
 با نام خدا

 :از نگاه امام موسی صدر مطلبی در باب ضرورت تشکیالت

امام موسی صدر در این سخنرانی، جهت تبیین ضرورت تشکیالت در دنیای کنونی، چهارچوب سخنان خویش را بر اصول زیر استوار می 

 کند:

  نظم و انضباط از نظر قرآن  -

نظمى، جز فنا در این دنیا، خلودیم، باید منظم کار کنیم. بَلبَشو و بى  دار مان به ثمر برسد، و اگر دوست اگر بخواهیم فعالیت و تالش

رسیم. و اگر بخواهیم به ثمر برسیم و از اى ندارد. زیرا دنیایى است که همه چیزش منظم است. ما هم اگر منظم باشیم، به ثمر مى نتیجه

مان، در  د که در همه چیزمان، در زندگىِ داخلی مان، در زندگىِ مالیدهعمرمان نتیجه بگیریم، باید منظم باشیم. این اصل به ما یاد مى 

مان، در روش ت خواندن مان، در وضعِ جوابِ نامه نوشتن هایمان، در معاشرت با دوستانمان، در روش تحصیلى و روحانی وضعِ درس

 .اثر خواهیم شدم نباشیم، نابود و بى مان و در هر چیزى که در اداره آن سهیم هستیم، باید منظم باشیم. اگر منظ تبلیغاتی

خواهى در این جهان از عمرت بهره ببرى و به نتیجه برسى، باید با جهانِ خواهى موفق شوى، و اگر مى  اى انسان، تو هم، اگر مىپس 

 آهنگ باشى و منظم شوى. این سخنِ قرآن است. آفرینش هم

 

  دنیاى امروز دنیاى تشکیالت است -

جمعى نداشته باشیم رَوى کنیم، به نظر من، نهایتِ سادگى است. ما اگر امروز عملِ دسته سازمانى، اگر ما باز بخواهیم تك در این دنیاى

که همه چیز منظم و تشکیالتى و سازمانى است. شما جایى نشان دهید که تنها پیش بروند، مان پسِ معرکه است. که هست! براى این کاله

مان خُرد شدیم، له همه )اما ما از درد بی تشکیالتی(  توانید پیدا کنید.روى کنند. نمى تشکیالت پیش بروند، یا تكبى بى سازمان راه بروند، 

شدیم، قوایمان تلف شد، هرکس به راه خودش رفت، هر کس با دیگرى تضارب و تزاحم داشت و مشکالت بی شمارى پیش آمد. نتیجه 

 مانیم. میل خودتان است. مى اند، اما ما هنوز همین جا هستیم و باز هم مى از ما پیش افتاده و رفته هم این شد که دیگران هزاران فرسنگ

 خواهید هم نپذیرید.خواهید بپذیرید، نمى 

 

 نظم و تشکیالت دیگران -

است که از تمام احزاب دنیا حتی از احزاب سری و زیرزمینی روسیه هم منظم تر است و  منظمسازمان و تشکیالت کاتولیك ها آن قدر  

ها صدها دانشگاه دارند، آقا بشنوید. چند هزار  با علم اخالق و با روش مردم داری مردم را می قاپند. ایناین مردم تارک دنیا،  .مجهزتر

الیتام و مدرسه حرفه ای و مؤسسات مشورت و روضة االطفال و باغ کودک و سالن بیمارستان دارند. چند ده هزار مدرسه و درمانگاه و دارا



ها همه مؤسسات یك دیر از دیرهای مسیحی است و  های ورزشی و سالن های سخنرانی و هزار برابر این مؤسسات اجتماعی دارند... این

 هکذا سایر دیرها... 

رسه سنی روی جوان های شیعه می دانید چقدر است! بنده مدرسه هایی را در بعضی از اثر یك مد ه اند. آیاشروع به کار کرد سنی ها هم  -

پدرانشان هم برایشان بی تفاوت است. دانشگاه و دارالتبلیغ هم دارند. مناطق کنترل . مناطق دیده ام که در آن جوان های شیعه، سنی شده اند

 ه می شود.و تبلیغ و مبلغ برای آنجاها فرستادای دارند و احصا شده 

 

 اما وضع ما  -

امّا ما... ما شیعیان مرتضی علی )ع(، ما مردمی که اسالم را با طاهرترین مسلکش معتقدیم، وضع ما چطور است؟ و تشکیالتمان چیست؟ ما  

یران است؟ که افراد خودمان را نمی شناسیم، چطور می خواهیم کار کنیم؟ آیا شما می دانید چقدر شیعه در آسیاست؟ چند مسجد در ا

صالحیت روحانیونی که در این مناطق کار می کنند و مقدار تحصیالتشان چقدر است؟ آقا ما با کی می خواهیم زندگی کنیم؟ در کدام 

از ما ها  دنیا؟ نتیجه اش را هم می دانید چیست؟ این است که نه تنها مسیحی ها از ما می برند، نه تنها یهودی ها هم از ما می برند، نه تنها سنی

ها  بل اینمی برند و حتی بهایی ها هم آزادانه دارند از ما می برند و ما هم به خواب خوشی رفته ایم. آقا اگر فرزند این دنیا هستیم باید در مقا

 منظم باشیم. دنیایی که همه چیزش منظم است، اگر منظم نباشیم محکوم به مرگیم. 

 

 دین ما دین زندگى است -

اگر  . وجود آمد، اگر چنین هماهنگی درست شد، اگر چنین روش صحیحی اتخاذ شد، ما خیلی خوب پیش می رویماگر چنین نظمی به 

کار منظم بکنیم خیلی زودتر و بهتر می توانیم جلو برویم، چون برای دعوت مردم به سوی خدا بهترین سبکش را ما داریم. روش تبلیغاتى و 

تر و مؤثرتر از حقایق علمى است که دیگران دارند. دین ما اصال براى زندگى است. لوتر، عمیقحقایق علمی که ما داریم، بسیار بسیار ج

تواند زندگى دین ما در کارخانه، در مدرسه، در بیمارستان، در زمین کشاورزى، در بازار و در همه جا، همراه ماست. این دین است که مى

دهى، ما دین سالمتى و صلح و صفاست. اگر بتوانیم، از نظر شکل و از نظر سازمانکند. حتى عبادات ما چنین سمت و سویى دارند. دین 

در  تا .بتوانیم این حقیقت را با شکلى منظم و موزون به دنیا عرضه بداریمامیدوارم  وضع خودمان را مرتب کنیم، هزارها هزار امید است.

 . انشاا...نیمپانصد ساله را جبران ک ،ماندگى چهارصدظرف مدتى کوتاه، عقب 

 

 



 

 :ضرورت تشکیالت از زبان شهید بهشتی

 شك باید متشکل باشیم.که بتوانیم کارهای بزرگی انجام دهیم، بیما برای این -

برادران و خواهران! بدون تشکیالت حرکت کردن را نپسندید. که در چنین صورتی، روز پشیمانی در برابرمان قرار خواهد گرفت. روزی  -

 که به اشتباه خود پی می بریم.  

ی که محل تالقی ما به یك تشکیالت نیرومند هماهنگ خلّاق منسجم که در آن استعدادها همدیگر را بیابند، نیازمندیم. ما به محیط  -

ای برای شکوفائی پیدا کنند و به محیطی مناسب برای همکاری استعدادها و محل شناسائی متقابل استعدادها باشد و استعدادها در آنجا زمینه

 و هماهنگی احتیاج داریم.

 دید انقالب کار کنند.طلبد که بتوانند با فرهنگ جهایی را میطلبد، انسانهای نو میخصلت انقالب این است که انسان -

جامعه ما جامعه ایست پر نیرو، اما وقتی دست به هر کاری می زنیم در همان قدم اول و دوم با کمبود نیرو مواجه می شویم. آب در خانه و  -

 ما تشنه لبان می گردیم.

 زد.که انسان را قالبی بساها را همسو کند نه اینکوشد تا انسانتشکیالتی اسالمی است که می -

 

 باید و نباید های تشکیالتی :

اگر انسان دید کارمعینی را اگر آن آقا بکند کار بی ارزشی است. اگربنده بکنم کار خیلی مهمی است معلوم است که این فرد به جای  -

 حق پرست بودن، خودپرست است.

 در مقابل او. تشکیالت باید در راستای امامت باشد، در طول امامت باشد، بازوی امامت باشد نه -

 ها باشد نه نگهبان خود.ها باشد نه پاسدار خود. نگهبان ارزشتشکل باید پاسدار ارزش -

است و باید از  "ینهی عن ذکر اهلل"پیدا کرده که  "لهو "اگر تشکیالت آنقدر برای ما محبوب شد که جانشین خدا و حق شد، این حالت  -

 آن دوری جست

شویم. آن وقت که کار که ببینیم در این تشکیالت داریم ساخته میکیالت برای ما لهو و سرگرمی نشده؟ وقتیفهمیم که تشوقت ما میچه -

 تشکیالتی ما حالت عبادت دارد. 

خواهی تشکیالتی پیدا نکنیم، ممکن است تشکیالت پرست نباشیم اما سرگرم تشکیالت باشیم پرست نشویم )طاغوت( و خودتشکیالت -

 رم هم نشویم ولی از خودسازی باز بمانیم.)لهو(. یا سرگ



 

 خودسازی و تشکیالت

که خصلت او به شود، قبل از آنآید، همان اول عالجکرد که اگر ویروسی، میکربی با یك فردی داخل تشکیالت میدائماً باید مراقبت -

 کند.جای دیگر سرایت

ست و کار ندارد که ده تا آدم دور هم جمع شوند و یك اسم و اساسنامه و کنیم که داشتن یك تشکیالت اسالمی کار آسانی اما خیال می -

 یك نمودار تشکیالتی و ... داشته باشند.

بینید که مشکل بزرگ، داشتن یك تشکیالت در درون یك یك ماست. زیرا که ما به این های شخصی خود بنگرید میاگر به تجربه -

 مان صدها عقبه و تنگه وجوددارد.شدنشویم. بر سر راه انسان ها آدم نمیآسانی

بینیم عجب! . میشدکنیم تماممیکنیم، خیالها را بشناسیم. ثانیاً باید توانائی اش را داشته باشیم و تازه از یك تنگه عبور میاوالً باید تنگه -

 ی مرگ انسان است. تر برسر راهمان است و این، لحظههای سختتنگه

کنیم. ولی جراحی بعنوان آخرین ای آنقدر چرکین است که عالج ناپذیر است جراحی هم میگر دیدیم یك نقطهاین درست است که ا -

 عالج است نه اولین عالج!

ریزی کنید که در صحنه خدمت به مردم بدرخشید؛ نه برای تعریف مردم یتان باید طوری برنامهمجموعه هادر خودسازی فردی و جمعی  -

  بلکه برای خدا.

 

 

 


