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چون سیاستمدارید می پرسم اینکه جهاد در هر دوره ای یک 

معنی خاص می دهد یعنی چه؟
جه��اد زمانی معنی و مفهوم پیدا می کند که در مقابلتان یک 
دش��منی قرار گرفته باشد. طبیعتاً دشمنی که آن روز در مقابل ما 
ایس��تاده بود تمام قد مسلح و دارای امکانات بود. یعنی یک جنگ 
که فقط یک مترسک به عنوان ارتش بعث عراق با سرکردگی صدام 
باشد، نبود بلکه یک جنگ تمام عیار بین المللی بود، اما متأسفانه به 
آن پرادخته نشد. بعد از آن جهاد دیگری در روبرویمان قرار گرفت 
به عنوان جهاد علمی  که برای کس��ب علم وارد سیس��تم دانشگاه 

شدم. این هم یک جهادی بود که پایه گزارش دفاع مقدس بود.
کم کم در این عرصه دانشگاه با گروه های مختلف فرهنگی - 
اجتماعی و سیاسی آشنا شدم و تقریباً از سال 89 هم به صورت 
جدی با بسیج سازندگی آشنا شدم. اینجا هم باید جهاد را تعریف 
کنیم. به طور کلی باید بگویم عرصه نظامی  دیگر تمام شده بود و 

اینبار جهاد، جهاد سازندگی بود.
 یعنی دش��منی در برابر ما قرار گرفته بود که در درون اس��ت 
و عدم توجه و متاس��فانه کم توجهی س��ازمان ها و وزارتخانه ها به 
وظایفی که داشتند باعث شد به فرمان مقام معظم رهبری ما یکبار 
دیگر برگردیم به گفتمان انقالب اسالمی  و آن را زنده نگه داریم که 

یکی از مؤلفه های انقالب اسالمی  محرومیت زدایی است.
پس اینطور برداش�ت می کنم که به عقیده ش�ما امروز جهاد 

سازندگی جبهه تان است؟
بل��ه، ام��روز جهاد ما، جهاد س��ازندگی اس��ت و در مقابل ما 
محرومیت و فقر، عدم عدالت و عدم توزیع درست ثروت در میان 
مردم قرار دارد. از آنجایی که مردم ما بیش��ترین ش��کایت ش��ان 
در دولته��ای مختلف کم توجهی به مناط��ق محروم و کم توجهی 
ب��ه پابرهنگان بود که اتفاقاً ای��ن انقالب بار اصلی اش روی دوش 
پ��ا برهنگان، کش��اورزان، کارگران و روس��تاییان بوده و بیش��تر 
شکایت ش��ان عدم توزی��ع عادالنه ثروت و بحث ع��دم عدالت در 
مناطق محروم بود. اینجا معنی و مفهوم دشمن اصلی ما محرومیت 
ب��ود باید با محرومیت و کم توجهی و در اصل بگویم با محرومیت 
فرهنگ��ی، محرومی��ت اجتماعی و اقتصادی مب��ارزه می کردیم و 

همین باعث شد در مسیر جهاد سازندگی قدم بردارم.
 اما شما سیاستمدار هستید، در اردوهای جهادی چه کار می کنید؟

سیاستمدار که نه، اما از آنجا که حوزه من حوزه سیاست بود، 
خیلی در اذهان عمومی  با عرصه جهادی مطابقت نداشت، ولی من 
به صورت جدی وارد این عرصه شدم. با دانشجویان در روستاهای 
مختلف و مناطق مختلف از اس��تان ایالم ب��ه مناطق هلیالن که 
از نظ��ر اقتصادی و از لحاظ فرهنگی که در شهرس��تان چارداول 
است فعالیت می کردیم. حدود 65�60 درصد مردم این شهرستان 
محروم و تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی بودند. وقتی وارد 
این ش��هر می ش��وید عدم توجه به کش��اورزان و صنایع خرد این 
منطقه مش��هود اس��ت چراکه اگر به آن توجه می شد می توانست 
امروز به عنوان یک قطب تولید ثروت و یکی از مناطقی باشد که 
اقتصاد مقاومتی در آن معنی و مفهوم پیدا می کند اما متأس��فانه 

این عدم توجه باعث محرومیت بیشتر مردم منطقه شده است.
1/5�1 س��ال پیش یک س��فر به آنجا رفتیم و در ایام تابستان 
با 83 نفر دانش��جو یک ماه تمام آنجا در عرصه های مختلف، فنی، 
معماری، پزش��کی، علوم انس��انی و... کار کردی��م. در این اردو، هم 
اساتید دانشگاه بودند و هم دانشجویان، رئیس دانشگاه هم 10 روز با 
ما همراه بود. شاید در اذهان عمومی  مردم ما وقتی صحبت از بسیج 
سازندگی می شود همه به دنبال کار عمرانی هستند، درست است 
که یکی از شاخصه های کاری ما عمرانی است اما اصل موضوع بنای 
بازگشت به گفتمان انقالب اسالمی  است، من فکر می کنم یکی از 
سیاست هایی که امام خامنه ای روی آن خیلی تأکید دارند این بود 
که نس��ل جوان امروز ما به عنوان افسران جنگ نرم با این اقدامات 
برای مناطق محروم ذکات علم شان را بدهند و با پایه های اصلی این 
انقالب آشنا شوند و مردمانی که باید به آنها توجه می شد و نشد را 

دیده و در زندگیشان و پستهای آتی به آنها توجه کنند.
 من فکر می کنم یکی از شاخصه هایی که امروز در عرصه بسیج 
س��ازندگی متأس��فانه کمتر به آن پرداخته شده بازگویی آرمانهای 
انقالبی است. جالب این است وقتی ما وارد روستای هلیالن شدیم، 
بچه های دانشکده معماری کار خودشان را انجام می دادند )به عبارت 
انگلیسی بگویم دیزاین شهری انجام می دادند( یک بخشی بودند که 
از دانش��کده مهندس��ی صنایع و مکانیک آمده بودند، یک سری از 
دانش��کده عمران بودند که کار عمرانی می کردند. تمام خیابان های 
این روس��تا را نقشه برداری کردند، جدول کشی می کردند این یک 
بخ��ش بود و بخ��ش دیگر که مهمترین بخش بود آگاهی بخش��ی 
گفتمان انقالب اسالمی  برای مردم بود. مردم محروم مرزنشین که 

کارشان خیلی سخت و طاقت فرسا با درآمد کم بوده است.
 کوله بری می کردند؟

بله برخی کوله بری می کردند. از یک جوانی س��وال کردم که 
ش��ما چه کار می کنید؟ گفت من یک ماه م��ی روم آن طرف مرز 
وس��یله می آورم اینجا و یک سال می خورم به این عبارت ما سال 
اول ک��ه رفتیم همین جوان ش��روع کرد به پ��رورش مرغ خانگی، 
بچه های دانش��کده کش��اورزی به آنها ایده دادن��د و به این عرصه 
وارد شدند و شروع کردند به این مردم آگاهی بخشی کنند. یکی از 
کارهایی که انجام دادند این بود که منطقه آب های هرز و سطحی 
زیاد داشت باید به صورت زه کشی یا کانال کشی یک جایی جمع 
می شدند، بچه های عمران آمدند این کار را کردند و یک سد خاکی 
زدن��د و آب منطقه که در هنگام بارندگی هدر می رفت آنجا جمع 
کردند، کشت غالب این منطقه ذرت بود، مردم به علت عدم داشتن 
آب کافی چون ذرت هم از محصوالتی اس��ت که به آب کافی نیاز 
دارد از کشت بازمانده بودند و با این سد تا حدی نیازشان برطرف 
ش��د. دوباره همین بچه های دانشجو آمدند مردم را فعال کردند با 
گعده شب نشینی، یک بحثی در فرهنگی داشتیم گده می گرفتیم، 
می رفتیم ش��ب میهمانی این کار را در آنجا ترویج دادیم و بچه ها 
گروه گروه تقس��یم می شدند. می رفتیم منزل روستاییان 5�4 بچه 
جه��ادی بودند، پدر و مادر خانواده از قدیم ها صحبت می کردند از 
آنجا شروع می کردیم که نقطه مثبت آنجا کجاست آن نقطه مثبت 
که پیدا می ش��د می دیدیم که 4�3 ساعت جلسه طول می کشید، 

اما اول یک ارتباط گرفتیم سپس ایده پردازی کردیم.
 یعنی برای درآمد بهتر به آنها ایده می دادید؟

بل��ه، یکی از ایده هایی که به آن پرداخته ش��ده بود پرورش 
م��رغ خانگی ب��ود. یکی دیگر تس��طیح زمین ها بود ک��ه از آنها 
ق��ول گرفتند با همکاری جهاد س��ازندگی و بچه های س��پاه که 
دستگاه های مکانیکی می خواست و لوازم دیگر می خواست بعضی 
از زمین ها را تس��طیح کردند و کش��ت را دوباره شروع کردند در 
رابطه با مس��جد می گفتند ما از این ختم تا آن ختم در مس��جد 
باز اس��ت. نماز جماعت��ی در آنجا وجود نداش��ت. بچه ها یکی از 
کارهایی که کردند با دعوت از پدر شهید عرصه هسته ای و اقتدار 
هسته ای ما شهید مصطفی احمدی روشن که با مردم آن روستا 
زندگی می کرد، جلسات مختلف فرهنگی اعم از جشن، جشنواره 
شهدا مراسم یادبود ش��هدا برگزار شد و برای بچه های جوان که 
ش��رکت داشتند، شروع می کردیم خاطره های دوران دفاع مقدس 
را می گفتی��م. از عملیات های مختلف مثاًل آن جبهه میانی ما که 
استان ایالم است، از اقتدار بچه های استان ایالم در عملیات های 
مختلف،این فرد جوان هم وقتی باور کند که اس��تانش در عرصه 
دفاع مقدس در این س��ال ها چه مقاومتی ک��رده طبیعتا به وجد 
می آید و احساس غرور می کند. وقتی می بیند استان ایالم هم در 
این عرضه حضور داش��ته شاد می شود. من فکر می کنم که یکی 

از کارهای مناسب همین خاطره نشینی ها، آشنایی نسل جوان با 
جانفشانی های دوران دفاع مقدس است.

این تعریف ها اگر به واس��طه مردم همان زمان باش��د بیشتر 
می تواند تاثیر داش��ته باش��د. چراکه آنها آنچه را که دیده بودند 
بدون واسطه بیان می کردند و وقتی یک نفر می خواهد موضوعی 
را بشنود از زبان خود بچه های دفاع مقدس بشنود تأثیر بیشتری 
دارد. در این مس��یر اصل موضوع اینجا بود که ما برگردیم به آن 
گفتمان انقالب اس��المی  یک یارگیری دیگر انجام دهیم که وارد 

این عرصه شدیم.
 در حقیق�ت می ت�وان اینط�ور گفت ک�ه ش�ما در بحث فضای 
ایدئولوژیک وارد شدید و می خواستید روی ذهن ها اثر بگذارید.

یک نکته ای را من بگویم جالب اس��ت که 23 روز این بچه ها 
من را نمی ش��ناختند. من یاد شهید چمران می افتادم در رابطه با 
این موضوع، ش��هید چمران به عنوان یک استاد مبارز و به عنوان 
ی��ک فرد اخالق عملی در جامعه ما چ��ه در ایران و چه در خارج 
از کش��ور مطرح است. من به دوستانی که مرا دعوت کردند گفتم 
خواهش می کنم که من را معرفی نکنید 23 روز عین کارگر و بنا 
کار می کردم صبح لباس کارگری می پوشیدم و فرقون می گرفتم 
و کار می کردم بعضی از روزها 2 بار لباس��م را می شس��تم از بس 
که از میزان عرق ش��وره زده بود. کالهی را که من برده بودم که 
مردم مرا نشناسند 2 بار می شستم ظهر که برای ناهار نمی آمدیم 
و ش��ب که از کار برمی گشتیم بچه ها می رفتند حمام می کردند و 
برمی گش��تند. ما در یک مدرسه مس��تقر بودیم بچه ها می رفتند 
لباس می شستند. 23 روز بچه ها مرا نشناختند. می خواستم ببینم 
که واقعاً فرمانده گردانی که شب عملیات والفجر 8 لب اروند رود 
گف��ت بچه ها اینجا من با ش��ما کانال و خدا هس��تم چه معنایی 
داش��ت. در آنجا یادم افتاد آن فرمانده��ی که در منطقه عملیات 
ایس��تاده بود آنجا هدای��ت می کرد اجب��اری در پیش نبود گفتم 
اینجا، آنجاس��ت، اینجا یک رودخانه ای به نام جهل و رودخانه ای 
به نام محرومیت وجود دارد و من در کنار آن ایس��تاده ام 23 روز 
کلنگ می زدم، بیل دست می گرفتم، ماسه می بردم، آجر می بردم، 
یکی از دانشجویان خیلی جالب است می خواستند کیسه سیمان 
بیاورن��د. 2 نفری گرفته بودند م��ن را صدا کردند گفتند حاج آقا 
ش��ما می توانید این را ببرید گفتم بگذارید روی کول من تا ببرم، 

آنها هم نامردی نکردند 2 کیسه روی کول من گذاشتند.
 خب ببینید این خیلی جالب اس��ت بچه ه��ا بعد از 23 روز 
فهمیدند که من استادش��ان هس��تم و هفت روز باقی مانده را از 
کارهای��ی که به م��ن داده بودند خجالت می کش��یدند اما بعد از 
23 روز که ما ش��ناخته شدیم نمی گذاشتند دیگر من کار کنم و 
می خواستیم کار را شروع کنیم گفتم اینجا بهترین کار چه است 
ارتباط فرهنگی اس��ت، رفتم در آش��پزخانه سیب زمینی پوست 
می کن��دم بادمجان س��رخ می کردم، غذا درس��ت می کردم، برنج 
آبکش می کردم، ظرفها را می شس��تم اصاًل این طور نبود که من 

به عنوان یک فرد شناخته شده ام پس کار نکنم.
حتی دوس��تان دیگر که از اساتید آمده بودند هم همینطور، 
مث��اًل بچه ها ظرف می شس��تند، ما حیاط ج��ارو می زدیم. برای 
بچه هایی که می خواس��تند بیایند آب خنک درس��ت می کردیم. 
مثل دوران دفاع مقدس در مدرس��ه ای ایس��تگاه صلواتی درست 
کرده بودیم تقریباً شبیه سازی کرده بودیم ایستگاه صلواتی جاده 
فندق جزیره مجنون جنوبی آن منطقه چون کشت غالبشان ذرت 
بود با ش��اخه های ذرت و نی هایی که آنجا بود آورده بودیم و یک 
ایستگاه صلواتی درست کرده بودیم و گونی گذاشته بودیم و روی 
آن نوش��ته بودیم هرکس که عاشق امام زمان)عج( است صلوات 
بفرستد، شربت آبلیمو درست می کردیم یا مثال خانواده هایی که 
در روزه��ای آخر بچه ه��ا را جذب کرده بودند نان هایی درس��ت 
می کردن��د مانند کلوچه که آنها به آن می گفتند توتک ش��یرین 
بود یک مقدار ماست و خامه می آوردند آنجا می گذاشتند ما آنها 
را آماده می کردیم تا بچه ها استفاده کنند یک روز نمی گذاشتند 
م��ا این کار را انجام دهیم و کارهای دیگر را انجام می دادیم مثال 
تمیز کردن اتاق، آشپزخانه، سرویس بهداشتی و ... در عین حال 

سعی می کردیم فضا شاد باشد برای ادامه در روزهای بعد.
 فقط یک ماه آنجا بودید یا اینکه هنوز ارتبا  تان را حفظ کرده اید؟

3 س��ال اس��ت که مرت��ب ما داری��م آنجا می روی��م. با همه 
دانش��جویان ارتباط داریم. یک گروه جهادی س��اختیم آنجا که 
همین را ما آمدیم بردیم در اس��تان کهکیلویه و بویراحمد و شهر 
دو گنبدان یک منطقه ای اس��ت به نام توره که با ماشین نیسان 
حدود 15 کیلومتر از س��ر جاده می ش��ود رفت و بقیه راه را باید 
مال��رو برویم. بچه های جه��ادی رفتند و آنجا جاده هم درس��ت 
کرده اند یکی از ایده هایی که توسط خود روستاییان در آن روستا 
پرداخته ش��د احداث مزرعه پرورش ماهی قزل آال بود. چون آب 
فراوان��ی از ارتفاع��ات منطقه بلقیس می آید. اس��تخرهای بزرگ 

درست کرده اند و دارند پرورش ماهی انجام می دهند.
ش�ما با توجه به اینکه اس�تاد علوم سیاس�ی هم هستید، در 
اردوهای جهادی با رگ و ریش�ه های فرقه هایی که دارد وارد 
می ش�ود تا مردم را به انحراف بکش�د آش�نایید آیا در طول 

اردوها در مناطق جهادی با این مسایل روبه رو شدید؟
ب��ه لحاظ بافت جمعیتی و باف��ت مذهبی دور تا دور منطقه 
جغرافیای��ی کاًل می ت��وان گفت ک��ه فرق های مختل��ف مذهبی 
هس��تند. یکی از فرقه هایی که در این منطقه بیش��ترین فعالیت 
را داش��ته فرقه اهل حق بودند من ب��ه یکی از آنها گفتم که چرا 
اینقدر س��بیل شما بلند است )یک ریش��ه ای از دراویش بودند( 
گف��ت کار خ��ودت را بکن م��ا در آنجا مش��غول کار برقی بودیم 
یکی از اهالی آمد گفت ش��ما آمده اید اینجا کار کنید. گفتم آخر 
س��بیل اش خیلی بلند اس��ت نماز هم که نمی آید چه خبر است. 
گفت ولش کن کاری به کارش نداش��ته باش. خالصه من خیلی 
به این فرد پیچیدم و 4�3 روز با آن درگیر بودم. در آخر گفت ما 
از آن فرقه هایی هس��تیم که در ماه رمضان 3 روز روزه می گیریم 
21�20�19 رمضان شهادت امیرالمومنین گفتم این سبیل بلند 

نشانه چیست؟ گفت که بزرگ ما گفته این جور باشید. 
فهمیدم که این چیزی نمی داند فقط ش��کل و قیافه خودش 

را ب��ه این رنگ و لعاب درآورده )اش��اره کن��م به این موضوع که 
خیلی از جریانات انحرافی که ما می گوییم فرق انحرافی به دنبال 
یارگیری س��اختاری هستند( کاری ندارند که آن فرد اعتقادی به 
این کارها و ریشه ها دارد، نمونه اش این فرد بنا بود و استادکار بود 

و همه بچه های دانشجو کمک می کردند تا ساختمانی بسازند. 
بعد گفتم قرآن می توانی بخوانی گفت بله قرآن را گذاشته بود 
روی دستش و دست بر قضا سوره ابراهیم را شروع کرد به خواندن 
دیدم از 3�2 آیه ای را که خواند 16�15 غلط داش��ت. گفتم اینکه 
بیشترش اشتباه بود. گفت من این را می دانم یا تو می دانی؟ گفت 
من بزرگ مجموعه هس��تم. گفتم نگفتی چرا آنقدر س��بیل شما 
بلند اس��ت و در دهانتان است. گفت بزرگ ما اینطور گفته گفتم 

می خواهم من به تو بگویم که فلسفه آن چیست؟ 
گفت بله بگو. گفتم این نماد این است که می خواهند بگویند 
»هر که را اسرار کار آموختند مهر کردند و دهانش دوختند.« اما 
اینجا صدق پیدا نمی کند این در فضای دیگری باید دیده ش��ود 
دیدم آن فرد فرو ریخت انگار تکانش دادند و ریخت روی زمین. 
یکی دو ش��ب بعدش دعوت کرد. رفتیم منزلش��ان دیدیم عجب 
عکس ه��ای بزرگ اهل حق روی در و دیوار نصب ش��ده اس��ت. 

رسیدیم به یک نفر که من می شناختمش گفتم از او نام نبرم.
گفتم او را که من می شناس��مش گفتم ش��ما جریان تسبیح 
چرخاندن حضرت علی)ع( را می دانید، اما بیل زدن برای کشاورزی 
حضرت امیر را بلد نیس��تید، او اصال فرو ریخت که یکی آمده در 
این قضیه به او می پرد. گفتم شما در طول دوران دفاع مقدس در 
این استان ایالم به این بزرگی چند رزمنده دارید؟ نگفتم شهید، یا 
جانباز، گفت این وظیفه ما نیست. وظیفه ارتش است. اینجا معلوم 
می ش��ود که ما درست کار نکرده ایم. انقالب اسالمی  و اهداف آن 
را خوب تفهی��م نکرده ایم. یعنی خوب بیان نکرده ایم یعنی آنقدر 

بعضی وقت ها درشت گفته ایم ولی درست آن را نگفته ایم.
یعنی کار ایدئولوژیکی نکردیم؟

بله؛ ما در فضای س��اختاری مذهب که تبیین مذهب اسالمی 
 اس��ت. روحانی ما باالی منب��ر خیلی کم کار کرده، اس��تاد ما در 
دانشگاه خیلی کم کار کرده همه و همه کم کاری کرده ایم. بر همین 
اساس در مناطق محروم بحث را راه انداختیم و ما اسم این کار را 
گذاشتیم نقشه راه خدا چیست؟ چون روزهای آخری بود که دیگر 
کارمان داش��ت تمام می شد. گفتم جوان ها نقشه راه خدا چیست، 
در مسجد آن منطقه هلیالن آن را مطرح کردیم. خانواده هایی که 
حتی یک کالس هم درس نخوانده بودند، بچه های دانشجوی گروه 

فرهنگی برای آنها کتاب های آموزشی درست کرده بودند. 
در برخی از مناطق حتی بر اساس فرهنگ غلط خانم هایشان 
حق نداش��تند از در خان��ه بیرون بیایند. در این 3 س��ال یکی از 
اتفاقاتی که افتاد مدرسه که در آنجا بود فعالتر شد می خواهم این 
را بگویم که ما آمدیم با این عبارت نقشه راه خدا چیست پرداختیم 
به آیه 19 س��وره آل عمران. خدا در این آیه می فرماید تنها دینی 
که مورد قبول ما است دین اسالم است، خیلی ها نمی گذارند چون 
اختالف ایجاد می کنند، می گوید دین یهود هست، دین مسیحیت 
هم هس��ت، ادیان دیگر هم هس��تند. اما تنها دینی که من قبول 

دارم دین اسالم است. ما این را نتوانستیم خوب بگوییم. 
حقیقتاً آنهایی که دارند یارگیری می کنند برای این اختالف ها 
و دامن زدن به این اختالفات، شما ببینید در جریان گروه داعش 
در کشور سوریه و عراق عمده افرادی که آمده بودند افراد باسواد 
و تحصیل کرده بودند و من با یکی از آنها صحبت کردم. گفتم از 
کدام کشور آمده اید گفت از چچن حافظ قرآن بود یعنی شما یک 
آیه را می خواندی او تا آخرش برای شما می خواند. گفتم پس شما 
کجای کار گیر هستید. گفت چیزی را که شما به آن می پردازید 
و می گویی��د به عنوان »ولی« یا »امام« ب��رای ما معنی و مفهوم 
ندارد، ش��ما وقتی که می ایس��تادید در سنگر و اذان ظهر می شد، 
می دیدی��د از آن طرف هم صدای اذان ظهر می آید من یاد دوران 
دفاع مقدس افتادم. گفتم چه جالب مثاًل ما نزدیک خط پدافندی 

کوشک نزدیک شلمچه در بلندگوها اذان می گذاشتیم.
 می دیدی��م ک��ه آنه��ا هم ی��ک ربع بع��دش برای م��ا اذان 
می گذاشتند، آنها خیلی هاش��ان اهل سنت بودند. طبیعتاً همین 
اس��ت آنها مس��لمان بودند. برخی از آنها اغفال شده بودند چون 
خود ش��یطان می گوید کار من اغواگری است. من با این فرد که 
صحبت می کردم می گفت در این فضایی که شما زندگی می کنید 
معن��ی و مفهوم ندارد. بعد گفتم قرآنتان را می توانم ببینم. وقتی 
ک��ه نگاه می کردی می دیدی آیات جه��اد از تمام صفحات قرآن 

حذف شده است 150 آیه قرآن کاًل آیات جهاد است.
یعنی حافظ قرآن بودن را از داعش داشت؟

حاف��ظ قرآن بود اما قرآنی که س��عودی یا کوی��ت برای آنها 
فرس��تاده بود. درس��ت 150 آیه ای ک��ه در کل دنیا مورد پذیرش 
اس��ت س��عودی ها و کویتی ها آمده اند آنها را حذف کرده اند چون 
آنه��ا مربوط به جهادند. مثال آیات )الذین آمنوا و عملو الصالحات( 
آنها را حذف می کردند یا )الذین جاهدوا فیها لنهدینهم سبلنا( که 
قطعاً آیه جهاد اس��ت یا در آیه 23 سوره احزاب که صریحاً می آید 
می گوید: )ان اهلل اش��ترا من المومنی��ن رجال صدقوا ما عاهدو اهلل 
علیه فمنهم من قضا نحبه و منهم من تنتظر و ما بدلوا تبدیال( این 
آیه ها که مربوط به جهاد اس��ت حذف ک��رده بودند بعد کل قرآن 
را از حف��ظ بودند. به آنها می گفتیم پس این آیات کجا هس��تند؟ 
می گفتند الال ال مصحف القرآن. با این مجموعه ما رو به رو هستیم. 
ما متأسفانه راه خدا را که در سوره آل عمران که دقیقا به صراحت 
خداوند می گوید در بین نس��ل جوانان؛ خ��وب تبیین نمی کنیم، 
ول��ی طرف های دیگر مخصوصا طرفه��ای انحرافی که برای به زانو 

درآوردن انقالب اسالمی تالش می کنند عملکرد بهتری دارند.
یعنی درس�ت دس�ت گذاش�تند روی تربیت نیروی انحرافی 

برای رواج اسالم هراسی؟
ه��ر چه می خواهید اس��مش را بگذارید یعن��ی دنبال افرادی 
عادی نمی گردند یعنی اتحادیه اروپایی و تئوریسین های براندازی 
انق��الب اس��المی  دنبال یک س��ری از آدمهای کوچ��ه و خیابانی 
نمی گردد. دنبال یک س��ری اس��اتید می گردد که بتواند راه عمر 
انقالب اس��المی را کم کند. تا جایی می رس��اند که طرف می شود 
رئی��س جمهوری، می گوی��د من باید این ف��رد را قلقلک بدهم یا 
بتوانم برای کوتاه کردن انقالب اسالمی  برای براندازی کمکم کند.

این بحث ها را در استان البرز چگونه پیش می برید؟
جالب است من با دانشجویان دانشگاه البرز )آزاد و خوارزمی( 
که در هر دو دانشگاه تدریس دارم یک یارگیری کرده ایم گفتیم 
ما دیگر در بیرون از اس��تان نرویم درون استانی کار کنیم گفتیم 
آمدیم ابتدا روستاهایی را که مرز بین استان البرز و استان قزوین 
بودن��د یا اس��تان البرز با مرکزی چون ما آخرین روس��تای ما به 
اس��تان مرکزی می خورد روستایی را انتخاب کردیم به نام زرین 
آباد که روستایی است که غالبا کشت آن گندم است آب فراوانی 
دارد، مردمان س��خت کوشی دارد و بس��یار متدین اما مسئولین 
دولت��ی به آنها کم توجه بودند، با تش��ریح مس��ایل که در درون 

استان انجام شد به بحث فرهنگیشان کمک شد. 
مسئول بسیج سازندگی استان به نام ترکاشوند که فردی بسیار 
فعال و خوش فکر اس��ت، فردی را در بس��یج سازندگی دانشجویی 
گذاشته به نام نظری اولین کاری که کردیم آمدیم تقریباً نقطه گذاری 
کردیم، بعد سوژه یابی کردیم در درون استان که روستای زرین آباد 
یکی از آن روس��تاها اس��ت. تابستان 96 که گذشت یک کار بسیار 
موفقی انجام ش��د از دانش��گاه خوارزمی، دانش��گاه علوم پزشکی، 
دانش��گاه آزاد و پیام نور از این دانشگاه ها بچه هایی که داشتیم در 
گروههای مختلف پزشکی، پیراپزشکی، دندانپزشکی، علوم انسانی، 
علوم فنی و علوم ریاض��ی و حتی معماری بچه های خواهر و برادر 
را جم��ع کردیم در گروه های مختلف و جداگانه در روس��تاهایی را 
که نرفته بودند تجربه روس��تاهایی ک��ه رفته بودیم مثل هلیالن و 
توره آمدیم در آن روس��تاها اعمال کردی��م اولین کاری که کردیم 
برای بهسازی روستا خیابان ها را شروع کردیم که خیلی نظرخوبی 
داشت، مردم این منطقه مس��تحق گداپروری نبودند مستحق آن 
بودند که درون زا بشوند به درون نگاه کنند که این اقتصاد مقاومتی 
کی معنی پیدا می کند اقتصاد مقاومتی زمانی معنی پیدا می کند که 
مانند 8 سال دفاع مقدس مردم ما سختکوش بودند تحمل می کردند 

در سخت ترین شرایط زندگی کنند.
 صف های اجناس کوپنی وجود داشت اما یکباره آمدیم فضا 
را باز کردیم ش��ما وقت��ی دارید فضای اقتصاد و ب��ازار جهانی را 
ترویج می کنید یعنی مردم مصرف گرا باش��ند. مردم روستایی ما 
ج��وری مصرف گرا ش��ده که نان اش را می فروش��ند و می رود در 
ش��هر زندگی می کند تخم مرغ اش را می رود از شهر تهیه می کند 
خب این معنا و مفهوم پیدا نمی کند یکی از کارهایی که بس��یج 
س��ازندگی که حوزه معاونت دانش��جویی انج��ام داد. آمده ایم در 
همین روس��تاها مثل زرین آباد و احمدآباد مردم را در چند حوزه 

فعال کرده ایم پرورش مرغ، گلیم بافی، پخت نان های محلی.
مشتری را از کجا برای اجناسشان پیدا کنند؟

 جالب اس��ت آنها را بس��ته بندی می کنند و می آورند در شهر 
می فروش��ند. اصال نان احمدآباد معروف است. نان خشک را بسته 
بندی می کنند و االن در مغازه ها می فروش��ند. تخم مرغ رس��می  را 
دارند در خیلی جاها می فروش��ند دیگر تخم مرغ ماش��ینی در آنجا 
نیست تخم مرغ رسمی اس��ت این اتفاقات خوبی است یعنی همان 
معنای اقتصاد مقاومتی است یعنی مردم ما مقاوم می شوند در مقابل 
تمام تهدیدات. روستایی فعال می شود، جوانش فعال می شود. یکی 
از کارهایی که در احمدآباد انجام ش��د پرورش بلدرچین بود. االن 
تخم بلدرچین روستای احمدآباد را دیدم در استان البرز می فروشند 
این کارها اتفاقات میمون و مبارکی است. در صورتی که به آن توجه 

شود و در یک جا نماند که می شود آب راکد.
ش�ما چون علوم سیاس�ی هم خوانده اید کمی  سیاس�ی تر از 
شما بپرس�م تصور اولیه مردم ما این است که اگر امکانات به 
آنها نرس�د دولت به آنها نرس�انده و اگر امکانات برسد دولت 
رس�انده است.حاال شما هم یک س�ری گرفتاری ممکن است 
داش�ته باشید ممکن اس�ت با این دولت خوب باشید یا خوب 
نباش�ید. ی�ا با دولت بعدی بد باش�د ی�ا بد نباش�د. آیا تغییر 
دولتها تأثیری بر روی کمک رس�انی مان در روس�تاها دارد یا 
تاثیر نمی گذارد. منظورم این اس�ت ک�ه مثال در دولتی که به 
س�لیقه تان نیست نمی گویید حاال من بروم کاری انجام بدهم 
و بگویند دولت برای آنها انجام داد و به اسم دولت باشد. این 

اسم برای شما مهم بوده یا نه؟
واقعیت این اس��ت که به این چیزها فک��ر نمی کنم. اگر همه 
دولتمردان ما و همه دولتی های ما به قانون اساس��ی پایبند باشند 
و می بودند االن همه چیز بهتر ش��ده بود و توزیع ثروت بهتر شکل 
گرفته بود. چه اتفاقی افتاده که مردم ما به یک اندیش��ه و به یک 
تفکر رأی می دهند. وقتی این اندیش��ه و تفکر ناکارآمد نشان داده 
می ش��ود مطالبه ش��ان را در خانه دیگری می برند. چرا چون ما در 
قانون اساسی مان رزومه کاری مان را درست و علنی نشان نمی دهیم. 
تئوری را کار نداریم. من روزی که از دفاع مقدس جدا ش��دم الگوی 
من شده شهید چمران، الگوی من شده شهید عباس دوران الگوی 
من ش��ده شهید اقارب پرس��ت الگوی من شده شهدای دیگر شما 
توجه کنید اینها کسانی بودند که بیسواد نبودند. می خواهم بگویم 
ش��هیدی مانند زین الدین فرمانده من بوده من در آغوشش رفتم و 
گرمای وجودش را گرفتم. نفر چهارم دانش��گاه سوربن فرانسه بود 
نفر اول دانش��گاه علوم پزشکی از دانشگاه تهران بود. اما چه اتفاقی 
می افت��د که برمی گردد ب��ه اینجا جواب ش��ما را می خواهم با این 
موضوع بدهم که ما در میان دولتمردانمان )اعضای هیات دولت( جا 

نیانداخته ایم که ما فردی هستیم تکلیف محور. 
این واژه تکلیف مداری را زیاد شنیدیم اما شاخصه تکلیف مدار 

واقعی ...
ببینید تکلیف محور چه کس��ی اس��ت چند تا ش��اخصه دارد 
زمان شناس اس��ت، ظرفیت شناس است، دشمن شناس است و از 
این باالتر امام ش��ناس اس��ت که اینها را بتواند به همدیگر پیوند 
بدهد. اگر یک دانش��جوی امروز در عرصه جهاد سازندگی در اردو 
دارد می رود آن فرد تکلیف محور اس��ت زمانه اش را امروز شناخته 
است آن زمانه دیگر نیست که برود در خط پدافندی اروند بایستد. 
امروز خط پدافندی او کف کالس دانشگاهش است. کف مجموعه 
محرومیت زدایی اس��ت، کمک کردن به گفتمان انقالب اس��المی 
 است. من و دیگر دوس��تانمان با این هدف رفتیم که کدام کار در 
جریان جمهوری اس��المی زمین مانده که می تواند به پیش برد و 
تعالی انقالب اس��المی و جمهوریت و اسالمیت این انقالب کمک 

کند کدام کار است برویم آنجا.
منافع عمومی را در نظر می گرفتید؟

 یک نگاه کوچک به دانشگاه های علوم سیاسی بیندازید گاهی 
آنجا الزم است که یک سری جهادها اتفاق بیفتد بعضی از افراد بدون 
هیچ زمینه ای وارد دانشگاه می شوند و یک سری تفکراتی روی آنها 
تأثیر می گذارد که تفکرات عجیب و غریبی صحبت می کند که چرا 
در دانشگاه و در چنین سطحی مطرح می شود. مشکل ما این است 

که آنها به صحبت امام مسلمین گوش نکرده اند. 
علوم انسانی نیاز به یک تحول اسالمی دارد وقتی من به عنوان 
یک معلم تنها اندیشه های خاک خورده هانتینگتون که بعد از چهل 
و چند سال روی زمین مانده، تدریس می کنم و نمی پردازم به آیه 
193 س��وره آل عمران که خدا در این آیه می گوید پیامبر فراموش 
نکن قوم یهود فقط می تواند بر گروه شهروندی در زراعت و تجارت 

تس��لط داشته باشد هیچ منصب سیاسی نمی تواند داشته باشد به 
نظر ش��ما این آیه سیاس��ی نیس��ت. ما آمده ایم که یک بار دیگر 
برگردیم به جریان سیاسی اهل بیت و سیاست های امیرالمؤمنین 
که به معاویه می گوید معاویه اگر روزگار خدئه و نیرنگ باش��د من 
از تو استادترم آن وقت استاد ما می رود در دانشگاه سوربن فرانسه 
اندیش��ه های )دکارت و امث��ال آن را می خواند( طبیعتاً من هم به 

عنوان یک بچه مسلمان باید بنشینم پای این بحث ها.
باز هم سیاسی تر شویم، راهکار خروج کشور از وضعیت کنونی 

را چه می دانید و چگونه می توان این مهم را محقق ساخت؟
ب��رای برون رفت از این وضعیت باید به تش��کیل قرارگا ه های 
اقتص��ادی که مق��ام معظم رهبری چند س��ال پیش درخصوص 
موارد فرهنگی فرمودند برگردیم و گروه های خودجوش��ی که در 
ح��وزه فعالیت اقتصادی مبادرت ب��ه تولید کردند به عنوان گروه 
آت��ش به اختیار می��دان دهیم چراکه باید پذیرا باش��یم قرارگاه 
مرکزی دچار تالطم ش��ده و در ای��ن وضعیت گروه های آتش به 
اختیار به میدان آمده و با در نظر گرفتن فرامین مدرس��ین علم 
اقتصاد برای تنظیم نقشه راه اقتصاد مقاومتی برای حفظ آرامش 

و باز گرداندن امید به کف جامعه تالش کنند. 
برای برون رفت راهکار دیگری که می تواند مطرح باش��د به 
روحی��ه جهادی فرمانده��ان دوران دفاع مقدس خصوصا تفکرات 
شهید واالمقام چمران و حسن باقری و... که وقتی خبر به شهید 
چمران رسید که خرمشهر درحال سقوط است او در جواب گفت: 
باید با خرد و اندیش��ه سوس��نگرد را محکم نگهداریم چراکه اگر 
خرمشهر سقوط کرد می شود دوباره پس گرفت اما اگر خوزستان 
س��قوط کند بی شک ایران و انقالب اسالمی سقوط خواهد کرد و 
یا وقتی برای تصرف خرمش��هر اقدام می شود دو عامل در جریان 
باز پس گیری آن متصور است و الزم است یادآور شوم چند سال 
پیش امام خامنه ای فرمودند خرمش��هرها در پیش است و آن دو 
عام��ل عبارت بودند از: 1- بکارگیری خرد و علم شناس��ایی ها و 

تجربه گذشته 2- ایجاد وحدت، همدلی و یکپارچگی. 
می�دان داران عرصه اقتص�اد چگونه می توانن�د تحقق بخش 

خروج کشور از وضعیت کنونی باشند؟
در ح��وزه اقتصاد اگ��ر میانداران این عرص��ه تالش و همت 
مضاعفی کنند و از فرهنگ ایثار و شهادت بهره گیری کنند شک 
نکنیم خرمشهر اقتصاد هم تصرف خواهد شد و با این جد نشاط 

انگیزه و روحیه جهادی این مهم محقق خواهد شد.
بنظر من در حوزه تحلیل وضعیت کشور بایستی به خیلی از 
موارد پرداخت مثال ح��وزه مدیریت در خیلی از موارد مدیریتی، 
مدیریت کش��ور پیرو تاریخ گذش��ته غربی اس��ت اگ��ر در حوزه 
ترس��یم یک مدل اقتصادی در طول این ده دوازده دوره مجلس 
همین افرادی که از مردم برای رأی گرفتن خود را اس��اتید علم 
اقتصاد معرفی می کردند و اگر در وجودش��ان ذره ای از اندیش��ه 
افراد انقالبی و انقالبیگری وجود داش��ت بی شک برای این روزها 
م��دل اقتصاد اس��المی را تدوی��ن میکردند که در قب��ال اقتصاد 
لیبرال��ی غ��رب حرفی برای گفتن داش��ت و با طراح��ی اقتصاد 
مقاومتی و س��ند 1404 می توانس��تیم یک مدل اقتصاد اسالمی 
در درون کشور داش��تیم و برای مبارزه در جنگ اقتصادی برای 
خودمان و س��ایر کشورها الگو می ش��دیم و فراموش نکنیم عامل 
فساد در همه ابعاد هر اندیشه و تفکری را از پای در خواهد آورد 
و متأس��فانه امروزه در دست اندازی به بیت المال مسابقه طراحی 
شده توسط افراد مخالف تفکر اسالمیت انقالب اسالمی، خیلی از 
افراد داعیه دار انقالبی و اسالمی با هم مسابقه میدهند و متأسفانه 
خیلی از افرادی که پ��ای صندوق های رأی آمده بودند با علم به 
اینکه دولت تدبیر و امید در حوزه مدیریت کامال بی تدبیر است و 

برای جلوگیری گذر انقالب از چهل سالگی رأی دادند.
اگ�ر منصفانه قض�اوت کنی�م چنی�ن رویک�ردی را در میان 

دولتمردان کمتر می توان دید؟
نباید فراموش کنیم خیلی از دولتمردان کشور ما دچار تدریج 
ش��دند یعنی در طول دوران گذر انقالب خسته و خموده و دچار 
روزمرگی شده اند و از آفات یک انقالب آن است که انقالبیون آن 
دچار مرگ تدریجی شوند و متاسفانه بعضی هم قلب مریض پیدا 
کردند و منظورم این اس��ت که مرض قلب دارند و دائم در جدول 
طراحی شده شیطان بزرگ برای جلوگیری از حرکت انقالب بازی 

می کنند.
این روزها س�الروز قطعنامه 598 اس�ت به نظر ش�ما چگونه 
می ت�وان از درس ه�ا و تجربیات آن دوران ب�رای حال حاضر 

بهره گرفت؟
این روزها را باید برای مردم خصوصا نسل جوان تبیین کرد 
این روزها یاد آور پذیرش قطعنامه 598است که امام سیدروح اهلل 

آن را علی رغم بد اخالقی های خیلی از مسئولین پذیرفتند.
این روزها ارتش به اصطالح آزادی بخش کاس��ه لیس غرب و 
وام دار جنایت��کاران با جمع کردن نس��ل جوان در حال تحصیل و 
فریب خورده ایرانی در خارج از کش��ور با هدایای ارتش بعث عراق 
و کش��ورهای مدعی رعایت حقوق بش��ر با تمام امکانات به کشور 
خودش��ان حمله کردند که البته ای��ن کار در زوایای مختلف قابل 
بررسی است که متأسفانه دست هایی در کار است که اجازه کالبد 
شکافی آن را نمی دهند یکی از آن ابعاد ایجاد جنگ روانی است که 
برای یک مش��ت جوان فریب خورده در پادگان اشرف ارتش بعث 
عراق درس��ت کرده بودند در جریان عملیات مرصاد که در آستانه 
س��الروز آن حماس��ه ماندگار هس��تیم فردی را دستگیر کردم که 
می گفت در سال 1983برای درس خواندن در رشته دندانپزشکی 
به یک کشور اروپایی رفتم در دانشگاه با فردی آشنا شدم که نماز 
اول وقت می خواند و خیلی مجذوب رفتار او شدم تا اینکه یک شب 
برای ش��ام من را دعوت کرد به پانس��یون خودش. اما آن شب در 
منزل نماز ش��ب و نماز صبح نخواند از او پرسیدم چرا در پانسیون 
نماز نخواندی؟ در جوابم گفت دوس��ت داری عضو یک تشکیالت 
اس��المی ش��وی؟ خالصه من ناخواسته جذب ش��دم و االن اینجا 
هستم و در پادگان اشرف به ما گفته بودند شما پایتان به همدان 
برسد تمام مردم از حضور شما استقبال می کنند و تا تهران در کنار 
شما هستند و متأسفانه این جنگ روانی در این روزها هم در میان 
مردم از طریق فضای مجازی جاری است که در مردادماه اتفاقاتی 
در حوزه اقتصاد رخ خواهد داد و مردم ایران گرفتارتر می ش��وند و 
نبای��د فراموش کنیم ارتش به اصط��الح آزادی بخش با تمام وعده 
وعید آمریکا و کش��ورهای اتحادیه اروپایی دس��ت به اقدام زد اما 
نفس مسیحایی امام س��یدروح اهلل نقشه آنها را نقش بر آب کرد و 
بی تردید باید یکبار دیگر به درس آموزی فرهنگ دفاعی آن روزها 
برگردیم و برای مدیران دولتی یک کارگاه توانمندسازی مدیریت 

جهادی برگزار کنیم. یک خاطره از شهید احمد اسحاقی بگویم.
احمد متولد س��ال 48 و شهادت در سال 65 عملیات کربالی 
5 او در وصیتنامه خود نوشته است؛ بعد از سالم به امام زمان)عج( 
س��الم بر نایب بر حق او امام خمینی. پدر و مادر، ش��ما برای من 
خیلی زحمت کشیدید. من به برادر ستار علیپور بدهکارم 150ریال 
به فتاح، یک نوار کاست به داداش ستار و چند جلد کتاب به ستار 
آنها را از او بپرسید و به او بدهید راستی پدر جان در حیاط مدرسه 
ناخواسته یک لگد به یکی از بچه ها زدم اسم او یادم نیست از ستار 

بپرس و از او برایم حاللیت بگیر التماس دعا دارم حاللم کنید.
حال ببینید برخی مسئولین برای خوردن بیت المال مسابقه 

دو می دهند!
ممنونم نکته خاص دیگری مانده؟

نه ممنونم که ش��نیدید، امیدوارم تع��داد جهادگران بی ادعا 
بیشتر شود.

 پژوهشگر دوران دفاع مقدس و استاد دانشگاه در گفت وگو با سیاست  روز
از راهکار های حل چالش های کشور می گوید:

آتش  به  اختیار اقتصادی با روحیه جهادی
با روحیه جهادی خرمشهر اقتصاد هم تصرف خواهد شد

نباید فراموش کنیم خیلی از دولتمردان 
کشور ما دچار تدریج شدند یعنی در 

طول دوران گذر انقالب خسته و خموده 
و دچار روزمرگی شده اند و از آفات یک 
انقالب آن است که انقالبیون آن دچار 
مرگ تدریجی شوند و متاسفانه بعضی 
هم قلب مریض پیدا کردند و منظورم 

این است که مرض قلب دارند و دائم در 
جدول طراحی شده شیطان بزرگ برای 
جلوگیری از حرکت انقالب بازی می کنند


