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ن خداوند )  س( برخورد صادقانه زینب کربی با پی
سه عظیم زینبی در ح مصداق 

سه ی عاشوارمکمل ح

سه عاشورا احیاءکننده و نگه دارنده ح
سهناشدنی بودن مقایسه ی زینبی ی ح

با دیگر حوادث بزرگ تاریخ به جز عاشورا 
اهمیت

سه سه عاشوراح ی زینبی، ِعدل ح

انسانی با عظمت و بانوی بزرگ اسالم و برشیت 

مقابل کوهی از مصائب  قامت برافراشته در 

)  س( کربیویژگی های زینب 

ایستادگی در برابر دشمنان مانند یک قلّه رسافراز 

تفاوت نگاه زینب کربی به حوادث با نگاه دیگران 

) س( ولّی الهی و عزت اسالم بودن زینب کربی

ی حوادث عاشورا در اثر همه  ) س( پدید نیامدن لرزشی در صدای زینب کربی شاهد

) س( الگو، پیشوا، پیرشو و درس شدن حرضت زینب ره 

در محمل اسارت  آور در بازار کوفه در مقابل مردمهای شگفتایراد خطبه
شاهد

های تحمیلی او با قوت سخنوری در کوفهتحقیر دشمن و سختی
آنچه دیدم زیبا بود»  ما رأیت اال جمیالً« بیان عبارت  تت ایشان  در زمان تالش دشمن برای ش شاهد

تالش برای عزت اسالم، جامعه اسالمی و انسان براساس احکام الهی در دین
)س(در عین کوچک بودن ما برای الگو قرار دادن زینب کربی 

شاهد اهمیت 

ن  محکم و غلیظ خدا از پیامرب اسالم، نوح،  گرفپی
ام پیامربان الهی  ابراهیم، موسی، عیسی و 

سؤال از مؤمنین و مردم معمولی 
اند ی وعده و عهدی که با خدا بستهدرباره

َ ميثاقَهم و منك و من نوح و ابرهيَم و موىس  و عيىس  ابن  ً و اذ اَخذنا من النَّبيّ )۸و۷: احزاب(دق عن ِصدقِِهملصالِيَسئَل ا ،مريَم و اخذنا ِمنهم ميثقاً غليظا ن گرفته مورد سؤال قرارگرف پیامربان از میزان صداقت آناننتیجهمؤید  شده از سوی خداوند در پی

هدوا هللاَ عليه فَمنهم من قَىض  نَحبَه و عامن املؤِمن رجاٌل َصَدقوا ما  
)۲۳: احزاب(منهم من يَنتَِظر و ما بدلوا تَبديالً

َ اِن شاءالّصالِيَجزَِى هللاُ   َ بِِصدقِِهم و يَُعذَِّب املُنافِق )۲۴: احزاب(. ِدق

مؤید 

قرار گرف منافقین در برابر مؤمنین
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تالش برای تحقق اهداف گوناگون در مراحل 
شدهاز پیش تعیین رشط

فعاالن عرصه سیاست و مدیریت کالن 
آحاد مردم 

فعاالن عرصه بسیج
مخاطب

مندانه برای رسیدن به مقصود  استفاده از نرمش قهرمانانه به عنوان مانور ه ونه 

هدفگذاری مراحل و ایجاد نظام صحیح حرکت منطقی ویژگی

های متنوع برای رسدن به مقصود به هر شکل و هر نحوی استفاده از شیوه
های گوناگون اسالمی توسط سالک راه خدا در هر نوع سلوکی به سمت آرمان معنا

های نظام اسالمی ها و هدفاز آرمان معنا کردن نرمش قهرمانانه به دست برداش شناسیآسیب
القای مستمسک قرار گرف برای دست برداش جمهوری اسالمی از اصول

اسالمی  نظام تعبیرکردن حرکت و پیرشفت
طلبی و چالش با همه کشورهای عا به جنگ آسیب شناسی

هار منطقه در رژیم صهیونیستی از جمله از دهان نحس نجس سگ 
مصداق

مقابل ممشای اسالمی سخن دشمن و درست نقطه
تهدید همه جهان بودن آن نیروهای

اند رش و رشآفرینی که جز رشارت از خود نشان نداده 
پاسخ

درس گرف نظام اسالمی از قرآن، پیامرب و امیراملؤمنین 
مبنی بر عدالت، احسان و نیکی کردن 

خواست نظام اسالمی بر خدمت و محبت کردن به همه 
ها از جمله ملت آمریکا با وجود داش روابط دوستانه با همه ملت

ورزی دولت مستکرب و دشمن آمریکا نسبت به ملت ایران بدخواهی و کینه

مقابلنقطه

رژیم جعلی ارسائیل و برخی پشتیبانان او مصداق

ان هللا یأمر بالعدل و االحسان
ودن به همه چرا که مؤید فرموده امیراملؤمنین مبنی بر نیکی 

)۵۳نامه :  نهج البالغه(یا برادر دینی توست یا به هر حال انسان است 

پیشینه استکبار

به کار رف واژه استکبار در قرآن برای امثال
های بدخواه و معارض حق و حقیقتفرعون و گروه 

ها ی دورهبندی واحد در همهوجود استکبار از گذشته تا امروز و استخوان
ها در هرزمان  ها، خصوصیات و روشدر عین تفاوت شیوه

الزمه

علت تقابل 
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۳از  ۱

) س( عزت و صرب زینب کربی  ره

دن اسالمی ایجاد  نقطه اوج

ودن اسالم و قرآن عزیز 
نتیجه

تذکر

پشت نکردن و فرار نکردن از دشمن

قرار گرف کافران در برابر پیامربان)۸:  احزاب(فرين عذاباً اليللکاو اَعَدَّ   دق عن ِصدقِِهملصالِيَسئَل ا

درس

تذکر

یان، هادیان، متفکران و مسئوالن مربوط راهن مخاطب

تهدید همه جهان خواندن ایران توسط دشمنان

دولت ایاالت متحده آمریکا در رأس مستکربان امروز عا مظهر امروز
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آسیب شناسی

پیشینه استکبار

های او گیریشناخت استکبار و خصوصیات، عملکرد و جهت الزمه

تنظیم خردمندانه رفتار نظام اسالمی در مقابل استکبار  اعتقاد به عمل با درایت و حکمت رضورترضورت های جمعی و فردی گیریها و جهتریزیی برنامهدر همه

خود برتربینی نظام استکبار 

ناپذیریحق

ها و آحاد برش مجاز شمردن جنایت نسبت به ملت

مصادیق

گری و فریبکاری منافقانه فریب

های مستقل در افتادن با حکومتافکنی و اختالفافروزی، جنگ

های خاص درافتادن با ملت خود آمریکا در زمان اقتضای گروه

ادعای مدیریت جهانی  داش

ها ها و ملتقائل بودن حق مداخله در امور بقیه انسان

داش ادعای تولیت امور ملت ها و مدیریت جهانینتیجه

ترین مشکل استکبار بزرگاهمیت

خودبرتربینی نظام استکبار  منشأ

نپذیرف حرف حق 
مصادیق

ها نپذیرف حق ملت

آدمکشی در ویتنام 

برخورد مستکربین با بومیان آمریکا 

شاهد

ی دو شهر ژاپن توسط آمریکا با وجود پایان جنگ جهانی باران ا

های مزدور امنیتی در عراق های امنیتی و رشکتجنایت دستگاه

های بدون رسنشین  جنایت در پاکستان با هواپی

باران افغانستان  جنایت و 
ها های آمریکاییزندان ابوغریب عراق به عنوان یکی از زندان و زندان گوانتانامو

اسیر کردن سیاهانآور تاریخ ماجراهای گریه

ایش جنایت در لباس خدمت و توجیه جنایات به وسیله تبلیغات  حقیقت
ی به شهرهای هیروشی ی حملهدروغ عجیب آمریکا درباره

ام کردن جنگ جهانی دوم ی هزینهو ناکازاکی به بهانه ی 
ی مسافربری ایرانشاهد و عدم عذرخواهی از این جهت و اعطای مدال به مرتکب این جنایت  ادعای طرفداری حقوق برش در عین منهدم کردن هواپی

های شیمیاییرفتار دوگانه آمریکا در قبال سالح در جنگ ایران و عراق و جنگ داخلی سوریه 

مانند جمهوری اسالمی ایران از طرف استکبار  ایتحمل نشدن نظام اسالمی علت تقابل 

ایجاد نظام جمهوری اسالمی 
در اعرتاض به استکبار و عوامل استکبار در ایران 

کشیدن منطق استکبار و به چالش شدنرشد، قوی
توسط نظام جمهوری اسالمی

علت

مأیوس کردن دشمن  نقطه پایان
معتقدان به میهن و خاک ایران به هر دلیلی حتی به دلیل غیراسالمی 

جوانان ایران 

فعاالن ایران مخاطب

حیات کشورها به اتکای به آمریکامقابله عملی نظام اسالمی با القاء تفکر وابسته بودنعلت دلیل

۳از  ۲

تحریک قومیت ها

تدارک کودتا

مصادیق

راه حل

وادار کردن عراق به حمله به ایران

تحریم اقتصادی

۸۸کمک به فتنه گران در فتنه 

اقتدار و ایستادگی ملت
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معنای بسیج به عنوان حضور م مردم
های اساسی برای ملت و کشور استهای فعالیتدر عرصه  دلیل

کشوری هر قطعی بودن پیروزی هر دولت و
در صورت حضور و حرکت مردم به یک سمتی   اهمیت 

نگاه به بسیج به عنوان مظهری از حضور مردمی و پیوند مردم با یکدیگر  الزمه

در صحنه یا نداش وحدت عمل شکست و رضبه خوردن کشورها در صورت نبودن مردم نقطه مقابل 

اثبات صداقت بسیج در امتحانات صداقت ارزیابی
مقدس امتحان دادن بسیج در جنگ تحمیلی و دفاع

به عنوان روزهای سخت کشور 
امتحان صداقت دادن بسیج در قضایای بعداز دوران دفاع مقدس 

شاهد

هایشان با بسیج استام کسانی که دل

محدوده بسیج

نقاط قوت

عی، سیاسی، وجود شخصیت ی ، اجت های برجسته علمی، ه
عی و متنفذین در میان مردم در مجموعه بسیج  فعاالن اجت

روبه رشد و تعالی بودن بسیج تا امروز 

های بسیج باال بردن توانایی الزمه

الزامات اخالقی 

الزامات رفتاری 

عی  الزامات عملی، جهادی و اجت

الزامات

پرورش دادن اخالقیات نیکوی اسالمی معنا

ها و محیط به کار بردن اخالقیات نیکوی اسالمی در تعامل با جامعه، انسانمعنا

تقویت خصال نیک در خود 

برخورد مهربان و خدوم و تحسین برانگیز با محیط معنا

ها ی جبههعمل جدی در همه

مایه ابهت بودن بسیج برای نظام در عین افتخار و ابهت بودن در حال حارض
بینیپیش

ان 
اير

ت 
ت مل

اوم
مق

ان 
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ر د
فشا

بل 
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در 

تذکر
یت رهربی از مسئوالن اجرایی ح

ارصار رهربی بر تثبیت حقوق ملت ایران در مسئله هسته ای

یت رهربی از همه دولت هاح
و مسئوالن داخلی و خارجی به عنوان یک وظیفه  

احساس سنگینی کار اجرای توسط رهربی به واسطه داش 
مسئولیت اجرایی و اطالع از نیاز مسئوالن نسبت به حمیات از آنان 

علت 

الزامات

ها علیه ملت ایران تحریم چالش

ورزی استکبار آمریکا کینه منشأ

تسلیم کردن ملت ایران  هدف

های اقتصادی کشور ریزیها و برنامهگیریوجود نقاط ضعف در تصمیم علت 

تهدید نظامی ایران توسط آمریکا مکمل

آمریکا  شرتی بودن کینه کینهویژگی

کس اشتباه کردن دشمن و تسلیم نشدن ملت ایران تحت فشار در برابر هیچارزیابی

ها از کارساز نبودن تحریم برای آنان اطالع همه از جمله خود آمریکاییدلیل

رساندن کشور و ملت ایران
دن نوین اسالمی در ایران   به اوج افتخار و تشکیل الگوی کامل  امانتبینی پیش الزامات

۳از  ۳

توانایی بسیج برای حرکت دادن کشور
ی جهات مثبت به معنای واقعی کلمه در همه 

اند بسیجیان کنند و قدردانکسانی که بسیجیان را تحسین می

کسانی که ارزشهای بسیج را قبول دارند و به آن احرتام می گذارند

نشینی نکردن از حقوق ملت ایران حتی به اندازه یک قدمعقب
شده رهربی توسط مسئولینرعایت حدود و خطوط قرمز تعیین

ایدر عین دخالت نکردن در جزئیات مذاکرات هسته 
واهمه نداش از دشمن

تبدیل فشارها به فرصتی برای کشورنقطه مقابل

هابرطرف کردن آناستفاده از فرصت تحریم برای شناخت نقاط ضعف و راه حل

به جای تهدید، فکری به حال رسوسامان اوضاع اقتصادی آمریکا بکنند
پاسخ

ن کننده است برخورد ملت ایران با متعرض پشی

احساس وظیفه آمریکا در مقابل رژیم صهیونیستیعلت

نشاط کار
علم

ورزش

عی انجام خدمات اجت
عفت

تقوا
دین

در ديدار پنجاه هزار فرمانده بسيج سراسر كشور بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي 
 1392/08/29


