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نسخه تلفن همراه

   بسم اهلل الّرحمن الّرحيم  )1(
و الحمدهلل رّب العالمين و الّصالة و الّسالم علی سّيدنا محّمد و آله الّطاهرین سّيما بقّيةاهلل 

فی االرضين و لعنةاهلل علی اعدائهم اجمعين.

جلسه ی ما جلسه ی بسيار شيرین و مطلوبی است. عطر روحّيه ی بسيجی فضا را انباشته 
است. از بيانات این عزیزان که هرکدام بنحوی یک حقيقت شيرین و حائز اهّمّيت را بيان 
کردند، استفاده کردیم، لّذت بردیم. حرف هم با شما عزیزان بسيجی -جوانها، پسرها، 

دخترها- زیاد است.

 پیاده روی اربعین، یک پدیده ی الهی 
بنده امروز چند نکته را در مورد  بسيج عرض خواهم کرد لکن قباًل به مناسبت ایّام و به 
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مناسبت این راه پيمایی عظيم و باشکوه که حقيقتاً یک پدیده ی عظيم تاریخی است، یک 
جمله ای عرض بکنيم. معموالً در این جور پدیده هایی که انسان مشاهده ميکند که تبليغاتی 
برای آن انجام نگرفته لکن ناگهان یک پدیده ای در محيط دید انسان بُروز ميکند، دست 
خدایی مشهودتر از همه جای دیگر است؛ یک نمونه اش خود انقالب اسالمی ]است[. حاال 
مبارزات قبلی به جای خود محفوظ اّما حضور مردمی و گسترش مردمی در طول یک سال، 
یک سال و نيم در یک کشور وسيعی مثل کشور ما انجام گرفت. همان شعاری که مردم در 
تهران ميدادند، در فالن روستا در دوردست هم که مردم راه پيمایی ميکردند، همان شعار 
را ميدادند. لذا امام آن وقت -آن طور که به ما اّطالع دادند- فرموده بودند این انقالب پيروز 
خواهد شد، چون نشانه ی حضور دست قدرتمند الهی است. یک وقت دیگری هم به خود 
من ایشان فرمودند، گفتند من در طول این انقالب یک دست قدرتی را هميشه پشت این 
حرکت عظيم مردمی دیدم؛ حرکتهای  مردمی این جوری است. قضّيه ی تسخير النه ی 
جاسوسی هم این جوری است، قضّيه ی حوادث بعدی هم که در این کشور اتّفاق افتاد 
این جوری است، قضّيه ی نهم دی در این اواخر این جوری است، قضّيه ی اعتکافها از همين 
قبيل است؛ اینها پدیده هایی است که هيچ تبليغاتی هم برایش نميشود، تالشی هم انجام 
نميگيرد. شما ببينيد برای اینکه ده هزار نفر، پنجاه هزار نفر را یک جا جمع کنند، چقدر 
تالش تبليغاتی در دنيا انجام ميگيرد، آخرش هم نميشود. اینجا با وجود موانع فراوان، از 
ایران فقط دو ميليون نفر برای پياده روی هشتاد کيلومتری -برای پياده روی، نه برای لّذت 
بردن و در هتل لميدن- بلند ميشوند ميروند کربال؛ چند برابر آن ]هم[ از خود عراق و از 
مناطق دیگر؛ این یک حادثه ی الهی است، این یک پدیده ی الهی است؛ این نشان دهنده ی 
این است که این راه، راه عشق است؛ منتها نه عشق مجنونانه، عشق همراه بصيرت؛ مثل 
عشق اوليا به خدا؛ اَللُهمَّ ارُزقنی ُحبََّک َو ُحبَّ َمن یُِحبَُّک َو ُحبَّ ُکِلّ َعَمٍل  یوِصُلنی اِلی 
ُقربِک؛)۲( این حّب و این عشق، عشق همراه با بصيرت است؛ ميداند، ميفهمد و این جاذبه او 
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را ميِکشد، این مغناطيس او را ميِکشد. خب، بنابراین کار، کار بزرگی است؛ پدیده، پدیده ی 
عظيمی است. من اّوالً به کسانی که موّفق شدند و رفتند، خوشامد عرض ميکنم و قبول 
الهی را برای کارشان درخواست ميکنم و غبطه ی خودم را  نسبت به کار آنها -که ما محروم 
بودیم، آنها موّفق شدند- عرض ميکنم. از مردم عراق که پذیرایی کردند، محّبت کردند، 
این جمعّيت عظيم را توانستند ظرف چند روز اداره کنند، تشّکر ميکنم. حادثه، حادثه ی 

فوق العاده مهّمی است.

  لزوم شکرگزاری در هنگام مشاهده ی پدیده های الهی با عمل به لوازم 
آن نعمت 

خب، حاال نتيجه چيست؟ ميخواهم این را عرض بکنم که در این جور حوادث که شما 
دست قدرت الهی را پشت سرش بوضوح می بينيد و برکاتش را مشاهده ميکنيد، باید شکر 
کرد. اگر شکر کردیم ميماند، اگر شکر نکردیم گرفته ميشود. اگر ملّت ایران شکر انقالب 
را نکرده بود، انقالب ميرفت؛ کمااینکه در بعضی جاهای دیگر دنيا انقالب شد، بلد نبودند 
شکر کنند، انقالب از دستشان رفت؛ نه فقط انقالب را از دست دادند، ]بلکه[ بيست سال، 
سی سال هم عقب افتادند. ملّت ایران شکرگزاری کردند. شکرگزاری فقط به این نيست که 
آدم بگوید »الهی شکر« یا سجده ی شکر بکند، شکرگزاری به این است که انسان به لوازم 
این نعمت عمل کند؛ ملّت ایران عمل کرد. در هر ميدانی که الزم بود حاضر شدند، آنجایی 
که فداکاری الزم بود فداکاری کردند، جان و مال و عزیزان و فرزند و آبرو و حيثّيت، همه 
را به ميدان آوردند. نميخواهم بگویم تک تک مردم ایران این کار را کردند لکن یک جمع 
عظيمی، یک اکثریّت قابل توّجهی این جوری عمل کردند، خدای متعال ]هم[ پاسخ داد؛ 
انقالب را برایشان حفظ کرده. امروز انقالب از روز اّولی که پيروز شد، قوی تر، پُرقدرت تر و 

برای آینده قادر بر برنامه ریزی بيشتر است.
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 این حادثه ی راه پيمایی را شکر کنيد. شکرش ازجمله به این است که  آن روحّيات را، آن 
حاالت را -که در این دو سه روزی که مشغول راه پيمایی بودید، آنجا مشاهده کردید یا 
احساس کردید- در خودتان نگه دارید؛ آن برادری را، آن مهربانی را، آن توّجه به والیت را، 
آن آماده شدن بدن برای تََعب کشيدن را، آن ترجيح دادن زحمت کشيدن و عرق ریختن و 
راه رفتن بر راحتی و تنبلی را. در همه ی  امور زندگی باید این را دنبال کرد؛ این ميشود شکر.

 از جمله ی شاخه های شکر، یکی این است که این کار را برای کسانی که عاشق این کارند، 
آسان کنيم که مسئولّيت این به عهده ی مسئوالن بخشهای مختلف کشور است. گاهی 
حوادثی پيش می آید؛ نگذارند این حوادث ]تکرار شود[، پيشگيری کنند؛ این هم جزو شکر 
است. به هرحال این نعمت را قدر بدانيم، نعمت بزرگی است. و این ان شاءهلل یک نعمت 
پایدار خواهد بود و برای ملّت ایران و ملّت عراق، مایه ی عّزت و سربلندی و افتخار خواهد 
بود. حاال در دنيا سعی ميکنند که نگذارند این نورافکن قوی دیده بشود، لکن نميتوانند، 
دیده خواهد شد؛ سعی ميکنند دیده نشود یا تحریفش کنند، ]اّما[ هيچ کدام به جایی 

نميرسد؛ وقتی ادامه دادید حرکت را، ناچار، حقيقت خود را آشکار خواهد کرد.

 تشکیل بسیج، یک الهام الهی 
یک مطلب اصلِی امروز من درباره ی بسيج است. بسيج یکی از آن پدیده های شگفت آور 
دوران انقالب بود؛ امام بزرگوار از طرف پروردگار ملَهم)۳( شد به اینکه این اقدام را بکند؛ 
بسيج بيست ميليونی که ایشان اعالن کردند و سازمان بسيج که تشکيل شد، خيلی کار 
بزرگی بود. اصاًل معنای این کار چه بود؟ معنای این کار این بود که خدای متعال به امام 
بزرگوار این تعليم را داد، این الهام را کرد که سرنوشت انقالب را بسپرد دست جوانها؛ نه فقط 
جوانهای آن روز. وقتی جوانها وارد ميدان شدند، این امانتی را که دست آنها سپرده شده 
است، این اعتمادی را که به آنها شده است، دست به دست در طول زمان به یکدیگر منتقل 
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ميکنند؛ و همين اتّفاق افتاده است. شاید نود درصد شماها که اینجا هستيد، نه دوران امام 
را دیده اید، نه امام را مشاهده کرده اید، اکثرتان جنگ را ندیده اید اّما روحّيه، همان روحّيه 
است. نه اینکه من از اظهاراتی که این جوانهای عزیزمان اینجا کردند این را الهام بگيرم؛ نه، 
من اّطالع دارم، من مرتبطم با جوانها. روحّيه ی امروز جوانهای ما همان روحّيه ی جوانهای 
آن وقت است؛ با این تفاوت که آنها آن وقت در وسط کوره ی انقالب بودند، امروز آن ]شرایط[ 
نيست، درعين حال آن روحّيه هست. تفاوت دیگر اینکه بصيرت و آگاهی و تجربه ای که 
جوانهای ما امروز دارند، آن روز وجود نداشت؛ یعنی ما پيش رفته ایم. امام سرنوشت انقالب 
را سپرد به شما جوانها؛ و هر مجموعه ی جوانی، هر نسلی، وقتی از جوانی پا ميگذارد به 
ميانسالی، در واقع این امانت را تحویل ميدهد به نسل جوان بعد از خودش و این سلسله 

تمام نشدنی است.

 حفظ و پاسداشت انقالب، مأموریّت آحاد مّلت 
 البّته معنای اینکه ما ميگویيم حفظ انقالب و پاسداشت انقالب را امام به جوانها داد، این 
نيست که غير جوانها مأموریّت ندارند؛ چرا، این مأموریّت همه است؛ از پيرمرد هشتادساله و 
باالتر از هشتاد ساله تا نوجوان، از مرد تا زن، از نخبه تا غير نخبه و مجموع آحاد ملّت و کشور 
مأموریّت دارند انقالبشان را حفظ کنند؛ این وظيفه ی همه ی ما است؛ اّما جوان پيش ران 
است، موتور حرکت است. اگر نسل جوان نميبود و نميخواست و اقدام نميکرد، حرکت 
متوّقف ميشد؛ اندیشه ی پيران و فکر و تجربه ی آنها آن وقتی به کار می آید که حرکت 
جوانانه ی جوانان وجود داشته باشد؛ پيش ران این حرکت، جوانها هستند. بنابراین امروز، 
شما جوانهایی که امام را ندیده اید مخاطب اماميد، امام با شما حرف زده است، امام با شما 

صحبت کرده است. مراجعه کنيد به مطالب امام. این یک نکته.
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  پیروزی قطعی حرکت بسیجی در کشور 
یک نکته ی دیگر این است که قطعاً حرکت بسيجی در کشور ما پيروز است. شرط اصلی ای 
که این پيروزی دارد این است که همه ی ما -جوانها و غير جوانها- تقوا را و ُحسن عمل را 
برای خودمان یک وظيفه بدانيم. تقوای شخصی و تقوای اجتماعی و گروهی، هرکدام 
معنایی دارد؛ حاال من درباره ی تقوای گروهی هم صحبت کرده ام، عرایضی کرده ام و دیگر 
نميخواهم تکرار کنم. تقوا الزم است؛ خودتان را مراقبت کنيد؛ هم مراقبت شخصی کنيد، 
هم مراقبت گروهی کنيد. اگر این ]طور[ شد، خدا  فرمود: اِنَّ اهللَ َمَع الَّذیَن اتََّقوا َو الَّذیَن ُهم 
ُمحِسُنون ؛)۴( کسانی که تقوا پيشه کنند و نيکو عمل بکنند، َمَع الَّذیَن، خدا با اینها است. 

اینکه خدا با یک جمعی باشد، خيلی مسئله ی مهّمی است.
 ببينيد! من یک مثال برای شما از قرآن و از تاریخ قرآنی بزنم: خدای متعال موسی و هارون 
را مأمور کرد که بروند به سراغ فرعون، خب خيلی کار عظيمی بود که دو نفر آدِم تنها، بروند 
به مقابله و معارضه ی با یک قدرت عظيِم آن روز؛ قدرت فرعونی یک قدرت بسيار عظيمی 
بود -از لحاظ سياسی، از لحاظ اجتماعی، حّتی از لحاظ نفوذ در مردم، از لحاظ تأسيسات 
اداری ، که تفاصيلی دارد قدرت فرعونی- یک چيز عجيبی بود فرعون؛ یک قدرت مستبِد 
فّعال مایشاء؛ با آن همه امکانات؛ خدای متعال دو نفر را مأمور ميکند که بروید شما با این آدم 
معارضه کنيد و مبارزه کنيد. حضرت موسی عرض کرد پروردگارا! ممکن است برویم، ما را 
مثالً بکشند، به قتل برسانند، کارمان نصفه کاره بماند -از کشتن نميترسيدند، گفتند کار 
َّنی َمَعُکما اَسَمُع َو اَری، )۵( ]خدا گفت[ من با شما هستم.  نصفه کاره ميمانَد- قاَل ال تَخافا إِن
َّنی  َمَعُکما اَْسَمُع َو اَری.  اینکه خدا ميگوید »إِنَّ اهللَ َمَع الَّذیَن  ببينيد معّيت الهی این است: اِن
اتََّقوا« -که من عرض ميکنم اگر من و شما تقوا داشته باشيم خدا با ما است- این معّيت الهی 
و با ما بودِن خدا، معنایش این است که ميتوان دو نفر آدم تنهاِی دست خالی را فرستاد به 

جنگ یک فرعون.
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 همين حضرت موسی -یک جای دیگر -مکّرر البّته در قرآن هست، حاال یک جای دیگرش 
را من عرض ميکنم- وقتی که کارشان به معارضه و رودررویی علنی افتاد و بنی اسرائيل را 
جمع کرد که سَحر، ]یعنی[ صبحگاه خيلی زود یا نيمه شب، حرکت کردند به بيرون شهر 
که فرار کنند و بروند و از دست فرعون خالص بشوند، صبح که شد و یک مقداری روز باال 
آمد، جاسوسهای فرعون خبر دادند که بنی اسرائيل شهر را خالی کرده اند و همه رفته اند؛ 
فرعون دستپاچه شد که اینها حاال ميروند یک جای دیگر و یک هسته ای درست ميکنند؛ 
گفت جمع بشوید. لشکر را جمع کردند و پشت  سر اینها راه افتادند؛ حاال چقدر فاصله شده 
من نميدانم، شاید یک روز یا دو روز یا کمتر یا بيشتر فاصله شده که این لشکر راه افتاده 
است. خب، آنها پياده داشتند بدون تجهيزات ميرفتند -یک مشت مردم بودند؛ زن، مرد، 
بّچه- ]اّما[ اینها با تجهيزات و سپاه و لشگر و اسب و همه چيز؛ طبعاً زود به آنها ميرسيدند؛ 
به آنها ]هم[ رسيدند. اصحاب موسی از دور دیدند که وای! لشکر فرعون دارد می آید؛ 
دستپاچه شدند. در قرآن -سوره ی شعرا- ميفرماید که »َفلَّما تَراَءا الَجمعان«، وقتی که دو 
گروه یعنی گروه حضرت موسی که جلو ميرفتند و گروه فرعون که پشت سر می آمدند، 
همدیگر را از دور دیدند و این قدر به هم نزدیک شدند که ميتوانستند یکدیگر را ببينند، 
قاَل اَصحـُب موسی اِنّا لَُمدَرکون؛)۶( بنی اسرائيل که با موسی بودند، خوفشان برداشت، 
گفتند که یا موسی! االن به ما ميرسند؛ »ُمدَرکون« یعنی االن آنها ميرسند، ما را ميگيرند 
و قتل عام ميکنند. موسی چه جواب داد؟ حضرت موسی در جواب گفت: قاَل َکاّل، هرگز 
چنين چيزی پيش نخواهد آمد؛ چرا؟ اِنَّ َمِعَی رَبّی؛ معّيت این است. ]گفت[ خدا با من است، 
پروردگار من با من است؛ َکاّل اِنَّ َمِعَی رَبّی َسَيهدین.)۷( ببينيد! معّيت الهی این قدر اهّمّيت 
دارد. اینکه ميگویند: اِنَّ هلَل َمَع الَّذیَن اتََّقوا َو الَّذیَن ُهم ُمحِسنون،)۸( این معّيت را باید قدر 
دانست. اگر من و شما بتوانيم این معّيت الهی را حفظ کنيم، بدانيد آمریکا که هيچ، اگر ده 
برابر قدرت آمریکا هم کسانی در دنيا نيرو داشته باشند، این نيرویی که خدا با او است، بر 
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آنها غلبه خواهد کرد.

  چند سرفصل درباره ی بسیج:
1.  واقعّیت و نقطه ی اتّکای بسیج: دانستن و بصیرت 

بنده چند سرفصل را در مورد بسيج عرض ميکنم. شما برادران و خواهرانی هستيد که در 
بخشهای مختلف بسيج مسئولّيت دارید؛ هرکدام از این سرفصل ها، هم شرح و توضيح الزم 
دارد -که نه وقتش را داریم و نه االن مجال آن است- هم برنامه ریزی و رویّه سازی الزم دارد. 

بنده فقط سرفصل ها را ميگویم، بقّيه اش به عهده ی شما.
یکی این است که بسيج صرفاً یک حرکت احساسی نيست، بسيج مّتکی است به دانستن و 
فهميدن، مّتکی است به بصيرت. واقعّيت بسيج هم همين است و در این جهت باید پيش 
برود. اگر صرفاً احساس بود، احساس با یک اندک چيزی تغيير پيدا ميکند. یک عّده ای اّول 
انقالب جزو کسانی بودند که پرشور با انقالب همراه بودند اّما از روی احساس؛ از روی عمق 
فهم دینی نبود. بنده با بعضی از اینها ارتباط داشتم، آشنا بودم، در دانشگاه و بيرون دانشگاه 
اینها را می شناختم؛ عمق دینی نداشتند. نتيجه این شد که با نشست و برخاست با بعضی 
آدمهایی که زاویه ی با انقالب داشتند، اینها هم با انقالب زاویه دار شدند -خاصّيت زاویه هم 
این است که اّول خيلی محدود شروع ميشود، ]اّما[ هرچه انسان خط را پيش برود، این 
فاصله بيشتر ميشود، دهنه وسيع تر ميشود- شدند مقابل انقالب. بسيج همراه با بصيرت 
است. اینکه بنده سال ۸۸ روی بصيرت تکيه کردم، عّده ای ناراحت شدند، عصبانی شدند، 
طنز گفتند، بد گفتند، مقاله نوشتند عليه اینکه چرا ميگویيد بصيرت، به خاطر این است؛ 

بصيرت مهم است؛ دانستن و فهميدن مهم است.
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2.  بسیج؛ یک جریان غیر جناحی 
دّوم؛ بسيج جناحی نيست؛ یکی از دو جناح سياسی، یا سه جناح سياسی، یا چهار جناح 
سياسِی داخل کشور نيست. بسيج لشکر انقالب است، بسيج مال انقالب است. اگر 
دوگانگی ای وجود داشته باشد، دوگانگی انقالبی و ضّد انقالبی است -حّتی ]فرد[ غير 
انقالبی هم قابل کشش است، قابل جذب است؛ بنده معتقد به جذب حّداکثری ام، البّته با 
روشهای خودش، نه اینکه حاال هر کاری بکنيم به عنوان جذب حّداکثری- انقالب و ضّد 
انقالب. هر جناحی، هر کسی، هر آدمی که انقالب را قبول دارد، در خدمت انقالب است، 
دنبال انقالب است، بسيج طرف دار او هم هست. یعنی این جور نيست که ما در جناحهای 
داخل کشور، بسيج را جزو این جناح یا آن جناح یا آن جناح ]سوم[ یا آن جناح ]چهارم[ 
بدانيم؛ نخير، خود بسيج  یک جریان است، یک شّط عظيم جاری است به سمت اهداف 

انقالب.

3.  لزوم حضور همه ی اقشار مردم در بسیج، همراه با هدایت عمومی آنها 
نکته ی دیگر؛ در بسيج هم افزایی الزم است. یعنی بایستی قشرهای مختلف مردم در بسيج 
حضور داشته باشند؛ همين بسيج اقشار. دانش آموز و دانشجو و کارگر و استاد دانشگاه و 
کاسب و حقوق دان و غيره و غيره و غيره، همه باید باشند. این گستره ی بسيج به صورت افقی 
است. البّته شرطش این است که اینها با همدیگر هماهنگی بکنند. یکی از کارهای الزمی که 
بنده توصيه ميکنم -همين جا هم ميگویم، مسئولين هم تشریف دارند- و باید انجام بگيرد، 
]ایجاد[ یک سازوکار قطعی است برای هماهنگی و همکاری و هم افزایی این سطح وسيع 
افقی. بنابراین بسيج خّط افقی دارد -این یک- از طرفی بسيج احتياج دارد به مجموعه های 
اندیشه ورز، به هدایت عمومی. این هدایت -که بعد درباره ی این بيشتر صحبت عرض 
خواهم کرد- یک خّط عمودی است که حاال نقش این خّط عمودی چيست، ]بعد[ عرض 
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ميکنم. هم خّط افقی در بسيج هست، هم خّط عمودی در بسيج هست. نه مثل سازمانهای 
متعارف نظامی یا تشکيالت اداری است که صرفاً خّط عمودی باشد، نه مثل مجموعه های 
خدماتی مردمی است که صرفاً خّط افقی باشد. هم خّط عمودی دارد، هم خّط افقی دارد؛ 

هرکدام بنحوی برای تشکيل بسيج یک امر الزمی است.

4.  بسیج، مظهر مردم ساالری دینی در همه ی عرصه ها 
نکته ی بعدی این است که بسيج تحّقق مردم ساالری دینی است. ما که ميگویيم 
مردم ساالری دینی یا مردم ساالری اسالمی، بعضی خيال ميکنند این مردم ساالری فقط 
پای صندوق رأی و انتخابات است؛ آن ]تنها[ یکی از جلوه های مردم ساالری دینی است. 
مردم ساالری یعنی بر اساس دین و بر اساس اسالم، ساالرِ زندگِی جامعه، خود مردمند؛ 
مردم ساالری یعنی این؛ این معنای مردم ساالری اسالمی است. بسيج در همه ی عرصه ها 
مظهر مردم ساالری دینی و مردم ساالری اسالمی است. اگرچنانچه بسيج وارد اقتصاد 
بشود، اقتصاد ميشود مردم ساالر؛ همين که آقایان اینجا االن اظهار کردند و کامالً درست 
است. این اقتصاد مقاومتی که ما عرض کردیم، اگر بتواند از قّوت و قدرت بسيج استفاده 
کند، ميشود اقتصاد مقاومتی مردم ساالر؛ در علم همين جور است، در پيشرفتهای گوناگون 
اجتماعی همين جور است، در سياست همين جور است؛ مظهر مردم ساالری دینی، بسيج 

است.

5.  لزوم تشکیل هیئتهای اندیشه ورز در بسیج، هم در الیه ها، هم در رأس 
یک نکته ی دیگر این است که گفتيم هيئتهای اندیشه ورز؛ من اصرار دارم این کلمه ی »اتاق 
فکر« را که فرنگی ها ميگویند به کار نبرم. اتاق فکر یک تعبير فرنگی است، می آیند آقایان 
می نشينند کلمات فرنگی را تبدیل ميکنند به ترجمه ی تحت اللفظی فارسی، همانها را مدام 
با افتخار به کار ميبرند؛ نه، ما خودمان زبان داریم، واژه سازی کنيم. »هيئتهای اندیشه ورز« 
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از »اتاق فکر« خيلی گویاتر هم هست. ما هيئتهای اندیشه ورز الزم داریم. کجا؟ در دو نقطه: 
یکی در رأس، یکی در الیه ها. الیه های گوناگون بسيج فراوان است. همين که حاال این 
بّچه ها اینجا ميگویند ما شوق داریم و ما را بفرستيد و چرا نميفرستيد، همان جنگ سخت 
است؛ از جنگ سخت که احتياج دارد به هيئت اندیشه ورز برای ترسيم و تعيين حدود این 
کار که چه کسی  برود، ِکی برود، چه جوری برود؛ تا جنگ نرم که جنگ نرم یک عرصه ی 
بسيار وسيعی است و روزبه روز هم با گسترش این فضای مجازی دارد گسترده تر ميشود 
و خيلی هم خطرناک تر از جنگ سخت است -یعنی در جنگ سخت، جسمها به خاک و 
خون کشيده ميشوند، ]ولی[ روحها پرواز ميکنند و ميروند به بهشت؛ ]اّما[ در جنگ نرم، 
اگر خدای نکرده دشمن غلبه بکند، جسمها پروار ميشوند و سالم ميمانند، ]ولی[ روحها 
ميروند به قعر جهنم؛ فرقش این است؛ لذا این خيلی خطرناک تر است- هيئت اندیشه ورز 
الزم دارد؛ تا سازندگی که بسيج یک جاهایی مشغول سازندگی است؛ تا تقسيم مأموریّتهای 
جغرافيایی -همين که آمایش سرزمينی ميگویند؛ در یک نقطه ای از کشور بسيج ميتواند 
یک کاری را انجام بدهد که در نقطه ی دیگر یا نميتواند انجام بدهد آن کار را، یا الزم نيست 
انجام بدهد- این باید با هوشياری صورت بگيرد که هيئت اندیشه ورز الزم دارد. تمام این 

الیه های مختلف و الیه های گوناگون دیگر، هرکدام هيئتهای اندیشه ورز الزم دارد.
عالوه ی بر این، هيئت اندیشه ورز در باالترین سطوح بسيج که برای کّل مجموعه ی 
بسيج بنشينند خط نگاری کنند، راهبردنگاری کنند -اینجا هم من مایل نيستم تعبير 
استراتژیست را به کار ببرم؛ راهبردنگار، راهبرداندیش- الزم داریم. ما راهبرداندیشانی 
را الزم داریم که بنشينند و کارشان فقط این باشد؛ این از مهم ترین کارها است. 
مثل راهبرداندیشان نظامی که در همه جای دنيا هم معمول است، به قول خودشان 
استراتژیست های نظامی که می نشينند و تکليف جنگ را، کار نظامی را مشّخص ميکنند. 
این الزم است، اینها کارهایی است که باید انجام بگيرد. وقتی ما اینها را انجام دادیم، آن وقت 
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شما در هر نقطه ای از مجموعه ی عظيم بسيج که مشغول کار هستيد -در حلقه ی صالحين 
باشد، در راهيان نور باشد، در دبيرستان باشد، در دانشگاه باشد، در محيط کارگری باشد، در 
مسجد باشد- هرجا که شما در زمينه ی بسيج مشغول کار هستيد و ميدانيد که یک عضو 
فّعال هستيد از یک مجموعه ی خردمند و هدف دار که دارد حرکت ميکند و پيش ميرود، 
این احساس در شما به وجود می آ ید. نميگویم مثل یک عضو از بدن؛ نه، چون اعضای بدن 
درست است که حرکت ميکنند، اّما همه  اسير مغزند؛ مغز ميگوید ببين، مغز ميگوید بشنو، 
مغز ميگوید بگو یا حرکت کن؛ مغز فّعال است. در بسيج این جوری نيست که فقط از مرکز 
بگویند بگو؛ نه، مثل این است که هر عضوی خودش یک مغزی داشته باشد که با آن مغز 
اصلی که در سر است هماهنگ باشد -که این هماهنگی البّته راه هایی دارد- یک چنين 

حالتی به وجود خواهد آمد.

6.  لزوم تشکیل هیئتهای رصدگر در بسیج 
اگر چنانچه ما این هيئتهای اندیشه ورز را داشتيم و فّعال کردیم، در کنار این، هيئتهای 
رصدگر الزم است. رصِد چه؟ چون بسيج یک موجود متحّرک است، یک مجموعه ی زنده 
است، پویا است، مشغول رویش است، مشغول پيش روندگی است، باید رصد کرد که متوّقف 
نشود؛ باید رصد کرد که راه را خطا نرود، اشتباه نرود؛ باید رصد کرد که مورد آسيب قرار 
نگيرد، مریض نشود، ویروس های گوناگون در آن نفوذ نکنند. دستگاه رصدگر غير از دستگاه 
اّطالعات و حفاظت اّطالعات و مانند اینها است؛ آنها را کار ندارم، آنها به جای خودش هر 
کدام مسئولّيتی دارند؛ دستگاه رصدگر آن دستگاه خردمند و عاقلی است که مثل صفحه ی 
مغناطيسی و برقی که انسان جلویش گذاشته و دارد واقعّيت بيرون را مشاهده ميکند، 

ميبيند که چه اتّفاقی می افتد.
 اینها الزم است؛ اینها چيزهایی است که برای پيشرفت بسيج و برای تکامل و ثمردهی هرچه 
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ماء  بيشتر این شجره ی طّيبه الزم است. چون شجره ، طّيبه است: اَصُلها ثابٌِت وَ فرُعها فِی السَّ
ِّها«  ِّها.)۹( اگر بخواهيد این »تُؤتی اُُکلَها ُکلَّ حيٍن بِاِذِن َرب * تُؤتی اُُکلَها ُکلَّ حيٍن بِاِذِن َرب
تحّقق پيدا بکند، این چيزهایی که عرض کردیم الزم است. خب اینهایی که ما عرض کردیم 
خطوط کلّی است؛ تحليلی و ذهنی هم نيست. همه ی این چيزهایی که عرض کردم ناظر 
به عمل است، ناظر به واقعّيت است؛ هرکدام از اینها شرح و تفصيل هم دارد -همين طور که 
قبالً عرض شد- هرکدام از اینها، رویّه سازی و برنامه سازی هم الزم دارد که اینها به عهده ی 
شماها است، به عهده ی مسئولين است؛ باید بنشينند این کارها را انجام بدهند؛ اینها خطوط 

کلّی ناظر به عمل است، ناظر به واقع است که باید مورد توّجه قرار بگيرد.

 دو برنامه ی دشمن برای ضربه زدن به بسیج:  
1. نفوذ

یک نقطه ی حاشيه ای هم اینجا عرض بکنيم -که در بيانات این دوستان هم بعضاً بود- و آن 
این است که بسيِج الگوسازی بود؛ بسيِج ایجاد الگو بود. این الگو بدون اینکه هيچ تبليغاتی 
برایش بشود، هيچ کاغذی نوشته بشود، کتابی نوشته بشود، پيغامی به کسی داده بشود، 
به طور طبيعی در یک بخش مهّمی از دنيای اسالم جا باز کرد؛ یعنی خودش را نشان داد. از 
روی آن نسخه نویسی کردند؛ بعضی ها نسخه نویسی کردند برای هدفهای خوب، بعضی ها 
نسخه نویسی کردند برای هدفهای بد. اینکه جوانها را بياورند، با انگيزه ی دین وارد ميدان 
کنند، مسئولّيت را به آنها بسپرند، به آنها اعتماد بکنند؛ این شد یک الگو. حاال که الگو شد، 
دوستان ما در خيلی از کشورها از این الگو بهره گرفتند -که حاال آقایان اسم آوردند، بنده 
نميخواهم از کشوری اسم بياورم- دشمنان ]هم[ نشستند برایش برنامه ریزی کردند. یکی 
از برنامه ریزی های دشمن عبارت است از نفوذ. بنده االن شاید حدود یک سال یا بيشتر است 
که راجع به نفوذ دارم صحبت ميکنم. از نفوذ باید ترسيد، باید مراقب بود. معنای ترس ]هم[ 
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این نيست که آدم خوف کند، یعنی مالحظه کنيد، مراقب باشيد؛ نفوذ خيلی مهم است.

2. رقیب سازی
یکی ]دیگر[ از راه هایی که دشمنها دنبال ميکنند، ایجاد خطوط موازی است؛ رقيب 
درست کردن برای بسيج؛ از این کارها هم ميکنند. بنده نميخواهم حاال وارد جزئّيات بشوم 
اّما من می شناسم، اّطالع دارم، شاید بعضی از شما هم اّطالع داشته باشيد که همين االن 
دارند برای بسيج، برای جوانهای کشور، برای همانهایی که من گفتم »افسران جنگ نرم«، 
رقيب سازی ميکنند. یک خّط موازی درست ميکنند، برای اینکه از اینجا غافلش کنند و 

آنجا بکشانندش. اینها مسائل مهّمی است.

  تأثیر بسیج در اصلی ترین عرصه های جامعه 
خب، اگر این سرفصل هایی که عرض کردیم، مورد توّجه قرار بگيرد -البّته حرفهای دیگری 
هم هست که حاال دیگر مجال نيست عرض بکنيم- آن وقت بسيج این توانایی را خواهد 
داشت که در اصلی ترین عرصه های جامعه به صورت پُرقدرت ظاهر بشود و اثر بگذارد؛ 
هم در عرصه ی علم، هم در عرصه ی فرهنگ، هم در عرصه ی اقتصاد، هم در عرصه ی 
خدمت رسانی؛ در همه ی این عرصه ها بسيج ميتواند به عنوان یک نيروی پُرقدرت و اثرگذار 
]ظاهر شود[. وقتی ميگویند بسيج بی ترمز است، یعنی همين.)1۰( به عبارت دیگر، بسيج 
ميتواند دستگاه های مسئول را، هم در جهت دهی، هم در هدف گذاری، هم در عمل یاری 
بدهد. یعنی ما وقتی راجع به بسيج صحبت ميکنيم و این مطالب را ميگویيم و توانایی های 
بسيج را ميگویيم، نميخواهيم برای قّوه ی مجریّه یک رقيب بتراشيم؛ نخير، قّوه ی مجریّه 
وظایفی دارد، مسئولّيتهایی دارد که باید آنها را انجام بدهد، وظيفه اش است، اّما بسيج 
ميتواند کمک کند به قّوه ی مجریّه برای جهت دهی صحيح، برای جلوگيری از خطا و 
انحراِف در مسير. و در عمل ]هم ميتواند[ کمک کند؛ مثل همين اقتصاد مقاومتی که بعضی 
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از آقایان اشاره کردند. ميتواند به عنوان مکّمل عمل کند، ميتواند به عنوان اميدبخش عمل 
کند. بعضی از دستگاه های دولتی در بعضی از زمينه ها دچار نااميدی ميشوند و ميگویند: 
نميشود! چطور نميشود؟ این همه کارهای بزرگ انجام گرفت، نميشود یعنی چه؟ ميگویند: 
نميشود! بسيج وقتی که جلو افتاد، وقتی این نيروی جوان و پيش ران، حرکت صحيح 

خودش را دنبال کرد، آن آدم نااميد و افسرده هم بانشاط ميشود و اميدوار ميشود.
 البّته من هرگز نميخواهم مبالغه کنم، بنده نميخواهم بگویم بسيجی یک فرشته است و از 
ضعفهای بشری دور است، نخير؛ همه ی ماها دچار ضعفهای بشری هستيم؛ ترس داریم، 
تردید داریم، مالحظات گوناگون داریم، گرفتاری های خانوادگی داریم، گرفتاری های 
اجتماعی داریم، اّما بن بست نداریم، من این را ميخواهم بگویم. جوان بسيجی ممکن است 
یک وقتی، در یک برهه ای دچار ترس بشود، یا در یک مسئله ی خاّصی دچار تردید بشود، اّما 
دچار بن بست نميشود؛ برای خاطر اینکه عناصر هدایتگر و قدرت آفرین و راهنما در بسيج 

آن قدر هست که بتواند همه ی این نقاط ضعف را برطرف کند یا تبدیل کند به نقاط قّوت.

  نقش بسیج در تحّقق شعار »اقدام و عمل« در امسال
خب امروز ما مشاهده ميکنيم در کشور از لحاظ مسائل اقتصادی مشکالتی وجود دارد؛ 
البّته ما امسال گفتيم سال اقدام و عمل، دیروز هم مسئولين محترم یک گزارش مفّصلی 
برای من فرستادند، فهرستی از اقدامها و عملهایی که انجام گرفته از اّول سال تا حاال را ذکر 
کردند؛ یعنی ما خواستيم، گفتيم خب باالخره ]برای[ اقدام و عمل چه اتّفاقی افتاده، یک 
گزارش مفّصلی دست من رسيد و نگاه کردم. آمارهایی هست، کارهایی هست، اقداماتی 
انجام گرفته، منتها باید در صحنه ی عمل نتيجه اش دیده بشود؛ آنچه مهم است این است 
که آماری که ما ميدهيم، نتيجه اش در عمل دیده بشود. من اّول سال هم گفتم که بایستی 
جوری عمل بکنيم که وقتی آخر سال شد، بتوانيم فهرست بدهيم، بگویيم این کارها را 
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انجام دادیم، این هم نشانه هایش در عمل و در واقعّيت جامعه؛ این جور نباشد که صرفاً 
گزارش باشد. بسيج ميتواند در تحّقق این مقصود نقش ایفا کند.

  واکنش حتمی جمهوری اسالمی در مقابل نقض توافق هسته ای
یک جمله هم من در پایان عرایضم راجع به این مسائلی که ما با این دولت مستکبر داریم 
عرض بکنيم. البّته این دولتی که بنا است بياید که هنوز نيامده؛ حاال او هندوانه ی دربسته 
است و نميدانيم حاال داخل آن چه در می آید، اّما همين دولتی که االن وجود دارد -همين 
دولت کنونی در آمریکا- دارند برخالف آنچه تعّهد کردند و تصميم گيری مشترک کردند 
و مسئولين به ما آن وقت اعالم کردند، عمل ميکنند. من اینجا الزم ميدانم عرض بکنم 
]اینها[ کارهای متعّددی کردند، تخلّفهای متعّددی کردند، یکی دو تا نيست، تازه ترینش 
این تمدید تحریم ده ساله است، اگر این تحریم ]تمدید[ بشود، قطعاً نقض برجام است 

-بدون تردید- و بدانند جمهوری اسالمی حتماً در مقابل آن واکنش نشان خواهد داد.

  لزوم جلوگیری از تبدیل توافق هسته ای به ابزاری برای فشار به کشور
حرف من در این زمينه به مسئولين و به مردم این است که این توافق هسته ای که اسمش 
را گذاشته اند برجام، نباید تبدیل بشود به یک وسيله ای برای فشار هرچند وقت یک باری از 
سوی دشمن به ملّت ایران و به کشور ما؛ یعنی نباید اجازه بدهيم که این را وسيله ی فشار 
کنند. مسئولين به ما گفتند که ما این کار را انجام ميدهيم، این اقدام را ميکنيم برای اینکه 
فشارهای تحریم برداشته بشود؛ حاال عالوه بر اینکه آن کاری را که آن وقت قول دادند بکنند 
و بنا بود همان روز اّول انجام بگيرد و تا هشت و نُه ماه هنوز به طور کامل انجام نگرفته و ناقص 
است -که مسئولين ما این را صریحاً بيان ميکنند؛ آنهایی که خودشان دست اندرکار بودند 
این را صریحاً بيان کردند و بيان ميکنند- ]انجام ندادند[، این را باز وسيله ای قرار بدهند 
برای فشارهای مجّدد به جمهوری اسالمی؛ نه، جمهوری اسالمی با اتّکاء به قدرت الهی و 
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با باور کردن قدرت حضور مردم، از هيچ قدرتی در دنيا هراس ندارد. اگر کسی به تقليد از 
روحّيه های ضعيف بنی اسرائيل ميگوید که »اِنّا لَُمدَرکون«)11( -حاال به ما ميرسند و پدر 
ما را در می آورند- ما هم به تقليد از حضرت موسی عرض ميکنيم که »َکاّل اِنَّ َمِعَی َربّی 

َسَيهدین«.)1۲(
 پروردگارا! هدایت و دست گيری خودت را بر این جوانها و بر همه ی جوانهای کشور و همه ی 

ملّت عزیز ما روزبه روز افزایش بده.

والّسالم عليکم و رحمة اهلل

1( در ابتدای این دیدار -که به مناسبت سالروز تشکيل بسيج مستضعفين )۵/۹/1۳۵۸( برگزار شد- 
سرلشکر پاسدار محّمدعلی جعفری )فرمانده کّل سپاه پاسداران انقالب اسالمی( و سرتيپ پاسدار 
محّمدرضا نقدی )رئيس سازمان بسيج مستضعفين( گزارشهایی ارائه کردند و همچنين سه تن از 

حاضران به عنوان نماینده ی بسيجيان دیدگاه های خود را بيان کردند.
۲( بحاراالنوار، ج ۹1، ص 1۴۹ )با اندکی تفاوت(

۳( الهام شدن
۴( سوره ی نحل، آیه ی 1۲۸

۵(سوره ی طه، آیه ۴۶
۶( سوره ی شعرا، آیه ی ۶1
۷(سوره ی شعرا، آیه ی ۶۲

۸(سوره ی نحل، آیه ی 1۲۸؛ »درحقيقت خدا با کسانی است که پروا داشته اند و ]با[ کسانی ]است[ که 
آنها نيکوکارانند.

۹(  سوره ی ابراهيم، بخشی از آیه ی ۲۴ و ۲۵ »... که ریشه اش استوار و شاخه اش در آسمان است؟ 
ميوه اش را هر دم به اذن پروردگارش ميدهد. ...«
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1۰( خنده ی حّضار
11( سوره ی شعرا، بخشی از آیه ی ۶1

1۲( سوره ی شعرا، بخشی از آیه ی ۶۲؛ »چنين نيست؛ زیرا پروردگارم با من است و به زودی مرا راهنمایی 
خواهد کرد.«
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