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اطالع نگاشت فرهنگ بسیجی

لشکر مردمی انقالب

 سمانه سلیمان نژاد از تعبیر رهبر انقالب
برای باشݡگاه های ݡکشاورزان جوان می ݡگوید

حلقه مفقوده روستا

 به بهانه تاݡکید مجدد رهبر انقالب
بر افزایش موالید

بازِی طوالنی  مدت!

4 و  5

ݡگفت وݡگو با دݡکتر روح اهلل ایزدخواهݡگفت وݡگو با دݡکتر روح اهلل ایزدخواه
 ݡکه برای احیای الݡگوی جهادی پیشرفت ݡکه برای احیای الݡگوی جهادی پیشرفت
به تمام استان ها و روستاهای ایران سفر ݡکرده استبه تمام استان ها و روستاهای ایران سفر ݡکرده است

بسیجِیآتشبهاختیاربسیجِیآتشبهاختیار
جبههایعملمیݡکندجبههایعملمیݡکند

بازِیطوالنیمدت!
کید مجدد رهبر انقالب بر افزایش موالید به بهانه تا
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بسیجِیآتشبهاختیار
جبههایعملمیݡکند

ݡگفت وݡگـــو بـــا دݡکتـــر روح اهلل ایزدخـــواه ݡکـــه بـــرای احیـــای الݡگـــوی جهادی 
پیشـــرفت بـــه تمـــام اســـتان ها و روســـتاهای ایـــران ســـفر ݡکـــرده اســـت
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کتابخانــه و دانشــگاه محصــور  کــه پژوهش هایــش را فقــط بــه  دکتــر روح اهلل ایزدخــواه از آن دســت بســیجیان نخبــه ای اســت 
کشــور هــم بــوده  کــه مســئله  نکــرده اســت. او دانش اموختــه دانشــگاه شــریف و عالمــه اســت بــرای یافتــن پاســخ مســئله اش 
کــه مــا در ایــران هیــچ نقطــه  کــرده اســت و بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت  اســت، بــه تمــام اســتان ها و بیــش از 200روســتا ســفر 
محرومــی نداریم.بــا دکتــر ایزدخــواه راجــع بــه ماموریــت محــوری در بســیج، شــاخص های حرکــت آتش به اختیــار و حرکــت 

گفتیــم. جبهــه ای ســخن 

ج شد از  جهاد افتاد و از وجهه مردمی خار
این جنس بود؟

مــن حــدود 5 ســال تمام وقــت در موضــوع جهاد ســازندگی 
متمرکــز بودم و با پیشکســوتان جهاد حشــر و نشــر داشــتم. 
که جهاد سازندگی  که بدانم ســازوکاری  گم شــده ام این بود 
توانســت ماموریت هایــی بزرگ را با نیروهای غیرســازمانی و 

کم، با هزینه اندک و بهره وری باال انجام  مردمی در زمان 
دهد، چه بوده است.

■ چرا  این موضوع برای شما تبدیل به 
که چند سال روی آن متمرکز  مسئله ای شد 

شوید؟
کــه  کاری مــن ایــن بــود  دغدغــه ذهنــی و اقتضــای 

بتواننــد  کــه  را  کمیتــی  و حا ســاختارهای مدیریتــی 
کنــم. مســئله  کننــد پیــدا  مســئله پیشــرفت را حــل 

که چــه ســازوکاری در دولت الزم  مــا این بــود 
است تا پیشــرفت در حوزه هایی 

کشاورزی  مثل صنعت، 
بــا  فنــاوری  و 

که  شــرایطی 
ر  کشــو

دارد 

در  امــا  شــود؟  محقــق 
جــواب  بــه  عمــل  و   تئــوری 

نمی رسیدیم.

■ از منظر علمی؟
از نظــر علمــی پاســخ هایی بود؛ 
کشور  اما متناسب با اقتضائات 

نبود.
بعد از مواجهه با موضوع جهاد 
که در زمــان خودش  ســازندگی 
پیشــرفت روســتایی را رقــم زده 
توجــه  قابــل  تجربــه ای  و  بــود 
بــود،  بی ســابقه  عملکــردی  بــا 
ح  مطــر ســوال  ایــن  برای مــان 
که سازوکار جهاد چه بوده  شــد 
که به این ســطح رسیده  اســت 

بود.
بــودن،  نهــادی  جهــاد،  در 
ارزش محــور  و  بــودن  انســان گرا 
بــودن بســیار واضــح و مشــهود 
در  ســازندگی  جهــاد  کــه  بــود 
خــود،  عمــر  اول  ســال های 
اساســا ســازمان نبــوده اســت. 
نیروهــا می رفتند به یک روســتا 
کار جهادی را شروع می ردند.  و 
شــورای  بعــد،  6مــاه  تــازه 
اســت.  شــده  تشــکیل  مرکــزی 
به شــدت  جهــاد  هســته های 
آتش به اختیــار  و  اتــکا  خــود 
ایــن  عین حــال،  در  بوده انــد. 
جریــان بی هدف نبوده اســت و 
مهم تــر اینکــه مــردم در آن نهاد 
به شــدت فعال بوده انــد. یعنی 
در  و  نبــوده  مــردم  بــرای  نهــاد 
اصل خــود مــردم بوده اند. این 
گم شــده ای بــود  مــدل، همــان 

که من سال ها دنبالش بودم. 

■ یعنی شما دنبال 
مدلی برای امروز 

انقالب بودید و 
آن را در جهاد 

سازندگی 
یافتید؟

بلــه. مســئله مــن بــرای 
آن  مــن در  بــود.  امــروز 
زمــان بررســی می کردم 
کــه  کشــورهایی 
توانسته اند  یک شبه 
خــود  فناورانــه  گــپ 
چگونــه  کننــد  پــر  را 
مــا  رفته انــد؟  جلــو 
جلــو  بایــد  چطــور 
بتوانیم  کــه  برویم 
و  بزنیــم  میانبــر 
شــتابان  حرکتــی 
و  باشــیم  داشــته 
ی  گی هــا ند عقب ما
را  چندصدســاله 
کنیــم؟ بــا ایــن  جبــران 
واقعــی  صورت مســئله 
کشــور به ســراغ  برای امروز 

جهاد سازندگی رفتم.

 ■ از چه زمانی وارد بسیج شدید؟
از ابتدای دبیرســتان وارد بسیج دانش آموزی شدم 

و تا دانشگاه ادامه داشت.

■ فضای بسیج در آن زمان چگونه بود؟
گی هایــش  بــر ســایر ویژ کــه  بــارز بســیج در دوره مــا  امتیــاز 
گفتمانــی آن بــود. بــه واســطه  ارجحیــت داشــت، فضــای 

همین فضا، نواقصش برای مان قابل پذیرش بود. 

که می فرمایید چه بود؟ ■ این نواقص 
کــه بخواهیم همه افراد به یک شــکل و فرم واحد رفتار  ایــن 
که فعالیت ها شــکل سازمانی پیدا  کنند و بیندیشــند یا این 
کنــد. البته ما چــون به نوعی خوداتکا عمــل می کردیم، این 

نقیصه ترمزی جلوی پای ما نبود. 

■ این وجه سازمانی به چه معناست؟
هــر نهــادی ســازمان اســت؛ امــا هــر ســازمانی نهاد نیســت. 
سازمان های ارزشی باید به سمت نهاد شدن پیش بروند. 

■ چطور باید به سمت مردمی تر شدن و 
نهادی تر شدن مجموعه ای مثل بسیج 

برویم؟
کــه در نهاد  مهم تریــن تفــاوت نهــاد بــا ســازمان ایــن اســت 
برحســب  دارنــد  اجــازه  افــراد  و  نداریــم  متمرکــز  مدیریــت 
و  مبدعانــه  حرکت هــای  ارزشــی  فضــای  در  اقتضائــات، 
مبتکرانــه انجام بدهند. حتی ممکن اســت اجرای ضعیفی 
داشته باشند. اما مهم این است که فرد تشخیصی دارد و به 
کند. مثال واضح، نهاد مسجد  او اجازه داده می شود عمل 
اســت. شــما در مســجد می توانــی ســاعت ها بــروی و نماز و 
کسی مزاحمت  شود. ارزش هایی  قرآن بخوانی، بدون آنکه  
کم اســت، فطری و پذیرفته شــده اســت و  که در مســجد حا
فراتر از آن ها چیزی به شما دیکته نمی شود و رفتار اجباری 

وجود ندارد. 
بســیج یک جریــان و نهاد اجتماعی و یک فضای به شــدت 
گــر ایــن عنصــر را از بســیج بگیریــم نمی توانیــم  پویاســت و ا

کار متعالی بخواهیم. متناسب با اقتضائات روز، از آن 

که درباره  گسترده ای  ■ با توجه به تحقیقات 
که برای  جهاد سازندگی داشتید، آن اتفاقی 
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■ بــا چــه نــگاه و انگیــزه ای رفتیــد و تمــام اســتان های 
کار  کردید  کشور را دیدید و از بیش از 200 روستا بازدید 

دشواری نبود؟ 
کشور بوده است.  کلمه بحث پیشــرفت  انگیزه ام در یک 

کشور را ببینید؟ ■ آیا الزم بوده همه 
کنید و  شــما نمی توانیــد راجــع به یــک موضوع صحبــت 
کشــور  گر ما راجع به پیشــرفت  خــود موضــوع را نبینید. ا
که در تهران نیست. باید بروی  کشــور  صحبت می کنیم، 
و همــه مناطــق را ببینــی. وضعیــت مردم و تــوان آن ها را 

ببینی.

■ این سفرها چه دستاوردی برای تان داشت؟
کــه قائل به  یکــی از دســتاوردهای ایــن ســفرها ایــن بود 
که مناطق محروم در ایران نداریم. ما منطقه  این شــدم 

محروم ذاتی نداریم. 

■ این همه مناطق محروم! چطور می گویید نداریم؟!
مــا هیــچ منطقه محرومی در ایــران نداریم. تمام مناطق 
کــه  و چیــزی  دیــده ام  نزدیــک  از  را  به اصطــاح محــروم 
دیدم، انبوهی از ثروت و فرصت خوابیده در این مناطق 
بــود. امــا در مقابــل، منطقــه مهجــور و منطقــه مظلــوم 
کــه منابعش قفــل و نخبگانش  زیــاد دیــده ام. منطقه ای 
کــه خودشــان خودبــاوری  مهجــور هســتند. منطقــه ای 

ندارنــد و مرکز هم آن ها را نمی بیند.

کجاست؟ کار  ■ از نظر سیستمی ایراد 
که مردم دیده نمی شــوند. مردم باید  مشــکل این اســت 

کنند. عاملیت پیدا 

■ بســیج بــه معنای ذاتی اش قرار اســت همیــن اتفاق را 
شکل بدهد.

کــردن عاملیت  بــه نظــر مــن اولویــت اول بســیج بالفعــل 
مــردم اســت. در تمامــی عرصه های سیاســت ، فرهنگ، 
علــم و فناوری و حتی امنیــت. من ثابت می کنم در تمام 
کار زمین مانده جمهوری اســامی حضور  عرصه هــا امروز 
مردم در صحنه عمل اســت. مردم در صحنه شــعار و 
رای حضور دارند؛ اما حضورشان در صحنه عمل 
پررنگ نیســت. عاملیت مردم باید احیا شود و 
گام دوم انقاب  کاربسیج است. جهادگر  این 
کار را بکنــد. من ســایر مســائل را  بایــد ایــن 
ع ایــن موضوع می دانم. آقــا فرمودند  در فــر
که  مــردم بایــد حتــی در تامیــن امنیــت 
حکومــت  وجــه  کمیتی تریــن  حا
نقــش داشــته  اســت، 
امــروز  باشــند. 
راه  گــر  ا بســیج 
بــرود  دیگــری 
ی  صت هــا فر
را  انقــاب 
ه  ند ا ز ســو

است.

گام دوم  که بسیجی  ■ مهم ترین الگویی 
انقالب می تواند از جهاد سازندگی بگیرد 

چیست؟
جهادســازندگی ماموریت محــور بــود؛ نــه پــروژه محــور. یکــی 
کــه مــا نگاه پــروژه ای  از مصادیــق ســازمان زدگی ایــن اســت 
گر تعــداد مشــخصی برنامه فرهنگی  داشــته باشــیم بگوییم ا
گر اصــل »اجرای تعدادی  کنیم، به هدف رســیده ایم. ا اجــرا 
برنامه« شــد، یعنی ما ســازمان شــده ایم. جهادســازندگی به 
شــدت ماموریت گرا بود. یعنی به او می گفتند این روســتایی 
را بایــد در تــراز انقاب پرورش بدهی. این ماموریت توســت. 
بــرو در داخــل روســتا ببیــن راه و چاه چیســت و انجــام بده. 
کاری می کــرد.  کســی وارد جهــاد می شــد بنــا بــه شــرایط  هــر 
کمیته  امام فقط فرموده بودند به داد روســتاها برســید. 30 
کجــا آمد؟ این هــا در تحقق  تخصصــی در جهــاد ســازندگی از 

که امام فرمودند به این محورها رسیدند.  ماموریتی 

که به فرموده رهبر انقالب  ■ من جوان بسیجی 
گام دوم  کنم، در عرصه  باید آتش به اختیار عمل 

کنم؟ انقالب وظیفه ام چیست و باید چه 
که  کسی  امروز عرصه جهاد به شدت متنوع است و برای هر 
عزم جهاد داشته باشد جا هست. عرصه های امروز جهاد در 
گسترده است. بعضی ها  افق تمدنی باز شــده است و بســیار 
در اولویت هــا تردیــد دارند و می پرســند »کار فرهنگی اولویت 
کار علمــی؟«. ایــن پرســش غلــط اســت. همــه ایــن  دارد یــا 
عرصه ها جهاد اســت. ببین خودت در چه شرایطی هستی. 
یکــی شــهید آوینی می شــود؛ یکی شــهید همت.  مــا هر دو را 
بــرای جنــگ نیــاز داریــم. همــت باید لشــکر ببرد بــه جبهه و 

آوینی باید دوربین ببرد. 

■ سوال من از منظر نحوه عملکرد بود.
کــه می گوییم نباید ســازمانی عمل  در نحــوه اجــرا همان طور 
کــرد، همان طور هم می گوییم یک نفــری هیچ فتح الفتوحی 
کنیم ما بــه تنهایــی در یک  کــه فکــر  صــورت نمی گیــرد. ایــن 
و  تخیلــی  نگاهــی  ایــن  جلــو،  برویــم  شــویم  وارد  عرصــه ای 
غیرممکــن اســت. ما معتقد به حرکت جبهه ای هســتیم؛ نه 
حرکــت فردی یا ســازمانی. آن تشــکیاتی تشــکیات انقابی 

کند.  که مثل یک جبهه عمل  است 

■ یعنی چه؟
کســی بر اســاس تــوان خــودش در این عرصــه وارد  یعنــی هر 
کنــار  می شــود و ماموریتــی را بــه عهــده می گیــرد و ایــن را در 

که دارنــد ماموریت های دیگری  ســایر عوامل آتش به اختیــار 
را در همین جبهه انجام می دهد قرار می دهد. مجموع این 
که منجر به  حرکت هــا یک بردار هم جهت تشــکیل می دهــد 

یک فتح بزرگ می شود. 
کــه توانــم علمــی اســت ، علــت عقب افتادگــی یک  مثــا مــن 
روستا را بررسی می کنم. از طرفی یک فیلمساز هم مستندی 
در خدمــت ایــن پژوهش میدانی می ســازد. دیگری هم این 
کتــاب منتشــر می کنــد. شــخص  تجربــه علمــی را به صــورت 
کتاب را  که در عرصه رســانه اســت این فیلم یــا  دیگــری هــم 
بــه مخاطــب می رســاند. مجمــوع این هــا می شــود حرکــت 
کنــار هــم قــرار می گیــرد و هیچ کــدام منتظر  کــه در  جبهــه ای 
دیگری نیست. درعین حال با هم دارند یک حرکت هم نوا را 
رقم می زنند.ما نه باید منتظر ســازمان باشــیم و نه باید یک 

تنه به خط بزنیم. 

گام دوم ما نباید در  ■ به نظر شما در 
ذهنیت های خودمان یک بازتعریفی از بسیجی 

و جهادگر و انقالبی داشته باشیم؟
کــه نیــازی بــه بــاز تعریف نیســت. امــا در ظاهر و  در ماهیــت 

رفتارش قطعا یک تعریف نو باید داشته باشیم. 

که شاید یک نفر به اسم  ■ منظورم این است 
و ظاهر بسیجی نیست؛ اما  در راستای اهداف 

انقالب در حال جهاد و حرکت است.
بله. من خودم دارم به چشم می بینم. مثال های 

کشــاورزی و فرهنــگ می بینــم.  عینــی در صنعــت، 
کــه نیســت بماند، قیافــه اش هم  فــردی عضو بســیج 

گر در راســتای  شــبیه بســیجی ها نیســت. ولــی ا
قطعــا  می کنــد،  حرکــت  انقــاب  ارزش هــای 
کــه 240 هکتــار زمیــن  کســی  بســیجی اســت. 
کشــاورزی احیا  کرمان را برای  ع جنوب  لم یزر
که بــا ثروتش می توانســت  می کنــد، در حالــی 
یــک ویــا در شــمال بخــرد و زندگــی مرفهــی 

داشــته باشــد و قیافــه روشــنفکری هــم به 
خــود بگیرد،روحیــه بســیجی دارد. 

دچــار  وقتــی  مــا 
گی  د ن ز ما ز ســا

می شویم این چیزها 
فراموش می شود و ممکن 

بــه  اشــتباه  آدرس  اســت 
خودمان و جامعه بدهیم.

از بسیجی برنامه محور تا بسیجی مأموریت ݡگرا 

که می توان مدل جهاد  ■ نظر شما این است 
سازندگی را دوباره در حوزه های مختلف 

کرد؟ کشور احیا 
بنــده و امثــال بنــده بایــد عمرشــان را بگذارند تا ایــن اتفاق 
گــر تمــام عمــر مــن صــرف شــود بــرای اینکه  بیفتــد. یعنــی ا
ج  که از آن خار بتوانیــم دوبــاره مدل جهاد را به همــان ریلی 
شــده است متناســب با نیازهای امروزمان بازگردانیم، برای 

کافی است. من 

■ چرا این قدر مسیر طوالنی؟
که  کلید برق نیست  چون یک حرکت اجتماعی است و یک 
بزنی خاموش یا روشــن شــود. حرکت علمــی هم همین طور 
که 25سال است  اســت. فان دانشمند خارجی را می بینی 
کار می کند. چون ذات  گونه ای از سوسک  که دارد روی یک 
گر ده ها و صدها نفر مثل حقیر  تولید علم، این طور اســت. ا
که این اتفاق به درســتی بیفتــد، ارزش دارد.  وقــت بگذارند 
چون وقتی یک حرکت اجتماعی ایجاد شــود، ممکن اســت 

هیچ منطقه محرومی
در ایران نداریم!

صدسال، دویست سال و یا بیشتر ادامه دار شود. 

گام دوم  ■ پس به نظر شما برای اینکه در 
انقالب انسان هایی در بسیج پرورش یابند 

که دارای اهداف متعالی و بلند باشند، با 
توجه به تجریه موفق جهاد سازندگی، چگونه 

باید باشد؟
از  بایــد  باشــد،  دوم  گام  پرچــم دار  اســت  قــرار  گــر  ا بســیج 
تشــکیاتی  کله  شــا در  و  بیایــد  در  ســازمانی  پوســته های 
کند. نــه تحول دراهداف؛ بلکه تحول  خــودش تحول ایجاد 
گام اول  گام دوم با  کله و ســاختارش. چون  روبه جلو در شــا
گام اول بــه دنبال فتوحات  به شــدت متفاوت اســت. ما در 
گام دوم بــه دنبال  کشــوری بودیم. ولــی در  ســخت در افــق 
انســان هایی  مــا  هســتیم.  تمدنــی  افــق  در  نــرم  فتوحــات 
کــه در تراز تمدنــی بتوانند این جریــان را پیش  می خواهیــم 
ببرند. لذا ماهیت بســیج ســازمان نیســت؛ بلکه یک نهاد و 

جریان اجتماعی است.
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مصاحبه: علیرضا   آقاجانی

حلقهمفقودهروستا
سمانه سلیمان نژاد از تعبیر رهبر انقالب برای باشݡگاه های ݡکشاورزان جوان می ݡگوید

این بانوی بسیجی در قالب یک جریان مردمی
برای بیش از 1000 زن روستایی ݡکارآفرینی ݡکرده است

گام دوم توجه به آن بســیار ضروری  که در  یکــی از عرصه هــای مغفول مانده و ظرفیت های عظیم در انقالب 
گره گشــای بســیاری از مشــکالت فرهنگــی،  اســت بحــث توســعه روستاهاســت.توجه بــه روســتا می توانــد 

کشور بوده و شتاب بخش موتور تولید و رونق اقتصادی باشد. اجتماعی و اقتصادی 
کودکی به واسطه شغل پدرش با دغدغه های  که از  »سمانه سلیمان نژاد« بانویی بسیجی و جهادگر است 
کوله باری ازدغدغه ها، توجه به قشر فراموش شده زنان روستایی را مد نظر قرار داده و  روستا بزرگ شده است. او با دست خالی و 
کانونی با عنوان  کمک بانوان روستایی  کرده است. این بانوی بسیجی با  با همتی ستودنی شبکه ای از زنان تولیدگر روستایی ایجاد 
گفت وگوی ما با او روایتی اســت از شــکل گیری یک حلقه مفقوده.  کرده اســت.  کارآفرینی خانوار خورشــید باران تاســیس  اشــتغال و 

کشاورزان جوان داشته اند. که رهبر انقالب در سال 92 از فعالیت باشگاه های  تعبیری 

کاری   
 مهم ترین

ک زن 
ی ی

ما برا
که 

م ایجاد 
ی کنی

ی م
ستای

رو

ت. 
ی اس

دباور
خو

که آن ها  ور 
ن با

د ای
ایجا

ظرفیت های خوبی 

دارند و به واسطه آن ها 

ت 
 از محرومی

وانند
می ت

خارج شوند

بـه  مایـل  کمتـر  مـن  امـا  بـود. 
مثـا  بـودم.  آن هـا  از  اسـتفاده 
پـدرم وایت بـورد برای مـان خریـد. 
گـچ  بـا  و  نیسـت  الزم  گفتـم  امـا 
پشـت یکـی از درهـا  می نوشـتیم. 
دوسـت  و  می دیـدم  را  بچه هـا 
کنـم.  داشـتم مثـل آن هـا زندگـی 
که پـدرم فوت   کاس پنجـم بـودم 

کردند.

■ بعد از فوت ایشان 
چه کردید؟

بعد از فوت پدر ما به مشهد آمدیم 
کن شدیم.  و در خانه پدربزرگم سا
کمی تاثیرات  که  بعد از چند سال 
مسجد  به  شد،  کم رنگ  پدر  فوت 
کتاب  چون  و  رفتم  محله مان 
داشتم،  دوست  خیلی  را  خواندن 
کتابخوانی  کارهای  حوزه  در 
حتی  کردم.  شروع  را  فعالیتم 
کتاب های  بود  زنده  پدرم  وقتی 
می  مطالعه  را  مطهری  استاد 
کردم. فعالیت من در بسیج ادامه 
رشته   انتخاب  زمان  تا  کرد  پیدا 

دانشگاه. 

 ■ با چه نگاه و انگیزه ای وارد بسیج 
شدید؟

در  پدرم  شغل  به  توجه  با  پنجم  تا  دوم  کاس  از  ما 
دوران  همان  از  می کردیم.  زندگی  مرزی  روستایی  مناطق 
خودم  در  را  اجتماعی  دغدغه های  از  بارقه هایی  کودکی 
در بسیج محات در حوزه  از سال 87  احساس می کردم. 
به  مربوط  کارهای  درحوزه  بیشتر  و  شدم.  وارد  فرهنگی 

کتابخوانی فعال بودم. 

■ مگر شغل پدرتان چه بود؟
رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر در یک منطقه مرزی 

بودند. 

کودکی چه چیزی  ■ شما در زمان 
می دیدید که احساس دغدغه می کردید؟

خیلی  را  بچه ها  به  کردن  کمک  کودکی  همان  از 
خیلی  ما  روستای  بچه های  داشتم.  دوست 
محروم بودند. برای رسیدن به مدرسه باید از یک 
رودخانه عبور می کردم و پدرم هر روز صبح من را 
بغل و از رودخانه رد می کرد. ولی من هیچ وقت از 
نبودم  ناراحت  دورافتاده  روستای  دریک  زندگی 
گر  ا داشتم.  فوق العاده ای  احساس  اتفاقا  و 
به  و  نخورم  خودم  بودم  حاضر  داشتم  غذایی 

همکاسی ام بدهم.
کـرده  فراهـم  را  امکانـات مختلـف  مـا  بـرای  پـدرم 

رفته بودم استانداری و دیدم می خواهند یک بسته سوغات خراسان 
تهیه کنند. با یکی از خانم های روستایی صحبت کردم که یک جعبه با نمد 
درست کند و هنرهای دستی روستایی خودشان را در آن جانمایی کنند

کنون  تولیدات بانوان روستایی تا
در 50 نمایشگاه  عرضه شده است
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 کتاب خوانی 
ی،

درون

است

کردید؟ ■ در چه رشته ای تحصیل 
زمان  دارد.  جالب  ماجرای  یک  من  رشته  انتخاب 
مورد  رشته  دانشگاه،  به  ورود  برای  رشته  انتخاب 
اما  بود.  کودک  گرایش  و  بالینی  روان شناسی  عاقه ام 
روستایی  جغرافیای  رشته،  کد  اشتباه  کردن  وارد  با 
مسیر  شد  باعث  سهوی  اشتباه  یک  فقط  شدم.  قبول 
این  نظرم  به  بخورد.  رقم  دیگری  گونه  به  زندگی ام 
از  که  شعله  آن  بود  خدا  خواست  بلکه  نبود؛  اتفاق  یک 
بود، در دانشگاه  روستا در دل من روشن شده  کودکی در 
پیش  سمت  این  به  زندگی ام  مسیر  تا  کند  پیدا   ادامه 

برود.

■ فعالیت شما در بسیج در زمان دانشجویی 
ادامه داشت؟

بله هنوز در بسیج محات فعال بودم. 

■ در دانشگاه چه می کردید؟
با توجه به عاقه ام به روستا، تمرکز زیادی روی درس هایی 
کاس  که در  که بیشتر به روستا مربوط بود داشتم. استاد 
درس می داد من توصیفات او از روستا را نقاشی می کردم. 
اما تا آن جا در ابهام بودم و نمی دانستم خدا چه رسالتی بر 

گذاشت. دوش من خواهد 
فعالیت های  و  آمدند  جهاد  از  آقایی  مسجد  در  روز  یک 
را توضیح دادند. من هم چون  کتابخوانی  جهاد در حوزه 

کرده بودم عاقه مند شدم.  در این زمینه فعالیت 

جا مهری های نمدی 
تولیدشده از پشم گوسفند  

که به میزبانان عراقی 
اربعین اهدا شد

اولین و تنها نشریه ای 
که برای بانوان 
روستایی تدوین شد

 تعبیر رهبر معظم  انقالب
در جمع دبیران باشگاه های کشاورزان جوان

■ یعنی شما وارد جهاد سازندگی شدید؟
بله به عنوان نیروی جهادی افتخاری و بسیجی وارد جهاد 

و با تیم آقای صاحبی آشنا شدم.
کیفی باشگاه های  کمی و  کار این تیم آتش به اختیار، توسعه 
100جلد  باشگاه  هر  برای  آن ها  بود.  جوان  کشاورزان 
کتابخوانی  کار  به  زیادی  عاقه  چون  می دادند.  کتاب 
یک  زمان  آن  شدم.  حوزه  این  وارد  داشتم،  فرهنگی  و 
همه  بودند.  کرده  ایجاد  باشگاه ها  برای  کتاب  توزیع  مرکز 
را  نیازشان  مورد  کتاب های  و  می آمدند  روستایی  جوانان 
برای  کتاب  جلد  161هزار  کردند.  می  انتخاب  خودشان 
که سابقه نداشت و واقعا  کاری  کردند.   161 روستا انتخاب 

جهادی بود.

■ شما با باشگاه های کشاورزان جوان همکاری 
داشتید؟

بله. خیلی زیاد! تیم مدیریت باشگاه ها از همان ابتدا سعی 
داشت با استفاده از ظرفیت جوانان روستایی یک سازمان 
مردمی  کاما  را  حرکت  این  و  برساند  ثبت  به  مردم نهاد 
با  شدند  موفق  روستایی  جوانان   1390 سال  دهد.  ادامه 
سرزمین  روستازادگان  کانون  حرکت  بنیانگذار  راهنمایی 

آفتاب را به ثبت برسانند و این اتفاق مبارک افتاد. 
که در آن تشکیات حضوری موثر  من بسیار خوشحال بودم 
دختران  و  زنان  اینکه  به ویژه  باشم.  داشته  فعال  بسیار  و 
کردند  جوان روستایی با من ارتباطی بسیار صمیمی برقرار 
کاما بفهمیم و این خیلی مهم بود. و توانستیم همدیگر را 

به نظر من نقطه عطف این حرکت، دیدار با رهبر انقاب بود 
که خصوصی بود و طی یکی دو ماه 2 بار اتفاق افتاد.

■ در قالب چه جمعی به این دیدارها رفتید؟
جوان  کشاورزان  باشگاه های  دبیران  از  نفر   65 به  نزدیک 
گزارش مختصری دادند، حضرت  بودند. بعد از اینکه بچه ها 
داشتم  قرار  شما  کارهای  همه  جریان  در  من  فرمودند  آقا 
شروع  کتابخانه ای  فعالیت های  با  را  کارتان  شما  می دانم  و 
»حلقه  تعبیر  رسیدید.  فعلی  نقطه  به  به تدریج  و  کردید 
کرد. مفقوده« برای این جریان خیلی در بچه ها ایجاد انگیزه 

■ بعد از آن دیدار چه تغییری در مسیر شما شکل 
گرفت؟

و  ح  طر کردن  ملی  دنبال  رفتند  باشگاه ها  مدیران  خب 
برخی  در  توانستند  شکر  را  خدا  دادند.  انجام  را  اقداماتی 

استان ها تیم هایی را مشابه خراسان تشکیل دهند.
افتاد؛  اتفاق  انقابی  و  نهضت  انگار  کانون،  در  دیدار  از  پس 
در  که  است  این  حقیقت  روستایی.  زنان  حوزه  در  به ویژه 
همواره  روستایی  زنان  به ویژه  دولتی  ح های  طر ما  کشور 
ح و برنامه ای نداریم  تحمیلی و ابزاری بوده است. ما هیچ طر
کامل مورد توجه  که هویت و اصالت زنان روستایی را جامع و 
در  را  آن ها  موثر  و  راهبردی  نقش  به ویژه  باشد؛  داده  قرار 

مدیریت اشتغال خانوار. 
که نقطه عزیمتی  ح شد تا سال 95  کانون مطر موضوع زنان در 
شد برای من و آن ایده تشکیل یک سازمان مردم نهاد ویژه 

زنان روستایی بود.

■ درسال 95 چه اتفاقی افتاد ؟
خانوار  اشتغال  و  کارآفرینی  کانون  گرفت  تصمیم  کانون  
خورشید باران را مستقل و ویژه زنان و دختران جوان به ویژه 
فرهیختگان روستایی به ثبت برساند و مسئولیت این حرکت 
معاشرت  آن  که  سپاسگزارم  را  خداوند  شد.   سپرده  من  به 
اتفاق  که بین من و جامعه روستایی  صمیمی و ارزشمندی 
کوتاه ترین زمان ممکن   افتاده بود باعث شد تا این حرکت در 
و بعد از 3 سال به سرانجام برسد. معموال سازمان های مردم 

نهاد حداقل ده سال طول می کشد.

کانون خورشید باران برای  که  ■ مهم ترین نقشی 
زنان روستایی ایفا می کند چیست؟

زنان روستایی مرتبط هستیم.  از  نفر  از 1000  با بیش  ما االن 
آن ها  توانمندسازی  جهت  در  آموزش هایی  زنان  این  به 
کارآفرینی آن ها را فراهم  می دهیم، زمینه های اشتغال زایی و 
مهیا  فروش  بازار  آن ها  تولیدی  محصوالت  برای  و  می کنیم 
کنون در بیش از 50 نمایشگاه از محصوالت و  می کنیم. مثا تا
کرده ایم و تولیداتشان را  صنایع دستی زنان روستایی شرکت 
که ما برای یک زن  کاری  به فروش رسانده ایم. اما مهم ترین 
که  باور  این  ایجاد  است.  خوباوری  ایجاد  می کنیم  روستایی 
آن ها ظرفیت های خوبی دارند و به واسطه آن ها می توانند از 

ج شوند. محرومیت خار

روایت

کــه  خ داد  چنــد ســال پیــش زلزلــه ای در منطقــه رضویــه ر
باعــث خرابــی چند روســتا شــد. روســتای درخت بیــد یکی 
که با چندنفــر از همکاران برای  از روســتاهای زلزلــه زده بــود 
بازدید از روســتا رفته بودیم. در روســتا چشمم به یک خانم 
کردم .  گرفتــم و باب صحبت را با او باز  کــه با او ارتباط  افتــاد 
کم کم خانم های دیگری  گفتم بریم با هم روســتا را ببینیــم. 
هم به جمع ما اضافه شدند و سر درد دلشان با من باز شد. 
کس از شهر می آید اینجا، یا لهجه ما را مسخره  می گفتند هر 
کارشــان  می کنــد یــا با مــا هــم کام نمی شــود. از آن ها درباره 
کارهــای روزمــره فعالیــت دیگــری  گفتنــد غیــر از  پرســیدم. 
گوشــه ای  که  کیســه های بزرگــی را دیدم  نداریــم. همان جــا 
گوسفندان است  کیســه ها پشــم  گفتند این  انبار شــده بود. 
کــه یــا دور ریختــه می شــود یــا بــا آن تشــک و متــکا درســت 

کرد.  می کنیم. این موضوع ذهن من را مشغول 
کــه چــرا باید  زلزلــه چمن بیــد، در ذهــن مــن زلزلــه ای شــد 
گوســفندان را دور  بریزنــد و ظرفیت های  روســتائیان پشــم 

روســتایی بــه هدر بــرود. تحقیق و مطالعــه در این زمینه را 
گوســفندان یک روغن  کردم. متوجه شــدم  از پشم  شــروع 
که در محصوالت آرایشی  گران قیمت به نام النولین  بســیار 
کار دیگری که به نظرم رسید  کاربرد دارد تهیه می شود.  هم 
گوسفندان  می تواند برای زنان روســتایی به واســطه پشــم 
کنــد، تولید محصوالت نمدی بــود. درحالی  اشــتغال زایی 

کار مردانه است. که این  که تصور آن ها این بود 
کردم، توانســتیم چند دســتگاه تولید  که  بــا پیگیری هایی 
گام بعدی  کنیم. در  گوسفند را برای شان تهیه  نخ از پشــم 
می تواننــد  جاجیــم  و  گلیــم  تولیــد  بــرای  نخ هــا  همــان  از 
که ایــن صنایع دســتی در قدیم  کننــد. در حالــی  اســتفاده 
که به فراموشــی سپرده  در همین روســتاها تولید می شــده 
شــده بــود. درنهایت حاصــل این بررســی ها تبدیل به یک 
که می تواند  ح شــد با عنوان »گوسفندان پشــم طایی«  طر
محــور اشــتغال زایی جدی برای زنان روســتایی باشــد و ما 

ح را به استاندار ارائه دادیم. این طر

وقتی ݡکه بحران منجر به اشتغال زایی می شود

زلزلهݡگوسفندانپشمطالیی
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در  کارتـر  ملـی  امنیـت  ارشـد  مشـاور  برژینسـکی 
فکـر  »از  می گویـد:  ژورنـال  اسـتریت  وال  بـا  مصاحبـه ای 
هسـته ای  تاسیسـات  علیـه  پیش دسـتانه  حملـه   بـه  کـردن 
کنیـد و یـک بـازی طوالنی مـدت را انجـام دهیـد.  ایـران اجتنـاب 
چـون زمـان، آمارهـای جمعیتـی و تغییـر نسـل در ایـران بـه نفـع 

نیسـت.« کنونـی  حکومـت 
کشـور در سـنین فعالیـت بالقـوه  هـرگاه بیـش از دوسـوم جمعیـت 
گفتـه می شـود  اقتصـادی )15 تـا  64 سـال( باشـند، بـه اصطـاح 
کارشناسـان  اسـت.  شـده  جمعیتـی  پنجـره  وارد  کشـور  آن  کـه 
بـرای  را فرصتـی طایـی  مباحـث اسـتراتژیک، پنجـره جمعیتـی 
اقتصـاد  در  جهشـی  رشـد  به خصـوص  همه جانبـه،  پیشـرفت 

کـه  می داننـد  کشـورها 
ناشـی از افزایش نسـبت 
تولیدکننـده  جمعیـت 
بـه مصرف کننده اسـت. 
 1385 سـال  از  ایـران 
جمعیتـی  پنجـره  وارد 
ایـن  و  اسـت  شـده 
زمـان  مـرور  بـه  پنجـره 
شـد.  خواهـد  بسـته 
سـال  کـه  به گونـه ای 
بـه  1425 دیگـر فرصتـی 
جمعیتـی  پنجـره  نـام 
نخواهـد  وجـود 
متاسـفانه  امـا  داشـت. 
بـزرگ  فرصـت  ایـن 
همـراه  به دلیـل  نیـز 
داخلـِی  عامـل  شـدن 
بـه  وابسـته  »اقتصـاد 
نفـت« بـا عامـل خارجِی 
»تحریم هـا«، به سـرعت 
در حـال از دسـت رفتـن 
مسـئله  ایـن  و  اسـت 
کـه  می کنـد  اثبـات  نیـز 
نفـع  بـه  زمـان  گذشـت 
نیسـت. اسـامی  ایـران 
در این میان، دو سـوال 

ح می شـود: آیـا بیـن تشـدید فشـارهای اقتصـادی و  اساسـی مطـر
تحریم هـای اسـتکبار جهانـی از سـال 1385 و بـاز شـدن پنجـره 
جمعیتـی در همـان سـال، ارتباطـی وجـود دارد؟ بـه چـه دلیـل 
کـه عمـده  فشـارهای اقتصـادی و تحریم هـا زمانـی تشـدید شـد 
رسـیده  فرزنـدآوری  و  ازدواج  سـن  بـه  شـصت،  دهـه  موالیـد 

بودنـد؟! 
ایـن فشـارها در  افزایـش  از دالیـل اصلـی  بـه نظـر می رسـد یکـی 
کـه بیشـترین  کـه موالیـد دهـه شـصت  کنونـی، ایـن باشـد  برهـه  
کنـون بـه سـن ازدواج و فرزنـدآوری  درصـد جمعیتـی را دارنـد و ا
نتواننـد  و  گرفتـه  قـرار  اقتصـادی  رسـیده اند، در شـرایط سـخت 
طریـق،  ایـن  از  و  باشـند  داشـته  فرزنـدآوری  و  به موقـع  ازدواج 
جمعیـت  شـدن  سـالخورده  و  یافتـه  کاهـش  کل  بـاروری  خ  نـر
گـردد. امـا از دیگـر سـو، ایـن فشـارها بـرای اقتصـاد  کشـور تسـریع 
از  بهره گیـری  مسـیر  در  مضاعـف  مانعـی  مـا،  نفـت  بـه  وابسـته 
کـه بعید اسـت، برای  کـرده اسـت. امـری  پنجـره جمعیتـی ایجـاد 

کـه سیاسـت مسـتکبران جهـان را تهیـه و تنظیـم  اتـاق فکرهایـی 
باشـد. مانـده  مغفـول  می کننـد، 

و  تحریم هـا  کـه  می رسـد  نظـر  بـه  بعیـد  تحلیـل،  ایـن  طبـق 
فشـارهای مختلـف اقتصـادی اسـتکبار تـا سـال 1425 برداشـته 
کشـور بسـته می شـود،  که پنجره جمعیتی به روی  شـوند؛ سـالی 
کشـور بـاالی 60 سـال سـن خواهنـد  بیـش از 20 درصـد جمعیـت 
داشـت و قـدرت تجدیدنسـل به شـدت محـدود خواهـد شـد و در 
کهنه کار  کـه آن پیـر  اصـل، ایـن همـان بـازی طوالنـی مدتی اسـت 

گفتـه بـود. و مـکار آمریکایـی 
که ذهن  ایـن تحلیـل بـه تنهایـی می تواند به سـوال های فراوانـی 

کرده  اسـت، پاسـخ دهد. مردم را درگیر 
دلیـل واقعـی عاقـه غـرب بـه ادامـه تحریم هـا چیسـت؟ چـرا غرب 
کـه در صـورت  دارد  اصـرار 
تمـام تحریم هـا  نیـز  توافـق 
نهایتـا  بلکـه  نشـوند،  لغـو 
تنهـا  چـرا  شـوند؟  تعلیـق 
لغـو تحریم هـای مرتبـط  از 
هسـته ای  صنعـت  بـا 
می کنـد؟  صحبـت 
خارجـه  امـور  وزیـر  چـرا 
پیشـنهاد  آمریـکا  )وقـت( 
بـه  را  کـرات  مذا تمدیـد 
چـرا  و  می دهـد  ایـران 
کـرات  مذا ایـن  می گویـد 
طوالنـی و زمان بـر خواهـد 
دلیـل  سـویی،  از  بـود؟ 
مقـام  موکـد  سـفارش های 
معظـم رهبـری در سـالیان 
جمعیـت،  پیرامـون  اخیـر 
ازدواج، خانـواده و اقتصاد 
... و  چیسـت؟  مقاومتـی 
می رسـد  به نظـر  آری 
منظـور برژینسـکی از بـازی 
طوالنی مـدت، به کارگیـری 
تمـام ابزارها بـرای تضعیف 
کـه  باشـد  زمانـی  تـا  ایـران 
و  کاهـش  دچـار  ایـران 
جمعیـت  سـالخوردگی 
غـرب  کـه  چـرا  یابـد،  پایـان  جمعیتـی  پنجـره   فرصـت  و  شـود 
بـرای  قـدرت  مولـد  عوامـل  تمـام  کـه  اسـت  دریافتـه  به درسـتی 
ایـران و تهدیـدزا بـرای غـرب، برآمـده از تـوان و همـت جمعیـت 
گـر ایـران سـالخورده شـود، بی شـک  جـوان میهن مـان اسـت و ا
کـه  تمـام ایـن توانمندی هـا رو بـه افـول خواهـد رفـت. رویـدادی 
خ دهـد، غـرب وحشـی بـه انحـای مختلـف  کـرده ر گـر خـدای نا ا
از  را  ضدسـلطه  جهانـی  نهضـت  تپنـده  قلـب  توانسـت،  خواهـد 
کـه رهبـر  باعـث شـده اسـت  امـر  بـازدارد و شـاید همیـن  حرکـت 
بگوینـد: تاثرانگیـز  و  تکان دهنـده  کامـی  در  انقـاب،  معظـم 

فکـر  آن  عمـق  بـه  درسـت  انسـان  وقتـی  کـه  خطراتـی  از  »یکـی 
اسـت« جمعیـت  مسـئله  ایـن  می لـرزد،  او  تـن  می کنـد، 

1392/9/19

کره، بخوانید بازی طوالنی مدت 1393/9/5  ✍ حسین مروتی، بنویسید مذا

 فرصت پنجره جمعیتی
از  اســت  عبــارت  کشــور  بــزرگ  مزّیتهــای  از  یکــی 
ایــن  تعبیــر  بــه   . کشــور  جــوان  جمعّیــت  فرصــت 
جمعّیت شــناس ها »پنجــره ی جمعّیتی«. مــا امروز 
در دِل ایــن فرصــت قــرار داریم. ]طبــق[ آنچه به من 
گزارش دادند، آدمهایی که تخّصصی در این کار دارند 
و کارشناس این کارند میگویند این فرصت تا بیست 
سال دیگر ادامه خواهد داشت؛ ما بیست سال این 
گر در این بیســت ســال توانســتیم  فرصت را داریم؛ ا
کردیم؛  که ُبرد  کنیم  کار خودمان را محکم  پایه های 
کردیــم و ایــن بیســت ســال فرصــت از  گــر غفلــت  ا
کشــور وارد عرصه ی ســالمندی و  دســتمان رفــت و 

فرسودگی شد، دیگر کاری نمیشود کرد.
خب در این بیست سال از این فرصت چه استفاده 
کنیــم؟ دو مطلــب اساســی هســت: یکــی مســئله 
کــه نگذاریــم جمعّیت کاهش پیــدا کند،  جمعّیــت 
کند، موالید را  کاهش پیدا  نگذاریم جمعّیت جوان 
کشــور؛  افزایش بدهیم؛ دّوم ایجاد ثروت پایدار برای 
کار باید انجام بگیرد. اینکه بنده نســبت به  ایــن دو 
موالید و مسئله ی فرزندآوری و مانند اینها این همه 
گر چنانچه  اصرار میکنم، معنایش این است؛ یعنی ا
بــه ایــن مســئله بی توّجهــی بشــود -کــه متأســفانه 
گــر این  در ُبرهــه ی طوالنــی ای بی توّجهــی شــده- ا
کند و همه به فکر فرزندآوری  بی توّجهــی ادامه پیدا 
نیفتند و این حرکت عظیمی که در کشور الزم است 
انجام بگیرد، انجام نگیرد، بیســت ســال آینده -که 
مثــل بــرق خواهــد آمد؛ بیســت ســال زمــان زیادی 
نیســت- وارد یــک مســیری 
کار  خواهیم شد که دیگر 
برایمان بســیار مشکل 

خواهد شد.

 بیانات رهبر معظم انقالب 
در دیدار جمعی از تولیدکنندگان، 
 کارآفرینان
و فعاالن اقتصادی

بازِیطوالنیمدت!

سرمشق
5روز پیش

فضای مجازی

نه گرداب، نه مرداب
نهضت مردمی پوسترهای انقاب از مجموعه هایی 
آثــار  تولیــد  بــا  انقــاب  بزنگاه هــای  در  کــه  اســت 
روشــنگری بــه   پوســتر،  قالــب  در  هنــری   فاخــر 

می پردازد. 
در جریــان اغتشاشــات 
اخیر مجموعه پوستری 
از نهضــت منتشــر شــد 
گــرداب، نه  با عنــوان نه 
مــرداب.  بــرای دریافت 
 این مجموعه به نشانی
Postermovement@در 
پیام رســان بله مراجعه 

فرمایید.
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