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معنای تشکل
.استمسمییکنیست،اسمیکصرفاتشکلمسئله
داردلوازمیاشدرجهومرحلههرواستدرجاتیومراتبمراحل،دارایتشکل
رهبریبهاعتقادودیگرمکتبهربرآنتقدمواسالماصلبهاعتقادپرتودرمردم
ازیعظیمبخشآنسایۀدرکهبودواقعیتیکتشکلاینشدند،متشکلامام
بریزیدهاخیابانبهگفتندمیاگرکهبودروزییک.گرفتسامانوشکلماجامعه
فقطوبودندمؤمنهاارزشاینبهنفرهزاریعنیریختندمیهاخیابانبهنفرهزار
سراسردرنفرمیلیون10،12ازبیشکهبودروزییکوبودندمتشکلتعداداین
.بودندمتشکلایراندرنفرمیلیون10،12یعنیریختندمیبیروننداآنباایران
رکمشتنظرهاینقطهوایمانآرمان،براساسکهافرادازایمجموعهیعنیتشکل
برایارزمینهبتوانندتا«الجماعهمعیداهلل»کهشوندجماعتتابیایندهمگرد
آنهاتربیتوکادرهاشناختوهااستعدادرشدبرایوجمعیدستهکاراخالقرشد
.کنندهموارترهابرنامهاجرایمسئولیتقبولوهابرنامهتهیهو

برایایوسیلهوهامسئولیتدادنانجامبهتربرایاستایوسیلهتشکل
مجموعهازوآیندمیبارتکرویخصلتباغالباًمنفردهایآدم.استخودسازی
.ساختفعالمجموعهیکشودمیزحمتبهتکروها
باوروایمان.استتشکیالتهایارزشازیکیخودشجمعیدستهاخالقرشد

انانسهممادیعوامل.هستندتشکیالتایجادبرایالزممعنویعواملازمشترک
.سازندمیهاانسانرادیگرچیزهمه.هستندها

.ویمبشمتشکلخودمانماکهاستاینغربیوشرقیهایگروهبامبارزهبهترین
آنهادستازمتشکلوصالحعملبارامیدانکنندمیاستفادهخالءازآنها

میراهایشاندروغوشایعاترادیوتلویزیونازازاستفادهبدونآنهااالنبگیرید،
.کنندمیپخشجامعهسطحدرآیند
یکهکگیردمیتصمیمبافیدروغمرکزیستاد.تشکل؟چیزیچهکمکبهاما
دهرسیدروغایندورافتاده،روستاهایعصرتویفردابشود،منتشرایراندردروغ
خوب،کنیم؟چکارآقاگوئیدمیوآئیدمیغیرمتشکلهایانسانشماولی.است
رادشمنهاینقشهبتوانیدتاباشیدمتشکلاست؛روشنراهخواهرانوبرادران
.کنیدبرآبنقش
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ضرورت داشنت تشکیالت

موالتوصیآندرکهاللهیاهللمگر.استناپذیراجتناباصلتشکل،اصلضرورت
ایندرآیا.امرتاننظمدرراخدایراخداینیست؟امرکمنظماشیکیفرموده
...دارد؟تردیدکسیاستنظمنوعیکتشکل
ضدکهنیکسااستنظمتشکلکهکردیمقبولاگراست؟نظمیبیتشکل،نکند
تحتهکهستندهاییآدمیاکنندارزشضدراتشکلکوشندمیوهستندتشکل
میایعده...کنندمیراکاراینآگاهانهیااندگرفتهقرارالقائاتسلسلهیکتأثیر
هرندبیایهمراهچندتاتنهاباشدمیلیونهفتتنها،باشیدتاهفتشماخواهند
اهمیتسازماندهیوتشکلامربهخواهرانوبرادران.ببرندوبگیرندداریدچه

راههایخودپسندوها،طلبیانحصارهاتشکلدرکهبگذاریدبراینرابناوبدهید
فسنازمندیبهرهمزاحمکهالشیطاننفسمواظبهایتانتشکلدر.نکندپیدا

لقلوباواالرواحواالنفسفیتفاثاتوالعقدفینفاثاتاینمواظباست،الرحمان
مسائلیهبقدیگرنکردرخنهایناگرونکندحملهناگهانکهباشیدمواظب.باشید
استطورهمینهمتشکیالتداخلدرخواهد،میخودآگاهیهماینکهاستحل
شکوفاییایبرافرادبهدادنمیدانبنابراصلح،انتخاببنابراینواقعاًتشکیالتاگر

...بسازدقالبیانسانیکآنکهوداردخطریکتشکیالتباشد،استعدادها
گزیدهدوبارسوراخیکازمؤمنانسان«مرّتینواحدجحرمنالمؤمنیلدغال»
دبایماکنیم؟آسیبوگزنددچارراسرنوشتمانخواهیممیچندبارشود،نمی

استیسازماندهباباشیم،داشتهسازماندهیبایدماکنیم،متشکلرانیروهایمان
همانکهداریمرهبریمقامیکجامعهکلدرما.کردرهبریبهترشودمیکه

توالی)رهبریوقتیولیاست،آمدهنیزاساسیقانوندرکهاستفقیهوالیت
بایا؟کرداجراراتصمیماتآنشودمیسازمانیبیباآیاگیردمیتصمیم(فقیه

نقطههمانخواهیممیوقتیکهاستروشنجوابخوب،تشکل؟وسازماندهی
ساسحجزئیتصمیماتیاکندمیترسیمرهبریکهکلیخطوطورهبرینظرهای
اببایدکنیماجراکند،میاعالمیاگیردمیحساسمواقعیکدرکهرافوری
تشکلامنتهنیازمندیم؛سختبودنمتشکلبهکاراینبرایوکردمقابلهحوادث
.استگونهدو
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  تشکلانواع
:  تشکل دو گونه است. برادران و خواهران روی این نکته خیلی توجه کنید

ضد خدا و ضد اسالم و یکی خدایی و اسالمی استت متا اینجتا بایتد چشتم و یکی 
.گوشمان را باز کنیم

د و تشکل ضد خدایی و ضد اسالمی آن تشکلی است که عده ای دور هم جمع بشون
بیترون چطتور؟ خبتری! بگویند آقا آدم خوب کجا پیدا می شود؟ البته در داخل ما

یتا آقا اندیشه خوب کجا پیدا می شود؟ اگر بختواهی ستراغش را بگیتری ب! نیست
نامته آقا بر! دور و بر ما، آن طرف تر چطور؟ نه بیرون ما دیگر خبری نیست! همینجا

ی آن طرف تر چطور؟ نه آن طرف ها کس! ریزی خوب کجا پیدا می شود؟ فقط بین ما
مع آقا اخالص در نیت کجا پیدا می شود و البته در جمع ما در بیرون ج! عرضه ندارد

نی و این طرز تفکر ختود شتیطا. شما چطور؟ آنها اهریمنی و شیطانی فکر می کنند
ار می خواهد مال یک فرد باشد و به این ترتیب یتک تشتکل انحصت. اهریمنی است

طلب و انحصار اندیش از جانب هر فرد و هر گروه و هر جمع باشد شتیطانی از آن در
آن وقت در برابتر حتو و در برابتر ! غیر از من هیچ« من»طاغوت می گوید. می آید

: س گفتخدا به ابلی. خلو کارش به طغیان کشیده می شود ابلیس همین را می گفت
ز آتشتم من ا« خلقتنی من نار و خلقتنی من طین » : به آدم سجده کن، ابلیس گفت

اگر یک حزب یا یک ستازمان هتم بگویتد ! و او از خاک، آتش که برتر از خاک است
در هر چق. این راهش به دوزخ است، این راهش به زندگانی شیطانی است« من»فقط 

ستت؟ تشکل حتو کتدام ا. تشکل در این زمینه قویتر باشد باطل قویتر شده است
ای تشکل الهی کدام است؟ تشکل الهی آن است که نیروهای مؤمن به ختدا، نیروهت

متشتکل متی شتویم تتا در حتد : مؤمن به ارزش های عالیه الهی و انسانی بگویند
توانمان از این ارزش ها دفاع کنیم و صاحبان این ارزش هتا در نظتر متا محتترم و 
یالت معتبرند هر کجا که باشند خواه داخل تشکیالت ما باشند خواه ختار  از تشتک

.  ما، این تشکیالت الهی می شود
ی متاهلل حتزب؛ حتزب و این . اولی تشکیالت شیطانی می شود و حزب الشیطانآن 
چنین پس هر جمع مسلمان نیز باید ای. هر فرد مسلمان باید اینطور فکر کند. شود

.تفکر کند
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باشتیم، برای اینکه بتوانیم کارهای بزرگی را انجام دهیم، بی شک باید متشتکلما 
خشی از رابطه های ایمانی و اعتقادی و عملی دیمی سازمان نیافته، برای رسیدن به ب
ولی . داهداف و تحقو بخشیدن به قسمتی از مراحل یک انقالب می تواند کافی باش

از برای رسیدن به بخشی دیگر از اهداف، و تحقو بخشیدن بته آن قستمت دیگتر
ظتای  ما در پرتو اعتقاد به اسالم و اعتقتاد بته و. آرمانهای یک انقالب کافی نیست
ما می دانستیم کته استالم زن و مترد مستلمانی را . اسالمی در صدد جهاد برآمدیم

کته میخواهد که نه فقط مراقب مسلمان بودن و مسلمان ماندن خویش هستتند، بل
مراقب مسلمان بودن و مسلمان ماندن و مسلمان تر شتدن محتیط اجتمتاعی هتم 

.هستند

حقتشکل
ضرورت تشکل حو تردید نداریم، اما تشکل حو کدام استت؟ تشتکل حتو،در ما

ایتنداختلکتسهترکتهگویتدنمییعنی .نیستطلبانحصارکهستتشکلی ا
وبیختآدمنیستتشکیالتاینداخلکسهرواستخوبیآدمهستتشکیالت
ستالموختوبتشتکل .یزدانتینهورحمانینهواستشیطانی،تفکراین .نیست
متاگویتدمتی .کندمیمطرحصریحوروشنراارزشینظامیککهاستتشکلی
،ماستتانتقتادموردنداردراهاارزشاینهرکسهستیمارزشینظاماینپاسدار
یعنتی؛استتشکلهاارزشاینازیکی .نباشدخواهباشدماتشکیالتعضوخواه
د، دستته جمعتی ندارنتکاربهعادتومنفردنداماخوبنددیگرجهاتازکهافرادی

کمتتر نسبت به افرادی که منفرد نیستند و کار دسته جمعی می کنتد یتک امتیتاز
.دارند اما فقط یک امتیاز، نه همه امتیازها
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اخالص در کار تشکیالت
سال قبل در قم چند تا از برادرهای ما دور هم جمع شدند و 2۵یادم می آید حدود 

متیفالنتیگفتندوآمدندبرادرهاازدیگرچندتای .کردندشروعراخوباریک ک
؟استتکتافینیرویشتانآنهتاآیتاگفتم .کنیمشروعراکارهاآنمشابهخواهیم
کتردن با آنها کار کنید؟ شروع کردند به عیب جوییرویدنمیچراگفتمنه :گفتند

را خوب که عیب هایشان. کنم خوب دقت کنیداز آنها به این جمله ای که عرض می
رطترف گفتم تعدادی از این عیب ها را باید تالش کنیتد تتا ب. شمردند و من نوشتم

ه همتین شود اما بقیه اینها عیب نیست اگر پوستش را بکنید، معنایش این است کت
ننتد کار را اگر شما می کردید کار خیلی خوبی بود ولی همین کار را چون آنها می ک

اگر انسان دید کار معینی را اگر آن آقا بکند کتار بتی ارزشتی.کار کم ارزشی است
حتویبجتافرداینکهاستمعلوم،استمهمیخیلیاراست ولی اگر بنده بکنم ک

اصلمگفتی؛کردیمپیدااصلیکماموقعهمانلذا؛استپرستخود،بودنپرست
کتردنوزنبترایتترازویشوستن ترازویشکهاستاینخداپرستانساندر

بتا همتان ترازویتی کته . دیگران و اعمال آنها یکی باشدوخودشاعمالوخودش
با همتان تترازو کته . خوبی های خودش را بسنجدخوبی های دیگران را می سنجد

خودش را بسنجد اگر ترازو و مترش فرقعیب های دیگران را می سنجد عیب های
میلیمتتر ۵0کرد این شخص متری دارد که وقتی آن طرف می رود یک میلیمتتر را 

ی آید یک میلیمتر را یک میکرومتتر نشتان متنشان می دهد، وقتی این ظرف می
خراب است؟ این ترازو خراب استت؛ در حقیقتت دهد، آیا این ترازو درست است یا

کار فردی و چه در کتار تشتکیالتی ایتن را بته ما چه در. صاحب ترازو خراب است
را بتا می شناسیم و رویش تکیه داریم و تشکلعنوان یک اصل عالی اخالق و معیار
رط را هر حزبی، تشکیالتی، سازمانی اگر این شت.این شرط الهی و خدایی می دانیم

راین داشته باشد اصول و نظام ارزشی آن اسالمی باشد از دید ما حزب اهلل است و اگ
اسمش هتر چته. شرط را نداشته باشد به همان اندازه که ندارد حزب الشیطان است

که می خواهند باشند، اعضایش هر که متی خواهنتد می خواهد باشد، رهبرانش هر
ما بر طبی تجربه می دانتیم انستان هتا مطلتوباشند واین را هم عرض می کنم که

.  اشتحتی انتظار مطلو شدن را از انسان ها نباید د. نیستند، مطلو هم نمی شوند
.ما می گوییم هر فرد، حزب و جمع که در این خط حرکت بکند حزب اهلل است
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تشکیالت قالبی
اید قالبی از خطرهای تشکیالت این است که انسان قالبی بسازد در حالیکه انسان نب

و باشد؛ بنابراین یک مسئله مهم در تشکل این است کته در عتین بتودن رهبتری
در نیاید مدیریت و در عین اینکه یک نظام تشکیالتی باشد، انسان هم قالبی از آب

د و پس در تشتکل در عتین حفتی پیونت. و اگر انسان قالبی شد این خطرناک است
و تصتمیم ایجاد نظم آهنین، انسان ها باید بتوانند که آزاد بیندیشند، انتقاد کننتد

ا آزادی بگیرند، بله، اجرای تصمیم اولی االمر همینطور که در کل جامعه منافتاتی بت
وهتی ندارد، در تشکیالت هم منافاتی با آزادی ندارد، به شرط اینکه هیج فترد و گر

ما اگر شت. تشکیالت تحمیل نکنندخودشان را به عنوان مدیران و رهبران در داخل
ت کردید و رشتد دادیتد آن وقتدر داخل تشکیالتتان خصلت ضدتحمیلی را حفی

چته فترق متی کنتد،تشکیالت، تشکیالت رحمانی است و اال شیطانی متی شتود
شتکلی همین طتور کته در جامعته استتبداد در هتر. تشکیالت عین جامعه است

خودشان را بر متردم تحمیتل کننتد امتا آیتا اطاعتت دلختواه متعهدانته از امتام 
ی کنند است؟ خیر استبداد نیست اینقدر بعضی ها می آیند ظری  قاطی ماستبداد

، ایتن به اطاعت مؤمنانه از امام و امامت به استبداد تعبیر می کننتدو التزام مردم را
مشتابه ایتن بایتد در داختل هتر . مدیریت مطلوب استاستبداد نیست این همان

عی  بتر به محض اینکه انسان می آید خودش را ولو با درصدی ض... تشکیالتی باشد
. کند آن وقت از مسیر خدایی منحرف می شتودیک جریان یا یک مجموعه تحمیل

ت، ضرورت مدیریت و رهبری و ضرورت اطاعدرعین ضرورت انضباط در تشکیالت و
دان اساس خودآگاهی و آگتاهی بایتد میتیا برای انتخاب کردن و تصمیم گرفتن بر

.همیشه باز بماند
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شروط ایجاد یک تشکل
گهبان نگهبان ارزش ها باشد نه ن. باید پاسدار ارزش ها باشد نه پاسدار منافع خود۔ا

ش ها هروقت این تشکل بجای آنکه نگهبان ارزش ها باشد و تالشگر در راه ارز. خود
آنکه خداپرست و حو پرست و حو خواه کمال دوستت و کمتال ختواه بجای .باشد

ر و چه بهتر که چنین طاغوتی برست. می شود( طاغوت)آن یک . باشد، خودخواه شد
. شتودبرهمه ماست که دائماً مراقبت کنیم این تشکل ما، خودخواه ن. راه امت نباشد

همیشه خودخواه بماند و این با خودسازی مداوم یکایک متا و بتا مراقبتت متداوم 
.یکایتتک متتا، بتتر مجموعتته متتا و بتتر وجتتود ستتیال تشتتکیالتی ماستتت

اهلل آسان کننده خودسازی برای ما و کمکی بته ستیرالی ما،تشکل باید سازنده ۔2
هر وقتت یکتی از متا یتا جمتع متا بته . برای شرکت کنندگان در این تشکل باشد

می شود و باید ازاو پرهیتز (لهو)تشکلمان مشغول و سرگرم شدیم جندین تشکلی 
یم؛ اگتر کنیم؛ زیرا ما رااز یاد خدا دور می کند؛ اگر همه اش به فکر تشکیالتمان باش
( هتول)تشکیالت برایمان آن قدر محبوب شد که جانشین خدا و حو شد این حالت 

.     دکنتاست و آدم را از یاد خدا غافل متی « اهلل یلقی عن ذکر » پیدا می کند که 
ی چه وقت ما می فهمیم که تشکیالت برای ما لهو و سرگرمی نشتده و لعتب و بتاز

ا این کتار روزانه نشده؟ وقتی که ببینیم در این تشکیالت داریم ساخته می شویم ی
.  تشکیالتی ما حالت عبادت دارد

واهی و خودخت( طاغوت)شرط اول این است که ما تشکیالت پرست نشویم بنابراین 
باشیم امتا تشکیالت پیدا نکنیم، شرط دوم اینکه ما ممکن است تشکیالت پرست ن

انیم، یا سرگرم هم نشویم ولتی از خودستازی بازبمت( لهو)سرگرم تشکیالت باشیم 
بتر دوش شرط سوم اینکه این تشکیالت بدرد مردم بخورد نه اینکه یک باری باشد

انی این تشکیالت االن مقداری هزینه می برد، مقداری نیتروی انست(لغو)این جامعه 
.می برد، روی این تشکیالت سرمایه گذاری می شود
باید و ما هم اگر اهل ایمانیمشود اگر این تشکیالت به درد این مردم نخورد لغو می 

« غتول»و نبایتد « بت»این تشکیالت نباید « معرضوناللغوعن »م یباشاز لغو گریزان 
باید بدرد مردم بخورد، بایتد کمتک کنتد بته جمهتوری. باشد« لهو»نباید باشد و
رازتر هر چه بهتر و الهی تر و نورانی تر و سازنده تر و سرافباید روز به روز،. اسالمی

.  بدهیمو پویاتر و سخت کوشا و پیشتاز ادامه
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یایتد، نته بنابراین در داخل این تشکیالت باید برنامه ریزی های گوناگون به وجود ب
ن سته ایت. در خودتشکیالت که برای کل جامعه بلکه برای کل انقالب استالمیفقط

.ما برای هر تشکیالتی شرط اصلی می دانیمشرطی است که

مراقبت از تشکیالت در برابر آفت ها
مکرر دیده ام که خصلت های بیرونی بعضی از ما در جهت مخال  ایتن ویگگتی هتا

ی خودختواهی هتا: آفت این ویگگیهتا. می افتد و آهن  تخریبی پیدا می کندبکار
ل خود محوری ها، سو، ظن ها، بدگمانی های بیجا، نستبت بته یکتدیگرعمشخصی،
، و نستبت بته هتر حرکتت. گرانبهای کم یاب را به دست می آوریماین گوهر. کنیم

اء و گاهی می شود برادرها یا خواهرها فکر می کنند منشتنسبیت به هر کار است و
طتور ولی گتاهی این. در درون کار تشکیالتی استمایه این سوء ظن ها بدگمانی ها،

د در که دارند وقتی یک تشتکیالت متی شتوننیست، افراد با خصلت های منفی ای
هتم به همین جهت. تشکیالت می کنندحقیقت با خودشان این میکروب ها را وارد

وب ها از دائما مراقب باشد تا میکرهست که یکی از واجبات تشکیالت این است که
د و بعتد افراد را باید اول قرنطینته کنیت. بیرون وارد پیکره و عمو تشکیالت نشوند

خواهنتد ممکن است اما اگتر بوارد تشکیالت بشوند و البته این قرنطینه تا حدودی
ی نیستت و تقریباً عملافراد را در یک کار تشکیالتی خیلی در قرنطینه معطل کنند

قبتت مرااین است که یک قرنطینه مستمر می خواهد؛ یعنی دائماً باید. دشوار است
ل کرد که اگر ویروسی، میکروبی یا یک فردی داخل تشکیالت متی آیتد، همتان او

یتت ولتی ایتن واقع. شود قبل از آنکه خصلت بد او به جای دیگر سرایت کندعال 
یدا متی می بینیم یک مرتبه در یک گوشه تشکیالت یک نوع دید پهست که گاهی

ود کته او می ببنیم که به یک آقا یا خانمی منتهی می شوقتی دنبال می کنیم. شود
اقتاً وارد این جو پتاک تشتکیالتی شتده و اتفبا یک سوءظن و بدگمانی و خودرائی

ک مرتبه آسیب پذیرتر است و یاینجور است که هر قدر جو تشکیالت پاک تر باشد
صی آن ضع  های شخهر یک از ما وظیفه داریم که. این آسیب توسعه پیدا می کند
خصتی ضتع  شیک نفر تا بیرون یک تشکیالت هست. خود را سخت مراقبت کنیم
یتکوقتی وارد تشکیالت می شود، ضع  شخصی همتراه. اش ضع  شخصی است

.  نوع امکان سرایت و سوار بر یک مرکب تیزپا و تندرو است
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یتل است خطرناک تر و شدیدتر باشد و بته همتین دلدر تشکیالت ضع  ها ممکن
سوءظن هتا، بتدگمانی هتا، بتد . استمراقبت از این ضع  های شخصی افراد الزم

.  کنیمخیلی مراقبتتفسیر کردن ها، اینها همه از چنین ضع  هایی هستند و باید
ک در یتاینکه این ضع  ها تا ضع  شخصی است یک گناه است ولتی وقتتیبرای 

چترا کته . جمع بود گناه مضاع  است و هتم عقتاب آن دنیتایش مضتاع  استت
بته زحمات فراوان افسانه ای تالشگر در راه خدا با یک همچنین ضع  هایینتیجه

خبط و ضایع می شود و تالش های انسان را در آن دنیا هم بته هتدر هدر می رود و
.می دهد

تشکل بر پایه امام و امت
برای اینکه حرکت مردم در یک سطح وسیع به ثمر برستد، امامتت و رهبتری الزم

در اینجا مردم متشکل می شوند و این یک مرحلته از تشتکل استت کته در . است
متشکل و یکپارچه می شوند و این مرحلته از تشتکل یعنتیامامت محوررهبری و

امامتتاتحاد همه سویی نیروها و جنب وجوش هاو تالش ها در پرتو رهبری واحد و 
یروز پیروزی است و بدون او انسان نمی تواند پضروریات ازمتّبع مورد اعتقاد واحد 
است، همین مرحله از تشکل کته جامعته متا را بته این یک مرحله از تشکل. شود

.  پیروزی رساند




