
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصداق تام و تمام تبدیل تهدید به فرصت بسیج، ظرفیتی ملی و  
 ( 1400 -  1395های در سال  انقالبمعظم رهبر  براساس بیانات)

 :ی در بخش های زیر قابل دسترس استهای خبری و تولیدات پژوهشفرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

 اميد جلوداريان پژوهشگر: 

 سياسيمعاونت 
 سياسي اهياداره ژپوهش
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  مقدمه 

به بررسی، شاخص  تبیین اساس  این پژوهش  انقالب درباره اهمیت بسیج و  بیانات رهبر  یابی و محوربندی 

 تشکیل این شجره طیبه اختصاص دارد. 

قاَل لَُهُم الّناُس ِإنَّ الّناَس َقد َجَمعوا َلُکم   الَّذیَن"، ظرفیت ملی و مصداق آیه  به ّیط   شجره رهبر انقالب، بسیج را  

 کنند.  بسیج تاکید می   "ی بودن ن ی د   ی ساالر مردم مظهر  "دانند و بر  می   "َفاخَشوُهم َفزاَدُهم إیماًنا 

  یِ مردم  ن شبکه ی تر بزرگ و  مردم  دل از   و جوشیده  حقیقت زیبا و مجّسم براساس بیانات رهبر انقالب، بسیج، 

 ست. ا ی دن   ی و نظام   ی اع اجتم   ، ی فرهنگ 

نکته دیگری است که از بیانات رهبر  انقالب و اسالم    شه ی بر اند   ی مبتن   آن   ل ی تشک وارداتی نبودن بسیج و  

  ی ها کوچه پس از دل کوچه   ر ی نظ ی ب   ده ی پد   ن ی ا آید. رهبر انقالب در این باره، شکل گرفتن  انقالب به دست می 

 دانند. را، هنر امام می شهرها و از متن مردم  

رفع    یعنی   ج ی بس   ی و منطق اصل   قت ی حق است،  موضوع مهم دیگری که از بیانات رهبر انقالب استخراج شده 

هاست. تبدیل شدن تهدیدهای زبانی و عملی آمریکا به فرصت تشکیل  فرصت به    دها ی تهد  ل ی و تبد  دها ی تهد 

 شود. بسیج، یک ماه پس از تسخیر النه جاسوسی، در این راستا ارزیابی می 

متوکل  و  مان ی باا "، "نفس اعتمادبه  ی دارا و  زه ی با انگ "هایی نظیر راساس بیانات رهبر انقالب، بسیجیان ویژگی ب 

-عبارت   دارند. همچنین از دیدگاه رهبر انقالب، دو جلوه مهم بسیج    "اهل کار و ابتکار "و     "باخرد "، "به خدا 

 .  "نرم دفاع در جنگ    "و    "دفاع سخت   عرصه   مجاهدت در "اند از  

  "،  "ها ان د ی م   همه   در بودن    کار آماده به "کنند که از جمله آنها  می   ان ی ج ی به بس   هایی نیز ه ی توص   رهبر انقالب، 

تقویت    "،  "نکردن رفتار   ی العمل عکس    "  ، "ی ا نه ی زم   چ ی دره غافلگیرنشدن  "  ، "داشتن راهبرد و تاکتیک آماده 

 است.   "داشتن بصیرت   "و    "حی نبودن جنا   "، "ی گستردگ   ن ی در ع چابک بودن    "  ، "ارتباط با مساجد 

پیداکردن   منطق   "مقاومت "  واژه معنا  و  مبنا  مقاومت   با  نیاز  و  اسالمی  ی،  معنو   ه ی بن به    استقامت جمهوری 

 های دیگر مستخرج از بیانات رهبر انقالب است. نکته 

بدمعنا  از  انقالب همچنین  در   رهبر  واژه مستضعف  یا قشر "مفهوم    شدن  فرودست    "پذیر آسیب   های افراد 

 دانند. می   ن ی زم   وارثان و    ت ی عاَلم بشر   بالقوه   ان ی شوا ی پ گویند و مستضعفان را  سخن می 

 

 

 هاي خبري مدیریت پژوهش                                                                                            

                              03/09 /1400 
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اَصلُها ثابِتٌ وَ -1-1
فرعُها فِی السَّماء 

"بسیج مصداق آیه -2
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ل قدرت نمایی بزرگ در مقاب

آمریکا 

( د
ان

جی
سی

ی ب
ها

گی 
یژ

و
:
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:دفاع سخت

معجزه بسیج در -1-1
دوران دفاع مقدس

حضور بسیج در -1-2
میدان ها و حوادث 

گوناگون 

:دفاع در جنگ نرم-2

حضور در -2-1
عرصه های علمی

حضور در -2-2
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حسین فهمیده-1

بهنام محمدی-2

محسن حججی -3

ابراهیم هادی -4

همت-5

باکری-6

خرازی-7

کاظمی-8

زین الدین-9

صیاد -10

بابایی-11

شهدای هسته ای-12

چمران-13
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میدان های دفاع سخت، 

نیمه سخت و نرم

یک داشتن راهبرد و تاکت-2
آماده در همه  محله های 
کشور در مقابل حوادث 

گوناگون

غافلگیرنشدن درهیچ-3
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عكس العملی -4
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چابک بودن در عین -7
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:جناحی نبودن بسیج-10

ن لشکر انقالب بود-10-1
بسیج

ججریان بودن بسی-10-2

ه متكی بودن بسیج ب-11
دانستن و فهمیدن و 

:بصیرت

صرفاً حرکت -11-1
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استقامت جمهوری 
:اسالمی

بروز مفهوم -1-1
مقاومت در جبهه  

مقاومت و گرفته شدن
گریبان نظام سلطه 

یه  نیاز مقاومت به بن-2
:معنوی
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وَنُریدُ اَن نَمُنَّ -3-2-1
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پیشوایان -3-2-2
بالقوه  عالَم بشریت و 

وارثان زمین
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   الف( ارزش و اهمیت بسیج:

 

 ب( بسیج و امام راحل:

 

 

1-
بسیج، 
شجره  

:طیّبه

1-1-
اَصلُها 
ثابِتٌ وَ 

فرعُها فِی
السَّماء 

بسیج -2
مصداق آیه 

الَّذینَ قالَ"
لَهُمُ النّاسُ 
إِنَّ النّاسَ 
قَد جَمَعوا 

لَكُم 
فَاخشَوهُم 
فَزادَهُم 

:"إیمانًا

2-1-
افزایش 
ایمان 

ان بسیجی
در مقابل
تهدیدها
ی دشمن

بسیج-3
از 

پدیده های
ور شگفت آ

دوران 
:انقالب

3-1-
حقیقت 
زیبا و 

مجسّم و 
جوشیده
از دل 
مردم

4-
بسیج، 
ظرفیتی

:ملی

4-1-
مجموعه 
عظیم و 
مردمی 

بسیج، از 
واقعیت 

های 
ایران 
اسالمی

بسیج -5
مظهر 

مردم ساالر
ی دینی

بسیج، -6
بزرگترین

شبكه  
مردمیِ 

فرهنگی، 
اجتماعی و 
نظامی در 

دنیا

ی بر تشكیل بسیج مستضعفین مبتن-1
:اندیشه  انقالب و اسالم 

وارداتی نبودن بسیج-1-1

تكار تشكیل بسیج مستضعفین، اب-2
:بی بدیلِ امام بزرگوار 

هنر امام، شکل دادن این پدیده  -2-1
ها بی نظیر از دل کوچه پس کوچه های شهر

و از متن مردم 
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 :تشکیل بسیج، مصداق تام و تمام تبدیل تهدید به فرصتج( 

 

 بسیجیان: يهایژگیود( 

 

 

 

 

 

حقیقت و منطق اصلی -1
بسیج، رفع تهدیدها و 

تبدیل تهدیدها به 
فرصت 

تبدیل شدن -2
تهدیدهای زبانی و عملی

كیل آمریكا به فرصت تش
بسیج، یک ماه پس از 
:تسخیر النه جاسوسی

اعزام ناوهای -2-1
ارس آمریکایی به خلیج ف

و برخوردارنبودن 
جمهوری اسالمی از 

امکانات نظامی و دفاعی
مناسب در آن زمان

، تشکیل بسیج-2-2
قدرت نمایی بزرگ در 

مقابل آمریکا 

با انگیزه و -1
دارای 

اعتمادبه نفس 

باایمان و -2
متوکل به خدا

باخرد-3
اهل کار و -4

ابتكار



 

5 

 

 : دو جلوه مهم بسیج ه(

 

 

 :جیپهناور بس در عرصه درخشان يآوران و الگوهانامو( وجود 

 

 

 

حضور در عرصه های سازندگی و خدمت رسانی-2-3

حضور در عرصه های فرهنگ و تبلیغات دینی-2-2

حضور در عرصه های علمی-2-1

:دفاع در جنگ نرم-2

حضور بسیج در میدان ها و حوادث گوناگون -1-2

معجزه بسیج در دوران دفاع مقدس-1-1

:مجاهدت درعرصه  دفاع سخت-1

حسین -1
فهمیده

بهنام محمدی-2
محسن -3

حججی 
ابراهیم هادی -4

کاظمی-8خرازی-7باکری-6همت-5

بابایی-11صیاد -10زین الدین-9
شهدای -12

هسته ای

آوینی -14چمران-13
15-

ی کاظمی آشتیان
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 :انیجیخطاب به بس هیچند توصز( 

 

 

 

  

آماده به کار درهمه  میدان های دفاع سخت، نیمه سخت و نرم-1

داشتن راهبرد و تاکتیک آماده در همه  محله های کشور در مقابل حوادث گوناگون-2

غافلگیرنشدن درهیچ زمینه ای-3

همواره جلوبودن از دشمن مانند شطرنج باز ماهر و کنشی عمل کردن-4-1•

:  عكس العملی رفتارنكردن در جنگ نرم-4

تقویت ارتباط با مساجد-5

دانشدگاه ها و همسو با اهدداف بسدیج درهمكاری با مجموعه های دانشگاه ها و خارج از آن-6
خارج از آن 

چابک بودن در عین گستردگی و اسیر پابندهای رایج اداری نشدن-7

اطالع رسانی هنرمندانه از خدمات بسیج -8

نیاز بسیج به هیئت های اندیشه ورز-9-1•

ضرورت حضور همه قشرها در بسیج-9-2•

:افزایی در بسیجلزوم هم-9

لشکر انقالب بودن بسیج-10-1•

جریان بودن بسیج-10-2•

:جناحی نبودن بسیج-10

صرفاً حرکت احساسی نبودن بسیج-11-1•

:متكی بودن بسیج به دانستن و فهمیدن و بصیرت-11
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 :"مستضعفین جیمقاومت بس يروین"در عبارت ح( مقاومت و مستضعف 
 

  

:معنای مستضعف-3

بدمعناشدن واژه مستضعف درمفهوم -3-1
"افراد فرودست یا قشرهای آسیب پذیر "

:معنای مستضعف در قرآن-3-2

وَنُریدُ اَن نَمُنَّ عَلَی الَّذینَ استُضعِفوا فِی االَرضِ -3-2-1
وَنَجعَلَهُم اَئِمَّةً وَ نَجـعَلَهُمُ الورِثین

پیشوایان بالقوه  عالَم بشریت و وارثان زمین-3-2-2

:نیاز مقاومت به بنیه  معنوی-2

حقایقی موثر در وجود و دل افراد،  مفهوم -2-1
بنیه  معنوی

تر بودن بنیه معنوی از بنیه  مادّی ومهم-2-2
ن توپ و تانک و موشک و توانایی های ای) نظامی 

(  گونه

:میمعنا پیداکردن واژه  مقاومت با مبنا و منطق استقامت جمهوری اسال-1

بروز مفهوم مقاومت در جبهه  مقاومت و گرفته شدن گریبان نظام سلطه -1-1
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 جدول شاخص ها و محورها به استناد عین عبارات -

 مستندات ترين محورها مهم موضوع  رديف

 بسیج:  1

   اهمیت بسیج:ارزش و الف( 

 :بهیّط شجرهبسیج،    -1

 یاَصلللا ا باتٌللَ  رَ ها ا للا هٌلل -1-1

 السَّماء 

  "بســـیج مصـــداق آیـــه    -2

ــذینَ ــاسُ إِنَّ    الَّ ــمُ النّ ــالَ لَهُ ق

النّـــاسَ قَـــد جَمَعـــوا لَکُـــم  

 :"فَاخشَوهُم فَزادَهُم إیمانًا

اهللیايا ايمللان تسللي يان  -2-1

 در مقاتل ت ديدهای دشمن

ــ   -3 ــ از پد  جیبســ   یهادهیــ

 :آور دوران انقالبشگفت

ر  حقيقللَ بي للا ر م سلل   -3-1

 مادم دلاب  جوشيده

 بسیج، ظرفیتی ملی:  -4

ی ر مادملل  ي ظللم مو لل   -4-1

تسللي ا اب رایتيللَ هللای ايللاان 

 اسالمی

ــر    -5 ــیج مظهــــ بســــ

 ینید  یساالرمردم

شــبکهیتــربزرگ،  جیبس  -6   ن 

ــ   یِمردم  و    یاجتمــاع  ، یفرهنگ

 ایدر دن ینظام 

 :راحل ب( بسیج و امام

ــ   لیتشــــــک  -1   جیبســــ

ــعف ــر    یمبتنـــ   نیمستضـ بـ

 :انقالب و اسالم  شهیاند

 رارداتی ن ودن تسي   -1-1

ــ   لیتشــــــک  -2   جیبســــ

  لِیبــدیابتکــار ب  ، نیمستضــعف

 :امام بزرگوار  

 نيللاا شللل دادن هنلا امللام -2-1

اب دل  ايللللللللنظیت دهيللللللللپد

شللل اها ر اب  یهاکوچللل پسکوچ 

 متن مادم  

تسي  مستضتفين در جم وری اسالمی هيچ نظيای در دنيا نداشَ؛  »  -

آن رربی ک  ت  رجود آمدا هيچ مشات ی در دنيا نداشَ؛ هيچ چيیٌ تسي  

 تاداری ای اب دنيا گات آن اب يک گوش رارداتی نيسَ ک  يک تخشی اب  

ی انقالب شده تاشد؛ اتداً. يک حاکَ کامالً ر صددرصد مت لی ت  انديش 

ی اسالمی تود ک  خدای متتال ت  یلب م ارک امام تیرگوار ما  ر انديش 

ک    گفَ  تتوان  شايد  کاد.  پيدا  تحق ق  ]پديده[  اين  ر  کاد  رارد  را  آن 

تیرگ  ش ل  تسي   هاهتاين  در هم ی  نظامی  ر  اجتما ی  ر  دنيا  نگی  ی 

اب نقاط  الَ ا يک ش ل اسَ؛ تنده در هيچ نقط  ی  ظي  مادمی تا  ای 

تسي   ت   منحصا  اين  ندارم؛  سااغ  جمتي َ  تتداد  اين  تا  رستَا  اين 

ریَ امام    تاين ش ل  اسَ. آن مستضتفين اسَ در کشورمان؛ اين تیرگ

پديده اين  تیتیرگوار  چ   ی  را  را  نظيا  امام  شماها  کاد؟  اي اد  جور 

اين تود  تیرگوار  امام  امام بندگی کادي ؛ هنا  تا  نديديدا ]رلی[ ما سال ا 

اب دل کوچ  پس کوچ ی تیک  اين پديده های ش اهای کشور  نظيا را 

رجود اب   ت   م س  ا  ر  بي ا  حقيقَ  اين  داد؛  را شلل  پديده  اين  ر  آررد 

های مادم جوشيد؛ اين کارٌ  ميان خان متن مادم جوشيد؛ اب دل مادما اب  

تشليل تسي ا مصداق تام ر تمام ت ديل ت ديد ت  هاصَ تود.  .  امام تود

آتان   سيیده   کنيد؛  توج   الن   58درسَ  ات فاق  ماجاای  جاسوسی  ی 

ها در اين ماجاا تحقيا شدندا شارع کادند ت ديد کادنا  اهتاد؛ آمايلايی

]کادند[ ر ه  نارهای آن ا ت  طاف   راکنا نشان دادن؛ ه  ت ديد بتانی

ت ديد  ملی.خلي    يک  يتنی  شد؛  ساابيا  اب  ...  هارس  ماه  يک  هنوب 

آذر  یضي    پن    در  ک   تود  نگذشت   آتان  سيیده   دستور    58ی  امام 

اين   حضور  ظي ا  اين  حاکَ  ظي ا  اين  يتنی  داد؛  را  تسي   تشليل 

کمتایدرت در  آمايلا  ت ديد  مقاتل  در  تیرگ  اب    نمايی  تتد  ماه  يک  اب 

ی سيیده  آتان ت  رجود آمد؛ اين يتنی در حقيقَ تسي  ]تا ث[  حادب 

اسَ.   تسي   حقيقَ  اين  شد؛  هاصَ  ت   ت ديد  تسي   ...  ت ديلٌ  اس  

م مو   ]يتنی[  ماا  تسي  کشور  مقارمَ  »نياری  چيسَ؟  شما  ی 

متنا   تد  را  مستضتفين  هستند؟  کسانی  چ   مستضتفين  مستضتفين«. 

يتنی اين چند -د؛ مستضتفين را ت  اهااد هاردسَ يا حاال اخيااً  کننمی

شده تاب  اخيا  آسيب  -سال  يتنی  ایشار  ميلنند[ا  ]متنا  پذيا 

ناايدا    گويد: رَ داندا یاآن میپذياان؛ ن ا یاآن مستضتف را اين نمیآسيب 

هٌی استاضتٌفوا  الَّذينَ  َ لَی  نَمانَّ  نَ تَلَ ا ا االَرضٌ  اَن  رَ  اَئٌمَّةً  رَنَ تَلَ ا  

ائم   ر پيشوايان تالقو ه  رٌبين؛ٰ  الو ی  الَ  تشاي َ؛ اين  مستضتفين يتنی 

هم  ر  بمين  راربان  ک   کسانی  اسَ:  مستضتفين  موجودی متنای  ی 

آن   يتنی  مستضتف  اسَ.  اين  مستضتفين  تسي   تود؛  خواهند  بمين 

 تالقو ه خليفةاهلل در بمين اسَا کسی ک  تالقو ه صاحب ررابَ  الَ  اسَا  

خبا پس حاال تنا اسَ مقارمَ   .تالقو ه امام ر پيشوای  الَ  تشاي َ اسَ
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تشکککیل بسککیج، مصککداق ج( 

بکه  تهدیکد  تبدیل  تمام  و  تام 

 :فرصت

ــتیحق  -1 ــل  ق ــق اص   یو منط

ــ  ــع تهد  ج، یبسـ ــ رفـ و    دهایـ

   فرصتبه    دهایتهد  لیتبد

تبــدیل شــدن تهدیــدهای    -2

ــه   ــا ب ــی آمریک ــانی و عمل زب

یــک   بســیج،  تشــکیل  فرصت 

ــه   ــخیر الن ــس از تس ــاه پ م

 جاسوسی:

تل  آمايللايی    یا یام نارهلا  -2-1

تاخوردارن للودن هللارس ر   يخللل

اب املانلللات  یاسلللالم یجم لللور

در آن مناسللب  یر دهللا   ینظللام

 بمان

 تشللللللللليل تسللللللللي ا -2-2

تلللیرگ در مقاتلللل  يینمایلللدرت

   لايآما

 :بسیجیان يهایژگیود( 

ــا انگ  -1 ــ بـــ   یداراو    زهیـــ

 نفس  اعتمادبه

 متوکل به خداو  مانیباا  -2

 باخرد  -3

 اهل کار و ابتکار  -4

 : بسیجدو جلوه مهم ه(

ــاع    مجاهــدت درعرصــه  -1 دف

 :سخت

در درران   يمت للللیه تسلللل -1-1

 دهاع مقدس

حضلللور تسلللي  در ميلللدان  -1-2

 وادث گوناگون حها ر  

 :دفاع در جنگ نرم  -2

 یها اصللللل حضلللللور در  -2-1

 ی لم

 یها اصللللل حضلللللور در  -2-2

ی متنوی البم اسَ؛ آن چيیی ک  تنده  ان ام تگياد. تاای مقارمَ تني 

کنيدا   مقارمَ  تخواهيد  اگا  اسَ.  اين  دارما  اصاار  دارما  تلي   آن  رری 

تني  تاشيد؛  داشت   تني   م    یتايد  تني متنوی  اب  نظامی  تا  ر  ماد ی  ی 

تني   توانايیاسَ.  ر  موشک  ر  تانک  ر  توپ  همين  نظامی  اين  ی  های 

تني   اسَ؛  اين ا  مانند  ر  رجود جوری  در  اسَ  حقايقی  يک  متنویا  ی 

می ابا  شما  حاکَ  ماهي َ  در  ک   شما  خود  دل  در  شماا  گذارد.  خود 

  ی اميد ما اين اسَ ر تايد اينخابا تسي ا جوانٌ نوع ار ل اسَ. هم  ...  

تاايمانا تاتوک لا تاخداا دارای ا تماد ت  نفْسا   تاانگيیها  جور تاشد؛ يتنی 

اهل کارا اهل اتتلارا یدردان جوانی خودا یدردان نتمَ رجود خود تايد  

اگا ما يک چنين م مو   داري  ر  تاشند.  الحمدهلل  تاشي  ک   ای داشت  

م مو    کهمين  اسَ  تسي   ک   ی  لل  اسَ  گستاده  کشور  سطح  در    

تتداً من  تسي   اض   حاال  تحا کات  گستادگی  اين  اب  را  مورد        چند 

تدانند؛ شماها خودتان ک  میمی ی  دانيد لل يک م مو   کن  ک  مادم 

اينگستاده تا  ظمَ  دشمنان   ی  تيشتا  دشمنیٌ  مورد  ط تاً  جوریا 

آبادی اسَ.   ال ت   تسي  در جلوه دارد؛   ...  تشاي َ ر دشمنان  دالَ ر 

ی دهاع  ی م اهدت در  اص  ٌاين حتماً مورد توج   تاشد. يک جلوها جلوه

تينيد. در  سخَ اسَ؛ همان ک  تاای خاطا آن شما آموبش نظامی می

را نشان درران هشَ سال دهاع مقد سا مت یه ی حضور تسي  خودش 

دلگامی م مو   ما  داد؛  نظامی  تسي یهای  تود در ميدان ت  حضور  ها 

حادب  ها  کشور  در  گوناگون  موارد  در  ه   آن  اب  تتد  ر  پيا ن ادا  ای 

دهاع  ميدان  در  تسي   ر    آمدها  داشت .  حضور  نظامی  دهاع  ر  سخَ 

ی دهاع ناما جنگ نام ک  اين ا ه  همين جور اسَ. همچنين در  اص 

يتنی  اص  در  اص   ناما  جنگ  رسانیا  خدمَی  ی  ل ا  اص ی 

سابندگیا  اص  اص   دينیا  اص ی  ت ليغات  تسي  ی  هاهنگی ه   ی 

ی نظامی حضور دارد ر تايد حضور داشت  تاشد ر تايد تالش مثل  اص 

ها رجود دارند: اب حسين ی اين چ اهدر تسي  هم    .کند ر حاکَ کند

تا   تگيايد  هادی  اتااهي   ر  ح  ی  محسن  ر  محم دی  ت نام  ر  ه ميده 

چ اه دای هست  ش اين  ت ينيد  هاصل ای؛  را!  جايگاه  ها  لحاظ  اب  اين ا  ی 

اين ا هم  کنار   ام ا در تسي   اجتما ی چقدر اسَ؟  اجتما ی ر مویتي َ 

تسي یه  هستند. ش دای هست  اس  ای ه   ک   اين  ناصای ه   اندا 

الد ين ر حسين خا ابی ر مانند  اند؛ هم َ ر تاکای ر بينآرردي  تسي ی

ام ا تسي ی ا ارتشی اسَ  تودند؛ صي اد ک   ام ا تسي ی  تودند  ين ا سپاهی 

تود؛   تسي ی  حاکَ  حاکَا  تود؛  تسي ی  ام ا  تود  ارتشی  تاتايی  تودا 

ج َا ج َ تسي ی تود؛ مَنٌاا مَنٌا تسي ی تود؛ تا چماان ر آرينی ر  

تسي ی هم   اين ا  مانند  ر  کاظمیکاظمی  سل ولاند.  ک   های  آشتيانی 

را تاای ما ت  ارمغان آرردا تاای کشور همان یدر تسي ی اسَ ک    تنيادی

اندا تسي  اين اسَ. حسين خا ابی ر حسين ه ميده؛ اين ا هم  تسي ی

اين  اص  جلوهاين  اض  ايضا  ]اب  هم   پ ناررا  ر  ی  تسي ند  های[ 
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 ینيد غاتيهاهنگ ر ت ل

 یها اصللللل حضلللللور در  -2-3

 یرسانر خدمَ  یسابندگ

آوران و نکککامو( وجکککود 

در  درخشکککان يالگوهکککا

 :جیپهناور بس عرصه
 دهيه م نيحس  -1

 یت نام محمد  -2

  یمحسن ح    -3

   یهاد  ياتااه  -4

 همَ  -5

 یتاکا  -6

 یخااب  -7

 یکاظم  -8

 نيالدنيب  -9

  اديص  -10

 يیاتات  -11

 یاهست  یش دا  -12

 چماان  -13

  ینيآر  -14

   یانيآشتیکاظم  -15

توصکز(   بکه   هیچند  خطکاب 

 :انیجیبس

ــار  -1 ــه ک ــاده ب ــه  آم   درهم

ــ م  ــای  دی ــخت،  ان ه ــاع س دف

 و نرم سختمهین

داشتن راهبــرد و تاکتیــک    -2

  یهامحلـــه  در همـــهآمـــاده  

مقابـــل حـــواد     درکشـــور  

 گوناگون

ــ غافلگیرنشـــدن    -3   چیدرهـ

 یانهیزم 

ــ عکس  -4   یالعملــــــــــ

  :در جنگ نرمنکردن  رفتار

هملللللواره جلوتللللللودن اب  -4-1

چ اه نامصدها  ديگای  من  اض  ...  .آررٌ  ه   توصي   چند  حاال  خب 

هم ی  وصي ...تتلن  در  بمين  ار ل؛  بمين -ها  ی  همين  ک   ]يتنی[  هايی 

سخَا در ميدان ی دهاع در ميدان سخَا در ميدان نيم  گفتي ؛ بمين  

هم  ت آماده  -نام در  تسي   تاشيد.  محل  کار  ر  ی  راه اد  کشورا  های 

تاکتيک گوناگونا  حوادث  مقاتل  در  تاشد؛  داشت   آماده  ر  تاکتيکٌ  ها 

د آماده  بمين راه ادهای  در  ه   تاشيد؛  ر  اشت   سخَ  دهاع  های 

های گوناگون ديگا. غاهلگيا نشويد؛ ستی کنيد  سخَا ه  در بمين نيم  

یضي   هيچ  نشويد.در  غاهلگيا  هيچ  توصي   ..  ای  نام  جنگ  در  تتدی؛  ی 

ال ت   پاسخ دشمن را تايد داد ام ا ت تا اب ریَ  لس التملی  مل نلنيد. 

ر   لس کادن  ر  التملی  مل  کانشی  کادنٌ  کادنا  مل  راکنشی  مل 

نگذاريد ارت اطاتتان تا مس د ضتيف تشود. تسي  متول د  ... اتتلاری اسَ. 

هايی ک  در تا م مو   ..  مساجد اسَ؛ اب مساجد ]ت  ج   [ ا یام شدند

هدف میج َ  حاکَ  تسي   مقارمَ  های  نيارهای  جیر  رلی  کنند 

ه  کنيدا  هملاری  کنيدنيستند  م مو  اهیايی  کشور  کل   در  هايی  . 

ک    مختلف  جاهای  در  دانشگاها  تيارن  دانشگاها  در  دارندا  حضور 

ج َ هدف در  نياری حاکتشان  جیر  ام ا  اسَا  مستضتفين  تسي   های 

اين ا هملاری کنيدا ه  همااهی    اهیايی کنيدامقارمَ تسي  نيستندا تا 

تگذاريد.  .کنيد اط الع  موم  متاض  در  را  تسي   يک   .  ..خدمات  خبا 

تاشد؛  توصي   تايستی چاتک  اينل  تسي  در  ين گستادگی  ی ديگا ه  

نگذاريد سابمان تسي  اسيا پاتندهای راي ٌ اداری تشود ک  خيلی اب کارها  

م مو    ک   هسَ  اداری  تلل فات  بمينر  را  انسانی  می های  کند؛  گيا 

بمين تسي   تشودنگذاريد  کنلت     .گيا  تدانيد  اينل   ه   آخا  تسي  ی    

توطئ  هااموش تشد ت در متاض  را  اين  اسَ؛  نفوذ دشمن  ر  ی دشمن 

ی ستی  نلنيد. ت  همين داليلی ک  در اهم ي َ تسي  گفتي ا دشمن هم 

می را  خودش  توان  اب  ر  تا  کند  نفوذ  ر  کند  توطئ   تسي   ک   لي   کند 

يک   حاکَ  ظي ا  يک  اين  ال ت    ر  کند؛  مشلل  دچار  را  تسي   دررنا 

ی ال ی تا  ر يک مقاتل  اسَ؛ اين را ه  تدانيد ک  ت  حول ر یو هم اربه  

 «.1هم  پيارب خواهيد شد

 ن؛ يمستضتف   ياسَ تس   يتس  نيدرسَ اب رضع کشورا هم  ايتصو  اب»  -

ا  یسااسا  التيتشل  نيا   اي ظ  التيتشل  نيا  ی م مو    نيدر کشورا 

سامشق  ی مادم   ي ظ تاا  یک   کشورها  یتتض  یشد  ت    گايد   یاب  ک  

تاا  شانيهاسااغ جوان تس   ايحل  مشلالت گوناگونا تس  یتارند     ي ک  

یالَ لَ ا ا الن اسا اٌنَّ الن اسَ یَد جَمَتوا    نَي: اَ لَّذسَا  ف يشا  ی يآ  نيمصداق ا

ااحد شا  ن يانداختند ک  تنا اسَ ت  مد  ت يلَلا  هَاخشَوها . تتد اب جنگ 

تتاس ا  ديحمل  تشودا  هَیادَها   ا  نيام ا مؤمن  مانًا؛ياب دشمن؛   ن يدر مقاتلٌ 

یالوا حَس  شتايت  شانمانيا  هایکشر  اتده  دهايت د رَ  رَ   انَاشدا  نٌت َ  اهللا   

تس   يتس  نيال؛يالوَک هم   ياسَ.  در   ف يشا  ی يآ  نيمصداق  ک   اسَ 
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ر  تاب مللاهاماننللد شللطان دشللمن 

 ندا مل ک  یکنش

 ارتباط با مساجدتقویت    -5

  یهابــا مجموعــههمکــاری    -6

ــ  ــدا  بس ــا اه در    جیهمســو ب

 ها و خارج از آندانشگاه

ـ چابــک بــودن    -7   نیدر عـ

ــ   یگســتردگ   یپابنــدها  ریو اس

 ننشد یادار جیرا
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گاهتلل  شللدن ر  مقارمللَ ج  لل 

  نظام سلط   انيگا

  مانًا«ا يتلل  »هَیادَها  ا  کند ینم  ینينشهقط  قب  دشمن ن   دي مقاتلٌ ت د

اب    یل ي   ايیو ت اسَ. تس  ینقط   کي  نيا  لند؛ يم  دا يپ   ا ياهیا  مانايا

کشور  ی  یرایت   ايتصو  یتاجست    ی هانقط   تا    یياب  دشمن  ر  اسَا  ما 

تس  یليخ   يتس تا  ه   دشمن  ر  وامل  اسَ  مخالف   یليخ   يمخالف 

 «.1هستند

آرر درران انقالب تود؛ امام تیرگوار  شگفَ  یهادهياب آن پد  یلي   يتس  »-

ا  ت   شد  مل َ   پارردگار  طاف  تس  نيا  نل ياب  تلند؛  را  َ يت   يایدام   س

ا  یونيليم  ی ليشدا خ  ليک  تشل   يا الن کادند ر سابمان تس  شانيک  

تود ک     ن يکار ا  نيا  ی کار چ  تود؟ متنا  ن يا  یتود. اصالً متنا  ی کار تیرگ

ا  یخدا تیرگوار  امام  ت   ا    يتتل  نيمتتال  دادا  ک     ن يرا  کاد  را  ال ام 

 «.2آن ررب  یهقط جوان اسانوشَ انقالب را تسپاد دسَ جوان ا؛ ن 

ي- تس  نيا  یل»  ک   احساس  کيصاهاً     ياسَ     يتس  سَاين  یحاکَ 

   يتس  َي . رایتاتياسَ ت  تص  یمت ل  دناياسَ ت  دانستن ر ه م  یمت ل

ا  نيه  هم تارد. اگا صاهاً احساس تودا    ا يپ   د يج َ تا  ن ياسَ ر در 

تا   چ  کياحساس  تس ...  .لنديم  دايپ   اييتغ  ییياندک    یجناح   يدر م؛ 

س  ی لي  سَ؛ين جناح  در  س  ا ي  ا ی اسياب  جناح  جناح   ا ي  ا یاس يس   چ ار 

مال انقالب    يلشلا انقالب اسَا تس   ي. تسسَيداخل کشور ن  یٌاسيس

تس  گا؛يد  ینلت ...اسَ.   اسَ.    يیاهیاه    يدر   ی ستي تا  یتنيالبم 

ایشار.     يتس  نيحضور داشت  تاشند؛ هم   يمختلف مادم در تس  ییشاها

حقوق دانا ر  کاسب  ر  دانشگاه  استاد  ر  کارگا  ر  دانش و  ر  ر آموب  دان 

  یصورت اهقت    يتس  یگستاه  ن يتاشند. ا  د يهم  تا  اها ير غ   اه ير غ   اهيغ 

  یليتلنند.    یهماهنگ   گايتا همد  ن اياسَ ک  ا  نيا  شاطااسَ. ال ت    

 ن ي مسئول   ا يگويه  م  جانيهم-  لن يم    يک  تنده توص  یالبم   ی اب کارها

اسَ   ی سابرکار یطت  ک ي[   ادي]ا  ادايان ام تگ   د ير تا  -دارند  فيه  تشا

هملار  ی هماهنگ  یتاا ه   یر  رس  نيا  يیاهیار  تناتاایاهق   عيسطح   ن ي. 

اهق   يتس ت    اجياحت   يتس  یطاهاب    -کي   نيا-  اردد  یخط   دارد 

اسَ ک    نيا  یتتد  ینلت  ....  ی موم  َ يت  هدا  ررباش ياند  یهام مو   

  ینيد  ی ساالرمادم    ييگوياسَ. ما ک  م  ی نيد  یساالرتحق ق مادم   يتس

  ی هقط پا  یساالرمادم  نيا  لننديم  اليخ  ی تتض  ا یاسالم  یساالرمادم  اي

انتخاتات اسَ؛ آن ]تن ا[    یصندرق رأ  ی ساالرمادم  یهااب جلوه  یل ير 

مادم  ینيد د  یتن ي  یساالراسَ.  اساس  ساالرٌ    ن يتا  اسالما  اساس  تا  ر 

مادم  یٌبندگ مادمند؛  خود   یمتنا  نيا  ن؛يا  یتني  یساالرجامت ا 

 ی ساالرها مظ ا مادم اص   یدر هم    ياسَ. تس  ی اسالم  یساالرمادم

مادم  ینيد ياسَ.    یاسالم  یساالرر  ک    نيا  گايد  ینلت   ک..  اسَ 

»اتاق هلا« را ک    یکلم    نيمن اصاار دارم ا  ررب؛ش ياند  یئت ايه   يگفت

  نديآیاسَا م   یهانگ  ايتت   کيت  کار ن ام. اتاق هلا    نديگويم  هایهانگ
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 نيبم  راربانر  َيتشا

هانگ   نندينشیم  ان يآیا ت د  یکلمات  تاجم    لنند يم  ل يرا   ی ت  

اه  ایهارس  یاللفظتحَ تا  مدام  را  م  تخارهمان ا  کار  ما     اند؛يت   ن ا 

دار بتان  »ه يکن  یسابرا ه   ايخودمان  »اتاق    ررب«ش ياند  یئت اي.  اب 

خ ما ه  اتايگو  یليهلا«  دار  رربش ياند  یئت ايه  هسَ.  . ک ا؟   يالبم 

نقط :   در  رأسا    ی ليدر  ال   یل يدر  الها يدر  تس  یها ي.     يگوناگون 

اسَ.   ا  ی  الره...  هااران  تاالتا  رربش ياند  ئَيه  نا يتا  سطوح    ن يدر 

تاا   يتس م مو    یک   کنندا    ینگارخط  ننديتنش   يتس  یکل  

ا  ن ا يا ...  کنند    یراه ادنگار اسَ؛  تاا  يی یهايچ  ن ا يالبم  ک    ی اسَ 

     ي ط  یش اه   نيا  شتايهاچ  ت  یتلامل ر بماده  یر تاا   يتس  شاهَيپ 

 «.1السَّماء ی اسَ: اَصلا ا باتٌَ  رَ ها ا ا هٌ   ي ا طالبم اسَ. چون ش اه 

تا    ادي  «یمل  یتي نوان »ظاهت     «ياب »تس  نيهمچن  شانيا  »- کادند ر 

خاسند هتال  یاظ ار  ا  یهاَياب  در  تا    ایمادم  یم مو     نيهااران 

 .2« کادند د يتأک هاَيت  هتال یتخش مق
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