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جام  هفتاد  دهه  اواخر  در  منافقین 
زهری دیگر به ملت ایران چشاندند. 
سنگ اندازی کردند و اجازه نداند قطار 
انقالب با سرعت در قلب مستضعفین 
پیر  بسیجیان  این  کند.  حرکت 
جهادی  روحیه  با  که  بودند  خمین 
نه  آمرانه،  مدیریت  نه  خادمانه،  و 
به جای  شخصی،  منفعت  کسب 
سرمایه ساالری غیردینی، به فکر مردم 
و مردم ساالری بودند. جریان خمینی 
خردادماه   ۲۷ در  فرزندانش  و  )ره( 
جهاد  تشکیل  به  منجر   ۱۳۵۸
را  هم«  با  »همه  گردید.  سازندگی 
شعار و سرلوحه کار خود قرار دادند تا 
بتوانند همراه مردم به مردم خدمت 
خمینی شهرها  به  را  بشاگردها  و 
انقالب  مأمون های  اما  کنند.  تبدیل 

با  را  سازندگی  جهاد  و  کردند  نفوذ 
جهاد  وزرات  به  شدن  تبدیل  پیشنهاد 
معنای  -به   ۱۳۶۱ سال  در  سازندگی 
و  خودجوش  نهاد  این  کردن  خارج 
رهبری-  مستقیم  ِاشراف  از  کارآمد 
که  بود  این  استدالل  کردند.  مسموم 
وزرات  با  جهاد  موازی کاری  علت  به 

باید  جهاد  مسکن،  بنیاد  و  کشاورزی 
امروز  ادغام شود. تفکری که  یا  حذف 
شایسته  و  ارتش  موازی  را  سپاه  هم 
امام  اّما  می داند  ادغام  و  تعطیلی 
می دانست.  مردم ساالرانه  را  انقالب 

مردم  بستر مشارکت  جهاد سازندگی 
اصالت  بود.  گوناگون  حوزه های  در 
ثابت،  ساختار  و  بروکراسی  نداشتن 
منعطف بودن و تغییر روش متناسب 
با مأموریت، باعث کارآمدی و سرعت 
تصویب  با  می شد.  کارها  انجام  در 
جهاد  شدن  خانه  وزرات  الیحه 

سازندگی، این نهاد دیگر جلوه مردمی 
خودش را از دست داد. مردم هم به 
جهاد  به  دولتی  سازمان  یک  چشم 
روحیه  یخ  مرور  به  و  می کردند  نگاه 
جهاد و سازندگی و خدمت رسانی آب 

با وزرات  با ادغام جهاد سازندگی  شد؛ 
پیکر  بر  خالصی  تیر  هم،  کشاورزی 
جهاد شلیک شد. حال چند سالی است 
اقتصاد  بیمار  تن  برای  امت،  امام  که 
شیرین  جام  کشورمان،  زهرخوردۀ 
کرده است.  معرفی  را  جهاد  احیاء 
دارویی که پاشنه آشیل جنگ اقتصادی 
با  اقتصاد!  است؛ داروی مردمی کردن 
مقاومتی  اقتصاد  جهاد  نام  به  الگویی 
خادمانه  روحیه  و  مردم  عاملیت  )با 
مسیحایی  روح  می توان  مسئولین( 
اقتصاد دمید؛  را در تن  جهادسازندگی 
با  »همه  و  برون گرایی  درون زایی،  با 
فقر  می توان  مقاومت،  و  بودن«  هم 
مستضعفین را رفع کرد؛ آنگونه که جهاد 
سازندگی، با زدودن محرومیت مادی، 
زدود. را  فکری-فرهنگی  استضعاف 

با تصویب الیحه وزرات خانه شدن جهاد سازندگی، این نهاد دیگر جلوه 
مردمی خودش را از دست داد. مردم هم به چشم یک سازمان دولتی به جهاد 

نگاه می کردند و به مرور یخ روحیه جهاد و سازندگی و خدمت رسانی آب شد؛ با ادغام 
جهاد سازندگی با وزرات کشاورزی هم، تیر خالصی بر پیکر جهاد شلیک شد.

       شمارۀ صد و پنجاه و پنجم/ ویژه نامۀ فتح
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اقتصاد جام شیرین 



صحیفه خوانی

گفت و گوی فتح

آنچه  خالف  بر  سازندگی  جهاد  تشکیل 

بار  اولین  بوده،  خرداد   27 می شود  گفته 

)ره(  امام  توسط   57 اسفند   16 تاریخ  در 

ما  بودم،  شاهد  خودم  بنده  شد.  مطرح 

امام)ره(  57 خدمت حضرت  اسفند   16 در 

و  دانشجویان  حضور  با  جلسه  رسیدیم. 

اعتراض  و  کشور  مشکالت  به  اعتراض  در 

هم  ما  بود.  بازرگان  مهندس  مدیریت  به 

اهلل  آیت  شهید  همراه  تصادف  حسب  به 

برای  جلسه  رفتیم.  ایشان  خدمت  مدنی 

راه انداختن جهاد سازندگی نبود بلکه برای 

اعتراض به این بود که چرا مهندس بازرگان 

کردید؟  منصوب  وزیر  نخست  عنوان  به  را 

امام)ره( فرمود: »از هرجای مملکت می آیند 

می گویند مشکل داریم. شما جوانان بروید 

کسی  این  بگذارید  کنید.  حل  را  مشکالت 

انجام  گر  ا بکند؛  را  کارش  است  مدعی  که 

و  می رود  کنار  وگرنه  اُلمراد«  »َفِبها  که  داد 

انگیزۀ  نمی شود.«  مدعی  دیگر  این  از  بعد 

کشور  مشکالت  حل  جهاد  شکل گیری  اولیه 

بود. آنجا امام)ره( به جوانان فرمودند بروید 

15خرداد  آمار جمع آوری کنید. دانشجویان تا 

را  آمار  دفترچه  این  کردند.  جمع آوری  آمار 

خدمت  ایشان  و  دادند  بهشتی  شهید  به 

یک  در  امام)ره(  26خرداد  روز  برد.  امام)ره( 

این  کردند.  اعالم  را  جهاد  تشکیل  سخنرانی 

را  آن  خودشان  امام)ره(  که  بود  پیامی  تنها 

کارهاست،  آفت  اآلن  آنچه  کردند.  قرائت 

اآلن  بوروکراسی  است.  بوروکراسی  ساختار 

یک  است.  نکرده  فرقی  انقالب  اول  زمان  با 

بود  جهادی  که  استاندارانی  از  یکی  روز 

سازمان  وارد  که  وقتی  تا  گفت  من  به 

شاه  نفهمیدیم  نشدیم،  بودجه  و  برنامه 

به  چراکه  چیده؛  بروکراتیکی  سیستم  چه 

احیاء  هم  اآلن  نیست.  تغییر  قابل  راحتی 

جوانان  حضور  به  منوط  سازندگی  جهاد 

بهترین  اخیر،  سیل  است.  دانشگاهیان  و 

احیاء جهاد سازندگی است.  برای  موقعیت 

داشته  آقا  از  عمومی  مطالبه ای  شما  اگر 

را  ما می خواهیم جهاد سازندگی  که  باشید 

می شود.  ممکن  کنیم،  احیاء  شما  نظر  زیر 

که  بفهمیم  می توانیم  آقا  صحبت های  از 

قدیمی های  است.  همین  هم  آقا  خواست 

جهادی نمی توانند جهاد را احیاء کنند، چون 

برای احیاء باز هم به سراغ کسانی می روند 

جوانان  »فقط  بردند.  ازبین  را  جهاد  که 

صفحۀ۱۸۰( )جلد۸،  والغیر!«  می توانند 

ما در مشکالت باید متوسل بشویم به ملت. ملتی که مهیا برای کمک و فداکاری 
سر  پشت  داشت  اهمیت  بسیار  که  را  مراحلی  ملت  فداکاری  با  هست.  و  بوده 
گذاشتیم، موانع مرتفع شد، خائنین رفتند، و اگر تتمه ای هم باشد، با همت ملت 
خواهند رفت. ... برای مرحله ثانی، که مرحله سازندگی است، ما دستمان را پیش 
و  کنند  نهضت شرکت  این  در  که همه  ملت می خواهیم  از  و  می کنیم،  دراز  ملت 
همه دست برادری به هم بدهند و این سازندگی و جهاد سازندگی را شروع کنند. 
و البته مأمورین دولت در هر جا- آن ها هم- مردم با آن ها تشریک مساعی کنند.

#توسل_به_ملت

صحیفۀ امام | جلد۸ صفحۀ ۱۸

بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادقعلیه السالم ۲

آفت 
بوروکراسی
گزارش گفتگو با علی دلگرم؛ از 

پیشکسوتان جهاد سازندگی
آنچه اآلن آفت کارهاست، ساختار بروکراسی 

انقالب  اول  زمان  با  اآلن  بروکراسی  است. 
استاندارانی  از  یکی  روز  یک  است.  نکرده  فرقی 
وارد  که  وقتی  تا  گفت  من  به  بود  جهادی  که 

سازمان برنامه و بودجه نشدیم، نفهمیدیم 

ویژه نامۀ دانشجویی فتح
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یادداشت فتحیادداشت فتح

انقالبی.  گروه  یک  رویش  اول:  قسمت 
نفره   ۱۰ گروه های  اعزام  طرح  با  چیز  همه 
پیشنهاد  با  و  محروم  مناطق  به  دانشجوئی 
فنی  دانشکده  علمی  هیئت  اعضای  از  یکی 
و  طرح  ادامه  در  شد.  آغاز  تهران،  دانشگاه 
امام  و  شد  داده  امام  به  مفصل تری  ایده 
فرمان   ۱۳۵۸ خرداد   ۲۷ در  خمینی)ره( 
افرادی  کرد.  را صادر  تشکیل جهاد سازندگی 
این  حامیان  از  بهشتی  شهید  همچون 
مهندس  و  دانشجویی  و  مردمی  حرکت 
نهادی  بود.  حرکت  این  مخالفان  از  بازرگان 
و  محروم  مناطق  به  رسیدگی  برای  انقالبی 
نهضت  وقتی  دوم:  قسمت  کشور.  دورافتاده 
نهاد شد. مرگ نهضت ها آنجاست که تبدیل 
سازندگی  جهاد  نهضت  می شوند.   نهاد  به 
در  طرحی  طی   ۱۳۶۲ آذر   ۷ سه شنبه  روز  در 
مقررات  و  وظایف  اهداف،  شامل:  فصل  سه 
اسالمی  شورای  مجلس  تأیید  با  در  عمومی 
شد.  تبدیل  سازندگی  جهاد  وزارتخانه  به 
حاال جهاد سازندگی وزارت خانه ای در دولت 
بوروکراسی.  خالص  تیر  سوم:  قسمت  بود... 
در  نارسایی ها  و  نابسامانی ها  رفع  منظور  به 
نظام  اصالح  جهت  در  و  کشاورزی  بخش 
ضروری،  غیر  تصدی های  کاهش  اداری، 
و  انسانی  نیروی  کارایی  و  بهره وری  ارتقای 
موازی  حذف  اجرایی،  دستگاه های  مدیریت 
کاری ها و تجمیع امور کشاورزی، دام، توسعه 
جهاد  وزارت  ادغام  الیحه  روستایی  عمران  و 
سازندگی و وزارت کشاورزی و تشکیل وزارت 
مدیریت  سازمان  توسط  کشاورزی  جهاد 
 ۱۳۷۹ دی   ۶ تاریخ  در  و  تهیه  برنامه ریزی  و 

و  زندگی  شرح  به  شهر«  خمینی  »تا  کتاب 
والی  عبداهلل  حاج  مرحوم  مجاهدانه  فعالیت 
می پردازد. این کتاب زندگی فردی، خانوادگی 
از  برخاسته  و  حقیقی  جهادگری  اجتماعی  و 
انقالب اسالمی را بطور مستند روایت می کند. 
-از  آبادانی منطقه بشاگرد  برای  جهادگری که 
درخواست  پی  در  و  هرمزگان  استان  توابع 
زندگی  تمام  زمینه-  این  در  )ه(  امام  حضرت 
تدوین  در  می کند.  مسئله  این  وقف  را  خود 
و  نزدیکان  از  نفر   300 از  بیش  کتاب  این 
مصاحبه  مورد  والی  عبداهلل  مرحوم  آشنایان 
قرار گرفته اند که بخشی از آن ها در شهر تهران 
اصفهان،  میناب،  بشاگرد،  در  نیز  بخشی  و 
که  بوده اند  بردسکن ساکن  و  بابک  قم، شهر 
در  همگی  کتاب،  مقدمه  نویسنده  گفته  به 
ارادت داشتن به مرحوم حاج عبداهلل مشترک 
از  تن  سه  روایت  با  شهر  خمینی  تا  بوده اند. 
دوستان مرحوم عبداهلل والی برای رسیدن به 
با  منطقه بشاگرد آغاز می شود. در فصل اول 
عنوان هجرت، چگونگی رسیدن یک گروه 30 
نفره -که در نهایت به یک گروه سه نفره تبدیل 
در  می شود.  روایت  منطقه  این  به  می شود- 
عبداهلل  مرحوم  زندگی  روایت  به  دوم؛  فصل 
بشاگرد  در  حضورش  دوران  تا  تولد  از  والی 
پرداخته می شود. فصل سوم، چگونگی آشنایی 
به  حرکت  و  بشاگرد  منطقه  با  والی  مرحوم 
صورت  به  خمینی شهر"  "تا  است.  آن  سمت 
متن و تصویر و نیز معرفی دفتر عمران حضرت 
عمل  الگوی  که  کردستان  در  امامرحمۀ ا...علیه 
مرحوم والی در بشاگرد بوده است، می پردازد. 
و  منطقه  به  مربوط  نقشه های  همچنین 
کتاب هستند. از ضمیمه های  نیز  آن  تصاویر 

مرگ تدریجی 
یک نهضت

سازندگی  جهاد  چنین  این  رسید.   تصویب  به 
به  27 خرداد،  . حاال  برای همیشه حذف شد... 
جای روز جهاد سازندگی، به روز جهاد کشاورزی 
انقالبی  باید گفت نهضت  اّما  تبدیل شده است 
نهادی  به  مردمی  و  دانشجویی  خودجوش  و 
مبدل  دولتی  و  اداری  ساختار  در  بوروکراتیک 
همدلی،  بر  مبتنی  که  جهادی  مدیریت  گشت. 
و  جهادگران  فعاالنه ی  و مشارکت  اقناع  اعتماد، 
تلقی  ساده  زیستی،  نظیر  انسانی  خصیصه هایی 
از  پس  بود،  و...  الهی  تکلیفی  عنوان  به  کار  از 
یافت و همانند  نزولی و دستوری  روندی  ادغام 
اثربخش  و  خالق  کارکردهای  دیگر  سازمان های 
و  ناکارا  مراتب  سلسله  آمرانه  پذیرش  با  را 
آفت زده ساختار اداری سنتی از دست داد. حذف 
به  -چه  سازندگی  جهاد  چون  انقالبی  نهادی 
سازی  کوچک  نئولیبرال؛  ایدئولوژی های  واسطه 
»مدیریت  آنچه  یا  اداری  نظام  اصالح  دولت، 
واسطه  به  و چه  نوین« خوانده می شود  دولتی 
بوده  انقالبی  نهادی  حذف  سیاسی  انگیزه های 
کرد.  اختالل  دچار  را  روستایی  توسعه  باشد- 
طبیعی،  منابع  و  دام  حوزه های  که  نهادی 
در  و  دنبال می کرد  را  توسعه  روستایی  و  عمران 
توسعه  الگوهای  استراتژی ها،  در  بازنگری  حال 
شروع  با  بود،  آن  نمودن  بهینه  و  روستایی 

ادغام، عقیم ماند. توسعه روستایی که به صورت 
مجموعه فعالیت های منسجم و یک پارچه دنبال 
می شد، با واگذاری جهاد به سایر وزارتخانه ها از 
سیستمی  در  جهاد  مهم تر،  همه  از  رفت.  دست 
و  دست  و  شدید  بوروکراسی   دارای  که  اداری 
کار جهادی هماهنگی   و  روحیات  با  و  بود  پاگیر 
روحیه  آفت  بوروکراسی،  شد.  وارد  نداشت، 
در  دغدغه مندی  و  مسئله مندی  است.  جهادی 
می شود. ذبح  بوروکراسی  اداری  اتوماسیون 

توصیفی ازجهاد سیستمی اداری و 
بوروکراتیک

دارای  که  اداری  سیستمی  در  جهاد 
بوروکراسی  شدید و دست و پاگیر بود و با 

وارد  نداشت،  کار جهادی هماهنگی   و  روحیات 
است.  جهادی  روحیه  آفت  بوروکراسی،  شد. 
اتوماسیون  در  دغدغه مندی  و  مسئله مندی 

می شود ذبح  بوروکراسی  اداری 

تا خمینی شهر
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توییت فتح

امام: جبهۀ شما بشاگرد است!
و  بزرگی  بر  همگان  که  والی  عبداله  حاج 

به  نیازی  اند،  مطلع  و  آگاه  وی  منشی  بزرگ 

که  چرا  ندارد.  تمجید  و  تعریف  و  توصیف 

به  را  هایش  فعالیت  و  او  جهادگران  همه 

خوبی میشناسند. میدانند که از جوانی و عمر 

خود برای کمک به منطقه ای محروم و کمتر 

گذاشت.  مایه  بشاگرد  نام  به  شده  شناخته 

ولی  میشناسیم  خوب  همه  را  عبداله  حاج 

نوشتار  این  و  نه،  را  عبداله  حاج  بشاگرِد 

حاج  که  جایی  است  بشاگرد  معرفی  درصدد 

به  گر  ا و  شد.  عبداله  حاج  آنجا  در  عبداله 

دیگر  میرفت  بشاگرد  جز  دیگری  جای  هر 

روح ا...  نبود.  عبداله  حاج  این  عبداله  حاج 

ملت  این  و  ایران،  ملت  بر  بود  خدا  نعمت 

شکر نعمت را خوب به جای آورد.  خدا هم بر 

از شهید حسین مؤمنی خاطره ای 

آن  دارد  باالیی  مرتبه  چه  و  افزود.  نعمتش 

کور.  ملتی که شاکر باشد؛ َقلیٌل ِمْن ِعباِدَی الشَّ

حاج عبداله هم نعمت خدا بود بر بشاگرد، و 

افزوده  نعمتش  بر  و  کرد  نعمت  بشاگرد شکر 

حلقه  دو  این  عده ای  که  آنست  عجیب  شد. 

را –حاج عبداله را و بشاگرد را- جدای از هم 

پایین  را  بردن یکی، دیگری  باال  برای  ببینند. 

می آورند. برای تجلیل از یکی دیگری را تحقیر 

تمجیدهایی  و  تعریف  از  بسیاری  می کنند. 

با  است  مقارن  عبداله می شنویم،  از حاج  که 

بشاگرد  مردم  به  توهین  و  تحقیر  و  بدگویی 

و سیاه نمایی بیش از حد از اوضاع اقتصادی 

نمازی  بی  از  بشاگرد.  فرهنگی  و  اجتماعی  و 

اوصاف  از  بسیاری  و  نفهمی  و  غیرتی  بی  و 

آنها.  تکرار  از  می آید  شرم  را  زبان  که  دیگر 

از  است  ممکن  چطور  چیست؟  واقعیت  اما 

طرفی  از  بخوانیم  مسلمان  را  مردمی  طرفی 

چطور  کنیم؟  معرفی  نماز  بی  را  آنها  دیگر 

کنیم  معرفی  شیعه  را  مردمی  است  ممکن 

به  را  ائمه  نشناختن  انگ  دیگر  سوی  از  و 

بستن  با  است  ممکن  چگونه  بزنیم؟  آنها 

مردمی  تاریخی  واقعیات  روی  بر  چشم 

بدانیم؟  خالی  تمدن  ظواهر  تمامی  از  را 

به  و  کنند  سجده  آدمیزاد  بر  که  آنجا  تا 

درباره  که  جمالتی  بدهند؟  علف  خودرو 

انکار  با  می شد،  گفته  دیگری  منطقه  هر 

می شد،  مواجه  آزاداندیشان  و  متفکرین 

است.  متفاوت  بشاگرد  برای  قضیه  اما 

ساخته  برایمان  آن  از  زشتی  چهره  آنقدر 

درباره  که  را  دروغی  و  توهین  هر  که  اند 

می کنیم.  باور  راحتی  به  می شنویم،  آن 

بوده،  که  همانگونه  را  بشاگرد  داریم  بنا 

می کنند. روایت  که  آنطور  نه  بشناسیم؛ 

خدمت به بندگان خداکارخانۀ آدم سازی

حاج عبداله هم نعمت خدا بود بر بشاگرد، 
و بشاگرد شکر نعمت کرد و بر نعمتش افزوده 

شد. عجیب آنست که عده ای این دو حلقه را –
حاج عبداله را و بشاگرد را- جدای از هم ببینند. 
می آورند پایین  را  دیگری  یکی،  بردن  باال  برای 
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