 
نتیجه ای که می خواهیم بگیریم به دست نمی آید؛ چون یکی دو روز 
است. طبیعی است که آن عنصر جبهه در نشست ها حضور می یابد 
و بدون دستاورد خاصی می رود، البته نمی توان به کلی این نشست ها 
را رد کرد و گفت که نباید باشد؛ بهتر است نشست های تخصصی 
کوچکی که در زمینۀ دغدغه ای به وجود می آید، تشکیل شوند و از 
نشست های کلی و بدون موضوعی که با هزینه های سرسام آور برگزار 
می شود، پرهیز شود. این نشست ها ابزار جبهه سازی هم نیستند، 
چون معموالً در آن ها بریزوبپاش صورت می گیرد. اگر هم قرار است 
این گونه نشست هایی داشته باشیم، باید کامالً عملیاتی و با تعریف 

نقش باشند. 

گفتار سوم:  وابستگی  ایجادنکردن
واقع امر این است که شما وقتی کسی را زیرساختی تأمین می کنید، 
آن شخص به شما وابستگی هایی پیدا می کند. تأمین و پشتیبانی از 
جبهه حدودی دارد و حفظ آن حدود یکی از کارهای پیچیده است. 
مؤسسات  به  باید  چقدر  جبهه  که  شود  مشخص  و  بررسی  باید 
خدمات بدهد و حمایت کند که وابستگی ایجاد نکند. مقام معظم 
رهبری فرمودند:»مجموعه ها را وابسته نکنید.«؛ یعنی کاری نکنید که 

عضوی برای همۀ کارهایش شما را بخواهد و از شما کمک بگیرد. اگر 
می توانید در برخی جاها کار را برایش سهل کنید، راه را برایش تسهیل 
کنید. اینکه بخواهد مجموعه را وابسته بار بیاورد؛ یعنی اگر جبهه به 
مجموعه پول ندهد او کار نکند، در این صورت مردمی بودن جبهه از 

بین می رود. نباید عناصر، بدون دلیل وابستگی پیدا کنند. 

گفتار چهارم:  ارتباطات هدفمند بین اعضای جبهه
۱. ارتبـــاط بیـــن عناصـــر جبهـــه: یکـــی از مباحثـــی کـــه اهمیـــت زیـــادی 
دارد، ایـــن اســـت کـــه عناصـــر جبهـــه بـــا هـــم ارتبـــاط داشـــته باشـــند. ایـــن 
عناصـــر ممکـــن اســـت دو فـــرد در جبهـــه باشـــند، فـــرد و راهبـــر باشـــند یـــا 
ارگان هـــا و نهادهـــای مختلفـــی کـــه در ایـــن جبهـــه هســـتند؛ تعریف کردن 
ارتبـــاط تک تـــک افـــراد بـــا هـــم الزم اســـت. افـــراد شـــاید در جلســـات اول 
خیلـــی برایشـــان جـــذاب باشـــد کـــه همـــکار و هم فکـــر پیـــدا کرده انـــد و بـــا 
هم گفتمان مشـــترک دارند، ولی بعد از دوســـه جلســـه باید مشـــخص 
شـــود کـــه چطـــور می شـــود کار را تعریـــف کـــرد؟ نســـبت عناصـــر بـــا هـــم 
چیســـت؟ اگـــر ایـــن موضوعـــات تعریـــف شـــود و معنـــی پیدا کنـــد، حضور 
و جدیـــت افـــراد در تشـــکیالت بیشـــتر می شـــود کـــه بـــه موجـــب آن بهتـــر 

می تـــوان در راســـتای رســـیدن بـــه جبهـــۀ مدنظـــر قـــدم گذاشـــت.
رابطه سازی یکی از اولین مراحل جبهه سازی و شرط الزم آن است. 
رابطه سازی به نوعی همان شبکه سازی است. برای رابطه سازی توضیح 
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دو نکته الزم است؛ نکتۀ اول پاسخ به این سؤال است که رابطۀ چه 
کسانی با چه کسانی مدنظر است؟ نباید ارگان ها و نهادهای نظام را 
خارج از محدودۀ جبهه فرض کرد و فقط به مجموعه ها و عناصر تکیه 
کرد. رابطۀ متقابل ارگان ها و نهادها با مردم و رابطۀ متقابل عناصر 
و فعاالن فرهنگی با مردم و همچنین رابطۀ متقابل عناصر و فعاالن 
فرهنگی با ارگان ها و نهادها، باید برقرار باشد. اگر این ها را سه رأس 
مثلث در نظر بگیریم، باید با هم رابطۀ متقابل داشته باشند که رابطۀ 

جبهه ای را به وجود آورند.
ارتباط مردم با مردم یا ارتباط ارگان ها با ارگان ها و ارتباط عناصر 
فرهنگی با عناصر فرهنگی نیز شامل رابطه سازی در جبهۀ فرهنگی 
می شود. در بحث جبهه سازی، در ابتدا باید ارتباط وسیع با بدنۀ جبهه 
داشته باشیم که معموالً اگر دبیری بخواهد این ارتباط را از غرب تا 
شرق استانی با افراد و مجموعه های مختلف داشته باشد، خیلی طول 
می کشد. بر اساس برداشت های میدانی و صحبت هایی که با عناصر 
جبهه انجام شده، چه آن هایی که در حوزۀ نظری کار کرده اند و چه 
آن هایی که کار عملیاتی می کنند، در جبهه سازی باید شدیداً روی 
ارتباط متمرکز شوند. باید یارگیری کرد و یارگیری هم با برقرارکردن 
ارتباط انجام می شود. بنابراین، راه اساسی و اصولی ما ارتباط است. 
این نهاد راهبر مرجع مردمی که همان تعریف مجمع در ادبیات موجود 
است، باید شأن راهبری  و مردمی  و مرجعیتش را هم حفظ کند که 

حفظ همۀ این شئون نیاز به تواصل و ارتباط جدی دارد. ازاین رو، 
از بنیاد خاتم االوصیاء)عج(  استقبال می شود، ولی بنیادی که برای این 

مسئله برنامه داشته باشد. 
آقای قرائتی تعبیری داشتند که می گفتند بنا بود مسئولی برای جایی 
گذاشته شود. گفتند کسی را معرفی کنید که پایش سبک باشد. 
گفتیم یعنی چه؟ گفتند راحت گیوه اش را وربکشد و راه بیفتد، ننشیند 
که دنبالش بیایند! راه بیفتد برود و با همه ارتباط برقرار کند و در این 
ارتباط های تنگاتنگی که مدام با مستمع برقرار می کند، دل ها را جذب 

کند و به این جمع گره بزند. 
مــا در ایــن معنــا واقعــاً ضعــف داریــم. می خواهیــم جبهــۀ انقــالب 
اســالمی را شــکل بدهیــم، امــا چقــدر ارتبــاط داریــم و دراین بــاره کار 
می کنیــم؟ مــا می خواهیــم جمــع را فعــال  کنیــم، کار هــم خیلــی خــوب 
پیــش مــی رود. جمعــی را بــه نــام جبهــۀ انقــالب اســالمی جمــع کردیــم 
کــه تــا مدتــی هــم مخفــی بــود و اصــالً بنــا نبــود عمومــی شــود، چــون 
اقتضــا همیــن بــود. الحمدللــه حــاال هویت پیدا می کند. همیــن که این 
روزهــا به عنــوان جبهــه ای شــاخص مطــرح می شــود، پشــتوانه ای قــوی 
بــرای انقــالب اســالمی و بــرای نیروهــای دغدغه منــد بــه وجــود می آیــد، 

امــا برقرارکــردن ارتبــاط چیــز دیگــری اســت.
این جمع ها با اینکه ما فقط جلسه بگذاریم و سخنران دعوت کنیم 
و کار تبیینی انجام دهیم، شکل نمی گیرد. البته خوب است و باید 
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جلسه برگزار شود، سخنران بیاید و مسائلی را تبیین کند و واقعیت را 
بگوید، مرتب تحلیل داشته باشد و حقایق و کار دشمن را مطرح کند، 
ضعف مسئوالن را مرتب بگوید؛ این ها خیلی خوب است، اما هیچ یک 
از این ها تأثیر برقرارکردن ارتباط را ندارد. ما باید در قوۀ عاقله با هم 
باشیم. به عنوان مثال تو که در فضای مجازی می خواهی حرکت کنی، 
مگر غیر از آن کاری است که من می خواهم در بدنۀ اجتماعی انجام 
دهم و من که دارم این کار را می کنم مگر غیر از آن کاری است که اوج 

انجام می دهد؟
همۀ ما یک هدف و یک جهت داریم و بعد هم خدمت یک امام 
رفته ایم و او به همۀ ما گفته که بروید جبهه تشکیل دهید. اگر خودمان 
یگان بزنیم و با هم هیچ ارتباطی نداشته باشیم، این کار ما شبکه های 
تخصصی است و جبهه ای شکل نگرفته است. در حالی  که اگر دربارۀ 
همین مباحث پافشاری کنیم و از ظرفیت های همدیگر استفاده کنیم، 
موفق می شویم. اگر یک استان استادی دارد که به درد منطقۀ دیگری 
می خورد و می تواند اعضا را به خط کند، در حالی  که استان دیگر در 
زمینۀ موضوع دیگری استادی داشته باشد که می تواند برای دیگری 
مفید باشد و کار مدنظر را انجام بدهد، باید از همدیگر استفاده کنند. 
ما حتی از این ظرفیت ها هم استفاده نمی کنیم؛ تا این اندازه با هم 

تعارف می کنیم. 
۲. ســـطح ارتبـــاط: بـــا توجـــه بـــه آنچـــه گفتـــه شـــد، ارتبـــاط بیـــن اعضـــا 

در جبهه ســـازی ضـــروری اســـت؛ امـــا ایـــن ارتبـــاط بایـــد در چـــه ســـطحی 
باشـــد؟ آیـــا بایـــد ایـــن ارتبـــاط بـــه ایـــن صـــورت باشـــد کـــه اعضـــا مـــدام 
ـــا همیـــن کـــه هم افـــق  ـــا هـــم در تعامـــل باشـــند ی همدیگـــر را ببیننـــد و ب
ـــد رابطـــه از راه دور  و هم راســـتا باشـــند، کافـــی اســـت؟ عـــده ای معتقدن
ــو الزم  ــره و نزدیـــک و زانوبه  زانـ ــۀ چهره به چهـ ــرد. رابطـ شـــکل نمی گیـ
اســـت. از نظـــر ایـــن گـــروه ارتبـــاط به معنـــای تعامـــل اســـت. شـــاید الزم 
نباشـــد دور هم جمع شـــوند یا شـــاید بعضاً دور هم جمع شـــدن هزینه 
و زحمـــت زیـــادی داشـــته باشـــد؛ ولـــی قطعـــاً آثـــار مثبـــت خواهـــد داشـــت.

البته تفاوت هایی بین جنگ سخت و نرم در این زمینه وجود دارد. 
اگر عنصری شکستی در جبهه ببیند، احساس ناامیدی برایش حاصل 
می شود، وقتی بی حجابی یا فالن وضعیت را ببیند، ظاهر را می بیند 
و احساس ناامیدی می کند؛ اما وقتی مثالً چند مجموعۀ تربیتی در 
کنار هم قرار بگیرند، چطور؟ اگر صد دانش آموز در مجلسی با هم 
یا سه هزار  دو  بین سی مجموعۀ  دانش آموزی مشترک،  در هیئت 
دانش آموزی بنشینند، همه قوت قلب می گیرند و در نتیجه موتور 
فالن مجموعۀ تربیتی که مثالً با یک موتور کار می کرد، با ده موتور جلو 
می رود. در واقع، تقویت می شوند، روحیه می گیرند و احساس قدرت 

و اعتماد پیدا می کنند.
اما عدۀ دیگری معتقدند که حتماً الزم نیست کسانی که در جبهۀ 
سازحق در حال جنگیدن هستند، با هم رابطه داشته باشند. ارتباط ما 
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در چیست؟ وقتی عنوان شبکه سازی را به کار می بریم، اولین واژه ای 
که به ذهن متبادر می شود چیست؟ طبیعتاً اولین واژه ارتباط است؛ 
یعنی ما حتی وقتی می خواهیم آیه ای بیاوریم که ما را به شبکه سازی 
توصیه کرده  است، »اصبروا و صابروا و رابطوا«1 را می آوریم. البته 
این »رابطوا« به معنای »ارتباط الخیر« آمده است. ارتباط را چطور 
معنا می کنیم؟ غالباً ارتباط را در معنای تعامل به کار می بریم؛ یعنی 
می گوییم من با شما مرتبطم، با شما تعاملی دارم، تأثیر و تأثری 
دارم، با هم بده بستان داریم. به عبارتی این را در معنای ارتباط2 تلقی 

می کنیم.
بعضی وقت ها هم ارتباط را به معنای اتصال می گیریم. ما گاهی 
می گوییم دو چیز با هم مرتبط اند و ربط دارند، اما لزوماً به معنای 
تعامل نیست، بلکه به معنای نسبت است. می گوییم این دو چیز با 
هم نسبت دارند، یعنی بین آن ها رابطه3  وجود دارد. شما اگر معنی هر 
دو را هم جست وجو کنید، ارتباط از داخل آن درمی آید؛ هم انگلیسی 
و هم فارسی. وقتی می گوییم مرتبط هستند، بعضی وقت ها برداشت 
می کنیم که با هم تعامل دارند و بعضی وقت ها برداشت می کنیم که 
این ها همبستگی ای با هم دارند و حتی نسبتی با هم دارند؛ یعنی 
چون بینشان نسبت وجود دارد اگر این تغییر کرد، آن یکی هم تغییر 

می کند. در حالی که شاید با هم تعامل نداشته باشند. 
۳. نحـــوۀ ارتبـــاط : بایـــد بررســـی و مشـــخص شـــود کـــه ایـــن لوله هـــای 

1.آل عمران آیه ۲۰۰.
Communication .2

Relation .3

ارتباطـــی کـــه قـــرار اســـت ایـــن شـــبکۀ آب رســـانی و ایـــن حـــرف را از بـــاال تـــا 
دل مـــردم منتقـــل کنـــد، چـــه مدلـــی باشـــد؟ گفتمـــان و نـــوع گفت وگویـــی 
ـــد باشـــد؟ اگـــر بخواهیـــم بیـــن  کـــه اینجـــا بایـــد شـــکل بگیـــرد چطـــور بای
اعضـــا ارتبـــاط برقـــرار کنیـــم یـــا اینکـــه خودشـــان بخواهنـــد ارتبـــاط برقـــرار 
کننـــد، ایـــن ارتباطـــات بـــا چـــه بســـتر و بهانـــه ای و چگونـــه برقـــرار شـــود؟ 

کار جبهه سازی، کاری است که ما قبل از آن باید بسترش را آماده 
کنیم. اگر این بستر آماده نشود، شاید کارهای جزیره ای که معموالً 
در حال انجام است، بازهم ادامه پیدا کند. اگر ما نتوانیم این ها را به 
یک نقطه و یک محور و اتفاق خوشایند برسانیم، چه بسا در کار خود 
موفق نباشیم. ازاین رو، ارتباطی که در مباحث قبل از نظر گذشت، 
خیلی می تواند به جبهه سازی ما کمک کند. ارتباط ها بعضاً می تواند 
بر اساس دورهمی ها و تشکیل جلسات باشند؛ چون ما در جبهه به 
دنبال این بودیم که فضا مردمی باشد و وابستگی زائد به وجود نیاید.

یکی از بهترین راهکارهای جبهه سازی که می توانیم انجام بدهیم، 
فراهم کـردن بسـتر تعامـل مناسـب و هدفمنـد عناصـر بـرای انتقـال 
تجربیـات و آشـنایی بـا ظرفیت هـای همدیگـر و نیـز حرکـت به سـمت 
گام های بعدی است. اما چطور باید آن را به صورت عینی پیاده سازی 
کنیـم و چطـور بـرای ارزیابـی آن شـاخص داشـته باشـیم؟ مثـاًل وقتـی 
آیتم هـای  از  را به عنـوان یکـی  رابطـۀ سـتاد یـک اسـتان  می خواهیـم 
جبهه سـازی، ارزیابـی کنیـم و ببینیـم کـه خـوب اسـت یـا نـه، بایـد چـه 
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کنیـم؟ سـه شـاخص بایـد در ایـن زمینـه داشـته باشـیم کـه بتوانیـم 
تشـخیص دهیـم آن رابطـه قـوی و خـوب اسـت. 

اولین شاخص، تعداد ارتباط هایی است که با سه رأس مثلث برقرار 
می کند. باید این شاخص را ارزیابی کنیم؛ یعنی شخصی که می خواهد 
ارزیابی شود، باید تعدادی از ارتباط های ایجادشده بین عناصر و مردم 

یا عناصر و ارگان ها یا مردم و ارگان ها را داشته باشد. 
ارتباط  ارتباط هاست؛  کیفیت  و  تداوم  ارزیابی  شاخص،  دومین 
ایجادشده باید کیفیت مطلوب را داشته باشد؛ در حد سالم و علیک 
کفایت نمی کند؛ باید کیفیت و تداوم رابطه در مدت زمان طوالنی و 

بازه ای که دوام داشته، بررسی شود. 
که  است  اقدامی  ماست،  بحث  مهم ترین  که  سومین شاخص 
بیشتر بر اساس نیاز مدنظر در رابطه انجام می شود؛ یعنی اقدامی که 
بر اساس رابطۀ صورت گرفته انجام می گیرد و نتیجۀ آن اقدامِ رابطه و 
اقدامی که بیشتر بر اساس برطرف کردن نیازهاست، بررسی می شود. 

گفتار پنجم:  به روزبودن 
در جبهه سازی، به روزبودن اهمیت زیادی دارد. ما باید دائماً در حال 
تطور و تبدیل و پویایی باشیم. ما باید دنبال کار و ایدۀ جدید، ارتباط 
با نسل ها و ذائقۀ جدید یا به تعبیر مقام معظم رهبری به دنبال خلق 
مخاطب برای کار باشیم. در این رابطه لزومی ندارد که دنبال الگوی 

خاصی باشیم؛ آن چنان الگویی هم در جبهۀ خودی نداریم. شاید 
فعالیت های تشکیالتی و مدل هایی از کارهای انجام شده وجود داشته 
باشد، ولی با این پیچیدگی هایی که امروز در فعالیت ها و جامعه وجود 
دارد و ابزارهایی که در دسترس قرار گرفته است، نسخه ای که برای 
امروز می پیچیم، فردا منسوخ شود و باید نسخۀ جدیدی در نظر گرفته 
شود. از طرفی، با توجه به اینکه تحوالت اجتماعی فرهنگی به سرعت 
پیش می روند، در زمینۀ شناسایی یا متشکل سازی و آموزش و عملیات 
نمی توان روش های گذشته را پیش گرفت؛ بنابراین، مأموریت های 

چهارگانۀ ما باید به روزرسانی شود. 

گفتار ششم:  مسئله مندی 
۱. لزوم مسئله مندی 

در جبهـــه ای کـــه مـــا بـــه وجـــود آورده ایـــم، یـــک ســـری نیازهـــای مشـــترک 
وجـــود دارد. عناصـــر یـــک ســـری نیازهـــای مشـــترک دارنـــد کـــه اگر هرکدام 
به تنهایـــی بخواهنـــد ایـــن نیـــاز را تأمیـــن کننـــد، یـــا از پـــس آن برنمی آینـــد 
یـــا بایـــد بـــا صـــرف زمـــان زیـــاد، بهـــره وری کمتـــری داشـــته باشـــند. منتهـــی 
اگـــر بتواننـــد نیازهـــای مشترکشـــان را شناســـایی کننـــد و در جهت تأمین 
ایـــن نیازهـــا حرکـــت کننـــد، مســـئله حـــل می شـــود. در حقیقـــت، مـــا بـــرای 
حـــل ایـــن مشـــکل به ســـمت توانمندســـازی شـــبکه حرکـــت کرده ایـــم. 
موضـــوع مشـــترک و نیـــز حساســـیت بـــر روی موضـــوع مشـــترک ســـبب 
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می شـــود کـــه گروه هایـــی شـــکل بگیـــرد. ایـــن گروه هـــا وقتـــی کـــه رشـــد 
کننـــد و بـــه بلـــوغ برســـند، بـــه تشـــکل تبدیـــل می شـــوند.

مـــا وقتـــی جبهه ســـاز هســـتیم کـــه موضوعـــی را طـــرح کنیـــم و بعـــد 
ــاده  ــم اول یگانـــی را آمـ ــم. نمی توانیـ ــه خـــط بزنیـ ــوع بـ ــرای آن موضـ بـ
کنیـــم و بعـــد بگوییـــم کـــه یـــگان آمـــاده اســـت، مســـئله ها را بدهیـــد کـــه 
یـــگان بـــه خـــط بزنـــد، ایـــن روش کار جـــواب نمی دهـــد. مـــا زمانـــی بـــرای 
عملیـــات ســـازمان دهی می کنیـــم و زمانـــی بـــرای ســـازمان دهی عملیـــات 
ــد.  ــا را دور هـــم جمـــع می کنـ ــه مـ ــئله اســـت کـ ــا، مسـ ــم. اینجـ می کنیـ
اگـــر جبهـــه در هـــر اســـتانی در موضوعـــات مختلـــف بـــر اســـاس نیازهـــای 
انقـــالب بتوانـــد بـــه حـــدی برســـد کـــه به موقـــع مســـائل را تشـــخیص دهـــد 
و ســـریع وارد شـــود و اثرگـــذار عمـــل کنـــد، می تـــوان گفـــت کـــه مـــا موفـــق 

عمـــل کرده ایـــم.
در این صورت می توان گفت یکی از وظایف جبهۀ فرهنگی انقالب 
در همۀ ادوار این خواهد بود که باید موضوعاتی را که می تواند حل 
کند روی میز بگذارد. در گام اول طبیعی است که این جبهه عده و 
جمع محدودی هستند که کنار هم می نشینند و اموری را که احساس 
می کنند در ذهن افراد با خلأ مواجه است، شناسایی می کنند. به عنوان 
مثال، مسئلۀ اجتماعی مسئله ای است که مستقیماً با زندگی مردم 
سروکار دارد. ما زمانی، فقط به مسئلۀ فرهنگ فکر می کردیم و در 
مسئلۀ فرهنگ، مسائل مختلفی مطرح می کردیم مثل نمازخواندن، 

روزه گرفتن و از این قبیل.
در  که  می شوند  تعریف  اسالمی  انقالب  جبهۀ  در  که  کسانی 
حقیقت، تشکل ها یا عناصر هستند، باید در این زمینه فکری واحد 
داشته باشند که چه کاری باید دربارۀ موضوع تربیت افراد انقالبی و 
تربیت جامعه ای انقالبی برای آن جامعۀ مدنظر مقام معظم رهبری 
بکنیم. چه کارهایی باید انجام بدهیم؟ چطور افراد را بیاوریم؟ هرکسی 
هم ممکن است در محلۀ خودش این کار را انجام بدهد. مجموعۀ 
این حرکت ها جبهه ای اجتماعی برای ما ایجاد می کند. در این جبهۀ 
اجتماعی، آسیب های اجتماعی رفع می شود، نیرو تربیت می شود، 
خانواده ساخته می شود، جریان سازی صورت می گیرد و ریلی ایجاد 
می شود که هر کاری می خواهید انجام بدهید می توانید بر روی این 
ریل اجتماعی پیش ببرید. نکتۀ دیگر، حضور در عرصه های است 
که در معرض توجه و تلقی مهم بودن از نظر مردم قرار دارند؛ مثالً 
عرصه های اجتماعی و اقتصادی. نه اینکه فقط در حوزه های سیاسی 
و فرهنگی حضور داشته باشیم. بنابراین، باید عرصه های مدنظر مردم 

یکی از مسائل ما باشد. 
۲. مسئله یابی

جبهـــه بایـــد به ســـمت رویکـــرد اجتماعـــی و خدمـــت بـــه مـــردم بـــرود. 
اکنـــون دیگـــر ســـخت اســـت کـــه مســـتقیم بـــه مـــردم حـــرف خـــدا و 
ــار  ــه مـــردم ارائـــه بدهیـــم و در کنـ ــا اگـــر خدمتـــی بـ ــر را زد، امـ پیغمبـ
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آن خدمـــت، حرفـــی هـــم از خـــدا و پیغمبـــر بزنیـــم از مـــا می پذیرنـــد. 
بنابرایـــن بایـــد رویکـــرد و خدمـــات اجتماعـــی جبهـــه به شـــدت گســـترش 
ــوده  نبـ ــه درســـت  ــا در جبهـ ــه مسئله شناســـی مـ ــد؛ چراکـ ــدا کنـ پیـ
ــا شـــروع می کنیـــم  ــئله و اینکـــه از کجـ اســـت. یعنـــی خاســـتگاه مسـ
درســـت نبـــوده اســـت. آنچـــه مـــا در ایـــام اخیـــر در قبـــال آن تـــالش 
کرده ایـــم کـــه در ادامـــه نیـــز بـــه گام هـــای بعـــدی متصـــل می شـــود، ایـــن 
بـــوده کـــه مـــا گرفتـــار ایـــن مشـــکل بودیـــم کـــه وظیفـــۀ جبهـــه را بســـط 

هویـــت دینـــی و فرهنگـــی می دانســـتیم.
نیز  و  هیئت ها  و  قرآن  جلسه های  فضای  باید  می کردیم  تصور 
صرفاً هنر انقالبی و به قول معروف هنر آسمانی را گسترش دهیم 
و آن ها را ترویج کنیم. همیشه در این حوزه بودیم و درمان جامعه 
به تنهایی  حوزه  این  اما  می دیدیم،  فرهنگ  این  بسط  در  فقط  را 
کفایت نمی کند. ما باید به سمت مسئله محورشدن برویم و مسئلۀ 
این  نیستیم که اصل  این هم  باشد. موافق  مردم، محور کارمان 
بسط هویت دینی را کالً نفی کنیم و بگوییم ما هیچ وظیفه ای در 
این خصوص نداریم؛ بلکه این ریشه ای ترین کار است. قطعاً بسط 
هویت دینی و فرهنگی ما می تواند جلوی آن آسیب ها و مسائل را 

هم بگیرد، ولی اکتفا به این بسط هم کافی نیست.
ـــد،  ـــد ســـراغ درد مـــردم بروی ـــری فرمودن آنجـــا کـــه مقـــام معظـــم رهب
ســـراغ قشـــر خاکســـتری برویـــد، حتـــی تعبیـــر بـــه خاکســـتری مایـــل بـــه 
ســـیاه کردنـــد، ایـــن نـــگاه، مـــا را دچـــار افـــراط کـــرد کـــه همـــه یک دفعـــه 
به ســـوی کارهـــای صرفـــاً مســـئله محور روی آوردنـــد. برخـــی کالً کارهـــای 
ـــال هیئتی هـــا و قرآنی هـــا دور  ـــرای مث ـــد اینکـــه ب گذاشـــته را نفـــی کردن
هـــم جمـــع می شـــدند. گفتنـــد ایـــن  فعالیت هـــا را کالً کنـــار بگذاریـــم و 
صرفـــاً ســـراغ مســـئلۀ مـــردم برویـــم. ایـــن شـــیوه را هـــم تأییـــد نمی کنیـــم 
و کافـــی نمی دانیـــم. مـــا بایـــد ببینیـــم آســـیب های مـــردم چـــه چیزهایـــی 
اســـت و بایـــد وارد چـــه میدان هایـــی شـــویم. انقالبی گـــری بایـــد بـــه آن 
مفهـــوم واقعـــی دهـــۀ شـــصت خـــودش، البتـــه بـــه ابعـــادی از آن برگـــردد. 
بحث هایـــی کـــه بخش هایـــی از آن اینجـــا مطـــرح شـــد، جهادســـازندگی 
از آن درآمـــد، نهضـــت ســـوادآموزی از آن درآمـــد و خاصـــه درد مـــردم 
ــت  ــتوانه ای حرکـ ــچ پشـ ــدون هیـ ــا بـ ــا مدت هـ ــده ای تـ ــد. عـ از آن درآمـ
کـــرده و نیازهـــای جـــدی مـــردم را رفـــع می کردنـــد. مـــا بایـــد بـــه آن نـــگاه 

برگردیـــم. 
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ً جبههسازی کار رهبر است، نه کار مدیر. بنابراین جبهه اگر جبهه باشد، قطعاً باید فرمانده داشته باشد، حتی اگر اسمش را فرمانده نگذاریم، ولی محور  ً معنا ندارد. یکی از لوازم کارهای تشکیالتی، داشتن رهبر و فرمانده است. مقام معظم رهبری در کتاب قرارگاههای فرهنگی میفرمایند: »فرمانده رکن رکین جبهه و قرارگاه است. اصال یکی از اصلیترین ارکان جبهۀ فرهنگی، فرماندهی است. جبهه بدون فرمانده اصال
میخواهد. البته گاهی ممکن است خط فکری فرماندهی کند و فقط افراد فرماندهی نکنند؛ یعنی اندیشه و رویکردی غلبه پیدا کند که جبهه پیرامون آن حرکت کند، شکل بگیرد و جلو برود. جبهه در حال حاضر در درون صحنۀ عملیات و حتی در طراحی، فرماندهی مطلوب ندارد؛ یعنی فردی وجود ندارد که دائم طراحی کند و بگوید که جبهه باید به کدام سمت برود.« جبهه فرمانده یا امام میخواهد که در نظام دینی ما 
بحث امام امت مطرح میشود. امام یعنی کسی که نقش مغزافزاری دارد و امت بهمعنای شبکهها، اجزا و اضالع مختلفی هستند که با کارکردهای مختلف در اختیار آن هدف نهایی قرار میگیرند؛ بنابراین در این جبههسازی مسلماً به قوۀ عاقلهای نیازمندیم که جمعکنندۀ آن حرکت جمعی به نام جبههسازی است. اینکه میگوییم امام و امت یعنی واسطهها نباشند. اما منظور واسطههای نظامی و نظامساز نیست، بلکه 
منظور از آن، واسطههای فهم امام از امت و فهم امت از امام است. اگر کسی بخواهد کار جبههای کند، یکی از شاخصهها این است که حتماً باید در جبهۀ اهل حق، رهبری معنوی داشته باشد. باید به رهبری معنوی تن بدهیم. البته معنوی بهمعنای معنوی انتزاعی نیست، بلکه معنوی یعنی جامع؛ یعنی بر اساس همان فرهنگ قرآنی. در این جمعها باید یک نفر جلو بیفتد، دعوت کند و مسئله را بیان کند. ما در نگاه 
ً جبههسازی کار رهبر است، نه کار مدیر. بنابراین جبهه اگر جبهه باشد، قطعاً باید فرمانده داشته باشد، حتی اگر  ً معنا ندارد. یکی از لوازم کارهای تشکیالتی، داشتن رهبر و فرمانده است. مقام معظم رهبری در کتاب قرارگاههای فرهنگی میفرمایند: »فرمانده رکن رکین جبهه و قرارگاه است. اصال دینی خودمان محور همۀ حرکتهایمان، یکی از اصلیترین ارکان جبهۀ فرهنگی، فرماندهی است. جبهه بدون فرمانده اصال

اسمش را فرمانده نگذاریم، ولی محور میخواهد. البته گاهی ممکن است خط فکری فرماندهی کند و فقط افراد فرماندهی نکنند؛ یعنی اندیشه و رویکردی غلبه پیدا کند که جبهه پیرامون آن حرکت کند، شکل بگیرد و جلو برود. جبهه در حال حاضر در درون صحنۀ عملیات و حتی در طراحی، فرماندهی مطلوب ندارد؛ یعنی فردی وجود ندارد که دائم طراحی کند و بگوید که جبهه باید به کدام سمت برود.« جبهه فرمانده 
یا امام میخواهد که در نظام دینی ما بحث امام امت مطرح میشود. امام یعنی کسی که نقش مغزافزاری دارد و امت بهمعنای شبکهها، اجزا و اضالع مختلفی هستند که با کارکردهای مختلف در اختیار آن هدف نهایی قرار میگیرند؛ بنابراین در این جبههسازی مسلماً به قوۀ عاقلهای نیازمندیم که جمعکنندۀ آن حرکت جمعی به نام جبههسازی است. اینکه میگوییم امام و امت یعنی واسطهها نباشند. اما منظور 

واسطههای نظامی و نظامساز نیست، بلکه منظور از آن، واسطههای فهم امام از امت و فهم امت از امام است. اگر کسی بخواهد کار جبههای کند، یکی از شاخصهها این است که حتماً باید در جبهۀ اهل حق، رهبری معنوی داشته باشد. باید به رهبری معنوی تن بدهیم. البته معنوی بهمعنای معنوی انتزاعی نیست، بلکه معنوی یعنی جامع؛ یعنی بر اساس همان فرهنگ قرآنی. در این جمعها باید یک نفر جلو بیفتد، 
ً جبههسازی کار رهبر است، نه کار مدیر. بنابراین جبهه اگر جبهه باشد،  ً معنا ندارد. یکی از لوازم کارهای تشکیالتی، داشتن رهبر و فرمانده است. مقام معظم رهبری در کتاب قرارگاههای فرهنگی میفرمایند: »فرمانده رکن رکین جبهه و قرارگاه است. اصال دعوت کند و مسئله را بیان کند. ما در نگاه دینی خودمان محور همۀ حرکتهایمان، یکی از اصلیترین ارکان جبهۀ فرهنگی، فرماندهی است. جبهه بدون فرمانده اصال

قطعاً باید فرمانده داشته باشد، حتی اگر اسمش را فرمانده نگذاریم، ولی محور میخواهد. البته گاهی ممکن است خط فکری فرماندهی کند و فقط افراد فرماندهی نکنند؛ یعنی اندیشه و رویکردی غلبه پیدا کند که جبهه پیرامون آن حرکت کند، شکل بگیرد و جلو برود. جبهه در حال حاضر در درون صحنۀ عملیات و حتی در طراحی، فرماندهی مطلوب ندارد؛ یعنی فردی وجود ندارد که دائم طراحی کند و بگوید که جبهه 
باید به کدام سمت برود.« جبهه فرمانده یا امام میخواهد که در نظام دینی ما بحث امام امت مطرح میشود. امام یعنی کسی که نقش مغزافزاری دارد و امت بهمعنای شبکهها، اجزا و اضالع مختلفی هستند که با کارکردهای مختلف در اختیار آن هدف نهایی قرار میگیرند؛ بنابراین در این جبههسازی مسلماً به قوۀ عاقلهای نیازمندیم که جمعکنندۀ آن حرکت جمعی به نام جبههسازی است. اینکه میگوییم امام و امت 

یعنی واسطهها نباشند. اما منظور واسطههای نظامی و نظامساز نیست، بلکه منظور از آن، واسطههای فهم امام از امت و فهم امت از امام است. اگر کسی بخواهد کار جبههای کند، یکی از شاخصهها این است که حتماً باید در جبهۀ اهل حق، رهبری معنوی داشته باشد. باید به رهبری معنوی تن بدهیم. البته معنوی بهمعنای معنوی انتزاعی نیست، بلکه معنوی یعنی جامع؛ یعنی بر اساس همان فرهنگ قرآنی. در این 
ً جبههسازی کار رهبر است، نه کار مدیر.  ً معنا ندارد. یکی از لوازم کارهای تشکیالتی، داشتن رهبر و فرمانده است. مقام معظم رهبری در کتاب قرارگاههای فرهنگی میفرمایند: »فرمانده رکن رکین جبهه و قرارگاه است. اصال جمعها باید یک نفر جلو بیفتد، دعوت کند و مسئله را بیان کند. ما در نگاه دینی خودمان محور همۀ حرکتهایمان، یکی از اصلیترین ارکان جبهۀ فرهنگی، فرماندهی است. جبهه بدون فرمانده اصال

بنابراین جبهه اگر جبهه باشد، قطعاً باید فرمانده داشته باشد، حتی اگر اسمش را فرمانده نگذاریم، ولی محور میخواهد. البته گاهی ممکن است خط فکری فرماندهی کند و فقط افراد فرماندهی نکنند؛ یعنی اندیشه و رویکردی غلبه پیدا کند که جبهه پیرامون آن حرکت کند، شکل بگیرد و جلو برود. جبهه در حال حاضر در درون صحنۀ عملیات و حتی در طراحی، فرماندهی مطلوب ندارد؛ یعنی فردی وجود ندارد که دائم 
طراحی کند و بگوید که جبهه باید به کدام سمت برود.« جبهه فرمانده یا امام میخواهد که در نظام دینی ما بحث امام امت مطرح میشود. امام یعنی کسی که نقش مغزافزاری دارد و امت بهمعنای شبکهها، اجزا و اضالع مختلفی هستند که با کارکردهای مختلف در اختیار آن هدف نهایی قرار میگیرند؛ بنابراین در این جبههسازی مسلماً به قوۀ عاقلهای نیازمندیم که جمعکنندۀ آن حرکت جمعی به نام جبههسازی است. 

اینکه میگوییم امام و امت یعنی واسطهها نباشند. اما منظور واسطههای نظامی و نظامساز نیست، بلکه منظور از آن، واسطههای فهم امام از امت و فهم امت از امام است. اگر کسی بخواهد کار جبههای کند، یکی از شاخصهها این است که حتماً باید در جبهۀ اهل حق، رهبری معنوی داشته باشد. باید به رهبری معنوی تن بدهیم. البته معنوی بهمعنای معنوی انتزاعی نیست، بلکه معنوی یعنی جامع؛ یعنی بر اساس 
ً جبههسازی  ً معنا ندارد. یکی از لوازم کارهای تشکیالتی، داشتن رهبر و فرمانده است. مقام معظم رهبری در کتاب قرارگاههای فرهنگی میفرمایند: »فرمانده رکن رکین جبهه و قرارگاه است. اصال همان فرهنگ قرآنی. در این جمعها باید یک نفر جلو بیفتد، دعوت کند و مسئله را بیان کند. ما در نگاه دینی خودمان محور همۀ حرکتهایمان، یکی از اصلیترین ارکان جبهۀ فرهنگی، فرماندهی است. جبهه بدون فرمانده اصال

کار رهبر است، نه کار مدیر. بنابراین جبهه اگر جبهه باشد، قطعاً باید فرمانده داشته باشد، حتی اگر اسمش را فرمانده نگذاریم، ولی محور میخواهد. البته گاهی ممکن است خط فکری فرماندهی کند و فقط افراد فرماندهی نکنند؛ یعنی اندیشه و رویکردی غلبه پیدا کند که جبهه پیرامون آن حرکت کند، شکل بگیرد و جلو برود. جبهه در حال حاضر در درون صحنۀ عملیات و حتی در طراحی، فرماندهی مطلوب ندارد؛ 
یعنی فردی وجود ندارد که دائم طراحی کند و بگوید که جبهه باید به کدام سمت برود.« جبهه فرمانده یا امام میخواهد که در نظام دینی ما بحث امام امت مطرح میشود. امام یعنی کسی که نقش مغزافزاری دارد و امت بهمعنای شبکهها، اجزا و اضالع مختلفی هستند که با کارکردهای مختلف در اختیار آن هدف نهایی قرار میگیرند؛ بنابراین در این جبههسازی مسلماً به قوۀ عاقلهای نیازمندیم که جمعکنندۀ آن حرکت 

جمعی به نام جبههسازی است. اینکه میگوییم امام و امت یعنی واسطهها نباشند. اما منظور واسطههای نظامی و نظامساز نیست، بلکه منظور از آن، واسطههای فهم امام از امت و فهم امت از امام است. اگر کسی بخواهد کار جبههای کند، یکی از شاخصهها این است که حتماً باید در جبهۀ اهل حق، رهبری معنوی داشته باشد. باید به رهبری معنوی تن بدهیم. البته معنوی بهمعنای معنوی انتزاعی نیست، بلکه 
ً معنا ندارد. یکی از لوازم کارهای تشکیالتی، داشتن رهبر و فرمانده است. مقام معظم رهبری در کتاب قرارگاههای فرهنگی میفرمایند: »فرمانده رکن رکین  معنوی یعنی جامع؛ یعنی بر اساس همان فرهنگ قرآنی. در این جمعها باید یک نفر جلو بیفتد، دعوت کند و مسئله را بیان کند. ما در نگاه دینی خودمان محور همۀ حرکتهایمان، یکی از اصلیترین ارکان جبهۀ فرهنگی، فرماندهی است. جبهه بدون فرمانده اصال

ً جبههسازی کار رهبر است، نه کار مدیر. بنابراین جبهه اگر جبهه باشد، قطعاً باید فرمانده داشته باشد، حتی اگر اسمش را فرمانده نگذاریم، ولی محور میخواهد. البته گاهی ممکن است خط فکری فرماندهی کند و فقط افراد فرماندهی نکنند؛ یعنی اندیشه و رویکردی غلبه پیدا کند که جبهه پیرامون آن حرکت کند، شکل بگیرد و جلو برود. جبهه در حال حاضر در درون صحنۀ عملیات و حتی  جبهه و قرارگاه است. اصال
در طراحی، فرماندهی مطلوب ندارد؛ یعنی فردی وجود ندارد که دائم طراحی کند و بگوید که جبهه باید به کدام سمت برود.« جبهه فرمانده یا امام میخواهد که در نظام دینی ما بحث امام امت مطرح میشود. امام یعنی کسی که نقش مغزافزاری دارد و امت بهمعنای شبکهها، اجزا و اضالع مختلفی هستند که با کارکردهای مختلف در اختیار آن هدف نهایی قرار میگیرند؛ بنابراین در این جبههسازی مسلماً به قوۀ 

عاقلهای نیازمندیم که جمعکنندۀ آن حرکت جمعی به نام جبههسازی است. اینکه میگوییم امام و امت یعنی واسطهها نباشند. اما منظور واسطههای نظامی و نظامساز نیست، بلکه منظور از آن، واسطههای فهم امام از امت و فهم امت از امام است. اگر کسی بخواهد کار جبههای کند، یکی از شاخصهها این است که حتماً باید در جبهۀ اهل حق، رهبری معنوی داشته باشد. باید به رهبری معنوی تن بدهیم. البته 
ً معنا ندارد. یکی از لوازم کارهای تشکیالتی، داشتن رهبر و فرمانده است. مقام معظم رهبری در کتاب قرارگاههای  معنوی بهمعنای معنوی انتزاعی نیست، بلکه معنوی یعنی جامع؛ یعنی بر اساس همان فرهنگ قرآنی. در این جمعها باید یک نفر جلو بیفتد، دعوت کند و مسئله را بیان کند. ما در نگاه دینی خودمان محور همۀ حرکتهایمان، یکی از اصلیترین ارکان جبهۀ فرهنگی، فرماندهی است. جبهه بدون فرمانده اصال

ً جبههسازی کار رهبر است، نه کار مدیر. بنابراین جبهه اگر جبهه باشد، قطعاً باید فرمانده داشته باشد، حتی اگر اسمش را فرمانده نگذاریم، ولی محور میخواهد. البته گاهی ممکن است خط فکری فرماندهی کند و فقط افراد فرماندهی نکنند؛ یعنی اندیشه و رویکردی غلبه پیدا کند که جبهه پیرامون آن حرکت کند، شکل بگیرد و جلو برود. جبهه در  فرهنگی میفرمایند: »فرمانده رکن رکین جبهه و قرارگاه است. اصال
حال حاضر در درون صحنۀ عملیات و حتی در طراحی، فرماندهی مطلوب ندارد؛ یعنی فردی وجود ندارد که دائم طراحی کند و بگوید که جبهه باید به کدام سمت برود.« جبهه فرمانده یا امام میخواهد که در نظام دینی ما بحث امام امت مطرح میشود. امام یعنی کسی که نقش مغزافزاری دارد و امت بهمعنای شبکهها، اجزا و اضالع مختلفی هستند که با کارکردهای مختلف در اختیار آن هدف نهایی قرار میگیرند؛ 

بنابراین در این جبههسازی مسلماً به قوۀ عاقلهای نیازمندیم که جمعکنندۀ آن حرکت جمعی به نام جبههسازی است. اینکه میگوییم امام و امت یعنی واسطهها نباشند. اما منظور واسطههای نظامی و نظامساز نیست، بلکه منظور از آن، واسطههای فهم امام از امت و فهم امت از امام است. اگر کسی بخواهد کار جبههای کند، یکی از شاخصهها این است که حتماً باید در جبهۀ اهل حق، رهبری معنوی داشته باشد. 
ً معنا ندارد. یکی از لوازم کارهای تشکیالتی، داشتن رهبر و فرمانده است.  باید به رهبری معنوی تن بدهیم. البته معنوی بهمعنای معنوی انتزاعی نیست، بلکه معنوی یعنی جامع؛ یعنی بر اساس همان فرهنگ قرآنی. در این جمعها باید یک نفر جلو بیفتد، دعوت کند و مسئله را بیان کند. ما در نگاه دینی خودمان محور همۀ حرکتهایمان، یکی از اصلیترین ارکان جبهۀ فرهنگی، فرماندهی است. جبهه بدون فرمانده اصال
ً جبههسازی کار رهبر است، نه کار مدیر. بنابراین جبهه اگر جبهه باشد، قطعاً باید فرمانده داشته باشد، حتی اگر اسمش را فرمانده نگذاریم، ولی محور میخواهد. البته گاهی ممکن است خط فکری فرماندهی کند و فقط افراد فرماندهی نکنند؛ یعنی اندیشه و رویکردی غلبه پیدا کند که جبهه پیرامون آن حرکت  مقام معظم رهبری در کتاب قرارگاههای فرهنگی میفرمایند: »فرمانده رکن رکین جبهه و قرارگاه است. اصال

کند، شکل بگیرد و جلو برود. جبهه در حال حاضر در درون صحنۀ عملیات و حتی در طراحی، فرماندهی مطلوب ندارد؛ یعنی فردی وجود ندارد که دائم طراحی کند و بگوید که جبهه باید به کدام سمت برود.« جبهه فرمانده یا امام میخواهد که در نظام دینی ما بحث امام امت مطرح میشود. امام یعنی کسی که نقش مغزافزاری دارد و امت بهمعنای شبکهها، اجزا و اضالع مختلفی هستند که با کارکردهای مختلف در 
اختیار آن هدف نهایی قرار میگیرند؛ بنابراین در این جبههسازی مسلماً به قوۀ عاقلهای نیازمندیم که جمعکنندۀ آن حرکت جمعی به نام جبههسازی است. اینکه میگوییم امام و امت یعنی واسطهها نباشند. اما منظور واسطههای نظامی و نظامساز نیست، بلکه منظور از آن، واسطههای فهم امام از امت و فهم امت از امام است. اگر کسی بخواهد کار جبههای کند، یکی از شاخصهها این است که حتماً باید در جبهۀ اهل 

ً معنا ندارد. یکی از لوازم کارهای  حق، رهبری معنوی داشته باشد. باید به رهبری معنوی تن بدهیم. البته معنوی بهمعنای معنوی انتزاعی نیست، بلکه معنوی یعنی جامع؛ یعنی بر اساس همان فرهنگ قرآنی. در این جمعها باید یک نفر جلو بیفتد، دعوت کند و مسئله را بیان کند. ما در نگاه دینی خودمان محور همۀ حرکتهایمان، یکی از اصلیترین ارکان جبهۀ فرهنگی، فرماندهی است. جبهه بدون فرمانده اصال
ً جبههسازی کار رهبر است، نه کار مدیر. بنابراین جبهه اگر جبهه باشد، قطعاً باید فرمانده داشته باشد، حتی اگر اسمش را فرمانده نگذاریم، ولی محور میخواهد. البته گاهی ممکن است خط فکری فرماندهی کند و فقط افراد فرماندهی نکنند؛ یعنی اندیشه و رویکردی  تشکیالتی، داشتن رهبر و فرمانده است. مقام معظم رهبری در کتاب قرارگاههای فرهنگی میفرمایند: »فرمانده رکن رکین جبهه و قرارگاه است. اصال

غلبه پیدا کند که جبهه پیرامون آن حرکت کند، شکل بگیرد و جلو برود. جبهه در حال حاضر در درون صحنۀ عملیات و حتی در طراحی، فرماندهی مطلوب ندارد؛ یعنی فردی وجود ندارد که دائم طراحی کند و بگوید که جبهه باید به کدام سمت برود.« جبهه فرمانده یا امام میخواهد که در نظام دینی ما بحث امام امت مطرح میشود. امام یعنی کسی که نقش مغزافزاری دارد و امت بهمعنای شبکهها، اجزا و اضالع 
مختلفی هستند که با کارکردهای مختلف در اختیار آن هدف نهایی قرار میگیرند؛ بنابراین در این جبههسازی مسلماً به قوۀ عاقلهای نیازمندیم که جمعکنندۀ آن حرکت جمعی به نام جبههسازی است. اینکه میگوییم امام و امت یعنی واسطهها نباشند. اما منظور واسطههای نظامی و نظامساز نیست، بلکه منظور از آن، واسطههای فهم امام از امت و فهم امت از امام است. اگر کسی بخواهد کار جبههای کند، یکی از 

شاخصهها این است که حتماً باید در جبهۀ اهل حق، رهبری معنوی داشته باشد. باید به رهبری معنوی تن بدهیم. البته معنوی بهمعنای معنوی انتزاعی نیست، بلکه معنوی یعنی جامع؛ یعنی بر اساس همان فرهنگ قرآنی. در این جمعها باید یک نفر جلو بیفتد، دعوت کند و مسئله را بیان کند. ما در نگاه دینی خودمان محور همۀ حرکتهایمان، یکی از اصلیترین ارکان جبهۀ فرهنگی، فرماندهی است. جبهه بدون 
ً جبههسازی کار رهبر است، نه کار مدیر. بنابراین جبهه اگر جبهه باشد، قطعاً باید فرمانده داشته باشد، حتی اگر اسمش را فرمانده نگذاریم، ولی محور میخواهد. البته گاهی ممکن است خط فکری فرماندهی کند و فقط افراد  ً معنا ندارد. یکی از لوازم کارهای تشکیالتی، داشتن رهبر و فرمانده است. مقام معظم رهبری در کتاب قرارگاههای فرهنگی میفرمایند: »فرمانده رکن رکین جبهه و قرارگاه است. اصال فرمانده اصال
فرماندهی نکنند؛ یعنی اندیشه و رویکردی غلبه پیدا کند که جبهه پیرامون آن حرکت کند، شکل بگیرد و جلو برود. جبهه در حال حاضر در درون صحنۀ عملیات و حتی در طراحی، فرماندهی مطلوب ندارد؛ یعنی فردی وجود ندارد که دائم طراحی کند و بگوید که جبهه باید به کدام سمت برود.« جبهه فرمانده یا امام میخواهد که در نظام دینی ما بحث امام امت مطرح میشود. امام یعنی کسی که نقش مغزافزاری دارد و 

امت بهمعنای شبکهها، اجزا و اضالع مختلفی هستند که با کارکردهای مختلف در اختیار آن هدف نهایی قرار میگیرند؛ بنابراین در این جبههسازی مسلماً به قوۀ عاقلهای نیازمندیم که جمعکنندۀ آن حرکت جمعی به نام جبههسازی است. اینکه میگوییم امام و امت یعنی واسطهها نباشند. اما منظور واسطههای نظامی و نظامساز نیست، بلکه منظور از آن، واسطههای فهم امام از امت و فهم امت از امام است. اگر 
کسی بخواهد کار جبههای کند، یکی از شاخصهها این است که حتماً باید در جبهۀ اهل حق، رهبری معنوی داشته باشد. باید به رهبری معنوی تن بدهیم. البته معنوی بهمعنای معنوی انتزاعی نیست، بلکه معنوی یعنی جامع؛ یعنی بر اساس همان فرهنگ قرآنی. در این جمعها باید یک نفر جلو بیفتد، دعوت کند و مسئله را بیان کند. ما در نگاه دینی خودمان محور همۀ حرکتهایمان، یکی از اصلیترین ارکان جبهۀ 

ً جبههسازی کار رهبر است، نه کار مدیر. بنابراین جبهه اگر جبهه باشد، قطعاً باید فرمانده داشته باشد، حتی اگر اسمش را فرمانده نگذاریم، ولی محور میخواهد. البته گاهی ممکن  ً معنا ندارد. یکی از لوازم کارهای تشکیالتی، داشتن رهبر و فرمانده است. مقام معظم رهبری در کتاب قرارگاههای فرهنگی میفرمایند: »فرمانده رکن رکین جبهه و قرارگاه است. اصال فرهنگی، فرماندهی است. جبهه بدون فرمانده اصال
است خط فکری فرماندهی کند و فقط افراد فرماندهی نکنند؛ یعنی اندیشه و رویکردی غلبه پیدا کند که جبهه پیرامون آن حرکت کند، شکل بگیرد و جلو برود. جبهه در حال حاضر در درون صحنۀ عملیات و حتی در طراحی، فرماندهی مطلوب ندارد؛ یعنی فردی وجود ندارد که دائم طراحی کند و بگوید که جبهه باید به کدام سمت برود.« جبهه فرمانده یا امام میخواهد که در نظام دینی ما بحث امام امت مطرح میشود. 

امام یعنی کسی که نقش مغزافزاری دارد و امت بهمعنای شبکهها، اجزا و اضالع مختلفی هستند که با کارکردهای مختلف در اختیار آن هدف نهایی قرار میگیرند؛ بنابراین در این جبههسازی مسلماً به قوۀ عاقلهای نیازمندیم که جمعکنندۀ آن حرکت جمعی به نام جبههسازی است. اینکه میگوییم امام و امت یعنی واسطهها نباشند. اما منظور واسطههای نظامی و نظامساز نیست، بلکه منظور از آن، واسطههای فهم 
امام از امت و فهم امت از امام است. اگر کسی بخواهد کار جبههای کند، یکی از شاخصهها این است که حتماً باید در جبهۀ اهل حق، رهبری معنوی داشته باشد. باید به رهبری معنوی تن بدهیم. البته معنوی بهمعنای معنوی انتزاعی نیست، بلکه معنوی یعنی جامع؛ یعنی بر اساس همان فرهنگ قرآنی. در این جمعها باید یک نفر جلو بیفتد، دعوت کند و مسئله را بیان کند. ما در نگاه دینی خودمان محور همۀ 

ً جبههسازی کار رهبر است، نه کار مدیر. بنابراین جبهه اگر جبهه باشد، قطعاً باید فرمانده داشته باشد، حتی اگر اسمش را فرمانده نگذاریم،  ً معنا ندارد. یکی از لوازم کارهای تشکیالتی، داشتن رهبر و فرمانده است. مقام معظم رهبری در کتاب قرارگاههای فرهنگی میفرمایند: »فرمانده رکن رکین جبهه و قرارگاه است. اصال حرکتهایمان، یکی از اصلیترین ارکان جبهۀ فرهنگی، فرماندهی است. جبهه بدون فرمانده اصال
ولی محور میخواهد. البته گاهی ممکن است خط فکری فرماندهی کند و فقط افراد فرماندهی نکنند؛ یعنی اندیشه و رویکردی غلبه پیدا کند که جبهه پیرامون آن حرکت کند، شکل بگیرد و جلو برود. جبهه در حال حاضر در درون صحنۀ عملیات و حتی در طراحی، فرماندهی مطلوب ندارد؛ یعنی فردی وجود ندارد که دائم طراحی کند و بگوید که جبهه باید به کدام سمت برود.« جبهه فرمانده یا امام میخواهد که در نظام 
دینی ما بحث امام امت مطرح میشود. امام یعنی کسی که نقش مغزافزاری دارد و امت بهمعنای شبکهها، اجزا و اضالع مختلفی هستند که با کارکردهای مختلف در اختیار آن هدف نهایی قرار میگیرند؛ بنابراین در این جبههسازی مسلماً به قوۀ عاقلهای نیازمندیم که جمعکنندۀ آن حرکت جمعی به نام جبههسازی است. اینکه میگوییم امام و امت یعنی واسطهها نباشند. اما منظور واسطههای نظامی و نظامساز نیست، 



ً جبههسازی کار رهبر است، نه کار مدیر. بنابراین جبهه اگر جبهه باشد، قطعاً باید فرمانده داشته باشد، حتی اگر اسمش را فرمانده نگذاریم، ولی محور  ً معنا ندارد. یکی از لوازم کارهای تشکیالتی، داشتن رهبر و فرمانده است. مقام معظم رهبری در کتاب قرارگاههای فرهنگی میفرمایند: »فرمانده رکن رکین جبهه و قرارگاه است. اصال یکی از اصلیترین ارکان جبهۀ فرهنگی، فرماندهی است. جبهه بدون فرمانده اصال
میخواهد. البته گاهی ممکن است خط فکری فرماندهی کند و فقط افراد فرماندهی نکنند؛ یعنی اندیشه و رویکردی غلبه پیدا کند که جبهه پیرامون آن حرکت کند، شکل بگیرد و جلو برود. جبهه در حال حاضر در درون صحنۀ عملیات و حتی در طراحی، فرماندهی مطلوب ندارد؛ یعنی فردی وجود ندارد که دائم طراحی کند و بگوید که جبهه باید به کدام سمت برود.« جبهه فرمانده یا امام میخواهد که در نظام دینی ما 
بحث امام امت مطرح میشود. امام یعنی کسی که نقش مغزافزاری دارد و امت بهمعنای شبکهها، اجزا و اضالع مختلفی هستند که با کارکردهای مختلف در اختیار آن هدف نهایی قرار میگیرند؛ بنابراین در این جبههسازی مسلماً به قوۀ عاقلهای نیازمندیم که جمعکنندۀ آن حرکت جمعی به نام جبههسازی است. اینکه میگوییم امام و امت یعنی واسطهها نباشند. اما منظور واسطههای نظامی و نظامساز نیست، بلکه 
منظور از آن، واسطههای فهم امام از امت و فهم امت از امام است. اگر کسی بخواهد کار جبههای کند، یکی از شاخصهها این است که حتماً باید در جبهۀ اهل حق، رهبری معنوی داشته باشد. باید به رهبری معنوی تن بدهیم. البته معنوی بهمعنای معنوی انتزاعی نیست، بلکه معنوی یعنی جامع؛ یعنی بر اساس همان فرهنگ قرآنی. در این جمعها باید یک نفر جلو بیفتد، دعوت کند و مسئله را بیان کند. ما در نگاه 
ً جبههسازی کار رهبر است، نه کار مدیر. بنابراین جبهه اگر جبهه باشد، قطعاً باید فرمانده داشته باشد، حتی اگر  ً معنا ندارد. یکی از لوازم کارهای تشکیالتی، داشتن رهبر و فرمانده است. مقام معظم رهبری در کتاب قرارگاههای فرهنگی میفرمایند: »فرمانده رکن رکین جبهه و قرارگاه است. اصال دینی خودمان محور همۀ حرکتهایمان، یکی از اصلیترین ارکان جبهۀ فرهنگی، فرماندهی است. جبهه بدون فرمانده اصال

اسمش را فرمانده نگذاریم، ولی محور میخواهد. البته گاهی ممکن است خط فکری فرماندهی کند و فقط افراد فرماندهی نکنند؛ یعنی اندیشه و رویکردی غلبه پیدا کند که جبهه پیرامون آن حرکت کند، شکل بگیرد و جلو برود. جبهه در حال حاضر در درون صحنۀ عملیات و حتی در طراحی، فرماندهی مطلوب ندارد؛ یعنی فردی وجود ندارد که دائم طراحی کند و بگوید که جبهه باید به کدام سمت برود.« جبهه فرمانده 
یا امام میخواهد که در نظام دینی ما بحث امام امت مطرح میشود. امام یعنی کسی که نقش مغزافزاری دارد و امت بهمعنای شبکهها، اجزا و اضالع مختلفی هستند که با کارکردهای مختلف در اختیار آن هدف نهایی قرار میگیرند؛ بنابراین در این جبههسازی مسلماً به قوۀ عاقلهای نیازمندیم که جمعکنندۀ آن حرکت جمعی به نام جبههسازی است. اینکه میگوییم امام و امت یعنی واسطهها نباشند. اما منظور 

واسطههای نظامی و نظامساز نیست، بلکه منظور از آن، واسطههای فهم امام از امت و فهم امت از امام است. اگر کسی بخواهد کار جبههای کند، یکی از شاخصهها این است که حتماً باید در جبهۀ اهل حق، رهبری معنوی داشته باشد. باید به رهبری معنوی تن بدهیم. البته معنوی بهمعنای معنوی انتزاعی نیست، بلکه معنوی یعنی جامع؛ یعنی بر اساس همان فرهنگ قرآنی. در این جمعها باید یک نفر جلو بیفتد، 
ً جبههسازی کار رهبر است، نه کار مدیر. بنابراین جبهه اگر جبهه باشد،  ً معنا ندارد. یکی از لوازم کارهای تشکیالتی، داشتن رهبر و فرمانده است. مقام معظم رهبری در کتاب قرارگاههای فرهنگی میفرمایند: »فرمانده رکن رکین جبهه و قرارگاه است. اصال دعوت کند و مسئله را بیان کند. ما در نگاه دینی خودمان محور همۀ حرکتهایمان، یکی از اصلیترین ارکان جبهۀ فرهنگی، فرماندهی است. جبهه بدون فرمانده اصال

قطعاً باید فرمانده داشته باشد، حتی اگر اسمش را فرمانده نگذاریم، ولی محور میخواهد. البته گاهی ممکن است خط فکری فرماندهی کند و فقط افراد فرماندهی نکنند؛ یعنی اندیشه و رویکردی غلبه پیدا کند که جبهه پیرامون آن حرکت کند، شکل بگیرد و جلو برود. جبهه در حال حاضر در درون صحنۀ عملیات و حتی در طراحی، فرماندهی مطلوب ندارد؛ یعنی فردی وجود ندارد که دائم طراحی کند و بگوید که جبهه 
باید به کدام سمت برود.« جبهه فرمانده یا امام میخواهد که در نظام دینی ما بحث امام امت مطرح میشود. امام یعنی کسی که نقش مغزافزاری دارد و امت بهمعنای شبکهها، اجزا و اضالع مختلفی هستند که با کارکردهای مختلف در اختیار آن هدف نهایی قرار میگیرند؛ بنابراین در این جبههسازی مسلماً به قوۀ عاقلهای نیازمندیم که جمعکنندۀ آن حرکت جمعی به نام جبههسازی است. اینکه میگوییم امام و امت 

یعنی واسطهها نباشند. اما منظور واسطههای نظامی و نظامساز نیست، بلکه منظور از آن، واسطههای فهم امام از امت و فهم امت از امام است. اگر کسی بخواهد کار جبههای کند، یکی از شاخصهها این است که حتماً باید در جبهۀ اهل حق، رهبری معنوی داشته باشد. باید به رهبری معنوی تن بدهیم. البته معنوی بهمعنای معنوی انتزاعی نیست، بلکه معنوی یعنی جامع؛ یعنی بر اساس همان فرهنگ قرآنی. در این 
ً جبههسازی کار رهبر است، نه کار مدیر.  ً معنا ندارد. یکی از لوازم کارهای تشکیالتی، داشتن رهبر و فرمانده است. مقام معظم رهبری در کتاب قرارگاههای فرهنگی میفرمایند: »فرمانده رکن رکین جبهه و قرارگاه است. اصال جمعها باید یک نفر جلو بیفتد، دعوت کند و مسئله را بیان کند. ما در نگاه دینی خودمان محور همۀ حرکتهایمان، یکی از اصلیترین ارکان جبهۀ فرهنگی، فرماندهی است. جبهه بدون فرمانده اصال

بنابراین جبهه اگر جبهه باشد، قطعاً باید فرمانده داشته باشد، حتی اگر اسمش را فرمانده نگذاریم، ولی محور میخواهد. البته گاهی ممکن است خط فکری فرماندهی کند و فقط افراد فرماندهی نکنند؛ یعنی اندیشه و رویکردی غلبه پیدا کند که جبهه پیرامون آن حرکت کند، شکل بگیرد و جلو برود. جبهه در حال حاضر در درون صحنۀ عملیات و حتی در طراحی، فرماندهی مطلوب ندارد؛ یعنی فردی وجود ندارد که دائم 
طراحی کند و بگوید که جبهه باید به کدام سمت برود.« جبهه فرمانده یا امام میخواهد که در نظام دینی ما بحث امام امت مطرح میشود. امام یعنی کسی که نقش مغزافزاری دارد و امت بهمعنای شبکهها، اجزا و اضالع مختلفی هستند که با کارکردهای مختلف در اختیار آن هدف نهایی قرار میگیرند؛ بنابراین در این جبههسازی مسلماً به قوۀ عاقلهای نیازمندیم که جمعکنندۀ آن حرکت جمعی به نام جبههسازی است. 

اینکه میگوییم امام و امت یعنی واسطهها نباشند. اما منظور واسطههای نظامی و نظامساز نیست، بلکه منظور از آن، واسطههای فهم امام از امت و فهم امت از امام است. اگر کسی بخواهد کار جبههای کند، یکی از شاخصهها این است که حتماً باید در جبهۀ اهل حق، رهبری معنوی داشته باشد. باید به رهبری معنوی تن بدهیم. البته معنوی بهمعنای معنوی انتزاعی نیست، بلکه معنوی یعنی جامع؛ یعنی بر اساس 
ً جبههسازی  ً معنا ندارد. یکی از لوازم کارهای تشکیالتی، داشتن رهبر و فرمانده است. مقام معظم رهبری در کتاب قرارگاههای فرهنگی میفرمایند: »فرمانده رکن رکین جبهه و قرارگاه است. اصال همان فرهنگ قرآنی. در این جمعها باید یک نفر جلو بیفتد، دعوت کند و مسئله را بیان کند. ما در نگاه دینی خودمان محور همۀ حرکتهایمان، یکی از اصلیترین ارکان جبهۀ فرهنگی، فرماندهی است. جبهه بدون فرمانده اصال

کار رهبر است، نه کار مدیر. بنابراین جبهه اگر جبهه باشد، قطعاً باید فرمانده داشته باشد، حتی اگر اسمش را فرمانده نگذاریم، ولی محور میخواهد. البته گاهی ممکن است خط فکری فرماندهی کند و فقط افراد فرماندهی نکنند؛ یعنی اندیشه و رویکردی غلبه پیدا کند که جبهه پیرامون آن حرکت کند، شکل بگیرد و جلو برود. جبهه در حال حاضر در درون صحنۀ عملیات و حتی در طراحی، فرماندهی مطلوب ندارد؛ 
یعنی فردی وجود ندارد که دائم طراحی کند و بگوید که جبهه باید به کدام سمت برود.« جبهه فرمانده یا امام میخواهد که در نظام دینی ما بحث امام امت مطرح میشود. امام یعنی کسی که نقش مغزافزاری دارد و امت بهمعنای شبکهها، اجزا و اضالع مختلفی هستند که با کارکردهای مختلف در اختیار آن هدف نهایی قرار میگیرند؛ بنابراین در این جبههسازی مسلماً به قوۀ عاقلهای نیازمندیم که جمعکنندۀ آن حرکت 

جمعی به نام جبههسازی است. اینکه میگوییم امام و امت یعنی واسطهها نباشند. اما منظور واسطههای نظامی و نظامساز نیست، بلکه منظور از آن، واسطههای فهم امام از امت و فهم امت از امام است. اگر کسی بخواهد کار جبههای کند، یکی از شاخصهها این است که حتماً باید در جبهۀ اهل حق، رهبری معنوی داشته باشد. باید به رهبری معنوی تن بدهیم. البته معنوی بهمعنای معنوی انتزاعی نیست، بلکه 
ً معنا ندارد. یکی از لوازم کارهای تشکیالتی، داشتن رهبر و فرمانده است. مقام معظم رهبری در کتاب قرارگاههای فرهنگی میفرمایند: »فرمانده رکن رکین  معنوی یعنی جامع؛ یعنی بر اساس همان فرهنگ قرآنی. در این جمعها باید یک نفر جلو بیفتد، دعوت کند و مسئله را بیان کند. ما در نگاه دینی خودمان محور همۀ حرکتهایمان، یکی از اصلیترین ارکان جبهۀ فرهنگی، فرماندهی است. جبهه بدون فرمانده اصال

ً جبههسازی کار رهبر است، نه کار مدیر. بنابراین جبهه اگر جبهه باشد، قطعاً باید فرمانده داشته باشد، حتی اگر اسمش را فرمانده نگذاریم، ولی محور میخواهد. البته گاهی ممکن است خط فکری فرماندهی کند و فقط افراد فرماندهی نکنند؛ یعنی اندیشه و رویکردی غلبه پیدا کند که جبهه پیرامون آن حرکت کند، شکل بگیرد و جلو برود. جبهه در حال حاضر در درون صحنۀ عملیات و حتی  جبهه و قرارگاه است. اصال
در طراحی، فرماندهی مطلوب ندارد؛ یعنی فردی وجود ندارد که دائم طراحی کند و بگوید که جبهه باید به کدام سمت برود.« جبهه فرمانده یا امام میخواهد که در نظام دینی ما بحث امام امت مطرح میشود. امام یعنی کسی که نقش مغزافزاری دارد و امت بهمعنای شبکهها، اجزا و اضالع مختلفی هستند که با کارکردهای مختلف در اختیار آن هدف نهایی قرار میگیرند؛ بنابراین در این جبههسازی مسلماً به قوۀ 

عاقلهای نیازمندیم که جمعکنندۀ آن حرکت جمعی به نام جبههسازی است. اینکه میگوییم امام و امت یعنی واسطهها نباشند. اما منظور واسطههای نظامی و نظامساز نیست، بلکه منظور از آن، واسطههای فهم امام از امت و فهم امت از امام است. اگر کسی بخواهد کار جبههای کند، یکی از شاخصهها این است که حتماً باید در جبهۀ اهل حق، رهبری معنوی داشته باشد. باید به رهبری معنوی تن بدهیم. البته 
ً معنا ندارد. یکی از لوازم کارهای تشکیالتی، داشتن رهبر و فرمانده است. مقام معظم رهبری در کتاب قرارگاههای  معنوی بهمعنای معنوی انتزاعی نیست، بلکه معنوی یعنی جامع؛ یعنی بر اساس همان فرهنگ قرآنی. در این جمعها باید یک نفر جلو بیفتد، دعوت کند و مسئله را بیان کند. ما در نگاه دینی خودمان محور همۀ حرکتهایمان، یکی از اصلیترین ارکان جبهۀ فرهنگی، فرماندهی است. جبهه بدون فرمانده اصال

ً جبههسازی کار رهبر است، نه کار مدیر. بنابراین جبهه اگر جبهه باشد، قطعاً باید فرمانده داشته باشد، حتی اگر اسمش را فرمانده نگذاریم، ولی محور میخواهد. البته گاهی ممکن است خط فکری فرماندهی کند و فقط افراد فرماندهی نکنند؛ یعنی اندیشه و رویکردی غلبه پیدا کند که جبهه پیرامون آن حرکت کند، شکل بگیرد و جلو برود. جبهه در  فرهنگی میفرمایند: »فرمانده رکن رکین جبهه و قرارگاه است. اصال
حال حاضر در درون صحنۀ عملیات و حتی در طراحی، فرماندهی مطلوب ندارد؛ یعنی فردی وجود ندارد که دائم طراحی کند و بگوید که جبهه باید به کدام سمت برود.« جبهه فرمانده یا امام میخواهد که در نظام دینی ما بحث امام امت مطرح میشود. امام یعنی کسی که نقش مغزافزاری دارد و امت بهمعنای شبکهها، اجزا و اضالع مختلفی هستند که با کارکردهای مختلف در اختیار آن هدف نهایی قرار میگیرند؛ 

بنابراین در این جبههسازی مسلماً به قوۀ عاقلهای نیازمندیم که جمعکنندۀ آن حرکت جمعی به نام جبههسازی است. اینکه میگوییم امام و امت یعنی واسطهها نباشند. اما منظور واسطههای نظامی و نظامساز نیست، بلکه منظور از آن، واسطههای فهم امام از امت و فهم امت از امام است. اگر کسی بخواهد کار جبههای کند، یکی از شاخصهها این است که حتماً باید در جبهۀ اهل حق، رهبری معنوی داشته باشد. 
ً معنا ندارد. یکی از لوازم کارهای تشکیالتی، داشتن رهبر و فرمانده است.  باید به رهبری معنوی تن بدهیم. البته معنوی بهمعنای معنوی انتزاعی نیست، بلکه معنوی یعنی جامع؛ یعنی بر اساس همان فرهنگ قرآنی. در این جمعها باید یک نفر جلو بیفتد، دعوت کند و مسئله را بیان کند. ما در نگاه دینی خودمان محور همۀ حرکتهایمان، یکی از اصلیترین ارکان جبهۀ فرهنگی، فرماندهی است. جبهه بدون فرمانده اصال
ً جبههسازی کار رهبر است، نه کار مدیر. بنابراین جبهه اگر جبهه باشد، قطعاً باید فرمانده داشته باشد، حتی اگر اسمش را فرمانده نگذاریم، ولی محور میخواهد. البته گاهی ممکن است خط فکری فرماندهی کند و فقط افراد فرماندهی نکنند؛ یعنی اندیشه و رویکردی غلبه پیدا کند که جبهه پیرامون آن حرکت  مقام معظم رهبری در کتاب قرارگاههای فرهنگی میفرمایند: »فرمانده رکن رکین جبهه و قرارگاه است. اصال

کند، شکل بگیرد و جلو برود. جبهه در حال حاضر در درون صحنۀ عملیات و حتی در طراحی، فرماندهی مطلوب ندارد؛ یعنی فردی وجود ندارد که دائم طراحی کند و بگوید که جبهه باید به کدام سمت برود.« جبهه فرمانده یا امام میخواهد که در نظام دینی ما بحث امام امت مطرح میشود. امام یعنی کسی که نقش مغزافزاری دارد و امت بهمعنای شبکهها، اجزا و اضالع مختلفی هستند که با کارکردهای مختلف در 
اختیار آن هدف نهایی قرار میگیرند؛ بنابراین در این جبههسازی مسلماً به قوۀ عاقلهای نیازمندیم که جمعکنندۀ آن حرکت جمعی به نام جبههسازی است. اینکه میگوییم امام و امت یعنی واسطهها نباشند. اما منظور واسطههای نظامی و نظامساز نیست، بلکه منظور از آن، واسطههای فهم امام از امت و فهم امت از امام است. اگر کسی بخواهد کار جبههای کند، یکی از شاخصهها این است که حتماً باید در جبهۀ اهل 

ً معنا ندارد. یکی از لوازم کارهای  حق، رهبری معنوی داشته باشد. باید به رهبری معنوی تن بدهیم. البته معنوی بهمعنای معنوی انتزاعی نیست، بلکه معنوی یعنی جامع؛ یعنی بر اساس همان فرهنگ قرآنی. در این جمعها باید یک نفر جلو بیفتد، دعوت کند و مسئله را بیان کند. ما در نگاه دینی خودمان محور همۀ حرکتهایمان، یکی از اصلیترین ارکان جبهۀ فرهنگی، فرماندهی است. جبهه بدون فرمانده اصال
ً جبههسازی کار رهبر است، نه کار مدیر. بنابراین جبهه اگر جبهه باشد، قطعاً باید فرمانده داشته باشد، حتی اگر اسمش را فرمانده نگذاریم، ولی محور میخواهد. البته گاهی ممکن است خط فکری فرماندهی کند و فقط افراد فرماندهی نکنند؛ یعنی اندیشه و رویکردی  تشکیالتی، داشتن رهبر و فرمانده است. مقام معظم رهبری در کتاب قرارگاههای فرهنگی میفرمایند: »فرمانده رکن رکین جبهه و قرارگاه است. اصال

غلبه پیدا کند که جبهه پیرامون آن حرکت کند، شکل بگیرد و جلو برود. جبهه در حال حاضر در درون صحنۀ عملیات و حتی در طراحی، فرماندهی مطلوب ندارد؛ یعنی فردی وجود ندارد که دائم طراحی کند و بگوید که جبهه باید به کدام سمت برود.« جبهه فرمانده یا امام میخواهد که در نظام دینی ما بحث امام امت مطرح میشود. امام یعنی کسی که نقش مغزافزاری دارد و امت بهمعنای شبکهها، اجزا و اضالع 
مختلفی هستند که با کارکردهای مختلف در اختیار آن هدف نهایی قرار میگیرند؛ بنابراین در این جبههسازی مسلماً به قوۀ عاقلهای نیازمندیم که جمعکنندۀ آن حرکت جمعی به نام جبههسازی است. اینکه میگوییم امام و امت یعنی واسطهها نباشند. اما منظور واسطههای نظامی و نظامساز نیست، بلکه منظور از آن، واسطههای فهم امام از امت و فهم امت از امام است. اگر کسی بخواهد کار جبههای کند، یکی از 

شاخصهها این است که حتماً باید در جبهۀ اهل حق، رهبری معنوی داشته باشد. باید به رهبری معنوی تن بدهیم. البته معنوی بهمعنای معنوی انتزاعی نیست، بلکه معنوی یعنی جامع؛ یعنی بر اساس همان فرهنگ قرآنی. در این جمعها باید یک نفر جلو بیفتد، دعوت کند و مسئله را بیان کند. ما در نگاه دینی خودمان محور همۀ حرکتهایمان، یکی از اصلیترین ارکان جبهۀ فرهنگی، فرماندهی است. جبهه بدون 
ً جبههسازی کار رهبر است، نه کار مدیر. بنابراین جبهه اگر جبهه باشد، قطعاً باید فرمانده داشته باشد، حتی اگر اسمش را فرمانده نگذاریم، ولی محور میخواهد. البته گاهی ممکن است خط فکری فرماندهی کند و فقط افراد  ً معنا ندارد. یکی از لوازم کارهای تشکیالتی، داشتن رهبر و فرمانده است. مقام معظم رهبری در کتاب قرارگاههای فرهنگی میفرمایند: »فرمانده رکن رکین جبهه و قرارگاه است. اصال فرمانده اصال
فرماندهی نکنند؛ یعنی اندیشه و رویکردی غلبه پیدا کند که جبهه پیرامون آن حرکت کند، شکل بگیرد و جلو برود. جبهه در حال حاضر در درون صحنۀ عملیات و حتی در طراحی، فرماندهی مطلوب ندارد؛ یعنی فردی وجود ندارد که دائم طراحی کند و بگوید که جبهه باید به کدام سمت برود.« جبهه فرمانده یا امام میخواهد که در نظام دینی ما بحث امام امت مطرح میشود. امام یعنی کسی که نقش مغزافزاری دارد و 

امت بهمعنای شبکهها، اجزا و اضالع مختلفی هستند که با کارکردهای مختلف در اختیار آن هدف نهایی قرار میگیرند؛ بنابراین در این جبههسازی مسلماً به قوۀ عاقلهای نیازمندیم که جمعکنندۀ آن حرکت جمعی به نام جبههسازی است. اینکه میگوییم امام و امت یعنی واسطهها نباشند. اما منظور واسطههای نظامی و نظامساز نیست، بلکه منظور از آن، واسطههای فهم امام از امت و فهم امت از امام است. اگر 
کسی بخواهد کار جبههای کند، یکی از شاخصهها این است که حتماً باید در جبهۀ اهل حق، رهبری معنوی داشته باشد. باید به رهبری معنوی تن بدهیم. البته معنوی بهمعنای معنوی انتزاعی نیست، بلکه معنوی یعنی جامع؛ یعنی بر اساس همان فرهنگ قرآنی. در این جمعها باید یک نفر جلو بیفتد، دعوت کند و مسئله را بیان کند. ما در نگاه دینی خودمان محور همۀ حرکتهایمان، یکی از اصلیترین ارکان جبهۀ 

ً جبههسازی کار رهبر است، نه کار مدیر. بنابراین جبهه اگر جبهه باشد، قطعاً باید فرمانده داشته باشد، حتی اگر اسمش را فرمانده نگذاریم، ولی محور میخواهد. البته گاهی ممکن  ً معنا ندارد. یکی از لوازم کارهای تشکیالتی، داشتن رهبر و فرمانده است. مقام معظم رهبری در کتاب قرارگاههای فرهنگی میفرمایند: »فرمانده رکن رکین جبهه و قرارگاه است. اصال فرهنگی، فرماندهی است. جبهه بدون فرمانده اصال
است خط فکری فرماندهی کند و فقط افراد فرماندهی نکنند؛ یعنی اندیشه و رویکردی غلبه پیدا کند که جبهه پیرامون آن حرکت کند، شکل بگیرد و جلو برود. جبهه در حال حاضر در درون صحنۀ عملیات و حتی در طراحی، فرماندهی مطلوب ندارد؛ یعنی فردی وجود ندارد که دائم طراحی کند و بگوید که جبهه باید به کدام سمت برود.« جبهه فرمانده یا امام میخواهد که در نظام دینی ما بحث امام امت مطرح میشود. 

امام یعنی کسی که نقش مغزافزاری دارد و امت بهمعنای شبکهها، اجزا و اضالع مختلفی هستند که با کارکردهای مختلف در اختیار آن هدف نهایی قرار میگیرند؛ بنابراین در این جبههسازی مسلماً به قوۀ عاقلهای نیازمندیم که جمعکنندۀ آن حرکت جمعی به نام جبههسازی است. اینکه میگوییم امام و امت یعنی واسطهها نباشند. اما منظور واسطههای نظامی و نظامساز نیست، بلکه منظور از آن، واسطههای فهم 
امام از امت و فهم امت از امام است. اگر کسی بخواهد کار جبههای کند، یکی از شاخصهها این است که حتماً باید در جبهۀ اهل حق، رهبری معنوی داشته باشد. باید به رهبری معنوی تن بدهیم. البته معنوی بهمعنای معنوی انتزاعی نیست، بلکه معنوی یعنی جامع؛ یعنی بر اساس همان فرهنگ قرآنی. در این جمعها باید یک نفر جلو بیفتد، دعوت کند و مسئله را بیان کند. ما در نگاه دینی خودمان محور همۀ 

ً جبههسازی کار رهبر است، نه کار مدیر. بنابراین جبهه اگر جبهه باشد، قطعاً باید فرمانده داشته باشد، حتی اگر اسمش را فرمانده نگذاریم،  ً معنا ندارد. یکی از لوازم کارهای تشکیالتی، داشتن رهبر و فرمانده است. مقام معظم رهبری در کتاب قرارگاههای فرهنگی میفرمایند: »فرمانده رکن رکین جبهه و قرارگاه است. اصال حرکتهایمان، یکی از اصلیترین ارکان جبهۀ فرهنگی، فرماندهی است. جبهه بدون فرمانده اصال
ولی محور میخواهد. البته گاهی ممکن است خط فکری فرماندهی کند و فقط افراد فرماندهی نکنند؛ یعنی اندیشه و رویکردی غلبه پیدا کند که جبهه پیرامون آن حرکت کند، شکل بگیرد و جلو برود. جبهه در حال حاضر در درون صحنۀ عملیات و حتی در طراحی، فرماندهی مطلوب ندارد؛ یعنی فردی وجود ندارد که دائم طراحی کند و بگوید که جبهه باید به کدام سمت برود.« جبهه فرمانده یا امام میخواهد که در نظام 
دینی ما بحث امام امت مطرح میشود. امام یعنی کسی که نقش مغزافزاری دارد و امت بهمعنای شبکهها، اجزا و اضالع مختلفی هستند که با کارکردهای مختلف در اختیار آن هدف نهایی قرار میگیرند؛ بنابراین در این جبههسازی مسلماً به قوۀ عاقلهای نیازمندیم که جمعکنندۀ آن حرکت جمعی به نام جبههسازی است. اینکه میگوییم امام و امت یعنی واسطهها نباشند. اما منظور واسطههای نظامی و نظامساز نیست، 

مدیریت جبهه
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مدیریت جبهه

مدیریـــت عبـــارت اســـت از فراینـــد به کارگیـــری کارا و اثربخـــش منابـــع 
ــه.  ــدۀ آن جامعـ ــِی پذیرفته شـ ارزشـ ــام  ــانی، تحـــت  نظـ انسـ ــادی و  مـ
اصـــول مدیریـــت نیـــز عنایـــت بـــه اصولـــی اســـت همچـــون برنامه ریـــزی، 
ســـازمان دهی و بســـیج منابـــع و امکانـــات، هدایـــت، کنتـــرل و نظـــارت بـــر 

ــده.1 ــای ازپیش تعیین شـ اســـاس هدف هـ
در خصـــوص تفاوت هـــای رهبـــری و مدیریـــت ســـه نـــوع دیـــدگاه در 

ــازمان و مدیریـــت وجـــود دارد:  حـــوزۀ صاحب نظـــران سـ
دیـــدگاه اول: عـــده ای محـــدود، ایـــن دو نقـــش را متـــرادف می داننـــد و 

1. علی رضائیان، اصول مدیریت.

فرقـــی بیـــن رهبـــر و مدیـــر قائـــل نیســـتند؛
دیـــدگاه دوم: قائـــل بـــه تفکیـــک بیـــن مدیـــر و رهبـــری هســـتند، ولـــی 
مدیریـــت را اعـــم از رهبـــری دانســـته و رهبـــری را جزئـــی از وظایـــف مدیـــر 
ــری  ــیع تر از رهبـ ــوم مدیریـــت وسـ ــراد مفهـ ــن افـ ــر ایـ ــد. در نظـ می داننـ

اســـت؛
دیـــدگاه ســـوم: ایـــن گـــروه کـــه شـــامل بســـیاری از صاحب نظـــران ایـــن 
حـــوزه می شـــوند، رهبـــری را مفهومـــی وســـیع می داننـــد و مدیریـــت را 
جزئـــی از وظایـــف رهبـــری بـــه حســـاب می آورنـــد؛ یعنـــی رهبـــری اعـــم از 

مدیریـــت اســـت. 
 بنابرایـــن برخـــی از تفاوت هـــای اساســـی رهبـــری و مدیریـــت از ایـــن 

قبیـــل اســـت: 
1. رهبری مفهومی وسیع تر از مدیریت دارد؛ 

2. در رهبـــری ایجـــاد تغییـــر و عمـــل خالقانـــه وجـــود دارد، در حالـــی  کـــه 
در مدیریـــت، عمل کـــردن طبـــق چارچـــوب قانونـــی الزامـــی اســـت؛

3. در رهبری، عضویت در سازمان مطرح نیست، بلکه تأثیرگذاری 
بـــر دیگـــران اهمیـــت دارد. یعنـــی اگـــر شـــخص بـــر تصمیم گیـــری دیگـــران 
تأثیـــر بگـــذارد، در نقـــش رهبـــری عمـــل کـــرده اســـت. امـــا در مدیریـــت 

سلســـله مراتب یـــک اصـــل اســـت؛ 
ــا در  ــد، امـ ــازمانی باشـ ــداف ممکـــن اســـت فراسـ ــری اهـ 4. در رهبـ
ــازمان اســـت؛  ــدودۀ سـ ــازمانی و در محـ ــاً سـ ــداف لزومـ مدیریـــت اهـ

سایر موضوعات
مدیریت جبهه

میزان مطالب مطرح شده پیرامون 
مبحث مدیریت جبهه نسبت به 
کل مطالب
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باید بین رهبر و 
جبهه، احساساتی 
از نوع احساسات 

خویشاوندی وجود 
داشته باشد که 

مشکلشان با هم 
مشترک باشد و برای 

درد هم دردمند بشوند 
و مسئله ای واحد 

داشته باشند.

5. نفوذ و قوام و دوام دســـتورات و فرامین رهبری در 
مقایســـه با مدیر به مراتب بیشـــتر اســـت. 1

گفتار اول:  رهبری جبهه
۱. ضرورت وجود  رهبر

یکـــی از اصلی تریـــن ارکان جبهـــۀ فرهنگـــی، رهبـــری 
ــدارد. یکـــی  ــا نـ ــاًل معنـ ــر اصـ ــه بـــدون رهبـ اســـت. جبهـ
ــر اســـت.  ــتن رهبـ ــای تشـــکیالتی، داشـ ــوازم کارهـ از لـ
مقـــام معظـــم رهبـــری در کتـــاب قرارگاه هـــای فرهنگـــی 
ــرارگاه  ــه و قـ ــده رکـــن رکیـــن جبهـ ــد: »فرمانـ می فرماینـ
اســـت. اصالً جبهه ســـازی کار رهبر اســـت، نه کار مدیر. 
بنابرایـــن جبهـــه اگـــر جبهـــه باشـــد، قطعـــاً بایـــد فرمانـــده 
داشـــته باشـــد، حتـــی اگـــر اســـمش را فرمانـــده نگذاریـــم، 
ولـــی محـــور می خواهـــد. البتـــه گاهـــی ممکـــن اســـت خـــط 
فکـــری فرماندهـــی کنـــد و فقـــط افـــراد فرماندهـــی نکننـــد؛ 
ـــه پیـــدا کنـــد کـــه جبهـــه  یعنـــی اندیشـــه و رویکـــردی غلب
پیرامـــون آن حرکـــت کنـــد، شـــکل بگیـــرد و جلـــو بـــرود. 
جبهـــه در حـــال حاضـــر در درون صحنـــۀ عملیـــات و حتـــی 
در طراحـــی، فرماندهـــی مطلـــوب نـــدارد؛ یعنـــی فـــردی 
وجـــود نـــدارد کـــه دائـــم طراحـــی کنـــد و بگویـــد کـــه جبهـــه 
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بایـــد بـــه کـــدام ســـمت بـــرود.« 
جبهـــه رهبـــر یـــا امـــام می خواهـــد کـــه در نظـــام دینـــی مـــا 
بحـــث امـــام  امـــت مطـــرح می شـــود. امـــام یعنـــی کســـی 
کـــه نقـــش مغزافـــزاری دارد و امـــت به معنـــای شـــبکه ها، 
ــای  ــا کارکردهـ ــه بـ ــتند کـ ــزا و اضـــالع مختلفـــی هسـ اجـ
ــد؛  ــرار می گیرنـ ــی قـ ــار آن هـــدف نهایـ مختلـــف در اختیـ
بنابرایـــن در ایـــن جبهه ســـازی مســـلماً بـــه قـــوۀ عاقلـــه ای 
نیازمندیـــم کـــه جمع کننـــدۀ آن حرکـــت جمعـــی بـــه نـــام 
جبهه ســـازی اســـت. اینکـــه می گوییـــم امـــام و امـــت یعنـــی 
واســـطه ها نباشـــند. امـــا منظـــور واســـطه های نظامـــی و 
ــور از آن، واســـطه های  ــه منظـ ــاز نیســـت، بلکـ نظام سـ

فهـــم امـــام از امـــت و فهـــم امـــت از امـــام اســـت.
از  ــی  یکـ ــد،  کنـ ــه ای  جبهـ کار  ــد  بخواهـ کســـی  ــر  اگـ
شـــاخصه ها ایـــن اســـت کـــه حتمـــاً بایـــد در جبهـــۀ اهـــل 
حـــق، رهبـــری معنـــوی داشـــته باشـــد. بایـــد بـــه رهبـــری 
معنـــوی تـــن بدهیـــم. البتـــه معنـــوی به معنـــای معنـــوی 
انتزاعـــی نیســـت، بلکـــه معنـــوی یعنـــی جامـــع؛ یعنـــی بـــر 
اســـاس همـــان فرهنـــگ قرآنـــی. در ایـــن جمع هـــا بایـــد 
یک نفر جلو بیفتد، دعوت کند و مســـئله را بیان کند. 
مـــا در نـــگاه دینـــی خودمـــان محـــور همـــۀ حرکت هایمـــان، 
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امـــام و ولـــی اســـت و بنابرایـــن، جریـــان والیـــت بایـــد در همـــۀ حرکت هـــا 
باشـــد. از همیـــن جهـــت اســـت کـــه در نظـــام مقدس جمهوری اســـالمی، 

مافـــوق همـــۀ اقدامـــات، جایـــگاه والیـــت فقیـــه اســـت.
ایـــن نظـــام والیـــی خیلـــی مهـــم اســـت، البتـــه نظـــام والیـــی در جبهـــۀ 
فرهنگـــی فقـــط نقطـــۀ اتصـــال بـــه خـــود آقـــا نیســـت؛ فرمانـــده کل قـــوا و 

فرمانـــده کل ایـــن تشـــکیالت معلـــوم اســـت کـــه کیســـت. 
با توجه به آنچه گفته شد، تشکیل شبکه و جبهه، نیازمند مدیریت 
و رهبری واحد است؛ اگر عناصر و مجموعه ها نپذیرند که حول محوری 
واحد جمع شوند، قطعاً شبکه یا جبهه ای تشکیل نخواهد شد. در 
صورت نبود رهبر، قطعاً جبهه در رسیدن به اهداف با مشکل مواجه 
می شود و چندمبنایی رخ می دهد. گاهی اوقات اطاعت نکرن از رهبر 

واحد، موجب خنثی شدن برنامه های خودی می شود.
ــدا  ــود، ابتـ ــاز شـ ــه ای جبهه سـ ــا بخواهیـــم مجموعـ ــر مـ بنابرایـــن اگـ
ــا  ــای متناســـب بـ ــا ویژگی هـ ــر بـ ــم، یـــک نفـ ــتان ها بگردیـ ــد در اسـ بایـ
جبهه ســـازی پیـــدا کنیـــم. بایـــد یـــک نفـــر را پیـــدا کنیـــم کـــه ایـــن ویژگی هـــا 
را داشـــته باشـــد: متشـــرع، والیـــی، اهـــل درد و اهـــل تعامـــل و مشـــورت 
باشـــد و نصایـــح را بپذیـــرد. مـــا اول بایـــد ایـــن ویژگی هـــا را پیـــدا کنیـــم و 

ایـــن مرحلـــۀ اول اســـت.
چند فایده از فواید وجود رهبر برای جبهه: 

1. جبهـــه بـــدون رهبـــر ممکـــن نیســـت؛ چـــون او حـــرکات جبهـــۀ خـــودی 

و معـــارض را رصـــد می کنـــد. 
2. وجـــود رهبـــر می توانـــد همدلـــی بیشـــتری بیـــن افـــراد مجموعه هـــا 
 ایجـــاد کنـــد. انســـان حـــس می کنـــد چـــون رویکـــرد شـــبکه تخصصـــی 
می شـــود، رشـــد و ارتقای آن ها برای رســـیدن به اهدافشـــان موضوعیت 
دارد؛ بنابرایـــن ذیـــل آن، رهبـــری کوچـــک شـــکل می گیـــرد، قـــدرت ارتباط 
آن هـــا را کنـــار هـــم قـــرار داده و رشـــد می دهـــد و گاهـــی رفاقـــت و رقابـــت 

مثبـــت ایجـــاد می کنـــد. 
3. وجود رهبر مانع دوباره کاری های زائد و باعث خنثی کردن برخی 

اقداماتی می شود که در بدنۀ داخلی، جلوی روند کار را می گیرد. 
۲. ویژگی های رهبر

 در قســـمت قبـــل ذکـــر شـــد کـــه وجـــود رهبـــر بـــرای جبهـــه امـــری 
ضـــروری و الزم اســـت. بعـــد از اثبـــات ضـــرورت وجـــود رهبـــر، بایـــد دیـــد 

ایـــن رهبـــر کیســـت و چـــه ویژگی هایـــی دارد؟ 
مقام معظم رهبری فرمودند: »باید بین رهبر و جبهه، احساساتی از 
نوع احساسات خویشاوندی وجود داشته باشد که مشکلشان با هم 
مشترک باشد و برای درد هم دردمند بشوند و مسئله ای واحد داشته 
چون  نمی دهد؛  رخ  کالن  اجتماعی  رهبران  در  اتفاق  آن  باشند.« 
جمعیت خوبی جمع نمی کنند و همان جمعیت هم بعد از رفتنشان 
از بین می رود. در مقابل، رهبران اجتماعی خرد، آن امام جماعت که 
مسئله محور است، دردمند درد مردم است، آن دانشجویی که در 
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مسائل اجتماعی و فرهنگی کار می کند و آن مسئول هیئت؛ همۀ 
این ها، چه نخبگان و چه غیر نخبگان، کنشگران عرصۀ اجتماعی 
هستند که هرکدام این قابلیت را دارند که عده ای را دور خودشان 

جمع کنند و رهبر اجتماعی هستند.
همـــان طلبـــه ای کـــه بـــه فـــالن منطقـــۀ محـــروم شـــهر مـــی رود و آنجـــا 
ــان  ــر اجتماعـــی همـ ــد رهبـ ــورد، می توانـ ــون دل می خـ ــد و خـ کار می کنـ
منطقـــه باشـــد. مقـــام معظـــم رهبـــری می فرماینـــد: »وقتـــی مـــا دنبـــال 
ـــد در  ـــم کـــه مثـــل قن ـــدا کنی ـــم چـــه کســـی را پی ـــر می گشـــتیم، گفتی دبی
آب حـــل شـــود، دیـــده نشـــود و آب را شـــیرین بکنـــد. بـــه شـــهید بهشـــتی 
رســـیدیم. دیدیـــم شـــهید بهشـــتی این گونـــه اســـت. به گونـــه ای در جمـــع 
ـــد،  ـــده نمی شـــود و جمـــع را شـــیرین می کن حـــل می شـــود کـــه اصـــاًل دی
ــد، از  ــه سرکشـــی می کنـ ــه همـ ــد، بـ ــد می کنـ ــد، متحـ منســـجم می کنـ
احـــوال همـــه خبـــر می گیـــرد و بـــه همـــه رســـیدگی می کنـــد.« بنابرایـــن، 

رهبـــران اجتماعـــی خـــرد، افســـران ایـــن جبهـــۀ فرهنگـــی می شـــوند. 
و اما ویژگی های رهبر: 

1. آن رهبـــر کامـــاًل بایـــد در ذیـــل رهبـــری اعلی مرتبـــه باشـــد. نظـــام 
فکـــری آقـــا و امـــام حـــرف اول را می زنـــد. تعریـــف حضـــرت آقـــا از حـــزب 
همیـــن اســـت؛ یعنـــی کانال کشـــی فکـــری انجـــام دهـــد. حـــال توســـط 
هـــر عزیـــز انقالبـــی هـــم باشـــد، مشـــکلی نـــدارد. هرکســـی کـــه ایـــن فهـــم 
را ترویـــج دهـــد و عزیـــزی کـــه ایـــن فهـــم را بـــه مـــا بدهـــد، می توانیـــم بـــه 

ــام  ــد امـ ــا، خـــودش می توانـ ــه هرکـــس در هرجـ ــم. البتـ ــام بگوییـ او امـ
یـــک گفتمـــان باشـــد. منظـــور مـــا از امـــام کســـی اســـت کـــه فهـــم امـــام را 
منعکـــس و منتقـــل کنـــد، از ایـــن لحـــاظ می گوییـــم هرکســـی می توانـــد 

امـــام آن کار باشـــد.
بحـــث ایـــن اســـت کـــه چـــه کســـی می خواهـــد جلـــودار عملیاتـــی باشـــد. 
نکتـــۀ مهـــم ایـــن اســـت کـــه رهبـــران میانـــی بایـــد هم افـــق و هم فضـــا و 
ــبیهی ملمـــوس  ــوان تشـ ــند. به عنـ ــتی باشـ ــام باالدسـ ــا امـ ــر بـ هم فکـ
می تـــوان گفـــت وقتـــی امـــام صحبتـــی مطـــرح می کردنـــد، اطـــراف ایشـــان 
ــما  ــد. وقتـــی شـ ــری بودنـ ــهید مطهـ ــری و شـ ــم رهبـ ــام معظـ ــال مقـ امثـ
ســـراغ سلوکشـــان می رویـــد، می بینیـــد ایـــن افـــراد از لحـــاظ فکـــری بســـیار 
نزدیـــک بـــه حضـــرت امـــام بودنـــد. ایـــن خصوصیـــت اگـــر در وجـــود ایـــن 
افـــراد نباشـــد، هرقـــدر هـــم بخواهنـــد کـــه بـــه نـــوع رویکـــرد شـــخصی کـــه 
حرف هـــای راهبـــردی کالن می زنـــد، مهندســـِی فکـــری کننـــد، نمی تواننـــد 
آن منظومـــه را خـــوب اجـــرا کننـــد؛ چـــون هم افـــق، هم فکـــر، هم جهـــت و 

در یـــک دســـتگاه فکـــری نیســـتند.
کســـی کـــه می خواهـــد نقـــش دبیـــری را برای جبهه ســـازی بپذیـــرد، باید 
از لحـــاظ دســـتگاه فکـــری خیلـــی نزدیـــک بـــه کســـی باشـــد کـــه می خواهـــد 
مقـــام راهبـــرد کالن را تشـــریح کنـــد. اگـــر ایـــن اتفـــاق نیفتـــد، بیشـــتر مثـــل 
ماشـــینی اســـت کـــه فرمول هایـــی را در اختیـــارش قـــرار بدهـــی و نتایجـــی 
بـــه شـــما بدهـــد؛ امـــا اینکـــه نتایـــج چقـــدر بـــه کار شـــما بیایـــد، مشـــخص 
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نیســـت. امام جمعـــه ای کـــه بگویـــد مـــن بـــرای خـــود نظـــر و ایـــده دارم 
و مـــن نیـــز بـــرای خـــودم حـــرف دارم؛ در حقیقـــت می گویـــد کـــه حـــرف 
فرمانـــده کل حرفـــی جـــدا از ایـــن حـــرف اســـت. هیچ وقـــت در دوگانگـــی 
َّقــُـوا.« وحدانیـــت ایجـــاد نمی شـــود. در آیـــات قـــرآن هـــم داریـــم: »و التَفَر

زمانـــی شـــما می خواهـــی کرســـی آزاداندیشـــی بگـــذاری در جایـــی کـــه 
فضـــا، فضایـــی نیســـت کـــه مـــا بخواهیـــم جبهه ســـازی شـــکل بگیـــرد، 
ــوند و  ــد، ضـــرب هـــم می شـ ــارب آراســـت یعنـــی آرا وســـط می آیـ تضـ
ــه گفتمانـــی  ــد بـ ــما می خواهیـ ــود و زمانـــی شـ نتایجـــی حاصـــل می شـ
بپردازیـــد کـــه در ایـــن گفتمـــان نیـــاز بـــه گفت وگوســـت. در ایـــن گفت وگـــو 
نیـــاز بـــه شـــراکت ها و نقطـــۀ عطف هایـــی اســـت کـــه مـــن پذیرفتـــه باشـــم 
کـــه دیگـــر نخواهـــم تخطـــی بـــه آن هـــا داشـــته باشـــم. بـــه ائمـــۀ جمعـــه و 
حتـــی روحانـــی مســـجد کاری نـــدارم. چـــرا در امـــور مســـاجد گفتنـــد کـــه 
امام جماعـــت شـــب های مســـجد فرمانـــده مســـجد اســـت؟ بـــرای اینکـــه 
ــور  ــد محـ ــود، بایـ ــم شـ ــازی ختـ ــه جبهه سـ ــازوکار داخـــل مســـجد بـ سـ
نمازگـــزار، هیئت امنـــا، پایـــگاه بســـیج، کانـــون فرهنگی هنـــری و هیئـــت، 
شـــخصی بـــه نـــام امام جماعـــت باشـــد کـــه همـــۀ کارهایـــی کـــه انجـــام 

می شـــود در یـــک جهـــت باشـــند.
همـــه یـــک کار نمی کننـــد، پایـــگاه بســـیج ممکـــن اســـت کاری بکنـــد 
و هیئـــت کار دیگـــری؛ ولـــی همـــه در یـــک جهت انـــد. چـــرا در مســـاجد 
ـــرد برمی گـــردد.  ـــه آن ف ـــن مســـئله ب ـــم نمی خـــورد؟ ای ـــن اتفـــاق رق ـــا ای م

ــد و  ــرد وســـط کار می آیـ ــه فـ ــود دارد. زمانـــی اســـت کـ دو حالـــت وجـ
می خواهـــد دائـــم از خـــودش جـــای پـــا ایجـــاد کنـــد. زمانـــی هـــم می گویـــد 
کـــه قرارگرفتـــن مـــن در اینجـــا بی قیدوشـــرط اســـت و هرچـــه آن باالیـــی 
گفـــت همـــان اســـت. در ایـــن صـــورت اختالفـــات حـــل می شـــود، چـــون 
همـــه مقـــام معظـــم رهبـــری را در مســـجد قبـــول دارنـــد؛ البته مســـجدی را 

می گوییـــم کـــه آن نظـــام انقالبـــی را پذیرفتـــه باشـــند. 
اگـــر کســـی بگویـــد درســـت اســـت کـــه رهبـــری ایـــن حـــرف را زده اســـت، 
ولـــی در مســـجد بایـــد کار دیگـــری را انجـــام دهیـــم، اولیـــن ردّپاگذاشـــتن 
اســـت؛ یعنـــی موضـــع اختالفـــی را در بدنـــۀ جبهه ســـازی رقـــم می زنـــد. 
امـــا اگـــر بگویـــد هرطـــور کـــه آقـــا فرمودنـــد عمـــل می کنیـــم و نقـــش مـــا نیـــز 
بیشـــتر نقـــش ترمینالـــی اســـت، بـــه ایـــن معنـــا کـــه همـــۀ ایـــن امـــور یکجـــا 
قـــرار می گیـــرد و او ســـعی می کنـــد همـــۀ این هـــا را در آن جهـــت کمـــک 
کنـــد؛ یعنـــی بیشـــتر نقـــش او نقـــش کاتالیـــزور اســـت تـــا اینکـــه خـــودش 
بخواهـــد کاری را انجـــام دهـــد. به عنـــوان مثال با ســـازمان تبلیغات، دفتر 
تبلیغـــات، بســـیج و نیـــز بـــا انجمـــن اســـالمی دانش آمـــوزی می نشـــیند و 
بـــه آن هـــا نمی گویـــد کـــه مـــن هـــم هســـتم، بلکـــه می گویـــد کـــه در حـــال 

ایجـــاد ظرفیتـــی اســـت کـــه همـــه کنـــار هـــم قـــرار بگیریـــم.
2. رهبـــر بایـــد متفکـــر باشـــد. اگـــر او شـــخصی متفکـــر و قـــدر باشـــد، 
ســـرعت بیشـــتری بـــه ایـــن حرکـــت می دهـــد و اگـــر این گونـــه نباشـــد، 

کارهـــا پیـــش نمـــی رود. 
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3. شأنیت آن کار را داشته باشد. 
4. تجربـــۀ بســـیاری کســـب کـــرده باشـــد و ارتباطـــات کالن بـــا کل بدنـــۀ 

جبهه داشـــته باشـــد. 
5. دبیـــر جبهـــه بایـــد روحیـــۀ رهبـــری و پـــدری داشـــته باشـــد؛ یعنـــی 
همـــه احســـاس کننـــد کـــه او بزرگ تـــری اســـت کـــه می شـــود بـــه او اعتمـــاد 

و تکیـــه و بـــا او درددل کـــرد. 
۶. یکـــی از اصلی تریـــن ویژگی هـــای او بایـــد ایـــن باشـــد کـــه بتوانـــد 
جبهـــه را در بســـیاری از مســـائل قانـــع کنـــد. یعنـــی اقناع ســـازی کنـــد. در 
همـــۀ فعالیت هایـــی کـــه انجـــام می شـــود، هرچقـــدر رهبـــر تـــوان داشـــته 
ــوزۀ  ــه در حـ ــوزۀ جغرافیایـــی و چـ ــه در حـ ــه را چـ ــای جبهـ ــد، اعضـ باشـ

موضوعـــی قانـــع کنـــد، در همـــان حـــدود می توانـــد کار را جلـــو ببـــرد.
7. فـــردی باشـــد کـــه خـــودش بـــه جبهـــه مشـــروعیت دهـــد نـــه اینکـــه 
ــم  ــا از خاتـ ــه مـ ــد کـ ــده ای می گفتنـ ــرد. عـ ــروعیت بگیـ ــه مشـ از جبهـ
مشـــروعیت و مقبولیـــت گرفتیـــم و فـــردا اگـــر نباشـــد، مشـــروعیتمان از 
دســـت مـــی رود! اگـــر این طـــور باشـــد، نمی تواننـــد. آن فـــرد بایـــد بـــه خاتـــم 
مشـــروعیت و مقبولیـــت بدهـــد. اگـــر از خاتـــم مشـــروعیت و مقبولیـــت 
ـــار حرفـــش نمی رونـــد. ـــر ب بگیـــرد، معلـــوم اســـت کـــه عناصـــر جبهـــه زی

8. مؤمن و متشرع و شجاع باشد.
9. دردمند و دغدغه مند باشد.

10. اهل تعامل باشد.

11. صحبت هـــای امامـــان انقـــالب برایش حجت شـــرعی باشـــد، یعنی 
در تحلیـــل سیاســـی یـــا تحلیـــل اجتماعـــی یا اقتصـــادی، فصل الخطابش 

مبانی ایشـــان اســـت.
ــتقامت اســـت.  ــر و اسـ ــر صبـ ــای رهبـ ــد. از ویژگی هـ ــور باشـ 12. صبـ
صبـــر و اســـتقامت نبایـــد جـــدا از هـــم باشـــند. افـــراد بایـــد هـــر دو را دارا 
باشـــند، مجموعه هـــای مختلـــف را ببیننـــد؛ هرچنـــد مخالـــف یـــا منتقـــد 

آن هـــا باشـــند.
13. از حیطـــۀ مأموریتـــش شـــناخت کافـــی و وافـــی داشـــته باشـــد کـــه 

بتوانـــد درســـت و دقیـــق عمـــل کنـــد.
ــی از  ــه یکـ ــوازم جبهـ ــاخصۀ بعـــدی اســـت. در لـ ــازی شـ 14. خودسـ
ویژگی هایـــی کـــه مقـــام معظـــم رهبـــری بـــر آن تأکیـــد می کننـــد، همیـــن 
خودســـازی اســـت. آقـــا می فرمایـــد: »کســـی کـــه می خواهـــد جبهـــه ای 
ـــرار دهـــد، چـــه  ـــن خـــودش ق ـــد خودســـازی را نصب العی ـــد، بای عمـــل کن

گـــروه باشـــد چـــه فـــرد.«
ــاخصه های  ــری، از شـ ــام و ایـــن انقـــالب و رهبـ ــه نظـ ــاد بـ 15. اعتقـ

ــر اســـت. ــۀ دبیـ بدیهـــی و اولیـ
1۶. دبیـــری کار جبهـــه، بـــه توانمنـــدی و مقبولیـــت و محبوبیـــت فـــرد 
بســـتگی دارد. دبیـــر بایـــد کســـی باشـــد کـــه مقبولیـــت جبهـــه و شـــبکه را 

داشـــته باشـــد؛ رهبـــر کســـی اســـت کـــه بـــر قلـــوب حاکـــم اســـت.
17. هنـــر کســـی کـــه در جبهـــۀ بـــاال قـــرار می گیـــرد، ایـــن اســـت کـــه 
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ــداف  ــا و اهـ ــا رویکردهـ ــا او بـ ــراد همراهـــش، متناســـب بـ ــۀ افـ مجموعـ
مشـــترک حرکـــت می کننـــد و او بـــا صبـــر حرکـــت جمعـــی، مجموعـــه را بـــه 

ــد. حرکـــت وادار می کنـ
ــم عامـــل  ــد، هـ ــته باشـ ــم و دانـــش آن کار را داشـ ــم فهـ ــد هـ 18. بایـ
باشـــد. اگـــر شـــما پزشـــک باشـــید و بخواهیـــد جاذبـــه ای داشـــته باشـــید 
کـــه افـــراد حـــول شـــما جمـــع شـــوند، امـــا محوریـــت کارتـــان کار فرهنگـــی 
باشـــد، افـــراد می گوینـــد شـــما حرفـــۀ پزشـــکی را بلـــد نیســـتید. اگـــر فقـــط 
علـــم باشـــد کافـــی نیســـت. عمـــل هـــم به تنهایـــی کفایـــت نمی کنـــد. علـــم 
ـــا کـــه کســـی کـــه  ـــن معن ـــه ای ـــای معنـــوی آن، بلکـــه ب ـــه به معن و عمـــل ن
می خواهـــد کار فرهنگـــی انجـــام بدهـــد، دقیقـــاً می خواهـــد کار راهبـــری 
ــام  ــه کارش را انجـ ــد، خـــودش در کـــف جامعـ ــام بدهـ ایـــن کار را انجـ
می دهـــد. در هـــر بخشـــی و جایـــی کـــه کارش را انجـــام می دهـــد، دانـــش 
ــازمان دهی  ــم کار تشـــکیالتی و سـ ــم دارد؛ یعنـــی فهـ ــازی هـ جبهه سـ
ــا را دارد توانایـــی  ــۀ ایـــن دانش هـ ــون همـ ــاً چـ ــازی. دقیقـ و توانمندسـ

ــری آن را دارد. ــازی و رهبـ جبهه سـ
ــد: »در  ــاًل می فرماینـ مثـ ــد،  دارنـ تعاریفـــی  ــری  رهبـ ــم  ــام معظـ مقـ
دانشـــگاه ها اســـاتید فرماندهـــان جنـــگ نـــرم هســـتند.« یـــا می فرماینـــد: 
»دانشـــجو افســـر جنـــگ نـــرم اســـت و کســـی اســـت کـــه در وســـط میـــدان 
ــام  ــای مقـ ــه اولویت هـ ــتند کـ ــانی هسـ ــا کسـ ــتاده اســـت.«؛ آن هـ ایسـ
ــد  ــان فرموده انـ ــد. ایشـ ــد و درمی یابنـ ــری را فهـــم می کننـ ــم رهبـ معظـ

امـــروز پرداختـــن بـــه علـــوم انســـانی مســـئله اســـت. افـــراد در ایـــن حیطـــه 
ایـــن ســـخن را می فهمنـــد و در ایـــن راســـتا بیـــش از همـــه جهـــد می کننـــد. 
در جبهـــه حتـــی فقـــط بحـــث اندیشـــه و عمـــل هـــم لزومـــاً مطـــرح نیســـت. 

ایـــن بحـــث مطـــرح اســـت کـــه چـــه کســـی در صحنـــه آمـــده اســـت. 
ـــد کـــه شـــاید از لحـــاظ نظامی گـــری از  خیلی هـــا در زمـــان جنـــگ بودن
نیروهـــای مـــا قوی تـــر بودنـــد، از مهـــدی باکـــری قوی تـــر بودنـــد، در ارتـــش 
ـــد، در فلســـطین اشـــغالی و  ـــد، دوره دیدن حضـــور داشـــتند، رنجـــر بودن
آمریـــکا کار کـــرده و فرمانـــده لشـــکر بودنـــد و از لحـــاظ هیـــکل و جثـــه هـــم 
از امثـــال باقـــری و باکـــری قوی تـــر بودنـــد؛ امـــا چـــه کســـی در صحنـــه بـــود؟ 
ـــزاع  ـــرار گرفـــت؟ آن کســـی کـــه در محـــل ن ـــزاع ق چـــه کســـی در محـــل ن
قـــرار گرفتـــه و فهـــم بیشـــتری نســـبت بـــه مســـئله ها و اولویت هـــای ولـــی 
دارد، او می توانـــد فرمانـــده باشـــد. خیلی هـــا هـــم هســـتند کـــه ســـر جـــای 
خویـــش نشســـته اند و حرف هـــای ولـــی را هـــم تکـــرار می کننـــد، امـــا در 

محـــل نـــزاع نیســـتند و برایشـــان اهمیتـــی نـــدارد.
19. رهبـــر بایـــد دشـــمن را خـــوب بشناســـد و بیشـــتر از همـــه بدانـــد 
کـــه چـــه خبـــر اســـت و چـــه اتفاقـــی در حـــال وقـــوع اســـت و نیـــز بتوانـــد 

جریانـــات مختلـــف را ســـازمان دهی کنـــد.
20. بهتـــر اســـت طلبـــه و روحانـــی باشـــد. اگـــر بخواهیـــم مصداقـــی 
بگوییـــم بایـــد گفـــت کـــه بهتـــر اســـت امام جمعـــه رهبـــر جبهـــه باشـــد؛ 
چـــون اگـــر بخواهیـــم حقیقـــت و اصـــل کار را دنبـــال کنیـــم، جبهه ســـازی 
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ــازی  ــد جبهه سـ ــه بخواهـ ــر امام جمعـ ــی اگـ ــه اســـت؛ یعنـ کار امام جمعـ
کنـــد، صـــد قـــدم جلوتـــر از دیگـــران اســـت.

21. از لحاظ توانمندی های گفتمانی هم دســـت برتر را در آن جبهه 
و شـــبکه داشـــته باشـــد و توانمندی مدیریتی هم داشـــته باشـــد.

22. رهبـــر بایـــد کســـی باشـــد کـــه قـــدرت راهبـــردی داشـــته باشـــد. در 
متشکل ســـازی در کـــف، قـــدرت راهبـــردی بایـــد مبنـــا باشـــد، در حالـــی  که 
اکنـــون قـــدرت راهبـــردی مبنـــا نیســـت. در حـــال حاضـــر به گونـــه ای اســـت 
کـــه می گوییـــم فـــردی خاکشـــیرمزاجی بیایـــد کـــه با همـــه بتواند گفت وگو 
و تعامـــل کنـــد؛ چـــون ســـاختارها بـــا همدیگـــر تعـــارض دارنـــد. گفته ایـــم 
فـــردی بیایـــد کـــه بـــه همـــه بگویـــد »تـــو هـــم راســـت می گویـــی« و این طـــور 
بـــا همـــه تعامـــل کنـــد. بـــه طریقـــی محـــل وفـــاق افـــراد زیرمجموعـــه باشـــد 
کـــه دعوایشـــان نشـــود و همـــه را بتوانـــد دور هـــم جمـــع کنـــد. مـــا پیوســـته 
خـــط قرمزهـــا و چارچوبهـــای آن فـــرد را کمتـــر و رقیق تـــر کرده ایـــم. یعنـــی 
رهبـــر مجموعـــه را رقـــت بخشـــیدیم کـــه آن جماعـــت اطرافـــش جمـــع 
شـــوند. تجربـــه هـــم نشـــان داده اســـت کـــه هرچـــه آن آدم رقیق تـــر باشـــد، 

دعـــوای زیرمجموعـــه و اطرافیـــان بـــا هـــم بیشـــتر شـــده اســـت. 
ــر  ــای رهبـ ــه ویژگی هـ ــرد کـ ــاره کـ ــه اشـ ایـــن نکتـ ــه  بـ ــد  بایـ ــر  در آخـ
اکتســـابی نیســـت؛ اگـــر مـــا در پـــی ایـــن هســـتیم کـــه مشـــخص شـــود 
ـــرای  افـــراد در جبهه ســـازی چـــه کار کننـــد و اصـــاًل دنبـــال چنیـــن فـــردی ب
ایـــن منظـــور هســـتیم، ایـــن هنـــر در افـــرادی اســـت کـــه قـــدرت و تـــوان 

جبهه ســـازی دارنـــد. هنـــر جبهه ســـازی به راحتـــی انتقال پذیـــر نیســـت؛ 
یعنـــی نمی شـــود بگوییـــم کـــه برویـــد و درس بخوانیـــد و جبهه ســـازی را یاد 
بگیریـــد. بایـــد بـــه کســـانی کـــه زمینـــۀ رهبـــری جبهـــه را دارنـــد اطالعاتـــی 
داده شـــود؛ کمکشـــان کنند؛ در پشـــت صحنه برایشـــان ســـند راهبردی 
تدویـــن شـــود. نمونـــۀ ایـــن افـــراد را در کشـــور می بینیـــم. در مقایســـه بـــا 
افـــراد سیســـتماتیک در بیشـــتر کارهـــا افـــرادی می تواننـــد کار کننـــد کـــه 
ـــد. در حـــال حاضـــر افـــرادی در جلســـات، خیلـــی  هنـــر جبهه ســـازی دارن
منظـــم و سیســـتماتیک و خیلـــی خـــوب صحبـــت می کننـــد و نقـــد و بیـــان 

می کننـــد، ولـــی در میـــدان عمـــل توانمنـــدی جبهه ســـازی را ندارنـــد.
رهبری واحد یا شورایی

 در خصـــوص اینکـــه رهبـــری جبهـــه بایـــد به صـــورت واحـــد یـــا شـــورایی 
ــع را  ــاً جمـ ــه غالبـ ــراد جبهـ ــده ای از افـ ــود دارد. عـ ــر وجـ ــد، دو نظـ باشـ
ــر  را رهبـ ــرد  فـ ــاً  ــا غالبـ آن هـ ــند.  ــر نمی شناسـ و رهبـ ــر  راهبـ ــوان  به عنـ
می داننـــد. عـــده ای نیـــز معتقدنـــد رهبـــری جبهـــه اگـــر به صـــورت خـــرد 
جمعـــی و شـــورای راهبـــردی بـــا اعضـــای فعـــال باشـــد، بهتـــر اســـت. یـــک 
نفـــر می توانـــد از براینـــد نظـــر شـــورای راهبـــردی مشـــروعیتی کســـب کنـــد 
و ذیـــل آن هـــم مدیریـــت کنـــد؛ یعنـــی آن شـــورا می توانـــد خیلـــی از ایـــن 
ـــر در ســـاختار شـــورایی فقـــط مجـــری اســـت.  مســـائل را حـــل کنـــد. رهب
یعنی اجراکنندۀ آن مصوباتی اســـت که از شـــورای مشـــورتی به دســـت 

آمـــده اســـت.
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فرایند انتخاب رهبر 
 ســـؤالی کـــه در اینجـــا مطـــرح می شـــود، ایـــن اســـت کـــه ایـــن رهبـــر 
ــا  ــئولیت انتصابـــی اســـت یـ ــا ایـــن مسـ ــود. آیـ ــاب می شـ ــه انتخـ چگونـ
خیـــر؟ در صـــورت انتصابی نبـــودن بـــه چـــه نحـــو اســـت؟ فـــردی کـــه بایـــد 
محـــور جبهـــه باشـــد، متغیـــر اســـت؟ یعنـــی هرکســـی ایـــن خصوصیـــات را 
داشـــت، خودبه خـــود رهبـــر جبهـــه می شـــود؟ یـــا می تـــوان در نظـــام امـــام 

و امـــت، جایگاهـــی تعریـــف کـــرد کـــه بعـــد آن جایـــگاه تقویـــت شـــود؟
ــده ای  ــود دارد. عـ ــر وجـ ــر دو نظـ ــاب رهبـ ــوۀ انتخـ در خصـــوص نحـ
معتقدنـــد کـــه تعینـــی اســـت و تـــا بـــه امـــروز رهبـــر تعییـــن نشـــده اســـت. 
وظیفـــۀ مـــا ایـــن اســـت کـــه امام المتقیـــن را پیـــدا و فضایـــی ایجـــاد کنیـــم 
کـــه ایشـــان معرفـــی شـــوند و مؤمنـــان جبهـــۀ او را بپذیرنـــد. دبیـــر ســـتاد 
جبهـــه بایـــد بـــرای جبهـــه الگـــو و امـــام باشـــد. مثـــاًل نماینـــدۀ ولی فقیـــه در 
ســـطح خـــودش، امـــام کل اســـتان اســـت. دبیـــر بنیـــاد خاتم االوصیاء)عـــج(   
ــه امامانـــی  ــۀ جمعـ ــی ائمـ ــۀ فرهنگـــی اســـت، ولـ ــام جبهـ ــی امـ به نوعـ

ـــرد. ـــا نظـــر آن هـــا صـــورت می گی ـــات ب هســـتند کـــه انتصاب
در مقابل، عده ای معتقدند فرایند انتخاب رهبر مانند مرجع سازی 
اســـت. البتـــه منظـــور مرجـــع تقلیـــد نیســـت. مرجع اجتماعـــی نمی تواند 
ــع  ــا مرجـ ــد ایـــن آقـ ــد بگوییـ ــما نمی توانیـ ــد؛ یعنـــی شـ انتصابـــی باشـ
اجتماعـــی شماســـت. مرجـــع اجتماعـــی در یـــک منطقـــه یـــا محلـــه یـــا 
ـــا یـــک ســـری کارهایـــی کـــه خـــودش انجـــام  مجموعـــه، به مـــرور زمـــان، ب

ــرد؛  ــدازد، شـــکل می گیـ ــه راه می انـ ــردم کـ ــی از مـ ــد و کارهایـ می دهـ
همچنیـــن به واســـطۀ مراجعاتـــی کـــه مـــردم بـــه او می کننـــد و ایـــن را بـــه 
آن وصـــل می کنـــد و آن را بـــه ایـــن وصـــل می کنـــد و یـــک ســـری کارهـــا را 

ــدازد.  راه می انـ
مرجـــع اجتماعـــی و مـــورد اعتمـــاد، به تدریـــج به عنـــوان مرجـــِع مراجعـــه 
معیـــن می شـــود. جبهه ســـازی هـــم همیـــن طـــور اســـت. در مقولـــۀ امـــام 
و امـــت، پیـــام امـــام بایـــد مســـتقیم به دســـت امـــت برســـد. در اینجـــا چـــه 
کســـی جلـــو می افتـــد؟ یعنـــی تعیّنی اســـت. سیســـتم خودش ایـــن وقایع 
را جلـــو می بـــرد و ایـــن همـــان تعیـــن اســـت. تعییـــن به تنهایـــی امام ســـاز 
ــد به ســـمت  ــه بایـ ــتاد جبهـ ــا سـ ــا آیـ ــم الزم دارد. امـ نیســـت. تعیـــن هـ
تعیـــن بـــرود؟ ایـــن کار وظیفـــۀ چـــه کســـی اســـت؟ در پاســـخ بایـــد گفـــت 
ایـــن وظیفـــۀ خـــود آن فـــرد اســـت. یکـــی از شـــاخصه هایی کـــه بخواهیـــم 
ببینیـــم در فـــردی انقـــالب فهـــم شـــده اســـت یـــا نـــه، ایـــن اســـت کـــه آن 

فـــرد دیگـــر آرام و قـــرار نداشـــته باشـــد.
ـــرار  ـــم. آن شـــخصی کـــه ق ـــردی را انتخـــاب می کنی ـــن ف ـــا فقـــط چنی م
اســـت مدیریـــت کنـــد، بایـــد جایـــگاه رهبـــری را در جبهـــه داشـــته باشـــد. 
انتصابـــی نیســـت. بایـــد از دل افـــرادی کـــه در ایـــن حـــوزه کار می کننـــد، 
یـــک نفـــر بیـــرون بیایـــد. مـــا اول شـــاخصه ها را مشـــخص می کنیـــم، بعـــد 
بـــه شـــخص مدنظـــر می رســـیم. هرکســـی کـــه ایـــن زمینـــه را داشـــت و 
توانســـتیم بـــا او ارتبـــاط بگیریـــم، آرام آرام متصـــف بـــه ایـــن ویژگی هـــا 
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ــرد. بنابرایـــن،  ــرار می گیـ ــر قـ ــگاه مدنظـ ــود، ســـپس در آن جایـ می شـ
انتصابـــی نیســـت، یعنـــی از بـــاال نیســـت کـــه یـــک نفـــر را هلـــی بــُـرن کنیـــم 

بـــه اینجـــا بیایـــد و تـــازه کار را شـــروع کنـــد؛ ایـــن شـــدنی نیســـت.
ــه قابلیـــت  ــرادی را کـ ــد افـ ــم. بایـ ــازی کنیـ ــده کادرسـ ــرای آینـ ــد بـ بایـ
ــال  ــا بیســـت سـ ــرای ده یـ ــا را بـ ــدا و آن هـ ــد، پیـ ــرارگاه را دارنـ ــری قـ راهبـ
دیگـــر آمـــاده کنیـــم. روی این هـــا ســـرمایه گذاری کنیـــم. آن علـــم و فهـــم و 
درکـــی کـــه بـــرای جبهه ســـازی نیـــاز اســـت، برایشـــان مهیـــا کنیـــم کـــه بـــرای 
چنیـــن روزی خودشـــان را بســـازند. ممکـــن اســـت ایـــن ســـؤال مطـــرح 
شـــود کـــه آیـــا نماینـــدۀ ولی فقیـــه یـــا امام جماعـــت می توانـــد ایـــن وظیفـــه 
ـــد در ایـــن جبهـــه قـــرار  ـــه اگـــر بتوان ـــر عهـــده گیـــرد؟ نماینـــدۀ ولی فقی را ب
بگیـــرد، ایـــن کار در شـــأن اوســـت؛ یعنـــی امامـــت امـــت را بایـــد او بـــر 
عهـــده بگیـــرد. ایـــن شـــأنیت را بایـــد افـــرادی از ایـــن جنـــس ایجـــاد کننـــد و 

بســـترش را نیـــز فراهـــم کننـــد.
ــری در آن  ــم رهبـ ــام معظـ ــدۀ مقـ آن شـــخص در حقیقـــت نماینـ
شـــهر و اســـتان اســـت و اوســـت کـــه بایـــد امـــر مقـــام معظـــم رهبـــری را 
پیـــش ببـــرد. امـــام امـــت اگـــر باشـــد، امـــت امـــام امـــر امـــام را مطالبـــه 
می کننـــد؛ حـــاال در هـــر موضوعـــی، در هـــر یـــک از مســـائل اجتماعـــی 
کـــه باشـــد. ایـــن امـــام بـــه ایـــن امـــت احتیـــاج دارد. ایـــن امـــت هـــم بـــه 
ایـــن امـــام احتیـــاج دارد. اگـــر ایـــن درک شـــود، امـــام در جـــای خـــودش 
ــرار می گیـــرد. در درجـــۀ اول فرمانـــده، نماینـــدۀ محتـــرم ولی فقیـــه  قـ

اســـت کـــه یـــا جلـــو می آیـــد و بـــه ایـــن کنـــش اجتماعـــی عکس العمـــل 
مثبـــت نشـــان می دهـــد یـــا جلـــو نمی آیـــد. اگـــر او جلـــو نیایـــد، جریـــان 
ــون  ــه چـ ــد. جبهـ ــدا می کنـ ــامِ خـــودش را پیـ ــد و امـ ــر نمی مانـ منتظـ
ــه  ولی فقیـ ــدۀ  نماینـ از  دارد،  ــاط  ارتبـ و  ــه  علقـ کل،  فرماندهـــی  ــا  بـ
ـــان هماهنـــگ شـــود،  ـــن جری ـــا ای انتظـــار دارد، اگـــر ایشـــان نخواهـــد ب

ــم.  ــور کنیـ ــود. الزم نیســـت او را مجبـ ــود دفـــع می شـ خودبه خـ
ــدۀ  ــه جمع کننـ ــز، ایـــن قابلیـــت را دارد کـ ــهر نیـ ــر شـ ــۀ هـ  امام جمعـ
نیروهـــا باشـــد؛ چـــون مقـــام معظـــم رهبـــری می فرماینـــد: »نمازجمعـــه 
قلـــب فرهنگـــی هـــر شـــهر اســـت.« وقتـــی افـــراد دور هـــم جمـــع می شـــوند 
و می خواهنـــد فـــردی را معرفـــی کننـــد کـــه آن فـــرد نســـبت بـــه خودشـــان 
برتـــری علمـــی و عملـــی دارد، بـــه ایـــن منظـــور کـــه آن هـــا را بـــه هـــم متصـــل 
ـــی  ـــن قابلیت ـــد حـــول محـــور امام جمعـــه جمـــع شـــوند. ای ـــد، می توانن کن
اســـت کـــه در او وجـــود دارد. البتـــه قطعـــاً نیـــز بـــه توانایـــی افـــراد بســـتگی 
دارد. در همه جـــا نمی توانیـــم بگوییـــم ائمـــۀ جمعـــه می تواننـــد افـــراد را 
دور هـــم جمـــع کننـــد، ولـــی در بعضـــی جاهـــا کـــه وجاهـــت وجـــود دارد، 

ائمـــۀ جمعـــه ایـــن توانایـــی را دارنـــد.
ــوردار اســـت و  ــه از ایـــن مقبولیـــت برخـ ــد امام جمعـ گاهـــی می بینیـ
می شـــود خیلـــی راحـــت بـــا او کار کـــرد و امـــورات مردمـــی را بـــه او ســـپرد. 
یـــک جـــا هـــم می بینیـــم ســـرِ نخواســـتن ایـــن فـــرد دعواســـت. باالخـــره 
ممکـــن اســـت امام جمعـــه ای اســـتعداد ایـــن کار را داشـــته باشـــد، ولـــی 
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امام جمعـــۀ دیگـــر ایـــن اســـتعداد را نداشـــته باشـــد. امامـــت در اینجـــا، 
آبـــرو خرج کـــردن اســـت، ایثـــار اســـت، گذشـــت اســـت. بایـــد بـــه میـــدان 
ــد، خـــودش  ــته باشـ ــر کســـی قابلیـــت ایـــن امامـــت را داشـ ــد. اگـ بیایـ
ــد،  ــه باشـ ــد. ایـــن شـــخص ممکـــن اســـت امام جمعـ ــان می دهـ را نشـ
ممکـــن اســـت عضـــو مجلـــس خبـــرگان آن شـــهر باشـــد، ممکـــن اســـت 
نخبـــۀ علمـــی باشـــد، ممکـــن اســـت امـــام جماعتـــی باشـــد و ایـــن جریـــان 

خـــودش، شـــخص را جـــذب خـــودش خواهـــد کـــرد. 
در نصـــی کـــه از مقـــام معظـــم رهبـــری داریـــم، جایـــگاه رهبـــری جبهـــه 
در شـــأن امام جمعـــه اســـت. بـــه تعبیـــری ایـــن را خـــود آقـــا در دیـــدار ائمـــۀ 
ــای  ــۀ فرهنگـــی، امام جمعه هـ ــان جبهـ ــه فرماندهـ ــد کـ ــه فرمودنـ جمعـ
ــه قلـــب  ــرارگاه نمازجمعـ ــد قـ ــه فرموده انـ ــا اینکـ ــتند. یـ ــتان ها هسـ اسـ
فرهنگـــی شـــهر اســـت. اگـــر امام جمعـــه توانســـت ایـــن نقـــش را ایفـــا 
کنـــد، الحمدللـــه. اگـــر امام جمعـــه ایـــن نقـــش را بـــه هـــر دلیـــل ایفـــا نکـــرد 
و مـــا نتوانســـتیم موانـــع را برداریـــم، فـــردی کـــه در آن شـــهر به عنـــوان 
راهبـــر پیـــدا می کنیـــم، بایـــد آن قـــدر عاقـــل باشـــد کـــه جایـــگاه امام جمعـــه 
تضعیـــف نشـــود؛ یعنـــی آن فـــرد بایـــد با حضـــور امام جمعه، جبهه ســـازی 
ــگاه  ــون جایـ ــه مصلحـــت نیســـت؛ چـ ــه بـ ــا امام جمعـ ــری بـ ــد. درگیـ کنـ
خـــودش  علی بن ابی طالـــب)ع(  ــا  آقـ ــود.  می شـ تضعیـــف  ــه  امام جمعـ
نگهبانـــی داد کـــه کســـی عثمـــان را نکشـــد؛ چـــون می دانســـت کـــه اگـــر 
خلیفه کشـــی بـــاب شـــود، نفـــر بعـــدی خـــود اوســـت. بنابرایـــن ممکـــن 

اســـت در شـــهری، امام جمعـــۀ شـــهر یـــا نماینـــدۀ ولی فقیـــه در اســـتان 
ایـــن ظرفیـــت را داشـــته باشـــد. 

بایسته های رهبری و فرماندهی
 فرماندهـــی در مقایســـه بـــا ریاســـت چیـــزی اضافـــه بـــر آن دارد. در 
فرماندهـــی شـــما را می پذیرنـــد. امـــا در ریاســـت نیـــازی نیســـت کـــه حتمـــاً 
طـــرف مقابـــل، شـــما را به عنـــوان رئیـــس پذیرفتـــه باشـــد. فـــرق رئیـــس و 
امـــام همیـــن اســـت. فرماندهـــی رهبـــر و امـــام را طـــرف مقابـــل پذیرفتـــه 
اســـت و پذیـــرای ایـــن فرماندهـــی بـــوده، امـــا در ریاســـت، دســـتورالعملی 
ــد  بایـ و  شماســـت  رئیـــس  فالنـــی  ــه  کـ ــود  می شـ ابـــالغ  ــه  کـ اســـت 
دســـتورالعمل هایش را اجـــرا کنیـــد. در واقـــع در حـــوزۀ جبهـــه همه چیـــز 
پذیرفتـــه شـــده اســـت و همـــۀ افـــراد و تشـــکل ها بـــر اســـاس اقنـــاع، جبهـــه 
را قبـــول کـــرده و پذیرفته انـــد. بـــا ذکـــر ایـــن مقدمـــه می گوییـــم رهبـــری کـــه 
بـــا آن ویژگی هـــا انتخـــاب شـــد، چـــه کارهایـــی را بایـــد انجـــام دهـــد و بـــه چـــه 
چیزهایـــی در امـــر فرماندهـــی بایـــد دقـــت کنـــد. چـــه مـــواردی را بایـــد در 
مدیریتـــش لحـــاظ کنـــد و رفتـــارش چگونـــه بایـــد باشـــد؟ الزم اســـت چـــه 

چیزهایـــی را رعایـــت و بـــه آن هـــا توجـــه کنـــد؟
مدیـــر یـــا رهبـــر بایـــد مدیریـــت جبهـــه ای داشـــته باشـــد. هنـــر اتصـــال و 
به کارگیـــری و اســـتفاده از ظرفیـــت افـــراد بـــه توانمندی هـــای مدیریتـــی 
ــرح  ــه االن مطـ ــبهه هایی کـ ــؤال و شـ ــردد. ایـــن سـ ــه برمی گـ او در جبهـ
ــۀ  ــوز وجهـ ــال فعالیـــت هنـ ــد از چندیـــن سـ ــا بعـ ــرا مـ ــه چـ ــد کـ می کننـ
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جبهه ای بـــودن نداریـــم، ناظـــر بـــه مدیریـــت جبهـــه ای اســـت. ما در ســـطح 
مدیریتمـــان بـــرای تشـــکیل ایـــن جبهـــه باید دنبـــال عیب و ایـــراد بگردیم. 
البتـــه فقـــط منحصـــر در ایـــن حـــوزه نیســـت، امـــا بخـــش وســـیعی از آن 
ناظـــر بـــه مدیریـــت اســـت. مدیریتـــی کـــه بتوانـــد همـــۀ ایـــن ظرفیت هـــا 
و قابلیت هـــا را داشـــته باشـــد. رهبـــر بایـــد در دانایـــی، توانایـــی، وســـعت 
نظر و عمق و عقبۀ تئوریک از ســـطحی برخوردار باشـــد که بتواند این 
جبهـــه را مدیریـــت کنـــد. بـــه نظـــر می رســـد ســـهم جـــدی مربـــوط بـــه ایـــن 
حـــوزه اســـت و شـــاید آن طـــور کـــه بایـــد و شـــاید، ایـــن حـــوزه را به درســـتی 

مدیریـــت نکرده ایـــم.
فرمانده یعنی کسی که این موارد را با هم هماهنگ کند، نه کسی 
که فرمان بدهد که اعضا چه کاری انجام دهند؛ چراکه ما در کاری که 
انجام می دهیم، باید هماهنگ باشیم. یکی از مشکالتی که در حال 
حاضر داریم این است که گاهی می بینید نسخه ای واحد برای همۀ 
استان ها پیچیده می شود. عناصر فرهنگی باید به فراخور هر منطقه، 
فردی خاص، با شناخت و آگاهی های خاص، با سطح سواد خاص در 
آن استان مدیریت کنند. به عنوان مثال، ممکن است در استانی افراد 
صاحب نفوذی وجود داشته باشند. اگر کسی بخواهد در آنجا مدیریت 
کند و رأس کار را بگیرد، باید یک سروگردن از بقیه باالتر باشد که بقیه 

تابع و همراه با او شوند. 
رهبری باید نقش هدایت و نظارت داشته باشد. ایشان این جبهه را 

هدایت می کند. هرکس بخواهد کاری کند باید در راستای اهداف جبهه 
باشد، باید به رصد صحنه و تبیین درست بیانات آقا کمک کند که به 
صحنه برسد و بین افراد هماهنگی ایجاد کند که البته این هماهنگی 
نیازمند باوری مشترک است. نسبت ستاد با رهبر این است که ستاد 
حلقۀ واسطه بین رهبر و این مجموعه هاست. جایگاه رهبر، تعیین 
سیاست های کلی و نظارت و هدایت کلی است؛ یعنی مرتبه ای باالتر 
از ستاد است که فعالیت های ستاد را بررسی می کند. اگر بخواهیم در 
سطح استانی بگوییم، همان فرمانده یا دبیر استانی است. فرمانده 
اصلی یک نفر است که بدل ندارد. در جبهۀ فرهنگی همه باید با 

فرمانده اصلی هم فرکانس شوند و از او تبعیت کنند.
در الیه های پایین تر جبهه افرادی هستند که تنظیم کننده اند و لزوماً 
فرمانده نیستند. آن ها باید بتوانند راهبردهایی را که رهبری می دهند، 
عینی کنند و در خصوصشان تحلیل های مناسب ارائه دهند. حاال اگر 
جایی هم بود که نیازمند اجتهاد باشد، باید بتوانند تحلیل و اجتهاد 
کنند. شما فرماندهی کل را دارید و اصوالً ستادی دارید که دور میز 
این ستاد فرماندهان جمع شده اند. این فرماندهان هریک شبکه ای 
دارند که در این شبکه در قبال پایین دستشان نقشی امام گونه دارند 
و در قبال باالدستی نقش اشخاص نظریه پرداز. مقوله ای که کسی 
کالن  راهبرد  به عنوان  و  می کند  کلی مطرح  دیدگاه  به شکل  را  آن 
تلقی می شود، باید به راهبرد ُخرد تبدیل و برای آن برنامه ریزی شود؛ 



168

ی 
ساز

هه 
جب

 
می

سال
ب ا

قال
ی ان

دم
 مر

گی
هن

 فر
هه

جب
ن 

اال
 فع

ی از
داد

 تع
ظر

 من
از

به عبارتی شما این وسط در حد میانی برای پایین دستتان، امام هستید 
و برای مقام باالدستی و برای اجرای اهداف آن راهبرد کالن نقش 

برنامه ریز دارید. 

گفتار دوم:  آموزش و رشد و توانمندسازی 
همـــۀ افـــرادی کـــه در عرصـــۀ جبهه ســـازی مشـــغول فعالیـــت هســـتند، 
چـــه در الیـــۀ فرماندهـــی و چـــه در ســـایر الیه هـــا همگـــی بـــه آمـــوزش نیـــاز 
دارنـــد. همـــه بایـــد توانمندتـــر از وضعیـــت فعلی شـــان شـــوند. این گونـــه 
نیســـت کـــه مـــا عـــده ای را بیاوریـــم و بـــدون اینکـــه بـــه آن هـــا آمـــوزش  
ــرای  ــاختی بـ ــد زیرسـ ــاً بایـ ــد. حتمـ ــو ببرنـ ــم کار را جلـ ــم، بخواهیـ بدهیـ

پـــرورش نیـــرو داشـــته باشـــیم. 
ـــد.  ـــاز دارن ـــه آمـــوزش نی  هـــم در ابتـــدا و هـــم در طـــول مســـیر افـــراد ب
اعضـــای جبهـــه بـــرای ایـــن اقـــدام بایـــد توانمندی هـــای الزم را بـــه دســـت 
آورنـــد کـــه مؤثـــر واقـــع شـــوند. مـــا بایـــد به انـــدازۀ تـــوان عناصـــر جبهـــه 
فعالیـــت تعریـــف کنیـــم، امـــا آیـــا همیشـــه توانمـــان بایـــد در همیـــن حـــد 
بمانـــد؟ نمی تـــوان گفـــت چـــون عناصـــر از توانایی الزم برخوردار نیســـتند 
مـــا هـــم بایـــد دســـت روی دســـت بگذاریـــم کـــه عناصـــر خودشـــان رشـــد 
کننـــد. از طـــرف ســـتاد جبهـــۀ فرهنگـــی انقـــالب اســـالمی در ایـــن زمینـــه 
بایـــد برنامه ریـــزی انجـــام شـــود. بنابرایـــن توانمندســـازی موضـــوع مهمـــی 
اســـت. اگـــر مـــا بخواهیـــم به ســـمت رســـیدن بـــه جبهـــۀ مطلـــوب حرکـــت 

کنیـــم، یکـــی از گام هـــای اساســـی توانمندســـازی اســـت. البتـــه مـــا یـــک 
گام هـــم قبـــل از متشکل ســـازی داریـــم، آن هـــم تبدیل کـــردن عنصـــر 

بالقـــوه بـــه عنصـــر بالفعـــل اســـت.
ـــا آن جبهـــه را ایجـــاد  آمـــوزش یکـــی از راه هایـــی اســـت کـــه می تـــوان ب
ــه  ــیدن بـ ــیر رسـ ــه مسـ ــترهایی اســـت کـ ــی از بسـ ــوزش یکـ ــرد. آمـ کـ
جبهـــۀ مطلـــوب را فراهـــم می کنـــد. راهکارهایـــی وجـــود دارد کـــه بتـــوان 
بـــا آمـــوزش جبهـــه را شـــکل داد. یعنـــی همیـــن گروه هـــای خودجـــوش 
مردمـــی را تقویـــت کنیـــم و بـــا نشـــان همین هـــا کار شـــود. الزم نیســـت 
نشـــان جداگانـــه ای درســـت کنیـــم. می تـــوان بـــا میـــدان دادن و ایجـــاد 
فضـــای کســـب تجربـــه بـــرای اعضـــا، اجـــازه داد کـــه آن هـــا آمـــوزش ببینند؛ 
چراکـــه مســـئولیت دادن بـــه اعضـــا بـــه آن هـــا هویـــت می دهـــد و آن هـــا را 
بـــزرگ می کنـــد. همیـــن مســـائل افـــراد را در زمـــان دفـــاع مقـــدس بـــزرگ 
ــردن و  ــم. رعایت نکـ ــرد را نداریـ ــر ایـــن  عملکـ ــال حاضـ ــا در حـ ــرد، امـ کـ
نپرداختـــن بـــه ایـــن مـــوارد و نیـــز میدان نـــدادن بـــه اعضـــا باعـــث می شـــود 
نگذاریـــم آن هـــا رشـــد کننـــد؛ این هـــا آفت هایـــی اســـت کـــه بایـــد روی آن 

به صـــورت جـــدی کار کـــرد.
ــه  بـ ــازی  توانمندسـ ــاًل  عمـ دارد.  ــاز  نیـ ــوزش  آمـ ــه  بـ متشکل شـــدن 
جبهه ســـازی گـــره می خـــورد. در ایـــن تعریـــف از جبهه ســـازی نمی توانیـــم 
ــه  ــوط بـ ــم. ایـــن مباحـــث مربـ ــازی حرکـــت کنیـ ــتقل از توانمندسـ مسـ
تقویـــت و تـــداوم ایـــن جبهـــه و اصـــل حـــدوث آن اســـت. مـــا بایـــد مســـیر 
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توانمنـــدی عمومـــی و تخصصـــی عناصـــر مختلـــف جبهـــه را فراهـــم کنیم. 
ــه ای  ــراد در جبهـ ــازی، آموزش ندیـــدن افـ یکـــی از مشـــکالت جبهه سـ
اســـت کـــه در آن قـــرار دارنـــد. در زمـــان جنـــگ تحمیلـــی الاقـــل آمـــوزش 
روزه گرفتـــن قـــرار داده می شـــد، امـــا در حـــال حاضـــر همیـــن آمـــوزش هـــم 

بـــرای خیلـــی از اعضـــا وجـــود نـــدارد.
ـــال آن هـــم کـــه مشـــکل همیشـــگی  بیمـــاری کتاب نخوانـــدن و امث
ــد،  ــراد می دهـ ــه افـ ــه بـ ــوزش به واســـطۀ انگیزه هایـــی کـ ماســـت. آمـ
ــه  ــد؛ چراکـ کمـــک می کنـ ــه ای  فعالیـــت جبهـ ــیر  در مسـ ــا  آن هـ ــه  بـ
آن هـــا را فعـــال می کنـــد و بـــه آن هـــا اســـتقامت می دهـــد. آمـــوزش، 
ــار پایـــدار اســـت. یعنـــی اطالعاتـــی بـــه افـــراد بدهیـــد  تغییـــر در رفتـ
ــم اســـت.  ــوند. آمـــوزش خیلـــی مهـ ــوی شـ ــادی قـ ــر اعتقـ ــه از نظـ کـ
علـــت اینکـــه پیغمبـــر)ص( در جنـــگ بـــدر فقـــط از مهاجـــران اســـتفاده 
ــا  آنجـ ــال  سـ یـــک  ــدود  حـ ــون  چـ اســـت؛  ــوزش  آمـ ــد همیـــن  می کنـ
ــه پـــای کار می آینـــد  ــاد دیده انـــد، وقتـــی کـ آمـــوزش ایثارگـــری و جهـ
ــار  موفقیـــت حاصـــل می شـــود. در جنـــگ احـــد هـــم بیشـــتر از انصـ

ضربـــه  خوردنـــد.
ــرار  قـ ــم،  ــه فقـــط حـــرف بزنیـ ــا نیســـت کـ ایـــن معنـ ــه  بـ ــوزش  آمـ
اســـت تولیـــد اندیشـــه کنیـــم. بایـــد متناظـــر بـــا اقدامـــات خودمـــان 
بـــه تولیـــد اندیشـــه بپردازیـــم، چـــون بـــه ایـــن خـــلأ توجـــه کرده ایـــم. 
ــرد  راهبـ و  ــد  برسـ ــر  ثمـ ــه  بـ اســـالمی  انقـــالب  ــم  می خواهیـ ــا  مـ

ــر و  ــای راهبـ ــم در ایـــن نهادهـ ــیدن انقـــالب اســـالمی را هـ به ثمررسـ
مرجـــع مردمـــی دیدیـــم. بـــا آمـــوزش می تـــوان عقالنیـــت را در عناصـــر 
ایجـــاد کـــرد. اگـــر آمـــوزش را واقعـــاً جـــدی بگیریـــم و بتوانیـــم در جبهـــه 
بـــرای آمـــوزش تشـــکل هایمان هزینـــه کنیـــم، وقـــت بگذاریـــم، تـــالش 
ــیم.  ــد برسـ ــه بایـ ــیم کـ ــه آنجایـــی می رسـ ــم، بـ ــرمایه گذاری کنیـ و سـ
توانمندســـازی خدماتـــی اســـت کـــه جبهـــه بایـــد بـــه عناصـــر مرتبـــط بـــا 
خـــودش ارائـــه دهـــد و در اینجاســـت کـــه آن ارتبـــاط شـــکل می گیـــرد؛ 
ــای ذاتـــی  ــه بتواننـــد مأموریت هـ ــازی خـــود مؤسســـات کـ توانمندسـ
ــال  ــر فعـ ــازی عناصـ ــا کننـــد و توانمندسـ ــر ایفـ ــود را بهتـ مؤسســـۀ خـ
در مؤسســـه بـــرای اینکـــه بتواننـــد مأموریـــت جبهـــه را بهتـــر انجـــام 
دهنـــد. به عنـــوان مثـــال، فـــرض کنیـــد در بخـــش حجـــاب و عفـــاف 
ــال  ــه در حـ کـ ــم  ــایی می کنیـ را شناسـ ــه ای  ــم و مؤسسـ کار می کنیـ
فعالیت هـــای خودجـــوش بـــرای توســـعۀ فرهنـــگ حجـــاب و عفـــاف در 
ـــد  ـــد شـــهر اســـت؛ جبهـــه می توان ـــا احیانـــاً در چن بخشـــی از کشـــور ی
بعـــد از شناســـایی ایـــن مؤسســـه، ورود کنـــد و مشـــاوره های الزم را 
ــز  ــا و نیـ ــر بیـــن آن هـ بـــه مدیـــران ایـــن جبهـــه، بـــرای انســـجام قوی تـ
بـــرای پیشـــبرد اهـــداف ارائـــه کنـــد و خـــود مؤسســـه از نظـــر توانمنـــدی 

مدیریتـــی و ســـازمانی رشـــد کنـــد. 
گام بعـــدی ایـــن اســـت کـــه باالخـــره ایـــن مؤسســـه مدیـــران، فعاالن، 
دارد.  ــاف  عفـ و  ــاب  ــۀ حجـ عرصـ در  کنشـــگری  ــر  عناصـ و  ــان  مربیـ
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ــازی  ــای آموزشـــی و اردویـــی و توانمندسـ ــد برنامه هـ همچنیـــن، بایـ
بـــرای ایـــن عناصـــر و توجیـــه آن هـــا در راســـتای مأموریت هـــای جبهـــه 
ــه  ــم اســـت؛ چراکـ ــیار مهـ ــا بسـ ــازی نیروهـ ــود. توانمندسـ ــزار شـ برگـ
در ایـــن رابطـــه، مؤسســـات احســـاس می کننـــد کـــه جبهـــه آورده ای 
ــتی  باالدسـ ــبکۀ  شـ ــه  بـ را  ــان  ــا خودشـ اینجـ از  و  دارد  ــا  آن هـ ــرای  بـ
گـــره می زننـــد. البتـــه رشـــد و توانمندســـازی بایـــد مبتنـــی بـــر نیـــاز و 
اضطـــرار درونـــی مخاطـــب باشـــد؛ به عبارتـــی بایـــد رویکـــرد تربیتـــی 

داشـــته باشـــد. 
اولیـــن مســـئله در حـــوزۀ رشـــد و توانمندســـازی، نیـــاز مخاطـــب اســـت. 
یعنـــی بایـــد از برنامه ریزی هـــای کالســـیک و رســـمی و انتزاعـــی به طـــور 
کلـــی عـــدول کنیـــم. بایـــد ابتـــدا نیـــاز مخاطـــب خودمـــان را بفهمیـــم، 
ســـپس تصمیـــم بگیریـــم بـــا ایـــن جمعیتـــی کـــه داریـــم چـــه بایـــد بکنیـــم. 
اگـــر کســـی بگویـــد مـــا دربـــارۀ یـــک کشـــور صحبـــت می کنیـــم و این کشـــور 
تجزیه پذیـــر بـــه اســـتان، شهرســـتان، منطقـــه و در نهایـــت مســـاجد و 
ــا شـــروع  ــا بایـــد از اینجـ ــا و مؤسســـات اســـت و برنامه ریزی هـ هیئت هـ
ــاق  ــور اتفـ ــه در کشـ ــرار اســـت کـ ــرا اصـ ــم چـ ــود؛ در پاســـخ می گوییـ شـ
بیفتـــد؟ مهـــم ایـــن اســـت کـــه مبنـــای جبهه ای بـــودن در الیـــۀ نگرشـــی 
ــه  ــا کـ ــاً ایـــن جمع هـ ــاد، طبیعتـ ــاق افتـ ــر ایـــن اتفـ ــه اگـ ــاق بیفتـــد کـ اتفـ
ــر را  ــورت طبیعـــی همدیگـ ــه اســـت، به صـ ــا شـــکل گرفتـ نگـــرش آن هـ
پیـــدا می کننـــد؛ نـــه اینکـــه مـــا بـــه زور متوســـل شـــویم کـــه ایـــن جمع هـــا 

همدیگـــر را پیـــدا کننـــد.
در حـــال حاضـــر عناصـــر زمانـــی ســـراغ هـــم می رونـــد کـــه مســـئله ای 
ــاًل ســـراغ  ــر ایـــن صـــورت اصـ ــا هـــم داشـــته باشـــند، در غیـ در رابطـــه بـ
همدیگـــر را نمی گیرنـــد. البتـــه ابتـــدا بایـــد شـــاخصه هایی کـــه عناصـــر 
جبهـــه بـــرای آمـــوزش و توانمندســـازی الزم دارنـــد، اســـتخراج شـــود. بعـــد 
اگـــر عناصـــر جبهـــه ایـــن شـــاخصه ها را نداشـــته باشـــند، مـــا در آن زمینـــه 
بایـــد توانمندشـــان کنیـــم. هیچ گونـــه عجلـــه ای بـــرای اســـتفاده از عناصـــر 
غیرتوانمنـــد نبایـــد باشـــد؛ زیـــرا بـــا ورود نیروهـــای این چنینـــی بـــه فضـــای 
جبهـــه نه تنهـــا موفقیتـــی حاصـــل نمی شـــود، بلکـــه گاهـــی اوقات ایـــن کار 

مانعـــی در جهـــت رســـیدن بـــه اهـــداف جبهـــه ای اســـت. 
قلمروی آموزش و توانمندسازی:

بعـــد از بحـــث ضـــرورت آمـــوزش و توانمندســـازی در جبهه ســـازی ایـــن 
ســـؤال مطـــرح می شـــود کـــه ایـــن آموزش هـــا در چـــه حیطـــه ای اســـت و 

افـــراد چـــه آموزش هایـــی بایـــد ببیننـــد؟ 
1. آمـــوزش در حیطـــۀ اخـــالق و معرفـــت و بصیـــرت: عناصـــر جبهـــه 
بـــرای اینکـــه سطحشـــان ارتقـــا پیـــدا کنـــد، بایـــد در زمینه هـــای اخالقـــی 
کار  ــۀ  مقدمـ ــه  اینکـ ــرای  بـ ــد.  ببیننـ ــوزش  آمـ بصیرتـــی  و  معرفتـــی  و 
جبهـــه ای فراهـــم شـــود، حتـــی خـــود دبیـــران هـــم بایـــد آمـــوزش ببیننـــد، 
فهـــم مشـــترکی از کار جبهـــه ای بـــه دســـت بیاورنـــد و ایـــن فهمـــی را کـــه 
برآمـــده از کار پژوهشـــی و تحقیقـــی و کار عملـــی بـــوده اســـت، دوبـــاره بـــه 
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نیروهـــای خودشـــان در هـــر نقطـــه تزریـــق کننـــد.
2. آمـــوزش در حوزه هـــای مختلـــف نظـــری و عملـــی و مهارتـــی: یکـــی 
ــای مختلـــف  ــوزش در حوزه هـ ــازی، آمـ ــای جبهه سـ از مهم تریـــن ابزارهـ
ــوزش  ــرای آمـ ــد بـ ــتاد بتوانـ ــر سـ ــری و عملـــی و مهارتـــی اســـت. اگـ نظـ
مجموعه هـــا در حوزه هـــای مختلـــف برنامـــه داشـــته باشـــد، بـــا همیـــن 
ـــوان جبهـــه را حفـــظ کـــرد. خصوصـــاً کـــه در حـــال حاضـــر  آمـــوزش می ت
از نظـــر مالـــی محدودیت هـــای زیـــادی وجـــود دارد. اگـــر دبیـــران محتـــرم 
ــا آمـــوزش می تواننـــد بخـــش عظیمـــی از جبهـــه را حفـــظ  بخواهنـــد، بـ

کننـــد.
3. آشـــنایی بـــا مجموعـــۀ فکـــری امامـــان انقـــالب: ابزارهـــای معرفتـــی 
و آشـــنایی بـــا مجموعـــۀ فکـــری مقـــام معظـــم رهبـــری و حضـــرت امـــام)ره( 
بـــرای قدم نهـــادن در مســـیر جبهه ســـازی بســـیار مؤثرنـــد. در الیـــۀ فکـــری 

بایـــد آمـــوزش را جـــدی بگیریـــم. 

گفتار سوم:  توجه به اولویت ها و مسئله شناسی درست
مـــا در جبهه ســـازی توانـــی داریـــم کـــه ایـــن توان محدود اســـت، منابعی 
هـــم داریـــم کـــه آن هـــا هـــم محـــدود هســـتند. با این تـــوان و منابع محدود 
بایـــد تـــا جـــای ممکـــن بررســـی کنیـــم کـــه کـــدام کار و مســـئله اولویـــت 
دارد و توانمـــان را روی آن کارهـــا متمرکـــز کنیـــم. کارهایـــی هســـتند کـــه 
کســـی آن هـــا را انجـــام نمی دهـــد و اولویـــت هـــم ندارنـــد، طبیعتـــاً نبایـــد 

بـــرای ایـــن کارهـــا وقـــت بگذاریـــم. مســـائلی هـــم هســـتند کـــه افـــراد و 
مجموعه هـــا دیگـــر مشـــغول بـــه آن هســـتند، بنابرایـــن معقـــول نیســـت 
کـــه بـــه بهانه هـــای مختلـــف وارد چنیـــن کارهایـــی شـــویم و مـــوازی کاری 
کنیـــم. از لـــوازم جبهه ســـازی، همـــان طـــور کـــه مقـــام معظـــم رهبـــری 
ـــد  ـــن اســـت کـــه کارهـــا بای ـــد، ای ـــخ 2اردیبهشـــت1392 می فرماین در تاری

اولویت بنـــدی شـــوند.
ــه  ــه بـ ــه توجـ ــود ایـــن اســـت کـ ــرح می شـ ــا مطـ ــه در اینجـ ــؤالی کـ سـ
اولویت هـــا چگونـــه حاصـــل می شـــود؟ در پاســـخ می توانیـــم بگوییـــم کـــه 
مـــا بایـــد در جبهه ســـازی مسئله شناســـی درســـتی داشـــته باشـــیم. بایـــد 
ـــاًل  ـــم. مث ـــدان را درســـت تعریـــف کنی مســـائل را خـــوب بشناســـیم و می
بایـــد ببینیـــم کـــه آیـــا مســـئلۀ مهـــم کشـــور در ایـــن زمـــان کتـــاب اســـت؟ 
هیئـــت اســـت؟ مســـئله االن ایـــن اســـت کـــه در مســـجد مـــا صحیفـــه 
ســـجادیه خوانـــده شـــود؟ در مســـجد مـــا کرســـی تـــالوت وجـــود داشـــته 

باشـــد؟ در عرصـــۀ فرهنـــگ مهم تریـــن مســـئله چیســـت؟
ــائل  ــر مسـ اگـ ــه  ــود؛ چراکـ ــناخته شـ ــتی شـ ــد به درسـ بایـ ــئله  مسـ
ــاب کنیـــم،  ــا بهترینـــش را انتخـ ــم بیـــن آن هـ ــیم و نتوانیـ را نشناسـ
در  ــم،  ببریـ پیـــش  را  ــا  کارهـ اولویـــت،  طبـــق  توانســـت  ــم  نخواهیـ
ــم.  ــه گرفته ایـ ــردم فاصلـ ــائل مـ ــردم و مسـ ــان مـ ــا از زبـ ــه مـ حالـــی کـ
ــه  ــائل اجتماعـــی هیـــچ ربطـــی بـ ــه مسـ ــد کـ زمانـــی احســـاس می شـ
مســـائل فرهنگـــی ندارنـــد. البتـــه قبـــل از دیـــدار آبان مـــاه بـــا مقـــام 
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ــائل اجتماعـــی  ــه دم از مسـ ــد کـ ــده ای بودنـ ــز عـ ــری نیـ ــم رهبـ معظـ
می زدنـــد. مـــا نمی توانیـــم بگوییـــم کـــه در محـــل نـــزاع ایســـتاده ایم؛ 
امـــا اولویتمـــان چیـــز دیگـــری اســـت و کار دیگـــری انجـــام می دهیـــم. 
مثـــاًل امـــام گفته انـــد خرمشـــهر بایـــد آزاد شـــود؛ ولـــی مـــا در مهـــران 
ایســـتاده ایم و می گوییـــم اگـــر دشـــمن بـــه مهـــران آمـــد، بـــه خدمتـــش 
ـــا او می جنگیـــم.  می رســـیم و زمانـــی کـــه صـــدام بـــه مهـــران رســـید، ب
در حالـــی  کـــه امـــام اولویـــت تعییـــن کـــرده و گفته انـــد جزایـــر نبایـــد 
ــا بایـــد برویـــم از ســـقوط  ســـقوط کنـــد. نمی توانیـــم بگوییـــم نـــه، مـ
دزفـــول جلوگیـــری کنیـــم؛ امـــام اولویـــت تعییـــن کـــرده اســـت. عزیـــزی 

ــرد: نقـــل می کـ
ـــد  ـــد؟ گفتن ـــم، پرســـیدم چـــه می کنی ـــه مؤسســـه ای رفت در برازجـــان ب
مـــا دربـــارۀ شیطان پرســـتی کار می کنیـــم. گفتـــم تاکنـــون چـــه کرده ایـــد؟ 
گفتنـــد کلـــی فایـــل و مطلـــب جمـــع کردیـــم و حـــرف زدیـــم. گفتـــم ســـال 
ـــارۀ  ـــم، درب ـــد همـــان کارهـــا را انجـــام می دهی ـــد؟ گفتن بعـــد چـــه می کنی
ــه  ــما آدم چـ ــم شـ ــم. گفتـ ــزار می زنیـ ــایت و نرم افـ ــتی سـ شیطان پرسـ
کســـی هســـتید؟ گفتنـــد: معلـــوم اســـت، مقـــام معظـــم رهبـــری فرمودنـــد 
بیاییـــد بـــه صحنـــه و مـــا هـــم آمدیـــم. بـــه آن هـــا گفتـــم از مقـــام معظـــم 
رهبـــری جملـــه ای دربـــارۀ شیطان پرســـتی داریـــد کـــه ایشـــان گفتـــه باشـــد 
ــام  ــوری اســـالمی اســـت و نظـ ــام جمهـ ــر اول نظـ ــتی خطـ شیطان پرسـ
ــه. گفتـــم: اولویـــت  ــد: نـ ــوری اســـالمی را تهدیـــد می کنـــد؟ گفتنـ جمهـ

یـــک شـــما کـــه بـــه خـــط آمـــدی و داری فحـــش می خـــوری و بدبختی هـــا را 
تحمـــل می کنـــی و واقعـــاً نیتـــت هـــم خالـــص اســـت، اولویـــت رده چنـــدم 
ولـــی و فرمانـــده هـــم نیســـت، تـــو در ایـــن جبهـــه آدم چـــه کســـی هســـتی؟

از طرفـــی اگـــر قـــرار اســـت جبهـــه تشـــکیل شـــود، بایـــد ســـراغ مســـائل 
ــام هـــم همیـــن کار را  ــود امـ ــم. خـ ــه برویـ اصلـــی و اولویـــت دار جامعـ
ــائل خصوصـــی طـــالب را  ــه و مسـ ــوزۀ علمیـ ــام مشـــکالت حـ ــرد. امـ کـ
بیـــان نکردنـــد، امـــام حتـــی مســـئلۀ فحشـــا را َعلــَـم نکردنـــد، امـــام روی 
کاپیتوالســـیون دســـت گذاشـــتند. آنجـــا بـــود کـــه مسئله شناســـی دقیـــق 
امام کاری کرد که احساســـات ملت برآشـــفته شـــد و آن انقالب عظیم 
شـــکل گرفـــت. اگـــر مـــا حـــوزۀ فرهنـــگ را از مســـائل اجتماعی جدا کنیم، 
ــم. بهتریـــن  ــۀ فرهنگـــی انقـــالب کرده ایـ ــه جبهـ ــم را بـ بزرگ تریـــن ظلـ
بهانـــه ای کـــه می شـــود بـــا آن جبهـــه را ســـاخت، نیـــاز خـــود مـــردم اســـت.
اگـــر بهتریـــن کتاب هـــا را چـــاپ کنیـــد، بهتریـــن گروه هـــای آموزشـــی را 
آمـــوزش بدهیـــد و تربیـــت کنیـــد، بهتریـــن هیئت هـــا را داشـــته باشـــید، 
اما کاری به شـــکم گرســـنۀ مردم و معیشـــت آن ها و مظلومان نداشـــته 
باشـــید، قطعـــاً نبایـــد انتظـــار داشـــته باشـــید کســـانی از جنـــس مـــردم 
زیـــر ایـــن علـــم و بیـــرق جمـــع شـــوند. تشـــکل ها و عناصـــر بـــا مشـــکالت 
خودشـــان مواجه انـــد؛ یعنـــی مســـئله، مســـئلۀ خودشـــان اســـت، هیئـــت 
ـــر خـــرج مؤسســـۀ خـــودش  ـــر خـــرج هیئـــت اســـت، مؤسســـه درگی درگی
ــه ایـــن کار  ــد کـ ــوی کار می کننـ ــاالن فرهنگـــی به نحـ ــۀ فعـ اســـت و همـ
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ــا  ــد. امـ ــر می کنـ ــر و فقیرتـ ــر و مقروض تـ ــا را وام دارتـ و ایـــن روش، آن هـ
هرکـــس کـــه مســـئلۀ مـــردم برایـــش مهـــم اســـت، جلـــو می آیـــد. بـــا ایـــن 
نـــوع دغدغه هـــا خیلـــی بهتـــر می شـــود کار کـــرد و جماعـــت را ســـاخت. 
مـــا بایـــد محـــدودۀ عملیـــات را قـــدری محـــدود و مشـــخص و کوچـــک 
کنیـــم کـــه تمرکـــز روی مخاطـــب خـــاص باشـــد؛ زیـــرا پـــول و توانمـــان زیـــاد 
و بی نهایـــت نیســـت. مـــا بایـــد جبهـــه را بـــه یـــک ســـری مســـائل مشـــخص 
معطـــوف کنیـــم. در جایـــی کـــه مـــا بیشـــترین فرصـــت را داریـــم کار کنیم و 
عملیـــات داشـــته باشـــیم و ســـنجش کنیـــم کـــه چـــه اتفاقـــی در آن حیطـــه 
می افتـــد. ایـــن مســـیر جبهه ســـازی اســـت. در واقـــع وقتـــی مســـائلمان را 
مشـــخص می کنیـــم، حجـــم زیـــادی از نیـــرو و تـــوان را از ایـــن مســـیر عبـــور 
می دهیـــم و آن هـــا را هدایـــت می کنیـــم و می گوییـــم شـــما بیاییـــد در ایـــن 
گلـــوگاه کار کنیـــد، تمرکـــز کنیـــد، بـــه قـــول اعضـــای جبهـــه، همـــه روی این 
قســـمت متمرکـــز شـــوید و آتـــش بدهیـــد؛ در حقیقـــت، رســـانه به معنـــای 
صداوســـیما و نیـــز فضـــای مجـــازی بیایـــد، تبلیـــغ بیایـــد، هیئـــت بیایـــد، 

همـــه بیاینـــد و بـــا هـــم کاری را بـــه ثمـــر بنشـــانند. 

گفتار چهارم:  سازمان دهی درست 
منظـــور از ســـازمان دهی ایـــن اســـت کـــه مـــا ببینیـــم عناصـــری کـــه بایـــد 
مأموریت هـــای ایـــن جبهـــه را بـــه ســـرانجام برســـانند چـــه کســـانی اند، 
بـــه چـــه دانش هـــا و توانمندی هایـــی نیـــاز دارنـــد و بـــا چـــه برنامه هـــا و 

عملیاتـــی بایـــد ایـــن مأموریـــت را محقـــق کننـــد کـــه بتوانیـــم از آن هـــا در 
محـــل مناســـب و نیـــز متناســـب بـــا تـــوان و ظرفیتشـــان به کارگیری کنیم. 
این بخش از ارکان بســـیار مهم مســـئولیت فرمانده جبهه اســـت. باید 
بـــا اســـتفاده از عناصـــر نظـــری و راهبـــردی و عملیاتـــی، جبهـــه را ســـامان 
بدهیـــم؛ یعنـــی زیرســـاختی ایجـــاد شـــود کـــه مشـــخص کنـــد عناصـــر 
ــیار  ــتند. ایـــن کار بسـ ــانی هسـ ــه کسـ ــا چـ ــاز مـ ــاز و تشکل سـ جبهه سـ
ـــراد و عناصـــر مختلـــف نقـــش خـــود را  ـــن امـــر کـــه اف ســـنگین اســـت. ای
درســـت ایفـــا کننـــد، یعنـــی همـــه در یـــک حرکـــت و هرکـــدام در رســـته و 
یـــگان خـــود اقـــدام کننـــد تـــا اتفـــاق مدنظـــر بـــه وقـــوع بپیونـــدد، خواهـــان 
مدیریتـــی پیچیـــده اســـت. در جبهـــه، عناصـــر پراکنـــده و متنوع انـــد و 
ســـالیق و روش هـــای مختلـــف دارنـــد؛ بـــا ایـــن اوصـــاف اصـــاًل نمی تواننـــد 
کنـــار هـــم بنشـــینند. مگـــر اینکـــه ایـــن زنجیـــره را بتوانیـــد هماهنـــگ کنیـــد 
کـــه ایـــن یکـــی از ســـخت ترین کارهاســـت. مـــا تفکیک هـــای جـــدی بیـــن 

ـــل نشـــده ایم.  عناصـــر قائ
مـــا هـــر ســـنخی را دور هـــم جمـــع کرده ایـــم و گفته ایـــم جبهه ســـازی 
مـــا تمـــام شـــده اســـت، در حالـــی  کـــه عمـــاًل از جنـــس تدارکات چی هـــا 
جبهه ســـازی کرده ایـــم، نـــه از جنـــس آن کســـانی کـــه در کـــف می خواهنـــد 
ــبیه  شـ ــا  مـ ــازمان دهی  سـ مـــدل  ایـــن  ــی  یعنـ ــند.  باشـ ــده  توزیع کننـ
صنف ســـازی اســـت؛ صنـــف، شـــکلی از پشـــتیبان اســـت. صنـــف وقتـــی 
ـــرد، شـــاخص مطلوبیـــت تولیـــد می کنـــد، نظـــارت  در مرکـــز قـــرار می گی
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ــای  ــد، فناوری هـ ــا می دهـ ــد، صنـــف را ارتقـ ــد، صیانـــت می کنـ می کنـ
ــد  نمی توانـ کســـی  مـــی آورد.  را  عمومـــی  ــاخت های  زیرسـ و  ــد  جدیـ
به تنهایـــی خـــط تولیـــد سراســـری راه بینـــدازد، امـــا وقتـــی جمـــع وجـــود 
داشـــته باشـــد، می تـــوان خـــط تولیـــد سراســـری را راه انداخـــت. ایـــن کار 

ـــدارد. ـــع ارتباطـــی ن ـــه توزی ـــه صنـــف اســـت و ب ـــوط ب مرب
ــنخ تولیدکننـــدگان  ــا سـ بـ ــه منطقـــی توزیع کننـــدگان را  ــا چـ بـ ــا  مـ
شـــبکه کردیـــم؟ ایـــن نوعـــی اشـــتباه اســـت. وقتـــی مـــا توزیع کننده هـــا و 
تولیدکننده هـــا را بـــه ایـــن شـــکل ســـازمان دهی کردیـــم، اشـــتباه بزرگـــی 
مرتکـــب شـــدیم. ســـپس کار توزیع کننـــده، ایـــن بـــوده اســـت کـــه دائمـــاً 
بـــه دامنـــۀ خـــودش اضافـــه کنـــد. یعنـــی مثـــل تشـــکل عمـــل کند کـــه افراد 
را دائمـــاً بـــه خـــودش اضافـــه و در محـــالت یارگیـــری و گروه هـــای کوچـــک 
درســـت کنـــد، جماعت ســـازی و دوبـــاره تشکل ســـازی کنـــد. مـــا همـــه 
را از جنـــس مؤسســـه های حـــرف  دیدیـــم. می گوییـــم بلـــوغ آن مؤسســـۀ 
ــد. در  ــده باشـ ــه خـــودش تولیدکننـ ــد اینکـ کوچـــک چیســـت؟ می گویـ
حالـــی  کـــه ایـــن منطـــِق ســـازمان دهی شـــبکۀ پشـــتیبان اســـت، نـــه منطق 
ـــع مـــا بایـــد حواســـش جمـــع  ســـازمان دهی شـــبکۀ توزیـــع. شـــبکۀ توزی
باشـــد کـــه فقـــط توزیع کننـــدۀ صـــرف نیســـت و در واقـــع بایـــد خـــودش 
را تکثیـــر کنـــد، نـــه محتـــوا را. بایـــد آن هســـته ها را تکثیـــر کنـــد. مســـئلۀ 
دیگری که در ســـازمان دهی درســـت وجود دارد، تقســـیم کار اســـت. در 
صورتـــی کـــه تقســـیم کار صـــورت نگیـــرد، نمی توانیم کار جبهه ای داشـــته 

باشـــیم. حتمـــاً بایـــد تقســـیم کار انجـــام شـــود.

قرارگیری افراد در جایگاه مناسب 

ــدارد  ــزی نـ ــه چیـ ــود؛ کســـی کـ ــد شـــیء، معطـــی شـــیء نمی شـ فاقـ
نمی توانـــد بـــه دیگـــری بدهـــد. چطـــور شـــخصی را مســـئول جبهه ســـازی 
می گذاریـــم، در حالـــی  کـــه ایـــن فـــرد، آدم عملیـــات اســـت؟ اگـــر فـــردی را 
که راهبردی اســـت، مســـئول عملیات بگذاریم، آنجا را مرکز پژوهشـــی 
می کنـــد و برعکـــس اگـــر فـــرد عملیاتـــی را در مرکـــز راهبـــردی بگذاریـــم، 
آنجـــا را بـــه مرکـــز عملیاتـــی تبدیـــل می کنـــد. افـــرادی بـــا روحیـــۀ عملیاتـــی، 
جبهه ســـاز نیســـتند. ایشـــان می تواننـــد موتـــور جبهه ســـازی باشـــند؛ ولـــی 
جبهه ســـاز نیســـتند کـــه ایـــن زیرســـاخت مســـئله اســـت و همـــۀ ایـــن 

ـــه تعریـــف از خـــود برمی گـــردد.  بحث هـــا ب
وقتی که مســـئله شـــناخته شـــد، باید از کســـانی که با مســـئله حس 
گرفته انـــد و آمـــادۀ جماعت شـــدن هســـتند، دعـــوت صـــورت بگیـــرد و در 
مرحلـــۀ بعـــد نیـــز میـــدان و عرصـــه تعریـــف شـــود و آن جریـــان اجتماعـــی 
نیـــز شـــکل بگیـــرد. بـــرای اینکـــه جریانـــی اجتماعـــی، حرکـــت انقالبـــی و 
جوشـــش مؤمنانـــه و عقالنیـــت داشـــته باشـــد، در ادامـــۀ مســـیر قطعـــاً 
بـــه نخبـــگان احتیـــاج خواهیـــم داشـــت؛ خـــواص بایـــد بیاینـــد کـــه ترمـــز 
کار باشـــند. اســـتراتژی فرهنگـــی یعنـــی تعییـــن خاک ریزبندی هـــا و اینکـــه 
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هرکســـی در کجـــا قـــرار بگیـــرد. مثـــاًل فـــرض کنیـــد در حـــال حاضـــر در 
ایـــن جبهـــه می خواهیـــم معضـــل خانـــواده را حـــل کنیـــم. نقـــش ایثـــار و 
شـــهادت کجای این جبهه اســـت؟ تک تیرانداز آن کیســـت؟ فرماندهی 
محـــور را بـــه چـــه کســـی بایـــد بســـپاریم؟ عقبـــه را بـــه چـــه کســـی بدهیـــم؟ 
چـــه کســـی نیـــرو تزریـــق کنـــد؟ مـــا بایـــد اســـتراتژی طراحـــی کنیـــم. بایـــد 
بگوییـــم کـــه همـــه باشـــند و فقـــط ایـــن را قبـــول کننـــد کـــه در نقشـــۀ جبهۀ 

فرهنگـــی انقـــالب نقششـــان چیســـت. 
ــه و  ــاًل دغدغـ ــا و عناصـــری داریـــم. فـــرض کنیـــد شـــما اصـ ــا اعضـ مـ
الزامـــی بـــر تعامـــل بـــا این هـــا نداشـــته باشـــید، ولـــی ایـــن دغدغه را داشـــته 
باشـــید کـــه این هـــا خودشـــان را نســـبت یابی کننـــد؛ یعنـــی همـــه بـــه ایـــن 
توانمنـــدی برســـند کـــه نسبتشـــان را بـــا همدیگـــر پیـــدا کننـــد. اقـــدام، 
متناســـب بـــا نســـبت انجـــام می شـــود. یعنـــی مـــن بـــا پـــدرم تعاملـــی برقـــرار 
ــون  ــود. چـ ــدرم دارم تعریـــف می شـ ــا پـ ــه بـ ــبتی کـ ــه در نسـ ــم کـ می کنـ
ایشـــان پـــدر مـــن اســـت، به عنـــوان پـــدر بـــه او احتـــرام می گـــذارم. یـــک 
نفـــر رئیـــس مـــن می شـــود، نســـبت مـــن بـــا او نســـبت مرئـــوس بـــه رئیـــس 

ـــه نســـبت یابی گـــره می خـــورد.  اســـت. کار مـــا خیلـــی ب
شـــما بایـــد تـــالش کنیـــد کـــه ایـــن نســـبت یابی در جبهـــه دقیـــق باشـــد 
و اعضـــا و عناصـــر، جایـــگاه مناسبشـــان را پیـــدا کننـــد. اگـــر ایـــن اتفـــاق 
افتـــاد، هـــر حرکتـــی متناســـب بـــا آن انجـــام می شـــود. آسیب شناســـی 
ــگاه  ــر در جایـ ــه بعضـــی عناصـ ــد کـ ــان می دهـ ــا ایـــن را نشـ ــود مـ موجـ

خودشـــان قـــرار نگرفته انـــد. اینکـــه افـــراد حـــرف ایـــن قـــرارگاه و ســـتاد را 
هـــم بپذیرنـــد حـــرف دیگـــری اســـت؛ ولـــی اگـــر جبهـــه ای بخواهـــد شـــکل 
بگیـــرد، وقتـــی دقیـــق محقـــق می شـــود کـــه بدانیـــم هرکســـی، ســـر جـــای 
خـــود قـــرار گرفتـــه اســـت یـــا اینکـــه چگونـــه ســـر جـــای خـــود قـــرار می گیـــرد. 

بعـــد از آن، رتبه بنـــدی و آمـــوزش متناســـب بـــا آن مطـــرح اســـت.
مـــا بایـــد بـــه اعضـــا توانایـــی جایابـــی بدهیـــم. یعنی اگـــر بخواهیم جبهه 
شـــکل بگیـــرد، بایـــد بـــه مـــِن عنصـــر جبهـــه، چه فرد باشـــم و چه تشـــکل، 
قـــدرت جایابـــی داده شـــود. یعنـــی آن عضـــو خـــودش را در طـــول و عـــرض 
تاریـــخ پیـــدا کنـــد، در طـــول و عـــرض میـــدان مبـــارزه پیـــدا کنـــد. ایـــن 
قـــدرت جایابـــی را بـــه او بدهیـــم و بگوییـــم تـــو جایـــگاه خـــودت را پیـــدا کـــن. 
ـــی و توانمنـــدی نســـبت یابی  ـــز توانمنـــدی جایاب ـــی و نی  اساســـاً جایاب
در جبهه ســـازی مســـئلۀ مـــا نیســـت. مـــا پنجـــاه ســـال دیگـــر هـــم کـــه جلـــو 
برویـــم، گاهـــی به طـــور طبیعـــی، پروســـه، مســـئلۀ مـــا را بـــه توانمنـــدی 
جایابـــی تبدیـــل می کنـــد. ولـــی شـــاید تـــا پنجاه ســـال دیگر هم به مســـئلۀ 
ما تبدیل نشـــود. نمی گوییم این مســـئله در کوتاه مدت شـــدنی اســـت، 
امـــا بایـــد بـــرای مـــا، بـــه مســـئله تبدیـــل شـــود. دربـــارۀ جبهه شـــدن، اگـــر 
در دوم اردیبهشـــت فرمـــان جبهه ســـازی صـــادر نمی شـــد، احتمـــاالً در 
فرآینـــد طوالنی تـــری جبهـــه تشـــکیل می دادیـــم؛ یعنـــی ایـــن ضرورت هـــا 

مـــا را بـــه نقطـــه ای کـــه بایـــد جبهـــه شـــویم، می رســـاند. 
آقا برای جبهه شدن، فرمان جبهه سازی صادر کردند که اعضای بنیاد 
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خاتم االوصیاء)عج(  جریان جبهه شدن را عمالً تسهیل و تسریع کنند، 
نه اینکه چیزی را محقق کنند که اصالً امکان وقوع ندارد! مقصود 
این است که باید تذکری برای ما نمود یابد؛ چراکه این جبهه سازی 
بدون اینکه ما در نظام مناسبات کار کنیم و قدرت نسبت یابی داشته 
باشیم، شدنی نیست. اگر کسی بپرسد که آیا این مسئله به زودی 
محقق می شود، باید بگوییم که در کوتاه مدت اصالً شدنی نیست؛ 
ولی اگر به مسئله ای برای ما تبدیل شد، ما شروع به کار می کنیم. به 

هر حال نسبت یابی را مسئلۀ خودمان می دانیم. 
ــا توانمنـــدی جایابـــی نافـــی  ــه آیـ ــود دارد کـ ــم وجـ ــری هـ ــؤال دیگـ سـ
فرماندهـــی می شـــود؟ بایـــد گفـــت کـــه ایـــن مســـئله نافـــی فرماندهـــی 
نمی شـــود و نمی گویـــد فرمانـــده نمی خواهیـــم. زمانـــی شـــما فرمانـــده را 
در ایـــن مقـــام می آوریـــد کـــه بـــرای تک تـــک اجـــزاء، مأموریـــت تعریـــف 
کنـــد. زمانـــی او را باالتـــر می بریـــد؛ مثـــاًل در جایـــگاه معنویـــت، اخـــالق، 
خودســـازی و تولیـــد. یعنـــی کالن گفتمـــان را ابرحـــرف را مطـــرح می کنـــد 
و افـــراد بایـــد نســـبت خودشـــان را پیـــدا کننـــد. ایـــن را بپذیریـــم کـــه در 
ایدئال تریـــن حالـــت هـــم امـــکان نـــدارد جایابـــی همـــۀ اجـــزای جبهـــه دقیق 

باشـــد و بـــرای تنظیمـــات درســـت، حتمـــاً فرمانـــده الزم اســـت.
تنظیماتـــی هـــم در میـــدان الزم اســـت. اینکـــه می فرماینـــد »اصبـــروا 

و صابـــروا و رابطـــوا«1  یکـــی از تعابیـــرش ایـــن اســـت. مـــا »رابطـــوا« را بـــه 
ربـــاط الخیـــل برمی گردانیـــم کـــه می فرماینـــد در آرایـــش جبهـــه ای و در 
برابـــر دشـــمن، شـــانه هایتان را طـــوری در کنـــار هـــم و بـــه هم تکیه بدهید 
ــا این طـــرف و آن طـــرف  ــو بـ ــد. نســـبت تـ ــرای ورود نباشـ ــه ای بـ ــه روزنـ کـ
خـــودت ایـــن اســـت. یعنـــی تـــو نبایـــد اجـــازه بدهـــی کـــه روزنـــه ای بـــرای ورود 
وجـــود داشـــته باشـــد. مـــن بیـــن ایـــن دو نفـــر قـــرار دارم. اگـــر ایـــن دو نفـــر 
جلـــو رفته انـــد، مـــن بایـــد چـــه کنـــم؟ در ایـــن مـــدل می گویـــد تـــو هـــم بایـــد 
جلـــو بـــروی؛ چـــون اگـــر جلـــو نـــروی، روزنـــه ایجـــاد شـــده اســـت. اگـــر ایـــن دو 
نفـــر عقـــب آمدنـــد، تـــو هـــم بایـــد عقـــب بیایـــی. حرکـــت متناســـب انجـــام 
می شـــود. حتمـــاً بایـــد کســـی باشـــد کـــه همـــۀ حـــرکات مـــا را تنظیـــم کند و 
بگویـــد تـــو کتـــاب چـــاپ کـــن، تـــو فیلـــم تولیـــد کـــن، تـــو فـــالن کار را بکـــن. 
ــم  ــار هـ ــه اختیـ ــۀ آتـــش بـ ــم ثانویـ ــر همیـــن حکـ ــی بـ ــا حتـــی مبتنـ مـ
ـــار  ـــه اختی ـــد آتـــش ب ـــه شـــما گفتن ـــم. ب ـــاز داری ـــی نی ـــه توانمنـــدی جایاب ب
هســـتید، شـــما بـــا چـــه ابـــزار و چـــه توانایـــی می توانیـــد آتـــش بـــه اختیـــار 
باشـــید؛ بـــا توانایـــی جایابـــی. آتـــش بـــه اختیـــار بـــرای مـــن و شـــما یـــک 
شـــرط دارد و آن هـــم اینکـــه مـــا جـــای خودمـــان را پیـــدا کـــرده باشـــیم. 
وقتـــی مـــن جـــای خـــودم را پیـــدا کـــردم، قـــدرت جایابـــی و اقـــدام متناســـب 
بـــا جایابـــی را دارم. بـــه شـــما می گوینـــد حـــاال بـــرو کارت را انجـــام بـــده. 

1. آل عمران، ۲۰۰.
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اصـــاًل تـــو آتـــش بـــه اختیـــاری و می توانـــی کارت را انجـــام بدهـــی. امـــا اگـــر 
ایـــن قـــدرت جایابـــی را نداشـــته باشـــم، امـــکان دارد آتـــش بـــه اختیـــار مـــن 
هـــم آتـــش بـــه اختیـــار دقیـــق و نقطه زنـــی نباشـــد. کســـی کـــه خـــودش را 
در هندســـۀ جبهه و هندســـۀ منازعه پیدا نکند، ممکن اســـت آتشـــش 

ســـمت نیروهـــای خـــودی بیایـــد.
نکتـــۀ دیگـــر در بحـــث جایابـــی ایـــن اســـت کـــه بـــه فـــرد ایـــن قـــدرت 
ــام بدهـــد؛ یعنـــی فـــرد  ــر جایابـــی انجـ را بدهنـــد کـــه حرکـــت مبتنـــی بـ
جـــای خویـــش را پیـــدا کـــرده اســـت. دشـــمن یـــک متـــر ســـمت راســـت 
ــد ســـمت  ــه بایـ ــد، بلکـ ــد جلویـــش را بزنـ ــرد نبایـ اوســـت، پـــس آن فـ
راســـتش را بزنـــد! یـــا اینکـــه دشـــمن ســـمت چـــپ اوســـت و بایـــد ســـمت 
چـــپ را بزنـــد. شـــخص قـــدرت جایابـــی پیـــدا کـــرده اســـت؛ یعنـــی جـــای 
ـــه  ـــگاه خـــودش را نســـبت ب ـــه دشـــمن و حتـــی جای خـــودش را نســـبت ب
هم میدانی هایـــش پیـــدا کـــرده اســـت. اگـــر بگوییـــم تقریباً قـــدرت جایابی 
نداریـــم اغـــراق نکرده ایـــم؛ ولـــی مســـامحتاً می گوییـــم قـــدرت جایابـــی مـــا 
دچـــار ضعـــف جـــدی اســـت و اقـــدام متناســـب بـــا قـــدرت جایابـــی هـــم 

ــام نمی دهیـــم.  انجـ

گفتار پنجم:  عملیات
عملیـــات در جبهـــه چـــه جایگاهـــی دارد؟ چطـــور بایـــد چیـــده شـــود؟ 
ــد  بایـ ــه  ــود؟ چگونـ ــام شـ انجـ ــی  ــه محورهایـ ــول چـ ــد حـ بایـ ــات  عملیـ

ـــه آن هـــا  ـــد ب ـــات کنیـــم؟ این هـــا ســـؤاالت مهمـــی هســـتند کـــه بای عملی
ــات  ــازی، عملیـ ــه در جبهه سـ ــود. یـــک مرحلـ پاســـخ مناســـب داده شـ
مشـــترک اســـت. عملیات مشـــترک زمینۀ ایجاد جبهه اســـت. عملیات 
تقویت کننـــده و کامل کننـــدۀ جبهـــه اســـت و باعـــث می شـــود کـــه جبهـــه 

قـــوی شـــود.
کار مشـــترک بـــرای زمانـــی اســـت کـــه حـــوزۀ مشـــترک وجـــود دارد. در 
بعضـــی از موضوعـــات ایـــن مســـئله مطرح شـــدنی اســـت و در بعضـــی 
موضوعـــات نـــه. به عنـــوان مثـــال، کســـانی کـــه در زمینـــۀ خانـــواده کار 
می کردنـــد، امـــا نگاهشـــان بـــه خانـــواده مشـــترک نبـــود، نتیجـــۀ مطلوبـــی 

نمی گرفتنـــد.
ــر  ــازی قوی تـ ــود، جبهه سـ ــاد شـ ــترک زیـ ــات مشـ ــداد عملیـ ــر تعـ اگـ
ــال  ــۀ ایدئـ ــترک نقطـ ــات مشـ ــداد عملیـ ــه. تعـ ــم نـ ــود؟ می گوییـ می شـ
دارد و نقطـــۀ اپتیمـــم. اگـــر عملیـــات مشـــترک از حـــدی بیشـــتر باشـــد 
بـــه مجموعه هـــا ضربـــه می زنـــد؛ یعنـــی دیگـــر مجموعـــه بـــه کار خـــودش 
نمی رســـد و نبایـــد این طـــور شـــود. اگـــر هـــم از حـــدی پایین تـــر باشـــد، آن 
کار عملیاتـــی مشـــترکی کـــه ظرفیـــت آن را داشـــته اند، انجـــام نداده انـــد 
و جبهـــه بـــه ایدئـــال خـــودش نرســـیده اســـت. در نتیجـــه، ایـــن مســـئله بنـــا 

ـــر ظرفیـــت موجـــود در همـــان جـــا، تعریـــف می شـــود. ب
در عملیـــات مشـــترک قـــرار نیســـت کـــه لزومـــاً اعضـــا کنـــار هـــم باشـــند. 
هرکســـی در شـــهر خـــودش، در جـــای خـــودش آن کار را انجـــام می دهـــد 
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و عملیـــات صـــورت می گیـــرد، چـــون مشـــغول زدن یـــک نقطـــه هســـتند. 
در ایـــن صـــورت بهتـــر اســـت بـــرای اینکـــه بتواننـــد هرچـــه بیشـــتر آن نقطۀ 
مدنظـــر را بزننـــد، هرقـــدر کـــه می توانیـــم تـــوان و ظرفیـــت آن یگان هـــا و 
مجموعه هـــا را بیشـــتر کنیـــم. در عملیات هـــای مشـــترک الزم نیســـت 
حتمـــاً همـــه فعالیـــت یکســـانی را انجـــام دهنـــد؛ هرکســـی بایـــد قســـمتی 
ــه  ــات توجـ ــاد عملیـ ــۀ ابعـ ــه همـ ــد بـ ــا بایـ ــد. مـ ــام بدهـ از آن کار را انجـ
کنیـــم؛ یعنـــی هـــم بـــه محتـــوا و مخاطـــب و هـــم بـــه تولیـــدات گوناگـــون و 

بهره برداری هـــا دقـــت کنیـــم.
بـــرای رســـیدن بـــه خودبـــاوری در مجموعه هـــا ابتـــدا بایـــد چنـــد عملیات 
کوچـــک تعریـــف شـــود، بـــه ایـــن منظـــور کـــه عناصـــر آگاه شـــوند کـــه 
می تواننـــد فعالیـــت جبهـــه ای انجـــام دهنـــد و مؤثـــر باشـــند. عملیـــات 
موفـــق هرچنـــد کوچـــک باشـــد، کمک کننده اســـت. اهداف بلنـــد و بزرگ 
عملیات هـــای بزرگـــی را رقـــم می زننـــد. الزم اســـت بـــرای عملیات هـــای 

بـــزرگ، طراحی هـــای ویـــژه انجـــام شـــود و عملیـــات واقعـــی باشـــد.

گفتار ششم: موازی کاری 
ــاًل  ــم؛ مثـ ــای متشـــکلی داریـ ــاختارهای حاکمیتـــی، نهادهـ ــا در سـ مـ
ســـازمان تبلیغـــات، وزارت ارشـــاد، حـــوزۀ هنـــری، اتحادیـــۀ انجمن هـــای 
اســـالمی، همـــه هســـتند. مـــا تشـــکیالت درســـت کرده ایـــم، امـــا بـــه ایـــن 
دلیـــل کـــه آن هـــا را به شـــکل شـــبکه ای به هم پیوســـته قـــرار نداده ایـــم، 

ناکارآمـــد هســـتند؛ چراکـــه آن هـــا همـــواره در حـــال رقابـــت بـــا هم هســـتند 
و کارهـــای یکدیگـــر را خنثـــی می کننـــد. ایـــن مســـئله باعـــث می شـــود 
روزبـــه روز از آن هـــدف و مطلوبـــی کـــه بایـــد بـــه آن برســـیم، دورتـــر شـــویم 
و باعـــث هدررفتـــن هزینه هـــا و این همـــه امکاناتـــی شـــویم کـــه نظـــام در 

ایـــن حوزه هـــا هزینـــه می کنـــد.
به طـــور مثـــال، ارگان یـــا نهـــاد یـــا ســـازمان و اداره ای به تازگـــی می خواهد 
پژوهشـــی در زمینـــه ای انجـــام دهـــد. ایـــن ارگان وقتـــی بـــه ارگان دیگـــری 
ـــق را  ـــد، متوجـــه می شـــود کـــه ارگان دیگـــر همـــان تحقی مراجعـــه می کن
ســـال قبـــل انجـــام داده اســـت؛ یعنـــی کار انجـــام شـــده و اگـــر آن هـــا نیـــز 
ایـــن پژوهـــش را انجـــام دهنـــد، مـــوازی کاری اتفـــاق می افتـــد. در اینجـــا 
مـــردم یـــا فعـــاالن فرهنگـــی ذی نفع انـــد کـــه اگـــر ایـــن مـــوازی کاری انجـــام 
نگیـــرد، نفـــع آن به طـــور کامـــل بـــه آن هـــا می رســـد. ایـــن مثالـــی بـــود کـــه 
در ارگان هـــا اتفـــاق می افتـــد. ایـــن رخـــداد در عناصـــر فعـــال فرهنگـــی و 

مردم خیلی روشن است. 

گفتار هفتم:  تسهیل گری
اگـــر ارگان هایـــی کـــه به عنـــوان نهـــاد انقـــالب اســـالمی ایجـــاد شـــده 
بودنـــد، کارشـــان را بـــه نحـــو درســـت انجـــام می دادنـــد و عنوان تســـهیل گر 
در فضـــا را دارا می بودنـــد و نیـــز اجـــازه می دادنـــد جبهه هـــای مردمـــی و 
تشـــکل های مردمـــی کار خودشـــان را بـــه کمـــک آن هـــا انجـــام دهنـــد، 
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ــاد  ــه تشـــکیل بنیـ ــتیم، بـ ــازی نداشـ ــۀ فرهنگـــی نیـ ــه تشـــکیل جبهـ بـ
ــده  ــاد شـ ــا ایجـ ــون ایـــن نهادهـ ــتیم؛ چـ ــازی نداشـ ــج(  نیـ خاتم االوصیاء)عـ

ـــد.  ـــن کارهـــا را انجـــام دهن ـــد کـــه ای بودن
ــۀ فرهنگـــی  ــا را به ســـمت تشـــکیل جبهـ ــا مـ ناامیـــدی از ایـــن فضـ
ــد  ــه نیروهایـــی ماننـ ــد کـ ــروع شـ ــا از وقتـــی شـ ــوق داد. مشـــکل مـ سـ
جهـــاد ســـازندگی کـــه ایجـــاد شـــده بودنـــد و در روســـتاها تســـهیل گری 
می کردنـــد، بـــرای اینکـــه اتفاقاتـــی بیفتـــد و نتایجـــی حاصـــل شـــود، بعـــد 
از جنـــگ بـــه وزارتخانـــه تبدیـــل شـــدند. وقتـــی بـــه وزارت تبدیـــل شـــدند، 
کم کـــم تصدی گـــری جـــای تســـهیل گری را گرفـــت و ایـــن بـــه  هـــر حـــال 
آفاتـــی دارد. ایـــن وضعیـــت بـــه نظـــارت نیـــاز دارد، وقتـــی نظـــارت نباشـــد، 
وقتـــی عیب یابـــی نشـــود و نیـــز اگـــر ایـــن فراینـــد بـــه فراینـــد اداری ِصـــرف 

تبدیـــل شـــود، کم کـــم از حیـــز انتفـــاع1  ســـاقط می شـــود. 
مـــا در راســـتای جبهه ســـازی اگـــر نخواهیـــم تصدی گـــری کنیـــم 
بایـــد تســـهیل گری کنیـــم. چگونـــه تســـهیل گری انجـــام می شـــود؟ 
یکـــی از لوازمـــش ایـــن اســـت کـــه مـــا نیازهـــای تشـــکل ها و عناصـــر 
و بدنـــۀ جبهـــه را بشناســـیم و متناظـــر بـــا آن نیازهـــا تســـهیل گری 

کنیـــم.
1. یکی از نیازها، نیازهای اداری است. 

ــهیل گری در  ــوز اســـت. تسـ ــه و مجـ ــه وجهـ ــاز بـ ــر، نیـ ــاز دیگـ 2. نیـ
وجهـــه دادن و مجـــوزدادن، بـــه همـــه کمـــک می کنـــد. داســـتان مجـــوز 

1. محل بهره برداری.

خیلـــی جـــدی  اســـت؛ چـــون بـــر وجهـــه تأثیرگـــذار اســـت. در اصـــل مجـــوز 
ــه دادن اســـت.  جزئـــی از وجهـ

3. نوع دیگر نیازها، نیازهای مشاوره ای است.
4. همـــۀ عناصـــر جبهـــه نیـــاز دارنـــد بداننـــد کار تشـــکیالتی را بایـــد 
ــا را تمکیـــن  ــام بدهنـــد، چگونـــه می تواننـــد حرف هـــای آقـ چگونـــه انجـ
کننـــد و مســـائلی از ایـــن قبیـــل. بنابرایـــن در انتقـــال محتـــوا و ایـــده و 

ــاز بـــه تســـهیل گری داریـــم. راهبـــرد نیـ
5. از دیگـــر نیازهـــا ایـــن اســـت کـــه مـــا بـــه نظـــام مســـائل نیازمندیـــم. 
مثـــاًل در خصـــوص مدرســـه، هیچ کســـی نظـــام مســـائل درســـتی احصـــا 
نکـــرده اســـت. تســـهیل گری در راســـتای رســـیدن بـــه نظـــام مســـائل در 

ـــن کارهاســـت.  موضوعـــات مختلـــف یکـــی از مهم تری

گفتار هشتم:  حرکت های اقتضایی 
یکـــی از مســـائل مهـــم و بحث برانگیـــز جبهـــه، مســـئلۀ حرکت هـــای 
اقتضایـــی بیـــش از حـــد اســـت کـــه غالبـــاً بـــر اهـــداف کلـــی اولویـــت داده 
می شـــوند. در واقـــع مـــا هـــدف کلـــی را کـــه همـــان جبهه ســـازی اســـت، 
ــه  ــتیم کـ ــرگرم هسـ ــغول و سـ ــه حرکت هایـــی مشـ بـ ــم و  ــار نهادیـ کنـ
به صـــورت مقطعـــی انجـــام می شـــوند و معلـــوم نیســـت کـــه چقـــدر بـــه 
جبهه ســـازی کمـــک کننـــد! ایـــن حرکت هـــا خـــوب و الزم هســـتند، امـــا 
نبایـــد به قـــدری بـــه ایـــن امـــور پرداختـــه شـــود کـــه موجـــب فراموشـــی و 
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غفلـــت از هـــدف کلی تـــر شـــوند. ایـــن ســـخن به معنـــای کنارگذاشـــتن 
حرکت هـــای اقتضایـــی نیســـت. بلکـــه بیـــن پرداختـــن بـــه هـــدف کلـــی و 

انجـــام حرکت هـــای اقتضایـــی مـــرزی قـــرار دارد. 
مواقعـــی اســـت کـــه اگـــر حرکـــت اقتضایـــی انجـــام ندهیـــم، فرصـــت 
ــای  ــه اقتضـ ــم داد و بـ ــوع را از دســـت خواهیـ ــه آن موضـ ــن بـ پرداختـ
ـــع پرداختـــن  ـــد مان ـــد انجـــام شـــود. امـــا نبای ضـــرورت کشـــور، آن کار بای
بـــه هـــدف کلـــی شـــود. گِله هایـــی از طـــرف دوســـتان جبهـــه در زمینـــۀ 
ـــاد بـــه ســـتادهای جبهـــه وجـــود دارد  محول کـــردن کارهـــای اقتضائـــی زی
کـــه ادعـــا می شـــود، ایـــن دســـتورها بعضـــاً مانـــع گام نهـــادن در مســـیر 

ــوند.  می شـ ــازی  جبهه سـ

گفتار نهم:  تعدد شیوه های اجرایی برای جبهه سازی
را  ــه  جبهـ ــه  کـ ــویم  می شـ موفـــق  ــازی  جبهه سـ ــر  امـ در  زمانـــی  ــا  مـ
متناســـب بـــا موقعیـــت خـــاص هـــر منطقـــه و هـــر موضـــوع طراحـــی کنیم؛ 
زیـــرا وضعیـــت هرکـــدام از ایـــن مناطـــق و موضوعـــات، از زمیـــن تا آســـمان 
بـــا همدیگـــر متفـــاوت اســـت و اصـــاًل نمی توانیـــم نســـخۀ واحـــدی بـــرای 
همـــۀ آن هـــا بپیچیـــم. بـــرای مثـــال اگـــر مـــا در اســـتانی فعالیـــت موفقـــی 
انجـــام بدهیـــم، دلیـــل نمی شـــود کـــه در اســـتان دیگـــری هـــم همـــان کار 
بـــا موفقیـــت صـــورت پذیـــرد، چنیـــن چیـــزی شـــدنی نیســـت. مدل هـــای 
اجرایـــی در موضوعـــات و نقـــاط مختلـــف بـــا همدیگـــر فـــرق می کننـــد. 

مدلـــی کـــه در شـــبکۀ هیئـــت وجـــود دارد، لزومـــاً در حـــوزۀ خانـــواده موفـــق 
نیســـت و مدلـــی کـــه در بحـــث خانـــواده بـــه کار می گیریـــم، در بحـــث 

قرآنـــی به درســـتی اجـــرا نمی شـــود.
در برخـــی اســـتان ها بـــا موضوعـــی مواجـــه می شـــویم که اصالً تشـــکلی 
با رویکرد انقالبی در آن موضوع وجود ندارد. در آن اســـتان، مدل کار 
خیلـــی متفاوت تـــر از جایـــی اســـت کـــه تشـــکل های انقالبی اســـتخوان دار 
در آن موضـــوع وجـــود دارنـــد یـــا در جایـــی کـــه ایـــن تشـــکل ها و عناصـــر 
بـــا هـــم ارتبـــاط نـــدارد. بایـــد کاری کنیـــم کـــه این هـــا در کنـــار هـــم قـــرار 
بگیرنـــد و ارتبـــاط ایجـــاد شـــود. بعـــد دغدغه هـــای مشـــترک قابل طـــرح را 
در میان بگذاریم و این ارتباط به کار و عملیات مشـــترک منجر شـــود. 
پـــس اقتضـــای اســـتانی بـــا اســـتان دیگـــر و اقتضـــای موضوعی بـــا موضوع 

دیگـــر متفـــاوت اســـت. 
یکـــی از نقـــاط ضعـــف جبهـــه در شـــیوه های اجرایـــی ایـــن اســـت کـــه 
ــاظ  ــه به لحـ ــا و نـ ــاظ چارچوب هـ ــرای کل صف هایـــش به لحـ ــتاد بـ سـ
ــد آن  ــئله ماننـ ــد. ایـــن مسـ ــزی می کنـ ــوا، یـــک مـــدل برنامه ریـ محتـ
ــۀ  ــرای آن بودجـ ــدارد و بـ ــود نـ ــه وجـ ــتان خانـ ــه در یـــک اسـ اســـت کـ
پنجـــره در نظـــر می گیرنـــد! در حالـــی  کـــه در و پنجـــره الزم نـــدارد و 
مجبـــور اســـت برگشـــت بدهـــد، چـــون زیرســـاخت ها وجـــود نداشـــته 
اســـت. ولـــی اســـتان دیگـــری چارچـــوب چهـــار خانـــه را هـــم دارد و همـــۀ 
ــای  ــه مدل هـ ــر نقطـ ــد. هـ ــد نصـــب کنـ ــا را می توانـ آن در و پنجره هـ
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اجرایـــی متناســـب بـــا خـــودش را می خواهـــد. ایـــن مدل هـــا هـــم قطعـــاً 
ــوان گفـــت  ــتند. می تـ ــاط مختلـــف نیسـ ــرای نقـ مـــدل مشـــخصی بـ
ــا  ــر ایده پردازهـ ــم و اگـ ــوری داریـ ــاًل تک محـ ــناریوهای کامـ ــا سـ ــه مـ کـ
ــد  ــان، مـــدل خوبـــی تولیـ ــای خودشـ ــه جغرافیـ ــر بـ ــه ای، ناظـ در جبهـ
کـــرده باشـــند و مـــا بخواهیـــم ایـــن مـــدل را بـــه ســـایر نقـــاط پیشـــنهاد 
ـــا  ـــه اقتضائـــات خـــاص آن نقطـــه ی بدهیـــم، بایـــد حتمـــاً حواســـمان ب

موضـــوع باشـــد. 

گفتار دهم:  ایجاد زمینۀ فعالیت عناصر
در جبهـــۀ فرهنگـــی انقـــالب اســـالمی، بایـــد زمینـــۀ فعالیـــت اقشـــار 
و عناصـــر مختلـــف جامعـــه جهـــت تأثیرگـــذاری بیشـــتر فراهـــم شـــود. از 
طرفـــی هـــم نبایـــد کســـی را از قطـــار انقـــالب بیـــرون رانـــد. وظیفـــۀ مـــا 
ایـــن اســـت کـــه ســـراغ همـــه برویـــم و همـــه را دعـــوت کنیـــم؛ کمـــا اینکـــه 
َّـــهِ َمثنـــی  ـــد متعـــال همـــه را دعـــوت کـــرده اســـت: »أَن تَقومـــوا لِل خداون
ـــروا«1 ، مـــا نیـــز بایـــد ســـعی کنیـــم در جبهـــۀ فرهنگـــی  وَفــُـرادی ثــُـمَّ تَتَفَکَّ

ـــم.  انقـــالب ســـراغ همـــه بروی
ــه  ــود کـ ــن بـ ــی انقـــالب ایـ ــۀ فرهنگـ ــا در جبهـ ــتباهات مـ ــی از اشـ یکـ
قله ســـازی کردیـــم؛ از فرمایش هـــای بـــزرگان و رهبـــر انقـــالب اســـتفاده 
کردیـــم و هیئـــت طـــراز و مســـجد طـــراز و شـــاخصه هایی تعریـــف کردیـــم. 
هرکســـی خـــودش را بـــا آن خط کـــش اندازه گیـــری کـــرد. در هـــر شـــهری، 

1. سبأ آیه ۴۶.

فـــردی گفـــت مســـجد طـــراز منـــم. ایـــن مســـجد طـــراز و ایـــن هیئـــت طـــراز 
و ایـــن مؤسســـۀ طـــراز ســـبب شـــد آن کســـی کـــه خـــودش را در قدوقامـــت 
آن هـــا نمی دیـــد، خـــودش را از آن دایـــره جـــدا کنـــد و بگویـــد مـــن کاری 
بـــرای انجـــام دادن و مؤثربـــودن نـــدارم، چـــون آن هـــا دنبـــال ســـطح طـــراز 

می گردنـــد و بـــرای رســـیدن بـــه ایـــن ســـطح هزینـــه می کننـــد.
این موضوع در برنامه ها زیاد دخیل است و موجب ایجاد احساس 
ناامیدی در بقیه می شود. ما باید کاری کنیم آن معلول یا آن فلج هم 
اندازۀ خودش جوشش داشته باشد و وارد میدان شود. درست است 
پا ندارد یا از چشم عاجز است، درست است یال و کوپالی ندارد، ولی 
به اندازۀ ظرفیت خودش می تواند وارد شود و به اندازۀ خودش می تواند 
دیگران را تحریک کند، تحریض کند تا بیایند و در این جهاد شرکت 
اکرم چطور عمل می کرد.  پیغمبر  نگاه کنیم می بینیم  اگر  کنند. 
عبدالله بن مسعود نه قدوقواره ای داشت و نه زور بازویی داشت و نه 
اسلحه ای. همسرش به او گفت داری می روی دست خالی نرو، این 

کارد آشپزخانه را ببر.
تـــا ایـــن حـــد حضـــرت درســـت عمـــل کـــرده بودنـــد و درســـت 
جبهه ســـازی کـــرده بودنـــد و عرصـــه را درســـت پهـــن کـــرده بودنـــد کـــه 
عبدالله بن مســـعود هـــم بـــرای خـــودش جایگاهـــی می بینـــد، خـــدا 
او را می بینـــد. گفتـــه می شـــود همیـــن شـــخص بـــا کاردِ کُنـــدش ســـر 
از تـــن ابوجهـــل جـــدا کـــرد. روزِی او بـــود. ابوجهـــل گفـــت برویـــد مـــرد 
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جنگـــی بیاوریـــد، پهلـــوان نامـــداری بیایـــد ســـر مـــن را جـــدا کنـــد، چـــرا 
تـــو نشســـته ای روی ســـینۀ مـــن! عبدالله بن مســـعودها می تواننـــد 
بـــا کارد آشـــپزخانه بـــه ایـــن جبهـــه بیاینـــد. هشـــت ســـال دفـــاع 
مقـــدس این طـــور بـــود. پیرمـــردی در صحنـــه می آمـــد، تایـــد مـــی آورد 
و اهـــدا می کـــرد، می گفـــت ایـــن هـــم ســـهم مـــن. پیغمبر)ص(فرمـــود: 
ـــو به انـــدازۀ  ـــو به انـــدازۀ خرمـــا، ول ـــاد بـــه افطـــاری دادن ول »بـــر شـــما ب
نیـــم خرمـــا، یـــک لیـــوان شـــربت، نصـــف لیـــوان آب.« تـــو بیـــا خـــودت 
بـــده، هـــر چقـــدر  افطـــاری  بـــده،  قـــرار  را جـــزو احســـان کنندگان 
می توانـــی. ولـــی ایـــن موجـــودات طـــراز، راه را بـــرای آمـــدن بقیـــه ســـد 

کردنـــد. 

گفتار یازدهم:  هم افزایی 
عناصـر و مجموعه هـا بـه شـبکه ای احتیـاج دارنـد کـه در آن بتواننـد 
از سـالیق همدیگـر اسـتفاده کننـد. جمع شـدن بـا هـدف هم افزایـی 
بایـد اتفـاق بیفتـد. بایـد تعریف شـود که مـا چـه آورده ای برای همدیگر 
خواهیـم داشـت؛ زیـرا ممکـن اسـت ایـن سـؤال مطـرح شـود مـا کـه 
هدفمان مشترک است، چه دلیلی دارد دور هم بنشینیم و با یکدیگر 
تعامـل داشـته باشـیم. ایـن کار چـه توفیقـی بـرای تک تـک اعضـا دارد؟ 
بـه همیـن دلیـل اول بایـد مشـخص کنیـم کـه بـا این جمع شـدن ها چه 
اتفاقـی می افتـد و مـا به عنـوان تشـکیالت چـه خدماتی می توانیـم ارائه 

بدهیم و تک تک افراد چه خدماتی می توانند به یکدیگر ارائه بدهند.
متأســـفانه هنـــوز از ظرفیت هـــای یکدیگـــر اطـــالع نداریـــم. اگـــر مـــا 
ــه می دادیـــم، خیلـــی از مشـــکالت را حـــل  ــر تشـــکیل جبهـ ــا همدیگـ بـ
ـــا ظرفیت هـــای  می کردیـــم. ظرفیت هایـــی کـــه در یـــک اســـتان اســـت، ب

موجـــود در اســـتان دیگـــر متفـــاوت اســـت. 
ــا بهره گیـــری  ــد و بـ ــای متفاوتـــی دارنـ ــتان ها ظرفیت هـ ــا و اسـ گروه هـ
از ظرفیت هـــای یکدیگـــر در نواقـــص می تواننـــد مشکالتشـــان را رفـــع 
کننـــد؛ یعنـــی بـــا همیـــن هم افزایـــی و ارتبـــاط و جبهه ســـازی، خیلـــی از 
مشـــکالت را شـــاید بتوانیـــم راحـــت حـــل کنیـــم و البتـــه هنـــوز بـــه ایـــن 

نقطـــه نرســـیده ایم. 

گفتار دوازدهم:  رصد و شناسایی و پایش جبهۀ خودی 
مـــا بایـــد مـــدام جبهـــۀ خـــودی را رصـــد و شناســـایی و پایـــش کنیـــم. 
یعنـــی پیوســـته، هـــم بایـــد ظرفیت هـــای جدیدمـــان را بشناســـیم و هـــم 
ــا  ــیم. بـ ــود دارد، بشناسـ ــه وجـ ــاط قـــوت و ضعف هایـــی را کـ ــۀ نقـ همـ
شناســـایی ایـــن نقـــاط بتوانیـــم بـــرای نقـــاط ضعـــف چـــاره ای بیندیشـــیم، 
آن هـــا را اصـــالح و تقویـــت کنیـــم و نقـــاط قـــوت را نیـــز تقویـــت کـــه در 
هنـــگام لـــزوم دقیقـــاً بدانیـــم کجـــا و چـــه توانـــی داریـــم. ایـــن مســـئله باعث 
ـــاًل  ـــم؛ مث ـــزی و اولویت ســـنجی کنی ـــم برنامه ری ـــر بتوانی می شـــود مـــا بهت
اگـــر اولویـــت اولمـــان مســـئله ای بـــود کـــه مدتـــی بعـــد متوجـــه شـــدیم هیـــچ 



183

هه
جب

ت 
یری

مد

توانـــی در آن خصـــوص نداریـــم، طبیعتـــاً در آن زمـــان نمی تـــوان دربـــارۀ 
آن مســـئله عملیـــات انجـــام داد، بلکـــه بایـــد روی موضـــوع دیگـــری که در 
حـــال حاضـــر تـــوان آن را داریـــم ســـرمایه گذاری کنیـــم و در کنـــار آن بـــرای 

جبـــران ایـــن کاســـتی و نقصمـــان نیـــز برنامه ریـــزی و آن را رفـــع کنیـــم.
یکی از لوازم اولیۀ جبهه ســـازی شناســـایی اســـت؛ شناســـایی عناصر 
در هـــر موضوعـــی. یکـــی از مســـائلی کـــه بـــرای وجـــود جبهـــه و تشـــکیل 
جبهـــه اهمیـــت دارد، ایـــن اســـت کـــه مـــا بدانیـــم در هـــر موضـــوع چنـــد 
ـــه تعـــدادی  ـــا ب ـــم، تعدادمـــان چقـــدر اســـت، اصـــاًل آی ـــای کار داری نفـــر پ
ــد  ــدا بایـ ــا در ابتـ ــه. مـ ــا نـ ــه را تشـــکیل داد یـ ــوان جبهـ ــه بتـ ــد کـ می رسـ
ظرفیـــت موجـــود بـــرای ایجـــاد جبهـــه را شناســـایی کنیـــم؛ چـــون ممکـــن 
اســـت شـــمای نوعـــی یـــا جمعـــی محـــدود، تصمیـــم بگیرنـــد کـــه جبهـــه ای 
تشـــکیل بدهنـــد، در حالـــی کـــه ایـــن جبهـــه هیـــچ ِعـــده و ُعـــدۀ دیگـــری 
بـــه غیـــر از ایـــن افـــراد نـــدارد و ممکـــن اســـت افـــراد بیرونـــی و خـــارج از 
ایـــن محـــدوده وجـــود نداشـــته باشـــند. بـــرای همیـــن، مـــا اول بایـــد دنبـــال 
ایـــن باشـــیم کـــه بفهمیـــم چنـــد نفـــر و کجـــا هســـتیم. وجـــود ایـــن افـــراد 

ــم اســـت. ــود مهـ به خودی خـ
یکـــی از وظایـــف مـــا رصدکـــردن اســـت و اگـــر قـــرار باشـــد به صـــورت 
ــر ایـــن کار  ــه اگـ ــود؛ البتـ ــد بـ ــر خواهـ ــد، هزینه بـ ــاق بیفتـ ــازمانی اتفـ سـ
ــرد رســـمی در کار  ــد فـ ــد رســـمی و چنـ ــاق رصـ ــود و اتـ ــام شـ جـــدی انجـ
باشـــد، طـــی زمـــان کمتـــری خروجـــی بیشـــتری می دهـــد. مـــا هنـــوز بـــه 

ایـــن رشـــد نرســـیده ایم کـــه بتوانیـــم کل میدانمـــان را به صـــورت کامـــل 
ــا  ــه مـ ــد کـ ــه وکنارها اتفاقاتـــی می افتـ ــاً گوشـ ــم. یعنـــی حتمـ ــد کنیـ رصـ
ــا نیـــروی انســـانی ماســـت.  از آن هـــا مطلـــع نیســـتیم. نقطـــۀ قـــوت مـ
شناســـایی پتانســـیل های هـــر منطقـــه نیـــز از مســـائل مهـــم دیگـــر در 
زمینـــۀ جبهه ســـازی اســـت. بایـــد اعضـــا و تشـــکل های فرهنگـــی را در 
جغرافیـــای مدنظـــر شناســـایی کنیـــم و تـــا شناســـایی صـــورت نگیـــرد، 
نمی توانیـــم قـــدم بعـــدی را برداریـــم. از طـــرف دیگـــر فقط افراد شناســـایی 
نمی شـــوند، بلکه کشـــف و پیداکردن عناصری دیگر اعم از تشـــکیالت 
و شـــبکه ها هـــم شـــامل ایـــن شناســـایی می شـــود. گاهـــی شـــبکه هایی 
به خودی خـــود وجـــود دارنـــد؛ بـــرای مثـــال، تشـــکل های دانش آمـــوزی یـــا 
شـــبکه ای بـــه نـــام بســـیج. ســـتاد اینجـــا می توانـــد چـــه کار کنـــد؟ نظـــارت 
کنـــد کـــه ایـــن همـــکاری را ارتقـــا دهـــد، بهبـــود ببخشـــد، تعامـــل را بیشـــتر 
کنـــد و تشـــکل های جدیدتـــری تولیـــد شـــوند؛ بـــه ایـــن منظـــور کـــه آن 
تشـــکل ها نیـــز اضافـــه شـــوند و بـــه ایـــن مجموعـــه راهبردهـــای جدیدتـــر 

بدهنـــد. 
ــد  ــدا بایـ ــرد. ابتـ ــورت بگیـ ــات صـ ــد ذیـــل عملیـ ــایی می توانـ  شناسـ
عملیـــات را تعریـــف کنیـــم و در آن عملیـــات تعریف شـــده »شناســـایی« 
ـــادی انجـــام  ـــادی می گوینـــد شناســـایی های زی انجـــام دهیـــم. دبیـــران زی
داده انـــد کـــه بـــه کار گرفتـــه نشـــده  اســـت. اگـــر شناســـایی و شبکه ســـازی 
ذیـــل عملیـــات انجـــام شـــود، مانـــدگاری و عمـــر آن شبکه ســـازی بیشـــتر 
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می شـــود. بهتـــر اســـت مـــا از همـــان اول در دل عملیـــات، شناســـایی را 
انجـــام دهیـــم. درســـت اســـت ثبـــت مـــا کمتـــر می شـــود، ولـــی بـــه هـــر حـــال 

ـــای کار مشـــخص می شـــوند.  افـــراد پ
ــی  ــدارد، کارایـ ــود نـ ــئله وجـ ــه مسـ ــه در جایـــی کـ ــر اینکـ ــۀ دیگـ نکتـ
حداکثـــری نخواهیـــم داشـــت. مـــا از »شناســـایی بـــرای شناســـایی« بایـــد 
گـــذر کنیـــم. االن بـــرای مـــا »شناســـایی بـــرای موضـــوع« مســـئله اســـت. 
به عبارتـــی بایـــد موضـــوع و مســـئله ای وجـــود داشـــته باشـــد که شناســـایی 

معنـــادار و کاربـــردی شـــود.
مـــن االن می خواهـــم کار تربیتـــی انجـــام بدهـــم. ســـراغ ســـامانۀ شـــهید 
باقـــری مـــی روم و از آن هـــا لیســـت مطالبـــه می کنـــم. آن هـــا هـــم بـــه مـــن 
ــه  ــود دارد؛ اول اینکـ ــراد اساســـی وجـ ــا دو ایـ ــد. اینجـ لیســـت می دهنـ
فیلدهایـــی کـــه در ایـــن لیســـت پــُـر کرده انـــد، الزامـــاً مبتنی بر مســـئلۀ من 
نیســـت، یعنـــی مـــن بایـــد از ابتـــدا دوبـــاره شناســـایی انجـــام بدهـــم. دوم 
اینکـــه اکثـــر موضوعـــات ایـــن لیســـت چـــون مبتنـــی بـــر رویکردهای کیفی 
شناســـایی نشـــده اند کـــه البتـــه خودشـــان هـــم اعتـــراف می کننـــد، اساســـاً 
بـــه مـــن امـــکان خاصـــی نمی دهـــد. در واقـــع خیلـــی از ایـــن  موضوعـــات 
صـــوری هســـتند. پـــس اگـــر مـــا دنبـــال فایـــدۀ حداکثـــری هســـتیم، بایـــد 

شـــروع کارمـــان مبتنـــی بـــر »مســـئله« باشـــد.
ــهر و  ــری شـ ــای فرهنگـــی و فکـ ــا ظرفیت هـ ــه مـ ــم ایـــن اســـت کـ مهـ
اســـتان و جامعـــه ای را کـــه در آن قـــرار داریـــم، روزبـــه روز شناســـایی کنیـــم. 

بایـــد همیشـــه در ایـــن عرصـــه رصـــد و شناســـایی داشـــته باشـــیم و ارتبـــاط 
و اتصالمـــان را هـــم منطقـــی و درســـت و واقعـــی تعریـــف کنیـــم و نـــه 

تشـــریفاتی. 

گفتار سیزدهم:  شناخت و رصد جبهۀ دشمن 
مـــا اگـــر بخواهیـــم برنامه ریـــزی خوبـــی داشـــته باشـــیم و اگـــر جبهـــه ای 
ــۀ  ــد جبهـ ــاً بایـ ــرد، حتمـ ــه دشـــمن شـــکل می گیـ ــر بـ ــه ناظـ ــتیم کـ هسـ
معـــارض را بشناســـیم. بایـــد بدانیـــم دشـــمن مـــا کیســـت و چـــه قـــدرت 
و توانـــی دارد. بایـــد بدانیـــم اولویت هایـــش چیســـت و چـــه برنامه هایـــی 
دارد، نقـــاط ضعـــف و قـــوت آن هـــا کـــدام اســـت. بـــرای اینکـــه بتوانیـــم 
مقابلـــه کنیـــم همـــۀ این هـــا را بایـــد بدانیـــم. اصـــاًل امـــکان نـــدارد کـــه مـــا 
جبهۀ دشـــمن را نشناســـیم و اســـم خودمان را جبهه بگذاریم و بگوییم 
ــم اســـت دشمن شناســـی  ــه مهـ ــم. آنچـ ــه دشـــمن می جنگیـ ــه علیـ کـ
اســـت، دشـــمن همیشـــه هســـت. ایـــن همـــان چیـــزی اســـت کـــه انگیـــزۀ 
مجاهـــد فی ســـبیل الله را تقویـــت می کنـــد و حضـــور او را در جبهـــه قـــوت 
می بخشـــد؛ بـــه همیـــن دلیـــل اســـت کـــه بایـــد دشـــمن و ترفندهـــای او را 
بشناســـیم و بدانیـــم کـــه در چـــه مرحلـــه ای اســـت و چـــه می کنـــد و چـــه 
نقشـــه هایی در ســـر دارد. وقتـــی دشـــمن شـــناخته شـــد، نـــوع مقابلـــه بـــا 

ـــدان مشـــخص می شـــود. ـــن می او هـــم در همی
جبهـــۀ مقابـــل یـــك هویـــت دارد و آن اســـتکبار اســـت. هویـــت جبهـــۀ 
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مـــا چیســـت؟ درســـت اســـت کـــه اســـم جبهـــۀ مـــا جبهـــۀ انقـــالب اســـالمی 
ـــا بایـــد هویـــت دینـــی داشـــته باشـــد،  اســـت، ولـــی هویتـــش چیســـت، ی
ـــا تفکـــر  منتهـــا در کـــدام عصـــر و زمـــان؟ در زمانـــۀ اســـتیالی اســـتکبار ی
اســـتکباری روی کـــرۀ زمیـــن. وقتـــی کـــه بـــه مـــا می گوینـــد برویـــد جبهـــه 
بســـازید، یعنـــی در الیه هـــای مختلـــف بـــه وجـــود ایـــن جبهـــه و بـــه تمایـــز 
جبهـــه بـــا طـــرف مقابـــل بایـــد توجـــه کنیـــد. مـــا بـــه تمایـــز سیاســـی ایـــن 
جبهـــه بـــا جبهـــۀ مقابلـــش واقفیـــم. اصـــاًل نظامـــی برخـــالف آن نظـــام 
سیاســـی درســـت کردیـــم و نمی خواهیـــم زیـــر ســـلطۀ آن نظـــام سیاســـی 
ـــم. اینکـــه مـــردم در هـــر وضعیتـــی در روز قـــدس و بهمـــن شـــرکت  بروی
می کننـــد، نمـــای یکپارچـــه ای از ایـــن مملکـــت را بـــه نمایـــش می گذارنـــد؛ 
ـــه ایـــن معنـــا  ـــه ب یعنـــی جبهـــه در وجـــه سیاســـی شـــکل گرفتـــه اســـت ن
کـــه ایـــن جبهـــه فقـــط در وجـــه سیاســـی کامـــل اســـت. درســـت اســـت 
کـــه همـــۀ دولتمـــردان مـــا جبهـــه را ماننـــد نـــگاه مـــردم بـــه آن نمی بیننـــد، 
امـــا حداقـــل ایـــن جبهـــه در بـــاور عمومـــی شـــکل گرفتـــه اســـت، نمـــاد و 

نمـــودش را هـــم می توانیـــم اینجـــا ببینیـــم. 
دشـــمن جبهه هـــای متعـــددی را ایجـــاد کـــرده اســـت؛ در حالـــی کـــه مـــا 
تعـــداد جبهه هـــای دشـــمن را نمی دانیـــم کـــه بـــه تناســـب آن جبهـــه ایجـــاد 
ـــن اســـت کـــه ممکـــن اســـت  ـــن، یکـــی از آفت هـــای مـــا ای ـــم. بنابرای کنی
جبهه هـــای اضافـــه یـــا کـــم داشـــته باشـــیم. چـــون جبهه هـــای دشـــمن 
را نمی شناســـیم، در جاهایـــی جبهـــه ســـاخته ایم کـــه نیـــاز نیســـت و در 

جاهایـــی کـــه نیـــاز اســـت جبهـــه نســـاخته ایم. به عنـــوان مثـــال موضـــوع 
ضدفلســـفه و ضدعرفـــان کـــه مـــا هنـــوز اصـــاًل بـــه آن نپرداخته ایم، به طرز 
جـــدی در حـــال پیـــروزی بـــر حوزه هـــای علمـــی ماســـت. وقتـــی منشـــور 
روحانیـــت حضـــرت امـــام را می خوانیـــم، امـــام می فرماینـــد: »این هایـــی 
کـــه بـــا فلســـفه و عرفـــان مشـــکل دارنـــد و آن را حـــرام می داننـــد، اگـــر 
انقـــالب نمی شـــد و خـــدا کمـــک نمی کـــرد، اســـالم را بـــه اســـالم کلیســـا و 
قـــرون وســـطا تبدیـــل می کردنـــد. خطـــر از ایـــن جدی تـــر؟« یـــک پاراگـــراف 
پایین تـــر می فرمایـــد کـــه طـــالب عزیـــز و اســـتادان دانشـــگاه بـــه آن هـــا 
جـــواب بدهنـــد کـــه بـــاب ایـــن مســـئله هنـــوز بـــاز اســـت. حضـــرت امـــام در 
ســـال 13۶7 ایـــن ســـخن را فرموده انـــد، در حالـــی کـــه مـــا هنـــوز بـــرای ایـــن 

موضـــوع جبهـــه درســـت نکرده ایـــم.
مسئلۀ بسیار جدی، بی خبربودن بدنۀ جبهه از اقدامات عملیاتی 
داشته  به روز  خبررسانی  بتوانیم  ما  اگر  است.  معارض  جریان 
باشیم، جریان جبهه خیلی بیدارتر و هوشیارتر و فعال تر از این ها کار 
می کند. ما به حرکتی سه گانه نیاز داریم که باید هم سخت افزارها و 
زیرساخت هایمان را ببینیم و هم باید نرم افزارها و آن الیۀ طراحی و 
ساختار را ببینیم و هم الیۀ مغزافزاری را. اینجا الیۀ مغزافزاری خیلی 
مهم است؛ یعنی آن انسانی که در این تشکل است، آن انسانی 
که جزو هستۀ اولیۀ آن جبهه است یا آن تیمی که جزو هستۀ اولیۀ 
آن جبهه است، این افراد چقدر جبهۀ معارض را رصد می کنند؟ آیا 
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رصدشان در برابر کف میدان، نیازها، اقتضائات و مسائل، رصدهایی 
دقیق و تحلیل هایشان نیز درست است؟ آیا آینده را با توجه به این 
تغییر و تحوالت می بینند؟ در بعضی از حوزه ها شاهد سونامی تغییرات 
هستیم؛ یعنی تغییرات سطحی نیست، بلکه ریشه ای است. یعنی 
یک شبه مجموعه ای به وجود می آید و ماه دیگر می بینیم کامالً از بین 
رفت، کارکردش را از دست داد و دچار استحاله و فروپاشی شد. در 
گام اوِل جبهه فرهنگی، دقیقاً به همین صورت باید تیم رصد وارد عمل 
شود و وضعیت پیچیدۀ جنگ فرهنگی را رصد و شناسایی کند. رصد 
لحظه ای در زمان های خیلی کوتاه هم به این دلیل بسیار متغیربودن 

این بستر مهم است. 

گفتار چهاردهم:  ارزیابی عملکردها 
قریـــب یـــک دهـــه از عمـــر جبهـــۀ فرهنگی مردمـــی انقـــالب اســـالمی 
می گـــذرد. مـــا بایـــد بازخوردهـــا را بررســـی کنیـــم، بایـــد حدیـــث نفـــس 
سازمانی تشـــکیالتی داشـــته باشـــیم. خداونـــد متعـــال در قـــرآن کریـــم 
ُّهَاالُْمؤْمِنــُـوَن  َّـــهِ َجِمیعـــاً أَی َّذِیـــَن آَمنــُـوا تُوبــُـوا إِلــَـی الل ُّهــَـا ال می فرمایـــد: »یــَـا أَی
َُّکـــمْ تُفْلُِحـــوَن«1 ؛ توبـــوا یعنـــی بازاندیشـــی کردن، یعنـــی مراجعـــه بـــه  لََعل
خویشـــتن و توبـــۀ ســـازمانی بـــه ایـــن اســـت کـــه مـــا نقاط ضعـــف و قوتمان 
را دوباره با ســـنجه و اســـتانداردهای آرمانی و واقعی بســـنجیم و بدانیم 
در چـــه وضعیتـــی قـــرار داریـــم. همچنیـــن بـــه ایـــن ســـؤالی مبنایـــی توجـــه 

1. نور آیه ۳۱.

کنیـــم کـــه وجودداشـــتن یـــا وجودنداشـــتن ایـــن مـــدل جبهـــه، در پیشـــبرد 
اهـــداف انقـــالب چقـــدر تأثیـــر داشـــته اســـت. آیـــا اصـــاًل تأثیـــر داشـــته یـــا 
خیـــر؟ یعنـــی اگـــر جبهـــۀ فرهنگـــی انقـــالب اســـالمی تشـــکیل نشـــده بود، 
انقـــالب کارش بـــه کجـــا می رســـید؟ بلـــه، تأثیـــر داشـــته، امـــا هزینـــه و 
فایـــدۀ ایـــن جبهـــه چقـــدر بـــوده اســـت؟ مـــا چـــه داده ایـــم و چـــه گرفته ایـــم؟ 
چقـــدر بودجـــه، نیـــروی انســـانی، زمـــان و امکانـــات هزینـــه کرده ایـــم و 
ــر  ــذار اســـت و اگـ ــم و تأثیرگـ ــؤالی مهـ ــم؟ ایـــن سـ ــده برده ایـ ــدر فایـ چقـ
بخواهیـــم حدیـــث نفـــس تشـــکیالتی کنیـــم، بایـــد بـــه آن پاســـخ بدهیـــم. 
ـــر در  ـــه پاســـخ آن گامـــی مؤث ـــه ایـــن ســـؤال و دســـت یافتن ب پرداختـــن ب
ایجاد عملکردهای مناســـب در امر جبهه ســـازی اســـت. برای دســـتیابی 
ــزی، ســـنجش،  ــای برنامه ریـ ــد فرایندهـ ــم در گام اول بایـ ــه ایـــن مهـ بـ
ـــا جـــای ممکـــن بـــه رویکردهـــای کیفـــی  ارزیابـــی و مسئله شناســـی مـــا ت
برســـد. در موقعیـــت کنونـــی عمدتـــاً رویکردهـــا، کمـــی و ریاضـــی اســـت. 
ســـنجش نبایـــد فقـــط مبتنـــی بـــر خروجـــی باشـــد. اگـــر مـــا بخواهیـــم 
ـــر همـــۀ  ـــوم آن، مبتنـــی ب ـــر ب ـــر انســـان ها، مبتنـــی ب اســـتانی را مبتنـــی ب
مســـئله های تاریخـــی و معاصـــری کـــه دارد بســـنجیم، نبایـــد شـــاخص و 
مالک سنجش را فقط روی خروجی قرار دهیم، بلکه باید روی ورودی 
هـــم ایـــن مقیـــاس را قـــرار دهیـــم و ورودی هـــا را هـــم در نظـــر بگیریـــم. 
چـــون اگـــر مـــا انـــس آن هـــا را ببینیـــم و بفهمیـــم، طبیعتـــاً مـــالک ســـنجش 
را دیگـــر قیـــاس کمـــی قـــرار نخواهیـــم داد. بلکه تاریخ آن نقطه، فرهنگ 
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آن، ســـطح بـــودِن نیـــروی انســـانی در آن نقطـــه را نیـــز لحـــاظ می کنیـــم 
و بعـــد مبتنـــی بـــر همـــۀ این هـــا خواهیـــم گفـــت کـــه ورودی هـــای مـــا چـــه 

چیزهایـــی بـــوده و االن بـــه چـــه خروجی هایـــی رســـیده ایم. 
وقتـــی اساســـاً بـــه تفاوت هـــای فـــردی در حـــوزۀ تربیـــت قائـــل بشـــویم، 
ــد.  ــم شـ ــم قائـــل خواهیـ ــا هـ ــی بیـــن جماعت هـ ــای جمعـ ــه تفاوت هـ بـ
ـــای نفـــی رویکردهـــای کمـــی نیســـت، بلکـــه مقصـــود  ـــه ایـــن به معن البت
ایـــن اســـت کـــه اصالـــت نبایـــد بـــا کمیـــت باشـــد. اگـــر اصالـــت بـــا کمیـــت 
شـــد، درگیـــر آمـــار و کمیت ســـازی خواهیـــم شـــد. درگیـــر یـــک ســـری از 
اسنادســـازی هایی می شـــویم کـــه نمی تواننـــد واقعیـــت را توصیـــف کننـــد. 
در واقـــع حـــرف مقـــام معظـــم رهبـــری در تاریـــخ 19آبـــان1395 داللـــت بـــر 

همیـــن رویکـــرد غلـــط مـــا داشـــت کـــه فرمودنـــد: 
 »گزارش ها خوب است و فرض بر صدق شما هم است، ولی نسبت 
گزارش ها با خروجی را درک کنید و بروید نسبت گزارش با خروجی ها را 
بررسی کنید.« یعنی ما به لحاظ کّمی آمار فوق العاده ای داریم، طوری 
که مقام معظم رهبری در جایی از فرمایش هایشان دربارۀ این آمارها 
می فرمایند: »آمار افسانه ای !« ولی در متن میدان مشاهده می کنیم 
که آن چیزی که باید محقق شود، محقق نشده است. باید عینک 
را تغییر داد و به تناسب این تغییر، همه جا دچار تغییر شود. در گام 

بعدی افراد جبهه باید تحت نظارت باشند.
عناصرش  باشد  مواظب  که  می خواهد  را  کسی  جبهه سازی 

افراطی تفریطی عمل نکنند؛ »َهلََك َمنْ لَيَْس لَهُ َحِكيمٌ يُرِْشدُهُ«؛ اصل 
ثابتی است که در جبهه سازی باید مدنظر قرار بگیرد. همیشه باید 
کسی در رأس باشد و عنصر فرهنگی که می خواهد جبهه را درست 
کند، تحت  نظارت و کنترل او قرار بگیرد. حداقل این است که ما باید 
حواسمان باشد که جبهه منحرف نشود. این نظارت ها از آن جهت 
است که ما هرکجا فهمیدیم اشتباه کردیم، باید تغییر مسیر دهیم و بر 

اشتباه خود اصرار نداشته باشیم. این امر شدنی است.

گفتار پانزدهم:  اقناع سازی
بایـــد توجـــه داشـــت کـــه جبهـــۀ فرهنگـــی مبتنـــی بـــر ارادۀ افـــراد اســـت. 
بـــرای اینکـــه آن اراده شـــکل بگیـــرد، بـــه بـــاور نیـــاز داریـــم و بـــرای ایجـــاد 
بـــاور هـــم نیازمنـــد اطالعـــات و تحلیـــل مناســـب هســـتیم؛ چراکـــه اگـــر 
تحلیـــل قـــوی نباشـــد بـــه بـــاور مشـــترک نمی رســـیم، ارادۀ قـــوی شـــکل 
ــورد  ــای بی مـ ــه تقابل هـ ــدارد و بـ ــری نـ ــری آن  ثمـ ــرد، نتیجه گیـ نمی گیـ
منجـــر می شـــود. در واقـــع جبهـــه ســـازمان نیســـت و بـــا دســـتور و امـــر 
ــاع فکـــری صـــورت  ــراد بایـــد توجیـــه شـــوند و اقنـ شـــکل نمی گیـــرد. افـ
بگیـــرد کـــه بـــه یـــک بـــاور برســـند و بداننـــد کـــه چـــه بایـــد بکننـــد. ایـــن هنـــر 
ماســـت کـــه از چـــه تکنیک هـــای ارتباطـــی اســـتفاده کنیـــم کـــه افـــراد قانـــع 
شـــوند و حتی المقـــدور بتواننـــد در مســـیر جبهـــۀ انقـــالب حرکـــت کننـــد.
اگـــر افـــراد متقاعـــد نشـــدند، حداقـــل بایـــد رونـــد کار آن هـــا به ســـمتی 
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باشـــد کـــه اختالف نظـــر بـــه وجـــود نیاید و کمتـــر در مقابل اقدامات پیش 
رو در جبهـــه قـــرار بگیرنـــد و اقدامـــات مـــا را خنثـــی نکننـــد. قانع کـــردن 
در جنـــگ نـــرم، گاهـــی محوری تریـــن قســـمت کار اســـت؛ چراکـــه جبهـــۀ 
فرهنگـــی بـــا دســـتور جلـــو نمـــی رود. همـــراه و همـــدل شـــدن در فضـــای 
بـــاال بـــه پاییـــن و نیـــز دســـتور و دســـتورالعمل، هیـــچ مفهومی نـــدارد. برای 
همـــدل و هم ســـو کـــردن افـــراد در جبهـــه، در گام اول ســـعی در توجیـــه 
و اقنـــاع افـــراد خواهیـــم داشـــت. بایـــد اقنـــاع شـــکل بگیـــرد. فـــرد بایـــد 
قانـــع شـــود کـــه کنـــار شـــما نشســـتن بـــرای او فایـــدۀ زیـــادی دارد. کمترین 
فایـــده ایـــن اســـت کـــه از تجربـــۀ شـــما اســـتفاده می کنـــد. این هـــا حتـــی بـــه 

ملزومـــات اخالقـــی نیـــاز دارد.
در نهایـــت امـــر اگـــر فـــرد یـــا گروهـــی متقاعـــد نشـــد و در عملیـــات هـــم 
شرکت نکرد، از او در پشتیبانی جبهه بهره می بریم؛ زیرا جبهه صرفاً 
ـــرای عملیات هـــا و تصمیمـــات  ـــره ب ـــروی ذخی ـــب خـــط نیســـت و در نی ل
بعـــدی نگـــه داشـــته می شـــود. شـــکل دادن ایـــن ســـاختار خیلـــی ســـخت و 
پیچیـــده اســـت، چـــون هویـــت نـــرم دارد. مـــا هرجـــا توانســـته ایم جبهـــه را 
اقنـــاع کنیـــم، بـــه میزانـــی کـــه موفـــق بـــه اقنـــاع شـــده ایم؛ جبهـــه گامـــی بـــه 
جلـــو حرکـــت کـــرده اســـت. فرماندهـــان جبهه ســـاز بایـــد توانایـــی ایـــن کار 
را داشـــته باشـــند. بایـــد بـــرای اقنـــاع افـــراد و گروه هـــا در جنـــگ نـــرم، کار 

انگیزشـــی و علمـــی و گفت وگـــوی مفصـــل انجـــام دهیـــم. 

گفتار شانزدهم: پشتیبانی
یکی از لوازم جبهه ســـازی، پشـــتیبانی اســـت. اگر پشـــتیبانی نباشـــد، 
شـــاید جبهـــه قـــوام پیـــدا نکنـــد. البتـــه پشـــتیبانی شـــرط الزم نیســـت، 
ولـــی اگـــر باشـــد بهتـــر اســـت؛ چـــون ماننـــد کاتالیـــزور ســـرعت می بخشـــد. 
جبهـــه بیـــش از هرچیـــز بـــه حمایت و پشـــتیبانی نیـــاز دارد؛ حمایت برای 
دوســـتانی کـــه در عرصـــه و میـــدان در تـــالش هســـتند. این افـــراد تا حدی 
ـــد، امـــا  ـــه بگذارن ـــد و می تواننـــد از جـــان و مـــال خودشـــان مای ـــوان دارن ت
دیگـــر نمی تواننـــد صفـــر تـــا صـــد ایـــن قضیـــه را به تنهایـــی انجـــام دهنـــد، 
نبایـــد بـــه مجموعه هـــا تکلیـــف ماالیطـــاق بکنیـــم. باالخـــره مـــا پیوســـته 
تلفـــات می دهیـــم و پشـــتیبانی های حداقلـــی جـــزء وظایـــف ماســـت و 
عیـــن عباراتـــی کـــه مقـــام معظـــم رهبـــری در دوم اردیبهشـــت فرمودنـــد، 
وظیفـــۀ مـــا فقـــط پیداکـــردن نیســـت. ایشـــان فرمودنـــد: »پیـــدا کنیـــد، 
متشـــکل کنیـــد، توانمنـــد کنیـــد، حتی المقـــدور هـــم پشـــتیبانی کنیـــد.« 

قطعـــاً بـــا مجمـــوع این هاســـت کـــه بـــه جبهـــۀ مطلـــوب می رســـیم. 
 جبهـــه بایـــد حمایت هـــای مختلفـــی بـــرای اعضایـــش داشـــته باشـــد؛ 

ایـــن حمایت هـــا عبارت انـــد از:
ــی  ــا، حمایت هایـ ــی ایـــن حمایت هـ ــای آموزشـــی: گاهـ 1. حمایت هـ
اســـت کـــه بـــه موجـــب آن هـــا افـــراد از لحـــاظ دانشـــی ارتقـــا پیـــدا کننـــد.

2. حمایت هـــای مشـــاوره ای: هـــر لحظـــه ممکـــن اســـت نیروهـــای 
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فعـــال جبهـــۀ انقـــالب، خواســـته یـــا ناخواســـته، مســـیری را اشـــتباه 
برنامه ریـــزی کننـــد و بـــه خطـــا برونـــد. بنابرایـــن خـــوب اســـت کـــه بـــه 

آن هـــا مشـــورت داده شـــود.
3. حمایت هـــای مالـــی: پشـــتیبانی های مالـــی هـــم کـــه بحـــث مفصلـــی 
دارد و بـــه بررســـی ها و گفت وگوهـــای مفصلـــی بـــرای به نتیجه رســـیدن 

در ایـــن موضـــوع نیـــاز داریـــم. 
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شده است؛ جبهه تشکیل داده و برای ما برنامه ریزی می کند. سال هاست که مقام معظم رهبری هشدار و تذکر می دهند که جنگ است، جنگ فرهنگی است. حال می خواهیم با این هجمه در این سطح و با این 
گستردگی که از دشمنیِ دشمن تصویر شد، مقابله کنیم. چطور باید مقابله کنیم؟ باید در مقابل اقدام دشمن در هر عرصه ای با هر قابلیت و ظرفیتی، با هر سخت افزار و نرم افزاری که دشمن به میدان آورده است، به 

همان نسبت، جبهه به وجود بیاوریم؛ جبهه ای که متشکل از توان سخت افزاری و نرم افزاری و آمادگی است. همچنین حوزۀ عِده و عُده در برابر هجوم دشمن و متناسب با آن، آرایش دفاعی و گاهی آفَندی بگیرد، یعنی 
ً متکثر و متنوع و گسترده با پیچیدگی های بسیار. لذا برای تقابل و مواجهه در این سطح باید به همان نسبت  در صورت نیاز، آرایش تهاجمی بگیرد. امروز انقالب اسالمی در همین سطح از درگیری است؛ کامال

جبهه سازی کند، یعنی تکثر، تنوع، عمق و عقبه الزم است. همان طور که مقام معظم رهبری هم فرمودند، راهکار مقابلۀ با دشمن این است که این طرف هم جبهه تشکیل بدهیم. بنابراین، اصل تشکیل جبهه، 
موضوعی مسلّم است. در جبهۀ جنگ نرم، مثل زمان دفاع مقدس، آحاد مردم باید به جنگ با دشمن بیایند. باور غلطی رایج شده و آن این است که اگر ما مجموعه و تشکل بسیار بزرگی داشته باشیم، می توانیم 
موج آفرینی و جریان سازی کنیم. در حالی که این گونه نیست؛ چراکه کارهایی که تا امروز انجام شده، جواب گو نبوده است. ما هیئت ها و مؤسسات و سازمان های بسیار بزرگی داریم، ولی هیچ  یک از آن ها پاسخ گو 

نبوده اند. اگر بتوانیم جبهۀ بزرگ فرهنگی را مستقر کنیم، مسلّماً بر این تهاجمات، اغواگری ها و این قبیل مسائل غلبه خواهیم کرد؛ اما اگر نتوانیم جبهۀ فرهنگی با مشخصات و شاخص هایی که مدنظر است به وجود 
ً با شکست مواجه می شویم. اگر جبهۀ بزرگ فرهنگی مستقر گردد، مجموعه ای قدَر، قوی، پایدار و مستحکمی می شود که هم حرف برای گفتن دارد و هم اجتماعی عظیم است. جمعی که وقتی در یک جا  بیاوریم، کامال
جمع می شوند، خودِ این اجتماع، جاذبه دارد و دشمن و آن هایی را که به اشکال مختلف در مقام سنگ اندازی هستند، به گونه ای متوجه این شبکۀ عظیم و جبهۀ قدر می کند؛ همچنین به یأس دشمن می انجامد و برای 

جامعه ای که انقالب کرده و دغدغه مند است، امیدبخش است. ما در مسیر حرکت به سمت جبهۀ فرهنگی با بستری مواجه هستیم که لحظه به لحظه در حال تغییر است؛ با بستری که زمان و مکان در آن تأثیرگذار 
است. به فرمودۀ امام موسی صدر: در زمانه ای که تمامی مجموعه ها و جهان به صورت شبکه ای اداره می شود، اگر کسی به صورت شبکه ای و تشکیالتی کار نکند، ساده انگارانه است بخواهیم اهل مبارزه شویم، در ابتدا 

ممکن است به مبارزۀ فردی اقدام کنیم؛ اما با دقت در مبانی اسالم و آیات قرآن متوجه خواهیم شد که مسئلۀ مهم این است که باید حرکت تشکیالتی داشته باشیم. از آیاتی مانند »تعاونوا علی البر و التقوی« و 
همچنین آیاتی که خطاب جهاد را به صورت جمع می آورند و به اهل ایمان به صورت جمع خطاب می کنند، می توان به موضوع حرکت تشکیالتی پی برد. برای آنکه این جبهه قِوام پیدا کند، باید تشکیالت راه بیندازیم. 

برای اینکه عناصر دل سوز و انقالبی موفق باشند، باید اهداف و آرمان های انقالب را دنبال کنند و دور هم جمع شوند. زمان فعالیت فردی گذشته است و نمی توانیم این کار را بیشتر از این ادامه دهیم. ما به منظور 
هم افزایی در منابع و دانشمان باید اتحادها را شکل دهیم و بتوانیم به شکل گیری گروه های جدید کمک و آن ها را راهنمایی کنیم؛ چراکه با توجه به سختی کار جهادی، تشکل ها به هم افزایی احتیاج دارند. از سوی دیگر، 
زمانی که فردی بخواهد مجموعه فعالیت هایی را انجام دهد و همکاری هایی را با سایر مجموعه ها و نهادها داشته باشد و موضوعی را پیگیری کند و مطالبه ای را انجام دهد، اگر همان اقدامات در قالب جبهه شکل بگیرد، 

تأثیر بیشتری خواهد گذاشت. این یک بُعد مسئله است. بعد دوم این است که کنار هم قرارگرفتن افراد در قالب شبکه یا جبهه، قطعاً هم افزایی ایجاد می کند و این به تنهایی کمک می کند که اقدامات و اهداف و 
برنامه هایی که مدنظر است، به نحو بهتری شکل بگیرد و نتیجه بخش تر باشد. تشکیل جبهه می تواند بخش های دیگری از کار زمین مانده را پوشش دهد و همچنین به عناصری که سرعت و قدرت حرکتشان بسیار است و 

سایر نهادها نمی توانند آن ها را در دل خود نگه دارند، فضای بیشتر و گسترده تری برای کارها بدهد. خأل بزرگی که قبل از تشکیل قرارگاه و بنیاد فرهنگی خاتم االوصیاء احساس می شد و در حال حاضر هنوز در جریان 
فرهنگی وجود دارد، این است که امکان دارد در شهری تعداد بسیار زیادی فعال و عنصر تأثیرگذار فرهنگی داشته باشیم، اما این ها جبهه نیستند. ما باید باور کنیم که هیچ دو عنصر مستقل از هم وجود ندارد؛ یعنی 
هیچ یک از ما مستقل از دیگری، نمی توانیم مفید و مؤثر باشیم. در ارزیابی و آسیب شناسی فعالیت ها به این نتیجه رسیده ایم که این آسیب ها، نتیجۀ نبود کار جبهه ای است. اگر آسیب هایی که در راستای آن هدف 

فرهنگی وجود دارد، حل کنیم، ناخودآگاه کار جبهه ای صورت می گیرد؛ کاری که همراه با اولویت باشد؛ کاری که برآمده از پژوهش و تحقیق باشد؛ کاری که در آن اولویت ها مشخص و معین باشد؛ کاری که رصد و 
دیده بانیِ قبل از آن انجام شده باشد. اگر همۀ این مسائل انجام شود، در واقع مثل ماشینی است که تمام اعضا و بخش های مختلف آن، انسان را از جایی به مقصد دیگری می برد که آنجا نهایت هدف ماست که 

می خواستیم به آن برسیم. با کارهای جزیره ای و فردگرایانه و کوچک که در گوشه وکنار صورت می گیرد، نمی توان حقیقت و آن محتوای عظیم انقالب اسالمی را در جامعه محقق کرد. مشکل ما این است که نهادهایی که 
تعریف کرده ایم، ناکارآمدند. تعریف و هدف گذاری ما درست بوده است، اما آنچه متولد شده، ناکارآمد است؛ به نوعی ناقص الخلقه است. یا درست بوده و در ادامۀ راه شلوغ کاری کرده و افتاده، معلول شده، پایش قطع 

شده، فلج شده، قطع نخاع شده و دیگر کارایی خودش را از دست داده است. به همین دلیل مقام معظم رهبری به مسئلۀ جبهه ورود کرده اند.تعریف در لغت به معنای معرفی کردن، شناساندن، آگاهیدن، فهماندن و 
حقیقت امری را بیان کردن است. در معنای اصطالحی، عبارتی است که معنای هر اصطالح )کلمه، عبارت یا دسته ای از نمادها( یا نوع چیزی را شرح دهد. تعریف واژه به ما می گوید که هرچیز باید چه ویژگی هایی 

)مشخصه ها، کیفیات و خواص( داشته باشد تا آن واژه بر آن اطالق شود. در اهمیت تعریف همین بس که در فرستادن هر پیام )چه کلمه، چه جمله و چه دسته ای از نمادها(، اگر معنای اصطالحات به کاررفته در آن، 
بین طرفین برابر نباشد، پیام به درستی به طرفین منتقل نخواهد شد. در این وضعیت نیاز است که اصطالحات به کاررفته در پیام تعریف شوند. اهمیت تعریف در انواع مجادالت به اندازه ای است که با روشن شدن 

مفاهیم کلیدی مبهم، مورد مجادله عموماً برطرف می شود یا حداقل نقطۀ اختالف نظرها روشن می شود.  ضرورت در لغت نامۀ دهخدا به معنای نیاز و حاجت و در فرهنگ فارسی عمید به معنای چیزی که به آن احتیاج 
داشته باشند، آمده است. ضرورت از نظر لغوی به معنای لزوم و انفکاک ناپذیری، واژه ای است که در منطق و فلسفه کاربرد دارد و در اصطالح فلسفه در جایی به کار می رود که محمولی مثل »الف« از موضوعی مثل 

»ب« جدایی ناپذیر باشد. در این صورت گفته می شود »الف« برای »ب« ضروری است.  ضرورت، هنگامی که به وجود اضافه شود )یعنی ضرورتِ وجود برای یک چیز( وجوب و هنگامی که به عدم اضافه شود )یعنی 
ضرورت عدم برای یک چیز(، امتناع نامیده می شود.  نظر می رسد اصل ضرورت جبهه و جبهه سازی بر کسی پوشیده نیست. همه می دانیم که دشمن با تمام توان به میدان آمده و از همۀ توان و عِده و عُدۀ خودش 

استفاده کرده است؛ به مقابله با انقالب اسالمی برخاسته؛ در مقابل ما صف کشیده و به شکل عجیبی منسجم شده است؛ جبهه تشکیل داده و برای ما برنامه ریزی می کند. سال هاست که مقام معظم رهبری هشدار و 
تذکر می دهند که جنگ است، جنگ فرهنگی است. حال می خواهیم با این هجمه در این سطح و با این گستردگی که از دشمنیِ دشمن تصویر شد، مقابله کنیم. چطور باید مقابله کنیم؟ باید در مقابل اقدام دشمن در 

هر عرصه ای با هر قابلیت و ظرفیتی، با هر سخت افزار و نرم افزاری که دشمن به میدان آورده است، به همان نسبت، جبهه به وجود بیاوریم؛ جبهه ای که متشکل از توان سخت افزاری و نرم افزاری و آمادگی است. 
ً متکثر و  همچنین حوزۀ عِده و عُده در برابر هجوم دشمن و متناسب با آن، آرایش دفاعی و گاهی آفَندی بگیرد، یعنی در صورت نیاز، آرایش تهاجمی بگیرد. امروز انقالب اسالمی در همین سطح از درگیری است؛ کامال

متنوع و گسترده با پیچیدگی های بسیار. لذا برای تقابل و مواجهه در این سطح باید به همان نسبت جبهه سازی کند، یعنی تکثر، تنوع، عمق و عقبه الزم است. همان طور که مقام معظم رهبری هم فرمودند، راهکار 
مقابلۀ با دشمن این است که این طرف هم جبهه تشکیل بدهیم. بنابراین، اصل تشکیل جبهه، موضوعی مسلّم است. در جبهۀ جنگ نرم، مثل زمان دفاع مقدس، آحاد مردم باید به جنگ با دشمن بیایند. باور غلطی 
رایج شده و آن این است که اگر ما مجموعه و تشکل بسیار بزرگی داشته باشیم، می توانیم موج آفرینی و جریان سازی کنیم. در حالی که این گونه نیست؛ چراکه کارهایی که تا امروز انجام شده، جواب گو نبوده است. ما 

هیئت ها و مؤسسات و سازمان های بسیار بزرگی داریم، ولی هیچ  یک از آن ها پاسخ گو نبوده اند. اگر بتوانیم جبهۀ بزرگ فرهنگی را آن است و نمی توانیم این کار را بیشتر از این ادامه دهیم. ما به منظور هم افزایی در منابع 
و دانشمان باید اتحادها را شکل دهیم و بتوانیم به شکل گیری گروه های جدید کمک و آن ها را راهنمایی کنیم؛ چراکه با توجه به سختی کار جهادی، تشکل ها به هم افزایی احتیاج دارند. از سوی دیگر، زمانی که فردی 

بخواهد مجموعه فعالیت هایی را انجام دهد و همکاری هایی را با سایر مجموعه ها و نهادها داشته باشد و موضوعی را پیگیری کند و مطالبه ای را انجام دهد، اگر همان اقدامات در قالب جبهه شکل بگیرد، تأثیر بیشتری 

بررسی مصاحبه ها از نگاه اعداد و ارقام
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 ها از نگاه اعداد و ارقامبررسی مصاحبه

 

 

 درصد سایر درصد تعداد سایر موضوع

 %٩٦ %٤ ٢٩ سایر موضوعات ضرورت

یف  %٨٤ %١٦ ١٢٧ سایر موضوعات تعار

 %٨٥ %١٥ ١٢٠ سایر موضوعات ویژگی های جبهه مطلوب

 %٩٠ %١٠ ٨٠ سایر موضوعات بینش جبهه سازی

 %٩٧ %٣ ٢٧ سایر موضوعات دانش جبهه سازی

یرساخت های جبهه سازی  %٩٤ %٦ ٤٨ سایر موضوعات ز

 %٩٢ %٨ ٦٤ سایر موضوعات اخالق جبهه ای

 %٩٦ %٤ ٣٠ سایر موضوعات ساختار جبهه

 %٩٢ %٨ ٦٤ سایر موضوعات جبهه سازرفتارهای 

یت جبهه  %٧٥ %٢٥ ١٩٥ سایر موضوعات مدیر

  %١٠٠ ٧٨٤  جمع نظرات

 

 

 

 

 

و حیطه کاری طلبه و غیرطلبه به تفکیکپاسخگویان  آمار  

 درصد جمع  افراد غیرطلبه طلبه حیطه کاری

 %٦٧ ٣٩ ٢٠ ١٩ استانی

 %٣٣ ١٩ ١٣ ٦ ملی

 %١٠٠ ٥٨ ٣٣ ٢٥ افرادجمع 

 -- %١٠٠ %٥٧ %٤٣ درصد
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 ها از نگاه اعداد و ارقامبررسی مصاحبه

 

 

 درصد سایر درصد تعداد سایر موضوع
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 %٩٠ %١٠ ٨٠ سایر موضوعات بینش جبهه سازی

 %٩٧ %٣ ٢٧ سایر موضوعات دانش جبهه سازی
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 %٩٦ %٤ ٣٠ سایر موضوعات ساختار جبهه
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یت جبهه  %٧٥ %٢٥ ١٩٥ سایر موضوعات مدیر

  %١٠٠ ٧٨٤  جمع نظرات

 

 

 

 

 

و حیطه کاری طلبه و غیرطلبه به تفکیکپاسخگویان  آمار  

 درصد جمع  افراد غیرطلبه طلبه حیطه کاری

 %٦٧ ٣٩ ٢٠ ١٩ استانی

 %٣٣ ١٩ ١٣ ٦ ملی

 %١٠٠ ٥٨ ٣٣ ٢٥ افرادجمع 

 -- %١٠٠ %٥٧ %٤٣ درصد
آمار پاسخگویان به تفکیک طلبه و غیرطلبه و حیطه فعالیت 
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 نظرات تمامی پاسخگویان به تفکیک موضوعاتفراوانی و درصد فراوانی 

 

 

 

 

ین ( ین به کمتر  فراوانی نظرات تمامی پاسخگویان به تفکیک موضوعات )مرتب شده از بیشتر

  

یت  موضوعات مدیر
یف جبهه  ویژگیهای تعار
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 جمع نظرات جبهه سازی
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 فراوانی نظرات به تفکیک طلبه و غیرطلبه و حیطه کاری

 جمع نظرات غیرطلبه طلبه حیطه کاری
 526 244 282 استانی

 258 154 104 ملی
 784 398 386 نظراتجمع 
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فراوانی نظرات به تفکیک طلبه و غیرطلبه و حیطه فعالیت

فراوانی و درصد فراوانی نظرات تمامی پاسخگویان به تفکیک موضوعات
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 نظرات تمامی پاسخگویان به تفکیک موضوعاتفراوانی و درصد فراوانی 
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 فراوانی نظرات به تفکیک طلبه و غیرطلبه و حیطه کاری

 جمع نظرات غیرطلبه طلبه حیطه کاری
 526 244 282 استانی

 258 154 104 ملی
 784 398 386 نظراتجمع 
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فراوانی نظرات تمامی پاسخگویان به تفکیک موضوعات )مرتب شده از بیشترین به کمترین(

درصد فراوانی نظرات به تفکیک طلبه و غیرطلبه
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 نسبت تعداد نظرات به تعداد افراد به تفکیک حیطه کاری و طلبه و غیرطلبه

 جمع نظرات غیرطلبه طلبه  عنوان حیطه کاری

 استانی
 526 244 282 تعداد نظرات

 39 20 19 تعداد افراد
 13.5 12.2 14.8 نسبت 

 ملی
 258 154 104 تعداد نظرات

 19 13 6 تعداد افراد
 13.6 11.8 17.3 نسبت 

 جمع کل
 784 398 386 تعداد نظرات

 58 33 25 تعداد افراد
 13.5 12.1 15.4 نسبت 

 

 با توجه به نسبت تعداد نظرات به تعداد افراد : 

 ین فراوانی پاسخها مربوط به طلبه های ملی می باشد  بیشتر
  ین پاسخ را  داده اند.و پس از آن طلبه های استانی بیشتر
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 نسبت تعداد نظرات به تعداد افراد به تفکیک حیطه کاری و طلبه و غیرطلبه

 جمع نظرات غیرطلبه طلبه  عنوان حیطه کاری
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  ین پاسخ را  داده اند.و پس از آن طلبه های استانی بیشتر
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نسبت تعداد نظرات به تعداد افراد به تفکیک حیطه فعالیت و طلبه و غیرطلبه

طلبه / غیرطلبه
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 نسبت تعداد نظرات به تعداد افراد به تفکیک حیطه کاری و طلبه و غیرطلبه )با یک رقم اعشار(

 

 فراوانی موضوعات به تفکیک طلبه و غیرطلبه

 جمع غیرطلبه طلبه طلبه / غیرطلبه
 29 12 17 ضرورت
یف  127 72 55 تعار

 120 70 50 ویژگی های جبهه مطلوب
 80 43 37 جبهه سازیبینش  

 27 15 12 دانش جبهه سازی
یرساخت های جبهه سازی  48 26 22 ز

 64 28 36 اخالق جبهه ای
 30 10 20 ساختار جبهه

 64 31 33 رفتارهای جبهه ساز
یت جبهه  195 91 104 مدیر

 784 398 386 جمع نظرات
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 نسبت تعداد نظرات به تعداد افراد به تفکیک حیطه کاری و طلبه و غیرطلبه )با یک رقم اعشار(

 

 فراوانی موضوعات به تفکیک طلبه و غیرطلبه

 جمع غیرطلبه طلبه طلبه / غیرطلبه
 29 12 17 ضرورت
یف  127 72 55 تعار

 120 70 50 ویژگی های جبهه مطلوب
 80 43 37 جبهه سازیبینش  

 27 15 12 دانش جبهه سازی
یرساخت های جبهه سازی  48 26 22 ز

 64 28 36 اخالق جبهه ای
 30 10 20 ساختار جبهه

 64 31 33 رفتارهای جبهه ساز
یت جبهه  195 91 104 مدیر

 784 398 386 جمع نظرات
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فراوانی موضوعات به تفکیک طلبه و غیرطلبه

موضوعات

نسبت تعداد نظرات به تعداد افراد به تفکیک حیطه فعالیت و طلبه و غیرطلبه)با یک رقم اعشار(
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 فراوانی موضوعات به تفکیک طلبه و غیرطلبه

 جمع کل ملی استانی حیطه کاری
 29 8 21 ضرورت
یف  127 40 87 تعار

 120 44 76 ویژگی های جبهه مطلوب
 80 23 57 بینش جبهه سازی 

 27 16 11 دانش جبهه سازی
یرساخت های جبهه  ز

 48 18 30 سازی
 64 9 55 اخالق جبهه ای

 30 12 18 ساختار جبهه
 64 28 36 رفتارهای جبهه ساز

یت جبهه  195 60 135 مدیر
 784 258 526 جمع نظرات
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 فراوانی موضوعات به تفکیک طلبه و غیرطلبه

 جمع کل ملی استانی حیطه کاری
 29 8 21 ضرورت
یف  127 40 87 تعار

 120 44 76 ویژگی های جبهه مطلوب
 80 23 57 بینش جبهه سازی 
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 30 12 18 ساختار جبهه
 64 28 36 رفتارهای جبهه ساز

یت جبهه  195 60 135 مدیر
 784 258 526 جمع نظرات
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فراوانی موضوعات به تفکیک حیطه فعالیت

فراوانی موضوعات به تفکیک طلبه و غیرطلبه

موضوعات / فعالیت
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 فراوانی موضوعات به تفکیک حیطه کاری و طلبه / غیرطلبه 

 ملی استانی حیطه کاری
 جمع کل

 جمع غیرطلبه طلبه جمع غیرطلبه طلبه طلبه / غیرطلبه
 29 8 5 3 21 7 14 ضرورت
یف  127 40 26 14 87 46 41 تعار

 120 44 33 11 76 37 39 ویژگی های جبهه مطلوب
 80 23 13 10 57 30 27 بینش جبهه سازی 

 27 16 8 8 11 7 4 دانش جبهه سازی
یرساخت های جبهه سازی  48 18 12 6 30 14 16 ز

 64 9 4 5 55 24 31 اخالق جبهه ای
 30 12 4 8 18 6 12 ساختار جبهه

 64 28 15 13 36 16 20 رفتارهای جبهه ساز
یت جبهه  195 60 34 26 135 57 78 مدیر

 784 258 154 104 526 244 282 جمع نظرات
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 فراوانی موضوعات به تفکیک حیطه کاری و طلبه / غیرطلبه 
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فعالیت

موضوعات

فراوانی موضوعات به تفکیک حیطه فعالیت طلبه و غیرطلبه

فراوانی موضوعات به نسبت حیطه های فعالیت




