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بسیج یک اندیشه است
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آنچه مـا بـه خانواده هـای عزیز ]شـهدا[ می توانیـم عرض کنیـم... این اسـت کـه خریـدار این جنس شـما خدا بود. همسـر یکـی از این شـهیدان، جملـه ای گفته 
بودند کـه بـرای من نقـل کردند و نوشـتند. مـن دیدم جمله ی بسـیار مفیـد و ُپرمغـز و ُپرمعنایـی اسـت. این خانـم می گوید کـه من خیـال می کردم یـک جواهر 

قیمتی را توانسـتم به دسـت بیاورم، بعد که رفت و شـهید شـد، فهمیـدم که ایـن جواهر یک مشـتری باالتـر از مـن داشـته و او خـدای بـزرگ اسـت.   97/11/28
* شـهید میثم نجفی از تکاوران سـپاه حضرت محمـد رسـول ا... )ص( تهـران بزرگ در حلب سـوریه توسـط نیروهای تکفیری مجـروح شـد و پس از چنـد روز بر اثر شـدت 

جراحـات وارده به فیض شـهادت نائـل آمد.

مزار: گلزار شهدای قرچک ورامینتاریخ شهادت: 12 آذر 94

خریدار این جواهر قیمتی خداست         |      این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهیدمیثم نجفی* 
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شهید هفته  

 

پیام رهبر انقالب در ابتدای مراسم گرامیداشت روز بسیج مستضعفین 5 آذر 99 قرائت شــد. در این مراسم، از 
636 پروژه ی خدمت رسانی و محرومیت زدایی بسیج ســازندگی در نقاط مختلف کشور، بهره برداری شد. متن 

پیام رهبر انقالب به این شرح است:

بسم ا... الّرحمن الّرحیم؛بسیج یادگار بزرگ و درخشــان امام راحل، و مظهر اقتدار ملی، و 
نمایشگاه صفا و اخالص و بصیرت و مجاهدت است.

در دفاع از کشور و استقالل و ثبات آن، در خدمات حیاتی با مقیاس گستره ی کشوری، در 
فعالیتهای پیشرو علمی و فناوری های نوین، در رویکردهای ارزشی و ایجاد فضای معنوی، 

همه جا نام بسیج برده می شود و حضور بسیج جلوه می کند. ایمان، و عزم، و احساس 
مسئولیت، و اعتماد به نفس، پایه های اصلی این توانائی ها و گره گشائی ها است. و اینها 
خود نعمت ها و موهبت های خداوند است که باید با شکر الهی و مراقبت دائمی، آنها را 

حفظ کرد و بر آن افزود.
بســیج، ثروت بــزرگ و ذخیره ی خــداداد ملت ایران اســت. دشــمنان این ملــت، اکنون و 
همیشــه در این اندیشــه بوده اند و خواهند بود کــه آن را نابود یا بیاثر کنند. مســئوالن 
سازمانی و یکایک بسیجیان عزیز خود را موظف به ابطال کید دشمن بدانند و با توکل و 

اخالص و برنامه ریزی به پیش روند. موفق باشید ان شاءا....      سّیدعلی خامنه ای 5 آذر 1399

شهادت: جراحات وارده در حلب سوریه

باید کید دشمن را باطل کنید

اخبار هفته  
در هفته بسیج مستضعفان، رهبر انقالب در پیامی بسیج را نمایشگاه صفا و اخالص و بصیرت و مجاهدت دانستند

بررسی یکی از اصول بنیادین انقالب اسالمی 
در نحوه تعامل دولتمردان با مردم

مردم،ولینعمتند
2

چند نکته از بیانات رهبر انقالب درباره ی بسیج مستضعفین

روز بسیج مستضعفین، بر همه ی مجاهدان راه حق مبارک باد

بازدید آیت ا... خامنه ای از مناطق مستضعف نشین جنوب تهران پس از بمباران در جریان جنگ تحمیلی | اسفند 1366



2        نشـریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مسـاجد و هیئت هـای مذهبی  

مردم، ولی نعمتند

سخن هفته  

بررسی یکی از اصول بنیادین انقالب اسالمی در نحوه تعامل دولتمردان با مردم

گزیده بیانات  

تعامل دولتمردان با محرومین و مستضعفین سخن
»در نظــام اســالمی، رابطــه ی اخالقــی بــا مــردم، رابطــه ی هفتـه

مخصوصی اســت؛ مردم را در همه ی کارها مالک و صاحب امر 
دانســتن، یک ُمراجع مزاحم ندانســتن. شــما بــرادران عزیزی 
که در بخش های گوناگون مشــغول کار هستید، یکی از اولین تعلیماتتان به 
زیردستان و چیزی که از آن مؤاخذه می کنید، باید رفتار خوش با مردم باشد...

حقیقتًا مردم ولی نعمت ما و کارگزاران این نظام هستند. این، تعارف نیست. 
بعضی خیال می کننــد، امام که ایــن حرف هــا را می زدند، تعــارف می کردند!« 
69/9/14 تأکیــد رهبــران انقــالب نســبت به رعایــت حال مــردم به ویــژه فقرا و 
محرومین، به توصیه هــای کلی محدود نبــوده و مطالبات جدی ای از ســوی 
آنان نسبت به دستگاه های اداره کننده ی کشور وجود داشته که این توصیه ی 
امام راحل در همان سال های ابتدای انقالب از جمله ی معروف ترین آنهاست: 
»مبادا یک وقتی در ضمن اینکه شما خدمت را می کنید، یک درشتی ای باشد 
که خدمت شــما را در خودش محو کند. باید اخالق اســالمی، آداب اســالمی 
درست مراعات بشود؛ همانطوری که شیوه ی ائمه ی ما و اولیای خدا و انبیای 
خدا بوده است که خودشان را خدمتگزار مردم می دیدند و با حسن معاشرت و 
با رفتار انسانی، با رفتار الهی رفتار می کردند... شیوه های شما باید به همانطور 

باشد.« 61/8/13
تعامل مأموران و مسئوالن نظام اسالمی، با عموم مردم، به ویژه  در نسبت با 
محرومان و مستضعفان بر اساس بیانات و سیره ی امام راحل و رهبر انقالب، 

باید حداقل مبتنی بر چهار اصل بنیادین باشد:
اول. صالبت با ستمگران، لطافت با محرومان

در نگاه رهبر انقالب، رویه ی اسالم و نظام اســالمی در مواجهه ی با محرومان 
و مســتضعفان، برخــورد بــا نرمــی و لطافــت اســت. »در مقابــل دشــمن، 
امیرالمؤمنین با منتهای صالبت و استحکام می ایستاد که نظیر آن تا امروز دیده 
نشده است. ]اما[ در برخورد با مظلومین و محرومان و ضعفا و مستضعفان از 
ت عمل می کرد... در امام راحل ما، عینًا همین 

ّ
سوی دیگر، در نهایت لطافت و رق

دو خصوصّیت مشاهده می شــود... از یک سو صالبت، استحکام، ایستادگِی 
ت و لطافت 

ّ
محکم در مقابل ســتمگران، در مقابل بدی هــا. از طرف دیگــر، رق

ر در مقابل پیغام ارادت و فداکاری و 
ّ
امام بزرگوار را انسان مشاهده می کند... تأث

گذشت مادر شهید؛ و دفاعش از مستضعفان، از پابرهنگان که در کلمات امام 
بزرگوار فراوان است.« 97/3/14 

بر مبنای همین اصل اسالمی بوده است که رهبر انقالب در مقوله ی مبارزه با 
قاچاق، برخورد شــدید با مردم مرزنشین و یا فروشــنده ی مستضعف را جایز 
نمی دانند: »در مبارزه ی با قاچــاق جّدی عمل کنید. مراد مــن از قاچاق، فالن 
کوله َبِر ضعیِف بلوچستانی نیســت که می رود آن طرف یک چیزی را برمی دارد 
روی کول خودش می آورد این طرف؛ اینها که چیزی نیســت... با آنها مبارزه هم 
نشــود اشــکالی ندارد. من قاچاق هــای ســازمان یافته ی بــزرگ را می گویم.« 
95/2/8 »جلوی قاچاق باید گرفته بشود. البّته... ما می گوییم بروید با باندهای 
قاچاق مبارزه کنید... اینکه بروند در بازار رضای مشهد سراغ فالن فروشنده ی 
انگشتر نقره که »تو قاچاق وارد کردی« یا دِم مرز، مثًال فرض کنید ]بروند سراغ[ 
فالن خانواده را که با یک مختصر جنس کوچکی که از این طرف مرز به آن طرف 
]می برد[، زندگی اش دارد می گذرد، مســئله اینها نیســت؛ مســئله، آن حرکت 

عظیم قاچاق است. 96/1/1
دوم. قانون، وسیله حفظ آرامش کشور است

آنچه گفته شد اما مجوزی برای اقدام خالف قانون هم نیست. »رعایت قانون، 
اســاس زندگی جمعی اســت که یکی از وظایف دســتگاه قضائی مبــارزه ی با 
ف کردن قانون شــکنان اســت.« 97/6/4 اساسًا »یکی 

ّ
قانون شــکنی و متوق

از شاخص های ]دولت اســالمی[، مسئله ی قانون گرایی اســت... قانون ریل 
است؛ از این ریل اگر چنانچه خارج شــدیم، حتمًا آسیب و صدمه است. گاهی 
قانون ناقص یــا معیوب اســت؛ اّما همــان قانــون معیوب هم اگــر چنانچه 
عمل نشود ضرر آن عمل نشدن، بیشــتر از ضرر عمل کردن به قانون ] است [. 
ایــن را باید نهادینــه کــرد.« 92/6/6 بنابراین »گاهی ممکن اســت یــك قانون، 
صددرصد درست هم نباشــد، اما از بی قانونی بهتر است. گاهی ممکن است 
در یک بخشی، یك خطائی هم از مجری قانون سر بزند که من و شما بفهمیم 

او در اجرای قانون این خطا را کرده اســت؛ اما اگر نتوانیم آن را از طریق قانونی 
اصالح کنیم، تحمل آن بهتر است از این که باز بی قانونی کنیم؛ از راه بی قانونی 
بخواهیم آنچه را که به نظر ما خطا اســت، درســت کنیم. قانون... وســیله ای 
اســت برای آســایش کشــور، آرامش کشــور، حفظ وحدت ملی، ادامــه ی راه 
عمومی.« 92/2/25 بنابراین اگرچه نوک پیکان مبارزه با فساد، دانه درشت ها 
و سردمداران مفاسد بزرگ هستند، اما رعایت قانون برای همه الزامی است و 

این مجوزی برای اقدام خالف قانون طبقات ضعیف تر جامعه نیست.
سوم. مردم داری و مراعات عمومی توسط دولتمردان

یکی از تذکرات پرتکرار رهبر انقالب به مسئولین، حسن خلق و مراعات مردم 
در برخوردهاست. ایشان در جریان این تذکر شعری از صائب تبریزی را بارها 
خطاب به مســئوالن یادآور شــده اند: »"چون وا نمی کنی گرهــی خود گره 
مباش/ ابروگشــاده باش چو دستت گشاده نیســت." گاهی یک مسئولی 
نمی تواند توقعی را که از او هســت، انجام دهد. یک دســتگاهی اعتبارات و 
امکاناتش کم است؛ مانعی ندارد؛ اگر چنانچه به قدر توان اما با روی خوش، 
با ابروی گشاده، با آغوش باز و صمیمانه با مردم برخورد شود، مردم خشنود 
می شوند، راضی می شــوند.« 89/8/5 در اندیشــه ی رهبر انقالب، موضوِع 
مراعات حال مردم، فراتر از حــوزه ی اخالقی و رفتاری باید مبنای تصمیمات 
و قانون گذاری هــا و اقدامات مســئوالن باشــد: »]باید[ طبقــات محروم و 

پابرهنگان جامعه، مورد عنایت خاص حکومت باشــند و رفع محرومیت 
و دفاع از آنان در برابر قدرتمندان، وظیفه ی بزرگ دولت و دستگاه قضایی 
محسوب شود... هیچ تدبیر و حرکتی در جامعه، به افزایش شکاف میان 
فقرا و اغنیا نینجامد. پابرهنگان، حکومت اسالمی را پشتیبان و حامی خود 
حس کنند و برنامه های آن را در جهت رفاه و رفع محرومیت خود بیابند.« 

69/3/14 »در منطق علوی، نگاه و توجه به عامه ی مردم اســت. گروه های 
خاص و قشرهای خاص و جماعت هایی که اسم خاص و عنوان خاصی پیدا 
می کنند و برای خودشــان تشخص خاصی به دســت می آورند، مورد اعتبار 
نیســتند؛ نه این که باید به اینها ظلم شــود؛ نه، اینها هم مثــل بقیه ی مردم 
تشخصی ندارند؛ از نظر اسالم تعینی ندارند؛ لذا می گوید: و اجمعها لرضی 
الرعیــة )تهج البالغه/نامــه53(؛ بایــد رضایت عامــه ی مردم جلب شــود.« 

84/7/17
چهارم. مقابله با تضییع حقوق مردم، رویه دولت اسالمی است

رعایت و دفاع از حقوق عامه از برنامه های اصلی نظام اسالمی است. بر همین 
مبنا یکی از ارکان اصلی در طرح تحول قضائی که رهبر انقالب در حکم انتصاب 
رئیس قوه ی قضائیه بر آن تأکید کردند، »احیای حقوق عامه و نظارت بر اعمال 
قانون« 97/12/16 بوده که همین سیاســت گذاری هم بــر مبنای تأکید قانون 
اساسی بر رعایت حقوق عامه انجام گرفته اســت. در نظام های سرمایه داری 
اما اصًال موضوِع رعایت حقوق مردم فرودســت، معیار و مالک رفتار حاکمان 
نیست. »رژیم فاسد ســرمایه داری نه فقط به مردم کشــورهای افغانستان و 
عراق و بقیه ی جاها رحم نمی کند، بلکه به مردِم خودش هم رحم نمی کند...
اکثریت ملت آمریکا - محکوِم یک درصدند. جنگ عراق و افغانستان را آن یک 
درصد راه می اندازد، اما کشــته و غرامتش را آن 99 درصد می دهــد.«90/7/20  
» اینکه مثًال یک پلیســی با خونســردی تمام، زانویش را بگذارد روی گردِن یک 
سیاه پوســتی و همین طور نگــه دارد و فشــار بدهد تــا او جان بدهــد... چند 
پلیس دیگر هم ِبایستند تماشــا کنند و هیچ اقدامی نکنند، یک چیزی نیست 
که جدیدًا به وجود آمده باشــد؛ طبیعِت آمریکایی این اســت؛ این کاری است 
که آمریکایی ها با همه ی دنیا تا حــاال می کردند.« 99/3/14 وضعیــت ایران اما 
متفاوت است: اگر چه در موارد معدودی هم در جامعه ی ایرانی برخوردهای 
ناروا میان مجریان قانون و مردم به وجود آمده است ولی نه تنها از نگاه مردم 
و نظام اسالمی امری مذموم و مردود است، بلکه اراده ی جدی برای برخورد با 
آن در دستگاه اداره کننده ی کشور وجود داشته و خواهد داشت و برخوردهای 
محکمی هم با چنین خطاهایی انجام گرفته است. راه اصلِی عدم تکرار مواردی 
از این دست اما این اســت که بنابه فرمایش امام راحل مسئولیت امور مردم 
به کسانی سپرده شود که بدانیم »مردمی هستند و به انقالب عقیده دارند، 
متعهد به اسالم هستند و برای خدمت به این توده  های مستضعف، آمده اند 

خدمت کنند.« 61/8/13 

ِر بسیجی
ّ
پایه  تفک

بســیج یک اندیشــه اســت، یک فکر است، یک 
منطق اســت، یک منظومــه ی فکری اســت... 
پایــه ی این تفّکر چیســت؟... پایــه ی این تفّکر، 
اعتقــاد به مســئولّیت انســان اســت... پایه ی 
فکری بسیج این مسئولّیت الهی است که مبانی 
دینی مستحکمی دارد. نه فقط مسئولّیت در 
برابر خود و در برابر خانــواده ی خود و نزدیکان 
خود - کــه این هســت - بلکــه مســئولّیت در 
قبال حوادث زندگی؛ در قبال سرنوشت جهان، 
سرنوشــت کشــور و سرنوشــت جامعــه، چه 

مسلمان، چه غیر مسلمان. 93/9/6

لشکر انقالب
بســیج جناحــی نیســت؛ یکــی از دو جنــاح 
سیاسی، یا سه جناح سیاســی، یا چهار جناح 
سیاســِی داخل کشــور نیست. بســیج لشکر 
انقالب اســت، بســیج مال انقالب اســت. اگر 
دوگانگــی ای وجود داشــته باشــد، دوگانگی 
انقالبی و ضّد انقالبی اســت -حّتی ]فرد[ غیر 
انقالبی هم قابل کشــش اســت، قابل جذب 
است؛ بنده معتقد به جذب حّداکثری ام، البّته 
با روش های خــودش، نه اینکه حــاال هر کاری 

بکنیم به عنوان جذب حّداکثری. 95/9/3

ُعمق یابی بدنه بسیج
عمـق  و  کیفیـت  اساسـی  نکتـه ی  یـک 
بسـیج  بدنـه ی  کـه  اسـت  مجموعه هائـی 
تشـکیل  را  بسـیج  اصلـی  پایه هـای  و  را 
ضربـه  می زنـد،  ضـرر  کـه  آنچـه  می دهنـد. 
در  و  اعتقـاد  در  سـطحی نگری  می زنـد، 
مبناسـت.  و  منطـق  گزینـش  در  و  فهـم 
یـک  مثـل  میزنـد؛  ضربـه  سـطحی نگری 
سـر بـاری کـه بـر روی یـک مجموعـه ی بـاری 
گذاشـته باشـند، یـک بـاد شـدید، یـک تـکان 
داد،  بایـد  عمـق  می انـدازد.  را  او  شـدید، 

91/9/1 را.  اعتقـادات  داد  بایـد  ریشـه 
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رهبر انقالب در جلسه ی شورای عالی هماهنگی اقتصادی، برای 
چندمین بار به مســئوالن متذکر شــدند که به بیرون از مرزها 
امید نبندند و راه حل مشکالت را در داخل کشور بیابند. نشریه 

خط حزب ا... این بخش از بیانات رهبر انقالب را مرور می کند:

آمریکایی ها و اروپایی ها خودشان گرفتارند
]درباره ی مشکالت اقتصادی[ فرض کنیم گشایشی 
از بیرون بشود یا نشود؛ در هر صورت، ما ]باید[ بنا را 
بر این بگذاریم که بنا نیست گشایشی بشود، کارها را 
این  جوری برنامه ریزی کنیم و کار کنیم. ... آن کسانی 
که به اینها چشــم امید اســت، دارند با ما دشــمنی 
میکنند. خب حاال وضع آمریکا که معلوم نیست، ... 
»زمانه ای اســت که هر کس به خود گرفتار است«؛  
گرفتاری شــان اجــازه نمیدهــد کــه حــاال دربــاره ی 
مســائل بین المللی واقعًا یک حرفــی بزنند، نظری 
ابراز کنند که آدم بتواند روی آن برنامه ریزی کند؛ اّما 
می بینید که اروپایی هــا مرّتبًا دارند حــرف میزنند و 
علیه ما اظهار وجود میکننــد؛ اعالمّیه میدهند که 

باید موشک چنین بشود و از این قبیل. 

اول خودشان را اصالح کنند
خودشــان بیشــترین دخالت هــای نادرســت را در 
مســائل گوناگونی که به آن هــا هیچ ارتبــاط ندارد 
می کنند، از جمله مســائل منطقه ی ما. ... در مورد 
موشک، خودشــان موشــک های اتمی مخّرب که 
عقل و نقــل، دیــن و دنیــا آن هــا را رد می کنــد، انبار 
ـ هم انگلیــس دارد، هم فرانســه  می کننــد و دارندـ 
دارد، آلمــان هم در صــراط ایــن چیزها اســت؛ حاال 
دارد یا ندارد خیلی روشــن نیســت اّما در صراط این 
ـ ]اّما[ به ما میگویند موشک عاّدی هم  چیزها استـ 
نداشته باشید؛ خب به شــما چه ربطی دارد؟ شما 
اّول خودتــان را اصالح کنیــد، بعد در ایــن زمینه ها 
اظهار نظر کنیــد. بنابرایــن می بینید اینها کســانی 
نیستند که بشود به اینها اطمینان کرد، ]یا[ بشود 

به امید گشایشی از ناحیه ی اینها نشست. ...

مذاکره اثر نکرد 
غلبه بر تحریم،سخت اما خوش عاقبت

... مشکل اقتصاد کشور نداشتن راهکار یا ندانستن 
راهکار نیســت؛ راهکارها را کارشناســان می دانند. 
من می بینم از دولتی ها، از کسانی که در بخشهای 
دولتی هیچ مســئولّیتی ندارند اّمــا اقتصاددانند، 
از دانشــگاهی ها، همــه  چیزهای مشــترکی را بیان 
میکنند. هــم آن کــه در دولت اســت، هــم آن که در 
مجلس اســت یا آن کــه در دانشــگاه اســت، وقتی 
راهکارهــای  ارائــه بدهنــد،  راهــکار  می خواهنــد 
مشــترکی را، چیزهای مشــترکی را ]بیان می کنند[. 
بنابراین راهکارها معلوم اســت. ما چه کــم داریم؟ 
آنچه ما نیــاز داریم، یک هّمت و شــجاعت و اهتمام 
جــّدی و پیگیــری اســت؛ ایــن را مــا الزم داریــم... ... 
مســئله ی رفــع تحریــم را کــه مســیر اّول اســت ما 
رفته ایم، ما چند سال مذاکره کرده ایم؛ اثر نکرد. راه 
دّوم غلبه ی بر تحریم اســت. این راه دّوم، عملّیاتی 
اســت؛ بلــه، ســختی هایی دارد اّمــا خوش عاقبت 

است...   99/9/4

برای حل مشکل اقتصادی 
همت و شجاعت الزم است

برش دیدار  

الگوهای بسیجی
از حســین فهمیده و بهنام محّمدی و محســن حججی و ابراهیم هادی بگیرید تا شــهدای هســته ای؛ ببینید ایــن چهره ها را! 
فاصله ی اینها از لحاظ جایگاه اجتماعی و موقعّیت اجتماعی چقدر اســت؟ اّما در بســیج اینها همه کنار هم هستند. شهدای 
هسته ای هم بســیجی اند، این عناصری هم که اسم آوردیم بســیجی اند؛ هّمت و باکری و زین الّدین و حســین خّرازی و مانند 
اینها سپاهی بودند اّما بسیجی بودند؛ صّیاد که ارتشی است اّما بسیجی بود، بابایی ارتشی بود اّما بسیجی بود؛ حرکت، حرکت 
بسیجی بود؛ جهت، جهت بسیجی بود؛ َمِنش، َمِنش بسیجی بود؛ تا چمران و آوینی و کاظمی و مانند اینها همه بسیجی اند. 
ول های بنیادی را برای ما به ارمغان آورد، برای کشــور همان قدر بســیجی است که حســین خّرازی و 

ّ
کاظمی آشــتیانی که ســل

حسین فهمیده؛ اینها همه بسیجی اند، بسیج این است. این عرض عریض، این عرصه ی پهناور، همه ]از جلوه های[ بسیجند 
و صدها چهره ی نام آوِر دیگر. 98/9/6

اولوّیتهای امروز بسیج 
امروز اولوّیتهای بســیج چیســت؟ در درجه ی اّول تقوا و طهارت؛ تقوا و طهارت... همه در معــرض گناهیم، همه در معرض 
لغزشیم؛ مراقب باشید. اگرچنانچه این مراقبت را شــما داشتید خدای متعال به شما کمک خواهد کرد، شما را محکم نگه 
می دارد... توصّیه ی دّوم بصیرت... بصیرت را روزبه روز باید زیاد کرد، صحنه ی داخلی را بشناســیم، بدانیم االن در داخل چه 
دارد می گذرد، کجاها است که انســان گاهی حضور دشمن را احساس می کند، کجاها اســت که می تواند انسان در آنجا با 
خاطر جمع، با دل آرام حرکت بکند. بصیرت؛ جایگاه خودمان را در دنیا بشناسیم؛ ما کجاییم امروز؟... آمادگی، کمربستگی، 
پابه رکاب بودن؛ این هم یکی از شرایط الزم است و توصیه های الزمی است که ما به برادران و خواهران بسیجی باید بکنیم؛ 

آماده باید بود. 94/9/4

بسیج در جنگ سخت و نرم
ســخت اســت؛ همان که بــرای خاطر بسیج دو جلوه دارد؛ این حتمًا مورد توّجه باشد. یک جلوه، جلوهِ ی مجاهدت در عرصه ی دفاع 

آن شما آموزش نظامی می بینید. در دوران هشت سال دفاع مقّدس، معجزه ی حضور بسیج خودش را نشان داد؛ دلگرمی مجموعه های 
نظامی ما  به حضور بسیجی ها بود در میدان نبرد، و بعد از آن هم در موارد گوناگون در کشور هر حادثه ای پیش آمده، بسیج در میدان دفاع 
سخت و دفاع نظامی حضور داشته. و همچنین در عرصه ی دفاع نرم، جنگ نرم که اینجا هم همین جور است. در عرصه ی جنگ نرم، یعنی 
عرصه ی علم، عرصه ی خدمت رسانی، عرصه ی سازندگی، عرصه ی تبلیغات دینی، عرصه ی فرهنگی هم بسیج مثل عرصه ی نظامی حضور 

دارد و باید حضور داشته باشد و باید تالش کند و حرکت کند. 98/9/6

عامل جلِب محّبت برای نظام اسالمی
توانایی های مجموعه ی بسیج را باید باال برد؛ الزاماتی وجود دارد: الزامات اخالقی، الزامات رفتاری، الزامات عملی. الزامات اخالقی، یعنی ما در 
درون خودمان اخالقّیات نیکوی اسالمی را پرورش بدهیم؛ از جمله ی این اخالقّیات صبر، گذشت، حلم و ظرفّیت و جنبه داشتن و تواضع است؛ 
این خصوصّیات را در درون خودمان تقویت کنیم. الزامات رفتاری هم این است که همین خلقّیات نیکو را در عمل با مردم، در عمل با محیط، در 
تعامل با جامعه و انسان ها به کار ببریم. امام صادق )علیه الّصالة و الّسالم( به اصحابش می فرمود: جوری عمل کنید در بین مردم که هرکس 
شما را می بیند، بگوید اینها یاران امام صادقند، رحمت خدا بر امام صادق، مایه ی تحسین برای ما بشوید. رفتار یکایک عزیزان بسیجی، شما 
جوان ها، شما عناصر پاک، شما دلهای پاکیزه و روشن، رفتار یکایک شما با آحاد مردم باید جوری باشد که بگویند اینها پرورش یافتگان نظام 

اسالمی اند؛ مایه ی جلب محّبت، مایه ی جلب احترام برای نظام اسالمی و برای جمهوری اسالمی. 92/8/29

شرط پیروزی قطعی
قطعًا حرکت بسیجی در کشور ما پیروز است. شرط اصلی ای که این پیروزی دارد این است که همه ی ما -جوان ها و غیر جوان ها- تقوا 
را و ُحسن عمل را برای خودمان یک وظیفه بدانیم. تقوای شخصی و تقوای اجتماعی و گروهی، هرکدام معنایی دارد... تقوا الزم است؛ 
َقوا َو 

َ
ذیَن اّت

َّ
خودتان را مراقبت کنید؛ هم مراقبت شخصی کنید، هم مراقبت گروهی کنید. اگر این ]طور[ شد، خدا فرمود: ِاّنَ اهلَل َمَع ال

ذیَن، خدا با اینها است. اینکه خدا با یک جمعی باشد، خیلی 
َّ
ذیَن ُهم ُمحِسُنون ؛کسانی که تقوا پیشه کنند و نیکو عمل بکنند، َمَع ال

َّ
ال

مسئله ی مهّمی است. 95/9/3

»اگر بر کشــوری نــوای دلنشــین تفکر بســیجی طنین انداز شــد، چشــم طمع دشــمنان 
 هــر لحظــه بایــد منتظــر حادثه مانــد.« پیام 

ّ
و جهانخــواران از آن دور خواهــد گردیــد و اال

 امــام بــرای تشــکیل بســیج دانشــجو و طلبــه 67/9/2 .در اندیشــه ی امــام خمینــی و
حضرت  آیت ا...خامنه ای راه حل بســیاری از مشکالت کشــور و چالش های پیِش روی نظام 

اسالمی، تفکر و روحیه ی بسیجی است. نشــریه ی خط حزب ا... به مناسبت هفته ی بسیج، 
نکاتی را در این باره مرور کرده است.

بسیجیکاندیشهاست
چند نکته از بیانات رهبر انقالب درباره ی بسیج مستضعفین 
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
ــه ای( ــرآثارحضرت آیت اهلل العظمی خامنـ ــظ و نشـ )دفترحفـ

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

ارتباط بـا 
خط حزب اهلل                     

   پیامک:                                              10001028 
Khat@khamenei.ir        :رایانامه   

eitaa.com/khattehezbollah            :ایتا   
ble.im/khattehezbollah                                   :بله   

ایجاد حکومت بزرگ اسالمی 

توسط بسیجیان جهان اسالم                  
باید بســیجیان جهان 
اســالم در فکــر ایجــاد 
حکومت بزرگ اسالمی  
باشــند و ایــن شــدنی 
اســت، چــرا که بســیج 
تنهــا منحصــر بــه ایــران اســالمی نیســت، بایــد 
هسته های مقاومت را در تمامی جهان به وجود 
آورد و در مقابــل شــرق و غرب ایســتاد. شــما در 
جنگ تحمیلی نشان دادید که با مدیریت صحیح 
و خوب می توان اسالم را فاتح جهان نمود. شما 
باید بدانیــد که کارتــان به پایان نرســیده اســت، 
انقالب اســالمی در جهان نیازمنــد فداکاری های 
شماست و مسئولین تنها با پشتوانه ی شماست 
کــه می تواننــد بــه تمامــی تشــنگان حقیقــت و 
صداقت اثبــات کنند که بــدون امریکا و شــوروی 
می شود به زندگی مســالمت آمیز توأم با صلح و 

آزادی رسید.    67/9/2

راجع به نیازهای جوانان، زیاد صحبت می شــود. من 
گفته ام، قبل از من هم گفته اند؛ اما می دانید از نظر من 
مهمترین نیاز جوان چیست؟ نیاز عمده جوان، هوّیت 
اســت؛ باید هوّیت و هدف خودش را بشناســد؛ باید 
بداند کیســت و برای چه می خواهــد کار و تالش کند. 
دشــمن می خواهد هوّیت جوان ایرانی را از او بگیرد؛ 
اهداف را از بین ببرد؛ افق هــا را تیره کند؛ به او بگوید تو 
یک موجود حقیر و محدود هستی؛ پیش من بیا تا تو را 
زیر بال بگیرم. 80/2/12 یک عّده ای می خواهند جوان 
مســلمان، جوان ایرانی با ایــن خصوصّیــات پرورش 
پیدا نکند. از راه های مختلف دارنــد تالش می کنند... 
ی رشد 

ّ
دانش آموز ما بایســتی با احســاس هوّیت مل

کند و تربیت پیدا کند و بزرگ بشود و پیش برود. وقتی 
یک جوان احساس هوّیت کرد، از انحراف، از خیانت، از 

سستی و تنبلی پرهیز خواهد کرد.    97/2/19

مهم ترین نیاز جوانان چیست؟

کالم امام  

خانواده ایرانی  

نیروی دریایی، یک نیروی 
راهبردی است                   

نیروی دریائی امــروز در بســیاری از نقــاط عالم و در 
کشــور ما یک نیروی راهبردی اســت؛ به چشــم یک 
نیــروی راهبــردی به نیــروی دریائــی باید نگریســته 
نیروهــای  بــرای  دریایــی  نیــروی  شــود.88/7/14 
مســلح و هم برای کشــور مایه ی آبرو و عــزت بوده 
و یــاد شــهدای ایــن نیــرو از جمله شــهدای فــداکار 
ناوچه ی پیکان همواره در تاریخ این کشور ماندگار 

93/9/9 خواهد بود. 

گاهی ذخیره گرانبهای معرفت و آ
ِف صالح و یادگار اساطیِن علم 

َ
»این عبد ُممَتَحن خدا و عالم زاهد و پارســا و این ذخیره ی گرانبهای الهی در روزگار ما، و این بقیه ی َسل

و عمل و تقوا، از جمله ی برگزیدگانی بود که عمر طوالنی و پربرکتی را بی کمترین خدشه و شائبه یی، در طهارت و نزاهت و قداست و 
 

ٌ
معنویت بسر آورد... اکنون آن جان پارسا، به ملکوت پیوسته و آن دامان پاک، از عالم ماّده برچیده شده است. او از حقیقِت »الخوف

علیِهم و ال هم یحزنون« برخوردار و به مجاورت ارواح مطّهر اولیاء و صلحاء سرافراز است...«   
پیام تسلیت رهبر انقالب به مناسبت درگذشت حضرت آیت ا...العظمی اراکی، 73/9/9 

کشــور[   ]اقتصــادی  مشــکالت   ایــن   
ّ

راه حــل
سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی اســت کــه بایــد 
برنامه های اجرائی برای همــه ی بخش های آن تهّیه 
و با قدرت و نشــاط کاری و احســاس مســئولّیت، در 
دولت ها پیگیــری و اقدام شــود. درون زایــی اقتصاد 
آن،  شــدن  دانش بنیــان  و  شــدن  ــد 

ّ
مول کشــور، 

مردمی کردن اقتصــاد و تصّدی گری نکــردن دولت، 
برون گرایی با استفاده از ظرفّیت ها، بخش های مهّم 
این راه حل ها است. بی گمان یک مجموعه ی جوان 
ط بــر دانســته های اقتصادی 

ّ
و دانا و مؤمن و مســل

در درون دولــت خواهنــد توانســت بــه ایــن مقاصد 
برســند. دوران پیــِش رو بایــد میــدان فّعالّیت چنین 

مجموعه ای باشد.    97/11/22

بدون تردید نقــش حضــرت معصومــه )( در قم 
شــدن قم و عظمت  یافتن این شــهر عریــِق مذهبِی 
تاریخی، یــک نقش مــا ال کالم فیه اســت. ایــن بانوی 
بزرگوار، این دختر جواِن تربیت شده ی دامان اهل بیت 
پیغمبر، بــا حرکــت خــود در جمع یــاران و اصحــاب و 
دوســتان ائمــه)(و عبــور از شــهرهای مختلف و 
پاشیدن بذر معرفت و والیت در طول مسیر در میان 
مردم و بعد رســیدن به این منطقه و فــرود آمدن در 
قم، موجب شده است که این شــهر به عنوان پایگاه 
اصلی معارف اهل بیــت )(در آن دوره ی ظلمانی و 
تاریِک حکومت جباران بدرخشد و پایگاهی بشود که 
انوار علم و انــوار معارف اهل بیت را به سراســر دنیای 

اسالم از شرق و غرب منتقل کند.    89/7/29

بعضی هــا زمزمــه می کننــد »نظــام ناکارآمد اســت«؛ 
چرا؟ چون فــالن وزارتخانه بد عمل کــرده؛ نه، اگر نظام 
ناکارآمد بود، تا حاال ده بار بلعیده شده و از بین رفته بود. 
بزرگ ترین دلیل کارایی این نظام، خود وجود این نظام 
و ماندن این نظام اســت... یکــی از توصیه های من هم 
همین است: جوان مؤمِن حزب اللهِی انقالبی فراموش 
نکند دســتاوردهای نظام را. دســتاوردهای نظام یکی 

دو مورد نیســت، هــزاران اســت... ]بنابرایــن[ مجموع 
قّیتهایــی کــه بعضی شــان واقعــًا 

ّ
دســتاوردها و موف

بی نظیرند، همیشه در مّدنظرتان باشد؛ یعنی احساس 
ســرافرازی کنیــد به خاطر انقــالب... یکی از شــگردهای 
دشــمن این اســت که بگوید شــما نمی توانید، شــما 
شکســت خوردید، از شــما کار برنمی آید، تمام شدید، 

96/3/17 رفتید. این شگرد را به هیچ وجه نپذیرید.  

انقالبی ها فراموش نکنند دستاوردهای نظام را
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عکس نوشت  

حزب ا... این است  

جوانان دانا و مؤمن می توانند 
مشکالت اقتصادی را حل کنند

بانویی که بذر معرفت را 
در ایران گسترش داد

روایت تاریخی  دولت جوان انقالبی  
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