
1. مراقب باشید این درخت تنومند دچار آفت نشود
بســیج یک روز یک نهال باریک و نازکی بود؛ امروز یک 
درخت تناوری است و بیشتر از این و بهتر از این خواهد شد 
به فضل الهی، لکن مراقب باشید این درخت تنومند دچار 

آفت نشود. 94/9/4

12 توصیه رهبر انقالب به نیروهای بسیجی

2. از غرور و غفلت و دنیاپرستی پرهیز کنید
یکی از آفت ها در بسیج، غرور است. ما که حاال بسیجی 
هستیم... به دیگران به چشــم تحقیر نگاه کنیم؛ این 
آفت اســت... آفت دّوم غفلت است. یکی از چیزهایی 
که بر غرور مترتّب می شود، همین غفلت است. وقتی 
انسان خیلی مغرور شد به قدرت خود، به توانایی های 
خود، به ارزش های خود، کأنّه خاطرش جمع می شود 
و دچار غفلت می شــود. غفلت نکنیــد، دچار غفلت 
نشوید... یک آفت دیگر... ورود در مسابقه ی زرق و برق 

زندگی است. 94/9/4

3. تقوا و طهارت از اولویّت های درجه اول بســیج 
است

امروز اولویّت های بسیج چیست؟ در درجه ی اّول تقوا 
و طهارت؛ تقوا و طهارت. همه ی کسانی که اهل معنا 
بودند... که ما گاهی خدمت بعضی از اینها رســیدیم، 
توصّیه شان این بود که گناه نکنید... قدم اّول این است 
و اگر این قدم تأمین شــد، خیلی از مشــکالت شما... 

برطرف خواهد شد. 94/9/4

4. خودتان را نسبت به آرمان ها باثبات نگه دارید
ســعی کنید محیط خودتان را، پیرامون خودتان را، 
عناصر مرتبط با خودتان را و، پیــش از همه، درون و 
دل خودتان را وفادار و باثبات نگه دارید نسبت به این 
آرمان ها و نسبت به این راه و نسبت به این اهداف واال؛ 
قطعاً پیروز خواهید شد، قطعاً پیروزی با شما خواهد 

بود. 96/9/1

5. مراقب باشید سایش اعتقادی پیدا نکنید
توصیه ی اکید می کنم به اســتحکام و عدم ســایش 
اعتقادی و ایمانی و عملی؛ مراقب باشید. ماها در این 
مسیر زندگی، آنجایی که با وسوسه ها مواجه می شویم؛ 
وسوسه ی پول، وسوسه ی شــهوات، وسوسه ی مقام، 
وسوسه ی رفاقت، ساییدگی پیدا می کنیم؛ سایش پیدا 
می کنیم مراقب باشید ســایش اعتقادی پیدا نکنید، 
شما بر روی محیط اثر بگذارید، نگذارید آن محیط اگر 

بد است، روی شما اثر بگذارد. 93/9/6

9. از جناحـی کـردن بسـیج پرهیـز 
کنیـد

بسـیج جناحـی نیسـت؛ یکـی از دو جنـاح 
سیاسـی، یـا سـه جنـاح سیاسـی، یـا چهـار 
جنـاح سیاسـِی داخل کشـور نیسـت. بسـیج 
لشـکر انقـالب اسـت، بسـیج مـال انقـالب 
اسـت. اگـر دوگانگـی ای وجود داشـته باشـد، 
دوگانگـی انقالبـی و ضـّد انقالبی اسـت... خود 
بسـیج  یـک جریـان اسـت، یـک شـّط عظیم 
جاری اسـت به سـمت اهداف انقالب. 95/9/3

10. مراقب برنامه نفوذ دشمن باشید
عبـارت  برنامه ریزی هـای دشـمن  از  یکـی 
اسـت از نفـوذ. بنـده االن شـاید حـدود یـک 
سـال یا بیشـتر اسـت که راجـع بـه نفوذ 
دارم صحبـت می کنـم. از نفـوذ بایـد 
ترسـید، باید مراقـب بود. معنـای ترس 
]هـم[ ایـن نیسـت کـه آدم خـوف 
کند، یعنـی مالحظه کنیـد، مراقب 

باشـید. 95/9/3

12. مواضع منطقی جمهوری اسالمی ایران را به دیگران تفهیم کنید
امروز در دنیا این نزاعی که وجود دارد یک نزاع واقعی اســت. طرف های مقابل 
هم طرف هایی هستند که از ارزش های انسانی خیلی فاصله دارند، خیلی. لذا 
قضایائی در همیــن دور و بر خود ما اتّفاق می افتد که ما نســبت به این قضایا 
نمی توانیم بی تفاوت باشیم... بسیج می تواند به دیگران تفهیم کند که مواضع 
سیاسی جمهوری اسالمی ایران... منطقی ترین مواضعی است که می تواند یک 

انساِن منصف و عاقل اتّخاذ بکند. 94/9/4

6. در جهت دانستن و فهمیدِن 
مّتکی به بصیرت پیش بروید

بسیج صرفاً یک حرکت احساسی 
نیست، بســیج مّتکی است به 
دانســتن و فهمیــدن، مّتکی 
اســت به بصیــرت. واقعّیت 
بسیج هم همین است و در 
این جهت باید پیش برود. 
اگر صرفاً احســاس بود، 

احساس با یک اندک 
چیــزی تغییــر پیدا 

می کند. 95/9/3

7. در مقابل زیاده خواهی 
دشمنان بایستید

یکی از شیوه های دشمن ناامید  کردن جوان های ما 
است؛ اینکه ما نمی توانیم، نمی شود در مقابل اینها ایستاد؛ که 
همین طور می بینید متأّسفانه عّده ای بلندگوی دشمن شده اند 
که همین  چیزها را در فضای جامعه بپراکنند که نمی شــود در 
مقابل اینها ایستاد؛ چرا نمی شود؟ جمهوری  اسالمی در مقابل 
زیاده خواهی دشمنان ایستاده است و در همه ی موارد بر دشمن 

پیروز شده]است.[ 96/9/1

8.بسیج؛ مظهر مردم ساالری دینی است
بسـیج تحّقـق مردم سـاالری دینـی اسـت... بسـیج 
در همـه ی عرصه هـا مظهـر مردم سـاالری دینـی و 
مردم سـاالری اسـالمی اسـت. اگرچنانچـه بسـیج 
وارد اقتصـاد بشـود، اقتصـاد می شـود مردم سـاالر... 
پیشـرفت های  در  اسـت،  همین جـور  علـم  در 
گوناگـون اجتماعـی همین جور اسـت، در سیاسـت 
دینـی،  مردم سـاالری  مظهـر  اسـت؛  همین جـور 

بسـیج اسـت. 95/9/3

11. بصیــرت را روزبــه روز 
ــد ــاد کنی زی

ــتی  ــد درس ــه دی ــانی ک کس
دارنــد،  بصیــرت  دارنــد، 
می فهمنــد.  را  صحنــه 
بصیــرت را روزبــه روز بایــد 
ــی  ــه ی داخل ــرد، صحن ــاد ک زی
ــم االن در داخل  ــیم، بدانی را بشناس
ــه  ــت ک ــا اس ــذرد، کجاه ــه دارد می گ چ
ــاس  ــمن را احس ــور دش ــی حض ــان گاه انس
می کنــد، کجاهــا اســت کــه می توانــد 
انســان در آنجــا بــا خاطــر جمــع، بــا دل آرام 
ــان  ــگاه خودم ــرت؛ جای ــد. بصی حرکــت بکن

را در دنیــا بشناســیم. 94/9/4

بسیج مظهر 
مردم ساالری 

دینی است
اشـاره : رهبـر انقـالب هـر سـال در 
دیـدار بـا بسـیجیان نـکات مهمـی 
را پیرامـون مسـائل مهـم انقـالب و 
مطـرح  بسـیجی  نیروهـای  وظایـف 
می کنند. در اطالع نگاشـت ایـن هفته، 

نشـریه ی خط حـزب اهلل مهم ترین 
چنـد  در  ایشـان  توصیه هـای 

سـال گذشـته در این دیدارها 
می کنـد: مـرور  را 

امام کالم

بسیج

 یک موهبت الهی      
خـدای تبـارک و تعالی بـه داد ما رسـید، به 
داد کشـور ما رسـید، بـه داد ملت ما رسـید 
و شـما جوان هـا را بسـیج کرد، بسـیج الهی 
شـما را کرد که حفظ کنیـد این کشـور را و 

دسـت رد به سـینه ی تمام شـیاطین و قدرتمندان بزنید و شما پیروز هسـتید. خداوند 
ان شـاء اهلل، شـما را همان طور کـه در اینجـا پیروز کـرده اسـت بعدها هم پیـروز کند. 
 خداوند شـما را پیروز کنـد بر شـیطان باطنی و شـما را بر نفـس خودتان پیـروز کند تا 
ان شـاء اهلل، وقتی کـه به محضـر خـدا رفتیـد بـا نشـانه های افتخارآمیـز در خدمت او 

بروید. امـام خمینـی )ره(؛ 18 اسـفند 1360

....

ایرانی خانواده

این است حزب اهلل

تحلیل سیاسی روش و پاسخ پرسش

ویژه خبر

و پاسخ پرسش

حدیث شرح

بسیجیان در قبال پیچیدگی اوضاع توانسته اند در ذهن خود و فکر خود و شخصیت خود 
پیچیدگی ایجاد کنند و بشناسند؛ قضایای سال ۸۸ این را نشان داد. ممکن بود خیلی ها 
اشتباه کنند و خیلی ها هم اشتباه کردند؛ اگرچه اکثر آن کسانی که اشتباه کرده بودند، 
به فاصله ی کمی اشتباه را تصحیح کردند؛ اما حرکت عظیم بسیج، این شاخص بصیرت 
و این پرچم بصیرت را برای خود حفظ کرد؛ اشــتباه نکرد؛ همانطور که امیرالمؤمنین 
)علیه الّصالة و الّسالم( فرموده بود: »ال یعرف الحّق بالّرجال«؛ با چهره ها نمی شود حق را 
تشخیص داد. یک چهره ی موجه محترم است، مورد قبول است، مورد تکریم است؛ اما او 
نمی تواند شاخص حق باشد. گاهی چهره ی موجهی مثل بعضی از صحابه ی پیغمبر راه را 
عوضی می روند، اشتباه می کنند. باید حق را شناخت، باید راه را تشخیص داد تا بفهمیم 

89/8/2 این شخص حق است یا باطل. 

آنچه كه راه را مشخص می كند، بصیرت است

رهبری خاطرات

صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(       

نـشــریـه جـامـــعـه
 مـؤمــن و انـقــالبــی

ارتـبـاط بـا 
خط حزب ا...                                

   پیامک:   1000102۸ 
   دورنگار: 021-6697732۸

Gap.im/KhatteHezbollah              :گپ    
Sapp.ir/KhatteHezbollah      :سروش   

iGap.net/khattehezbollah  :آی گپ   

             ble.im/khattehezbollah                                 :بله   

ظهر یکشنبه )هشتم مهر( در حاشیه ی دیدار راوی و نویسنده ی کتاب "فرنگیس" با رهبر 
انقالب، شش نفر از مجریان و گزارشگران زن رسانه ی ملی که در بخش های مختلف سیما 
و خبر تلویزیون با پوشش چادر فعالیت می کنند نیز با حضرت آیت اهلل خامنه ای دیدار کردند. 
متن بیانات رهبر انقالب بدین شرح است: »من حقیقتاً شماها را که چادری هستید، تحسین 
می کنم. راهنمایی ]من به شما[ این است که این ]چادر[ را نگه دارید و به آن افتخار کنید. در 
مقابل سختی ها بایستید. بایستید! ایستادند که امروز نظام جمهوری اسالمی پدید آمده. حق 

با شما است. ان شاءاهلل پیش می روید.«

بسیج یعنی به صحنه آمدن و به میدان آمدن. چه میدانی؟ میدان چالش های حیاتی و اساسی. 
میدان ها و چالش های اساسی زندگی چیســت؟ فقط آن وقتی است که به کشوری حمله شود 
و مردم آن کشور به صحنه بیایند تا از مرزهای خودشان دفاع کنند؟ البته که نه؛ این فقط یکی 
از موارد به میدان آمدن است. آن وقتی هم که هویت ملی و سیاسی یک ملت مورد مناقشه قرار 
می گیرد، جای به میدان آمدن است. آن وقتی هم که به فرهنگ و اعتقادات و باورهای ریشه دار 
یک ملت اهانت می شود و آن را تحقیر می کنند، جای به میدان آمدن است. آن وقتی هم که نسل 
برگزیده ی یک ملت احساس می کنند از غافله ی دانش عقب مانده اند و باید عالجی بکنند، جای 
به میدان آمدن است. آن وقتی هم که احساس بشود پایه های یک زندگی مطلوب و عادالنه در 
کشور احتیاج به تالش دارد تا ترمیم و یا استوار شود، جای به میدان آمدن است. آن وقتی هم که 
جبهه های فکری و فرهنگی دنیا برای تسخیر ملت ها با ابزارهای فوق مدرن می آیند تا ملتی را از 
سابقه و فرهنگ و ریشه ی خود جدا کنند و براحتی آن را زیر دامن خودشان بگیرند، جای به میدان 

84/3/5 آمدن است.  

از این دو مورد یک لحظه هم نباید غفلت كرد

این چادر را نگه دارید و به آن افتخار كنید

نیروهای بسیجی در چه میدان هایی
 باید حضور داشته باشد؟

اكر امام به من می گفت، با افتخار می رفتم

در دوران بسیار دشوار ســال های مبارزات و همچنین سالهای انقالب، خیلی از زن ها 
شــوهران خود را با صبر و همکاری شان بهشــتی کردند. مردها رفتند در جبهه های 
گوناگون و خطرات را متحّمل شــدند. این زن ها درخانه هــا لرزیدند و دچار تنهایی و 
غربت گشتند. اّما زبان به ِشکوه باز نکردند که شوهرهایشان از رفتن به جبهه و از ورود 
در میدان مبارزه، از ادامه ی مبارزه پشــیمان شوند. می توانستند اینطوری عمل کنند 
ولی نکردند. بی صبری نشان ندادند. شــوهرانی هم بودند که همسرانشان را بهشتی 
کردند، هدایت آنها، دستگیری و کمک آنها موجب شد که این زنها بتوانند در راه خدا 

79/12/23 حرکت کنند.   

زن هایی كه شوهرهایشان را بهشتی كردند

بعد از شکســت حصر آبادان در 
مهرمــاه 60 توســط نیروهای 
ایران، تصمیم گرفته شــد که در عملیات 
بعدی، شهر بستان و روستاهای تابعه ی آن 
نیز آزاد شود. برای این کار، عملیات "طریق 
القدس" در هشتم آذرماه سال 60، با رمز 
"یا حســین)(" در غرب سوســنگر و 
منطقــه ی عمومی بســتان انجام شــد و 
نیروهای جبهــه ی ایران، توانســتند در 
جنگی نابرابر به لحاظ تجهیزات و امکانات، 
بعد از 14 روز، ارتش بعثی را شکست داده 
و آنان را مجبور به عقب نشــینی کنند. به 
این ترتیب، بســتان و تنگه ی مهم چزابه، 

بعد از 420 روز اشغال، آزاد شد.

واکنش امام به پیــروزی عملیات طریق 
القدس

 )(خبر آزادســازی که به امــام خمینی
رسید، امام دســت به قلم برده و پیامی در 
این باره صــادر کردند و در بخشــی از آن، 
چنین نگاشــتند: "آنچه بــرای اینجانب 
غرورانگیز و افتخارآفرین اســت روحیه ی  
بزرگ و قلوب سرشــار از ایمان و اخالص 
و روح شــهادت طلبی این عزیــزان- که 
ســربازان حقیقی ولی اهلل االعظم ارواحنا 
فداه - هستند، و این است فتح الفتوح. من 
به ملت بزرگ ایران و به فرماندهان شجاع، 
قبل از آنکه پیروزی شرافتمندانه و بزرگ 
خوزســتان را تبریک بگویم، وجود چنین 
رزمندگانی را که در دو جبهه ی معنوی و 
صوری و ظاهر و باطن از امتحان، سرافراز 
بیرون آمده اند، تبریک می گویم.« 60/9/8 
در این پیام امام، نکته ی مهمی نهفته بود، و 
آن اینکه »همه توقع داشتند که امام بگوید 
این پیروزی ای که شــما به دست آوردید، 
فتح الفتوح اســت؛ از آن پیروزی ستایش 
کند؛ امام نه، از رزمندگان تشــکر کردند 
اما گفتند فتح الفتوح انقالب ما تربیت این 

جوان هاست؛ که در آن شرائط دشواری که 
همه ی دنیا در مقابل ما بــا چهره ی دژم و 
سالِح آماده ی شلیک ایستاده بودند، اینها 
توانستند یک چنین پیروزی بزرگی را به 

دست آورند.« 91/7/12

علت اصلی دشمنی آمریکا با ایران
سال گذشــته، اندیشــکده ی آمریکایی 
بروکینگز، طرحی برای چگونگی مقابله ی 
دولــت ترامپ با نفــوذ منطقــه ای ایران 
ارائه داد که در بخشــی از آن چنین آمده 
بود: "هیچ حکومتی طی دوران معاصر به 
اندازه ی ایران نتوانسته به ما در خاورمیانه 
ضربه بزند... هم اوبامــا و هم ترامپ در پی 
شــکاندن شــاخ ایران در عراق و سوریه 
هســتند. اکنون، ایران از خــالء امنیتی 
منطقه نهایت بهــره را می بــرد... ائتالف 
ســعودی نیز اکنون در مرداب گیر کرده 
اســت؛ و این وضعیت، کامال به نفع ایران 

است..."
پیش از آن، نشــریه ی هافینگتون پســت 
نیز در گزارشی نوشــته بود: "قدرت ایران 
تنها در قدرت ســخت این کشور نیست؛ 
آن چیزی که باعث رشــد حضور ایران در 
منطقه شده اســت همان قدرت نرم این 
کشور است. جمهوری اســالمی در حالی 
تشکیل شــد که تقریباً هیچ متحدی در 
منطقه نداشت؛ اما ایران توانست با کمترین 
هزینه ای در کشــورهای عراق، ســوریه، 
لبنان و دیگر مناطق منطقه نفوذ پیدا کند 
و با این روند، بدون شک نفوذ ایران طی 10 
تا 20 سال آینده در منطقه افزایش خواهد 
یافت." بر همین اســاس هم بود که جرج 
فریدمن، تحلیلگر برجســته ی آمریکایی 
معتقد است که "مشــکل ما با ایران بر سر 
فعالیت هســته ای این کشور نیست، بلکه 
مشکل آن است که ایران نشان داده است 
نه فقط بدون حمایت آمریکا، بلکه در حال 

درگیری با آمریکا نیز می توان بزرگ ترین 
قدرت تکنولوژیک و نظامی منطقه بود. این 
پدیده   ایران را به یک الگو برای کشورهای 
اســالمی تبدیل کرده اســت و بهار عربی 
)انقالب های اســالمی منطقــه( را در پی 

داشته است."

عامل مهم در پیروزی انقالب ها
هر انقالبی برای آنکه ابعاد جهانی به خود 
بگیرد، در کنــار عامل مهــم "رهبری"، 
حداقل به دو عامل دیگر هم احتیاج دارد: 
یکــی "ایدئولوژی الهام بخــش و جذاب" 
برای همــه ی ملت هــا، و دوم، "نیروهای 
کنشگر" که ایدئولوژی و پیام انقالب را به 
افکار عمومی جهان برسانند. رمز گسترش 
و عمق نفوذ انقالب اسالمی نیز در همین 
نهفته اســت که هر ســه ی این عوامل را 
توانسته اســت با خود همراه داشته باشد. 
اما تفاوت انقالب اسالمی با سایر انقالب ها 
در این نکته است که نیروهای کنشگر آن، 
صرفا از یک طبقه ی اجتماعی یا اقتصادی 
خاص نیســتند، بلکه "عمــوم مردم" اند. 
درواقع، انقالب اســالمی توانســته است 
در این چهل ســال، با بســیج "نیروهای 
مردمی"، از همه ی گردنه های صعب العبور، 
طــی طریــق کنــد. گرچــه »بعضی ها 
می ترســیدند. بعضی هــا از پیش قضاوت 
می کردند که نمی شود... هرجا هم حضور 
بسیجی بود، مخالفت می کردند... در تهران 
یک عده ای نشسته بودند، نق می زدند که 
آقا چرا اینها وارد شــدند؟ چرا بدون اجازه 
رفتند؟ چرا فالن اقدام را کردند؟ از حضور 
بسیجی ناراحت بودند. چون امید نداشتند، 
مأیوس بودند، می گفتند نمی شــود کاری 
کرد؛ امــا وقتی کــه وارد شــدند، دیدند 
ایــن ورود، امیدآفرین اســت؛ همه ی این 

استعدادها را جوشش می دهد.« 91/7/24
بســیج و نیروهــای بســیجی، آن عنصر 

»امیدآفرین«انــد که تجربــه ی انقالب و 
دفاع مقدس نشان داده اســت، هرجا که 
ورود کرده انــد، کار انقــالب پیــش رفته 
اســت. عده ای از جریان های سیاسی اما 
دوست دارند که بســیج را صرفا محدود به 
فعالیت های نظامی کنند، درحالی که کار 
بســیج، محدود به حــوزه ی صرفا نظامی 
و سخت نیســت. بســیج در حقیقت، آن 
نیروی کنشگر فعال است که هرجا انقالب 
به آن احتیاج داشــته اســت، وارد میدان 
شده اســت. مثال »آن روزی که درها را به 
روی ملّت ایــران خواســتند ببندند... که 
محصول این رادیوداروها به دســت مردم 
نرسد و جمهوری اســالمی دچار مشکل 
بشــود و گفتند »نمی فروشــیم« که این 
مرکز تهران تعطیل بشود، اینها - مرحوم 
شهید شهریاری - هم مشغول کار شدند، 
تالش کردند، که بعد آمدند به ما گفتند که 
توانستیم بیست درصد را تولید کنیم، بعد 
هم آمدند به ما اّطــالع دادند که ما لوله ی 
سوخت و صفحه ی سوخت را هم ساختیم؛ 
 دشمن ]متحّیر[ ماند. این کار کار بسیجی

 بود.« 93/9/6 حاال هم کــه کارزار جنگ 
اقتصــادی و روانی اســت، بــر نیروهای 
بســیجی و مردمی واجب اســت که وارد 
این جبهه شــده و مانند گذشته، دشمن 
را وادار به شکســت کنند. دشمن درصدد 
است با بزرگنمایی مشــکالت اقتصادی، 
روح ناامیــدی در جامعــه را تزریق کند. 
نیروهای بسیجی اما وظیفه ی عکس آن را 
بر عهده دارند. شاید یکی از علت هایی که 
رهبر انقالب تصمیم گرفته اند در میانه ی 
این جنگ، فردا در اجتماع صد هزار نفری 
بسیجیان در ورزشــگاه آزادی حضور بهم 
رســانند، تبیین وظایف جدید نیروهای 
بســیجی با توجه به شــرایط اخیر کشور 
باشد. بی شک فردا روز مهمی برای بسیج 

و بسیجیان است. 
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باید این ویژگی ها را رعایت كنید
من دعوت می کنم بسیجیان عزیز را به اخالق. اخالق یعنی چه؟ یعنی حلم و بردباری، 
صبر و مقاومت، صدق و صفا، شــجاعت و فداکاری، طهارت و پاک دامنی. بسیجی ها 
برای اینکه اجزای این بنای اســتوار همچنان مســتحکم بماند به این احتیاج دارند. 
اگر بخواهید این بنای رفیع همین طور مســتحکم مثل دِژ پایدار و استواری درمقابل 
دشــمنان قرار بگیرد، باید این رعایت ها را بکنید؛ بردباری نشــان بدهید، صبر نشان 
بدهید، اخالق نشان بدهید، طهارت نشان بدهید، الگوهای بزرگ صدر اسالم را درنظر 

بیاورید. ما باید از تکّبر دوری کنیم، از تََفرُعن دوری کنیم.  93/9/6  

اگر ده ها ســال دیگر هم بگذرد، آنچه باید به عنوان باالترین ارزش ها محسوب بشود، همین 
ارزش شهادت و فداکاری شهیدان عزیز ماســت. زمان، همه چیز را کهنه می کند؛ مگر خون 
شهید را. ببینید از زمان شهادت سیدالشهداء )علیه الّصالةوالّسالم( قرن ها گذشته است؛ اما 

یاد شهیدان و خون شهیدان، روزبه روز اثرش برجسته تر شده است. 70/5/30             
* شرح تصویر: بوســه رهبر انقالب بر پیراهن عزاداری طاها اقدامی، که در حاشیه ی دیدار شب 

خاطره ی دفاع مقدس به ایشان داده شد.

همه چیز کهنه می شود مگر خون شهید

این شماره تقدیم می شود به  روح  مطهر
طاها اقدامی،شهید چهار ساله حادثه 

تروریستی اهواز

شهادت: به دست 
تروریست های مزدور 

سال آخر ریاســت جمهوری - دو، ســه ماه مانده بود به آخر ریاست جمهوری من- تاریخ شهادت:97/6/31
در یکی از دانشــگاه ها برای یک جمع دانشــجو صحبت می کردم و به سؤاالت پاسخ 
می دادم؛ یکی از ســؤاالت این بود که شما بعد از ریاســت جمهوری قصد دارید چه 
کار کنید و شــغلتان چه باشــد؟ گفتم: اگر امام به من بگوید برو بشو رئیس عقیدتی 
سیاسی فالن پاسگاهِ مرزِی منتهی الیه جنوب شرقی کشور، من با افتخار می روم آن جا 
و مشغول خدمت می شــوم! اگر این کار از من برمی آید و این کار را از من می خواهند، 
من حاضرم و به آن جا می روم؛ توطین نفس کردم. این را از باب اینکه شما فرزندان من 
هستید، به شما دارم می گویم. صحبت پدرفرزندی است؛ نمی خواهم راجع به خودم 
صحبت بکنم. هر جا و در هر زمانی به شما نیاز هست، آن جا حاضر باشید. این می شود 

بسیجی؛ بسیج یعنی این.   86/2/31

مأموریت جدید بسیجی ها
در آستانه دیدار بی سابقه رهبر انقالب با
 ده ها هزار نفر از بسیجیان در ورزشگاه آزادی، خط حزب اهلل بررسی می کند:

پایه ی فکری]بسیج[، در درجه ی اّول، آن احساس مسئولّیت است که این عقبه ی فکرِی 
بسیار مستحکمی است برای شما که میخواهید در عرصه ی بسیج حرکت بکنید، و شرط 
الزم که پایه ی دّوم محسوب میشود، بصیرت است؛ از این دو چیز یک لحظه نباید غفلت 
کرد. آن احساس مسئولّیت - یعنی برای خدا، َصبراً َو احِتساباً؛ پروردگارا، من این کشف 
علمی را می کنم، این مطالعه را می کنم، این کار هنری را خلق می کنم، این مبارزه را می کنم، 
این عمل اقتصادی را انجــام می دهم، این کمک را به زید می کنم، ایــن مبارزه را با َعمرو 
می کنم، برای تو؛ چون از من مسئولّیت خواسته ای - این احساس مسئولّیت و احساس 
تعّهد الهی؛ بعد هم آگاهی: بدانیم کجا هستیم، جای ما کجا است، جای دشمن کجا است، 
دشمن کیست، با دشمن با چه سالحی باید مبارزه کرد. این هم رکن دّوم. با این نگاه، هم 

دایره ی بسیجیان مشّخص می شود، هم عرصه های فّعالّیت بسیج روشن می شود. 93/9/6

رهبر انقالب خطاب به مجریان زن رسانه  ملی:

همه ی ما در همه ی سطوح باید اول از خودمان شروع کنیم. »َمْن نََصَب نَْفَسُه لِلنَّاِس إَِماماً 
َفلَْیْبَدأْ بَِتْعلِیِم نَْفِسِه َقْبَل تَْعلِیِم َغْیِره«.)1( در همه ی سطوح همین جور است. از خودمان 
باید شروع کنیم؛ این را ما در بسیج جا بیندازیم. همین بحث سبک زندگی و اسلوب زندگی 
به حسب نظر اسالم، این در داخل بسیج می تواند یک معیار برای خودشناسی باشد. بحث 
این نیست که دستگاه های برتر و باالتر بیایند ما را عیار بزنند، ببینند چه جوری است، بحث 
این است که خودمان، خودمان را عیارسنجی کنیم. رفتار ما در محیط کار چگونه است؟ 
رفتار ما با همسر و فرزند چگونه است؟ رفتار ما در محیط زندگی و محیط اجتماعی چگونه 
است؟ رفتار ما با زیر دست چگونه است؟ با کسی که باالدست ماست، رفتار ما چگونه است؟ 
رفتار ما با دوست چگونه است؟ با دشمن چگونه است؟ اینها همه در اسالم اندازه و معیار دارد. 
خودمان را بسنجیم. این می شود عیار خویش را سنجیدن، خود را درست شناختن. اگر از 
اینجا شروع کردیم، بنیان زندگی ما، بنیان کار ما در همه ی بخش ها، بخصوص در بسیج، که 

حاال محل بحث ماست، تقویت خواهد شد.   91/9/1   
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ع را در بسیج جا بیندازید این موضو

البالغه اخالقنهج درس

هــر فــردی بایــد از زنــدان نفســانّیات و خودبینــی و غــرور، خــود را خــارج کنــد و از 
بیــرون بــه خــود بنگــرد. همــه ی مــا بــه ایــن تحــّول احتیــاج داریــم. جبلّــت بشــر 
ــی  ــم؟ وقت ــا را برطــرف کنی ــم آن نقص ه ــی می توانی ــه اســت. ک ــص آمیخت ــا نق ب
آنهــا را ببینیــم؛ وقتــی آنهــا را بشناســیم و وقتــی قبــول کنیــم کــه نقــص داریــم. 
ــی  ــم نقص ــال کرده ای ــده ایم. خی ــرور ش ــتیم، مغ ــق دانس ــان را مطل ــر خودم اگ
نداریــم. پــس چــه وقــت بــه فکــر خواهیــم افتــاد کــه خــود را عــالج کنیــم؟ وقتــی 
ــی بشــر،  ــن روحان ــد معلّمی ــم و بشناســیم. شــما ببینی ــه نقص هایمــان را ببینی ک
ــه  ــم چّکشــی ب ــه هــدی علیهم الّصــالة والّســالم، دائ ــران، یعنــی ائّم یعنــی پیغمب
ــرود  ــت، ف ــس ماس ــش نف ــه نام ــی ک ــل دمان ــر پی ــر س ــد و ب ــه بودن ــت گرفت دس
ــه  ــدی ک ــا؛ آن بُع ــود م ــرای وج ــد انحطاط گ ــی آن بُع ــس، یعن ــد. نف می آوردن
ــا  ــاند. ضعف ه ــه آن می کش ــا را ب ــد و م ــن می کن ــا و تلقی ــا الق ــه م ــهوات را ب ش
ــا را  ــا ضعف ه ــیم ت ــته باش ــری داش ــد خودنگ ــت. بای ــا از آن جاس ــای م و نقص ه

89/8/2 ــم. .  ببینی

همه ما به این تحول احتیاج داریم

بسیج، یعنی نیروی کارآمِد کشور برای همه میدان ها
بعضی کسان خیال می کنند که »بسیج« یک سازمان نظامی، مثل سازمان های نظامی دیگر - یعنی ارتش 
و سپاه - است. این خطاست. بسیج، یعنی نیروی کارآمِد کشور برای همه میدان ها. میدان جنگ مطرح بود، 
بسیْج کارآمدی خود را ثابت کرد. میدان های دیگر هم که پیش بیاید - و تا به حال خیلی از آن ها پیش آمده 
است - باز بسیْج کارآمدی خود را اثبات می کند. همان جواِن دلباخته و عاشقی که در میدان جنگ، چشم به 
دهان فرمانده داشت و فرمانده اش را از شّدت اخالص و فداکاری و شیفتگِی خود متحّیر می کرد، همان جوان 
وارد دانشگاه هم که می شود، استاد خود را متحّیر می کند؛ وارد آزمایشگاه علمی هم که می شود، همین طور 

است؛ در میدان تحلیل سیاسی هم که وارد می شود، همین گونه است.    77/9/2
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