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همه چیز کهنه می شود مگر خون شهید  |    این شماره تقدیم می شود به  روح  مطهرطاها اقدامی،شهید چهار ساله حادثه تروریستی اهواز

اگر ده ها سال دیگر هم بگذرد، آنچه باید به عنوان باالترین ارزش ها محسوب بشود، همین ارزش شــهادت و فداکاری شهیدان عزیز ماست. 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: بوسه رهبر انقالب بر پیراهن عزاداری طاها اقدامی، که در حاشیه ی دیدار شب خاطره ی دفاع مقدس به ایشان داده شد.

شهادت:  به دست تروریست های مزدورتاریخ شهادت: 97/6/31

اطالع نگاشت

2

زن هایی که شوهرهایشان را بهشتی کردند

از این دو مورد یک لحظه هم نباید غفلت کرد

مطالبه رهبری  |  2

اگر امام به من می گفت، با افتخار می رفتم

خاطرات رهبری  |  4

خانواده ایرانی  |  4

خبر ویژه

بعد از شکست حصر آبادان در مهرماه 60 توسط نیروهای 
ایران، تصمیم گرفته شــد که در عملیات بعدی، شهر 
بستان و روستاهای تابعه ی آن نیز آزاد شــود. برای این کار، عملیات 
"طریق القدس" در هشتم آذرماه سال 60، با رمز "یا حسین)(" در 
غرب سوسنگر و منطقه ی عمومی بستان انجام شد و نیروهای جبهه ی 
ایران، توانستند در جنگی نابرابر به لحاظ تجهیزات و امکانات، بعد از 14 
روز، ارتش بعثی را شکست داده و آنان را مجبور به عقب نشینی کنند. به 
این ترتیب، بستان و تنگه ی مهم چزابه، بعد از 420 روز اشغال، آزاد شد.

واکنش امام به پیروزی عملیات طریق القدس
خبر آزادســازی که به امام خمینی)( رسید، امام دست به قلم برده 
و پیامی در این باره صادر کردند و در بخشــی از آن، چنین نگاشتند: 
"آنچه برای اینجانب غرورانگیز و افتخارآفرین است روحیه ی  بزرگ و 
قلوب سرشار از ایمان و اخالص و روح شهادت طلبی این عزیزان- که 
ســربازان حقیقی ولی اهلل االعظم ارواحنا فداه - هستند، و این است 
فتح الفتوح. من به ملــت بزرگ ایران و به فرماندهان شــجاع، قبل از 

آنکه پیروزی شرافتمندانه و بزرگ خوزستان را تبریک بگویم، وجود 
چنین رزمندگانی را که در دو جبهه ی معنوی و صوری و ظاهر و باطن 
از امتحان، ســرافراز 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 شما به دست آوردید، فتح الفتوح است؛ 
از آن پیروزی ستایش کند؛ امام نه، از رزمندگان تشکر کردند اما گفتند 
فتح الفتوح انقالب ما تربیت این جوان هاست؛ که در آن شرائط دشواری 
که همه ی دنیا در مقابل ما با چهره ی دژم و ســالِح آماده ی شــلیک 
ایستاده بودند، اینها توانســتند یک چنین پیروزی بزرگی را به دست 

آورند.« 91/7/12
علت اصلی دشمنی آمریکا با ایران

سال گذشته، اندیشکده ی آمریکایی بروکینگز، طرحی برای چگونگی 
مقابله ی دولت ترامپ با نفوذ منطقه ای ایران ارائه داد که در بخشــی از 
آن چنین آمده بود: "هیــچ حکومتی طی دوران معاصــر به اندازه ی 
ایران نتوانسته به ما در خاورمیانه ضربه بزند... هم اوباما و هم ترامپ در 

پی شکاندن شاخ ایران در عراق و سوریه هستند. اکنون، ایران از خالء 
امنیتی منطقه نهایت بهره را می برد... ائتالف ســعودی نیز اکنون در 

مرداب گیر کرده است؛ و این وضعیت، کامال به نفع ایران است..."
پیش از آن، نشــریه ی هافینگتون پســت نیز در گزارشی نوشته بود: 
"قدرت ایران تنها در قدرت ســخت این کشــور نیست؛ آن چیزی که 
باعث رشد حضور ایران در منطقه شده است همان قدرت نرم این کشور 
است. جمهوری اسالمی در حالی تشکیل شد که تقریباً هیچ متحدی 
در منطقه نداشت؛ اما ایران توانست با کمترین هزینه ای در کشورهای 
عراق، سوریه، 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 اساس هم بود که جرج فریدمن، تحلیلگر برجسته ی 
آمریکایی معتقد است که "مشــکل ما با ایران بر سر فعالیت هسته ای 
این کشور نیست، بلکه مشکل آن است که ایران نشــان داده است نه 
فقط بدون حمایت آمریکا، بلکه در حال درگیری با آمریکا نیز می توان 
 3 بزرگ ترین قدرت تکنولوژیک و نظامی منطقــه بود. این پدیده

بسیج مظهر مردم ساالری دینی است

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

12 توصیه رهبر انقالب به نیروهای بسیجی

ظهر یکشــنبه )هشــتم مهر( در حاشــیه ی دیدار راوی و 
نویســنده ی کتاب "فرنگیس" با رهبر انقالب، شــش نفر از 
مجریان و گزارشــگران زن رســانه 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 شــماها 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.«

این چادر را نگه دارید و به آن افتخار کنید
رهبر انقالب خطاب به مجریان زن رسانه  ملی: اختصاصی

خط حزب اهلل



 نشریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مساجد و هیئت های مذهبی

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 بســیج، غرور اســت. ما که حاال بسیجی 
هستیم... به دیگران به چشــم تحقیر نگاه کنیم؛ این آفت 
است... آفت دّوم غفلت است. یکی از چیزهایی که بر غرور 
مترتّب می شود، همین غفلت اســت. وقتی انسان خیلی 
مغرور شد به قدرت خود، به توانایی های خود، به ارزش های 
خود، کأنّه خاطرش جمع می شــود و دچار غفلت می شود. 
غفلت نکنید، 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 بسیج است
امروز اولویّت های بسیج چیســت؟ در درجه ی اّول تقوا و 
طهارت؛ تقوا و طهارت. همه ی کسانی که اهل معنا بودند... 
که ما گاهی خدمت بعضی از اینها رسیدیم، توصّیه شان این 
بود که گناه نکنید... قدم اّول این است و اگر این قدم تأمین 

شد، خیلی از مشکالت شما... برطرف خواهد شد. 94/9/4

4. خودتان را نسبت به آرمان ها باثبات نگه دارید
سعی کنید محیط خودتان را، پیرامون خودتان را، عناصر 
مرتبط با خودتان را و، پیش 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 استحکام و عدم سایش اعتقادی 
و ایمانی و عملی؛ مراقب باشید. ماها در این مسیر زندگی، 
آنجایی که با وسوســه ها مواجه می شویم؛ وسوسه ی پول، 
وسوسه ی شــهوات، وسوســه ی مقام، وسوسه ی رفاقت، 
ســاییدگی پیدا می کنیم؛ ســایش پیدا می کنیم مراقب 
باشید سایش اعتقادی پیدا نکنید، شــما بر روی محیط 
اثر بگذارید، نگذارید آن محیط اگر بد است، روی شما اثر 

بگذارد. 93/9/6

6. در جهت دانستن و فهمیدِن مّتکی به بصیرت پیش بروید
بسیج صرفاً یک حرکت احساسی نیست، بسیج مّتکی است 
به دانســتن و فهمیدن، مّتکی اســت به بصیرت. واقعّیت 
بسیج هم همین است و در این جهت باید پیش برود. اگر 
صرفاً احساس بود، احســاس با یک اندک چیزی تغییر 

پیدا می کند. 95/9/3

7. در مقابل زیاده خواهی دشمنان بایستید
یکی از شیوه های دشــمن ناامید  کردن جوان های ما 
است؛ اینکه ما نمی توانیم، نمی شــود در مقابل اینها 
ایســتاد؛ که همین طور می بینید متأّسفانه عّده ای 
بلندگوی دشمن شــده اند که همین  چیزها را در 
فضای جامعه بپراکنند که نمی شود 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

بسیج یعنی به صحنه آمدن و به میدان آمدن. چه میدانی؟ میدان چالش های حیاتی و اساسی. میدان ها و چالش های اساسی زندگی چیست؟ 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 

84/3/5 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 آمدن است.  

داشتهباشد؟ نیروهایبسیجیدرچهمیدانهاییبایدحضور پرسش و پاسخ
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بسیجمظهر
مردمساالری

دینیاست
اشـاره : رهبر انقالب هر سـال در دیدار با بسـیجیان نکات 
مهمی را پیرامون مسـائل مهـم انقالب و وظایـف نیروهای 
بسـیجی مطـرح می کننـد. در اطالع نگاشـت ایـن هفته، 
نشـریه ی خـط حـزب اهلل مهم تریـن توصیه های ایشـان 

در چند سـال گذشـته در این دیدارهـا را مـرور می کند:
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1  ایران را به یک الگو برای کشورهای اسالمی تبدیل 

کرده است و بهار عربی )انقالب های اسالمی منطقه( را در 
پی داشته است."

عامل مهم در پیروزی انقالب ها
هر انقالبی برای آنکه ابعاد جهانی بــه خود بگیرد، در کنار 
عامل مهم "رهبری"، حداقل به دو عامل دیگر هم احتیاج 
دارد: یکی "ایدئولوژی الهام بخــش و جذاب" برای همه ی 
ملت ها، و دوم، "نیروهای کنشــگر" که ایدئولوژی و پیام 
انقالب را به افکار عمومی جهان برســانند. رمز گسترش و 
عمق نفوذ انقالب اسالمی نیز در همین نهفته است که هر 
سه ی این عوامل را توانسته است 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 "عموم مردم" اند. درواقع، 
انقالب اسالمی توانسته اســت در این چهل سال، با بسیج 
"نیروهای مردمی"، از همه ی گردنه های صعب العبور، طی 
طریق کند. گرچه »بعضی ها می ترسیدند. بعضی ها از پیش 
قضاوت می کردند که نمی شود... هرجا هم حضور بسیجی 
بود، مخالفت می کردند... در تهران یک عده ای نشســته 
بودند، نق می زدند که آقا چرا اینها وارد شــدند؟ چرا بدون 
اجازه رفتند؟ چرا فالن اقدام را کردند؟ از حضور بســیجی 
ناراحت بودند. چون امید نداشتند، مأیوس بودند، می گفتند 
نمی شــود کاری کرد؛ اما وقتی که وارد شدند، دیدند این 
ورود، امیدآفرین است؛ همه ی این استعدادها را جوشش 

می دهد.« 91/7/24
بسیج و نیروهای بســیجی، آن عنصر »امیدآفرین«اند که 
تجربه ی انقالب و دفاع مقدس نشــان داده اســت، هرجا 
که ورود کرده اند، کار انقالب پیش رفته اســت. عده ای از 
جریان های سیاســی اما دوســت دارند که بسیج را صرفا 
محدود به فعالیت های نظامی کنند، درحالی که کار بسیج، 
محدود به حوزه ی صرفا نظامی و سخت نیست. بسیج در 
حقیقت، آن نیروی کنشگر فعال است که هرجا انقالب به آن 
احتیاج داشته است، وارد میدان شده است. مثال »آن روزی 
که درها را به روی ملّت ایران خواستند ببندند... که محصول 
این رادیوداروها به دســت مردم نرسد و جمهوری اسالمی 
دچار مشکل بشود و گفتند »نمی فروشیم« 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 اّطالع دادند که ما لوله ی سوخت و صفحه ی سوخت را 
 هم ساختیم؛ دشــمن ]متحّیر[ ماند. این کار کار بسیجی

 بود.« 93/9/6 حاال هم کــه کارزار جنگ اقتصادی و روانی 
است، بر نیروهای بسیجی و مردمی واجب است که وارد این 
جبهه شده و مانند گذشته، دشمن را وادار به شکست کنند. 
دشمن درصدد اســت با بزرگنمایی مشکالت اقتصادی، 
روح ناامیدی در جامعه 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 بســیجیان در ورزشگاه آزادی 
حضور بهم رسانند، تبیین وظایف جدید نیروهای بسیجی 
با توجه به شرایط اخیر کشور باشد. بی شک فردا روز مهمی 

برای بسیج و بسیجیان است. 

9. از جناحی کردن بسیج پرهیز کنید
بسیج جناحی نیســت؛ یکی از دو جناح سیاسی، یا سه 
جناح سیاسی، یا چهار جناح سیاسِی داخل کشور نیست. 
بسیج لشکر انقالب است، بســیج مال انقالب است. اگر 
دوگانگی ای وجود داشــته باشد، دوگانگی انقالبی و ضّد 
انقالبی است... خود بســیج  یک جریان است، یک شّط 

عظیم جاری است به سمت اهداف انقالب. 95/9/3

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

مراقـب 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 هســتند که از 
ارزش های انسانی خیلی فاصله دارند، خیلی. لذا قضایائی 
در همین دور و بر خود ما اتّفاق می افتد که ما نسبت به 
این قضایا نمی توانیم بی تفاوت باشیم... بسیج می تواند 
به دیگــران تفهیم کند که مواضع سیاســی جمهوری 
اسالمی ایران... منطقی ترین مواضعی است که می تواند 

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

8.بسیج؛ مظهر مردم ساالری دینی است
بسیج تحّقق مردم ســاالری دینی است... بسیج در همه ی 
عرصه ها مظهر مردم ساالری دینی و مردم ساالری اسالمی 
است. اگرچنانچه بسیج وارد اقتصاد بشود، اقتصاد می شود 
مردم ساالر... در علم همین جور اســت، در پیشرفت های 
گوناگون اجتماعی همین جور است، در سیاست همین جور 

است؛ مظهر مردم ساالری دینی، بسیج است. 95/9/3

11. بصیرت را روزبه روز زیاد کنید
کسـانی که دیـد درسـتی دارنـد، بصیـرت دارند، 
صحنه را می فهمنـد. بصیـرت را روزبـه روز باید 
زیـاد کـرد، صحنـه ی داخلـی را بشناسـیم، 
بدانیـم االن در داخـل چـه دارد می گـذرد، 
کجاهـا اسـت کـه انسـان گاهـی حضـور 
دشـمن را احسـاس می کنـد، کجاها اسـت 
کـه می توانـد انسـان در آنجـا بـا خاطـر 
جمـع، بـا دل آرام حرکت بکنـد. بصیرت؛ 
جایـگاه خودمـان را در دنیـا بشناسـیم. 

94/9/4

پایه ی فکری]بســیج[، در درجه ی اّول، آن احساس مسئولّیت اســت که این عقبه ی فکرِی بسیار مســتحکمی 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 انجام می دهم، این کمک را به زید می کنم، این 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 دشــمن 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

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

نـشـــریه جـامـــعـه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

ارتـبـاط بـا 
خط حزب ا...                                

   پیامک:                     10001028 
Khat@khamenei.ir:رایانامه   

البالغه رهربینهج خاطرات

تحلیل سیاسی روش
اخالق درس

بسیج
 یک موهبت الهی      

ــا رســید،  ــه داد م ــی ب ــارک و تعال خــدای تب
ــا  ــت م ــه داد مل ــا رســید، ب ــه داد کشــور م ب
رســید و شــما جوان هــا را بســیج کــرد، 

بســیج الهــی شــما را کــرد کــه حفــظ کنیــد 
ایــن کشــور را و دســت رد بــه ســینه ی تمــام 
شــیاطین و قدرتمنــدان بزنیــد و شــما 
ــاء اهلل، شــما  ــد ان ش ــروز هســتید. خداون پی
ــرده  ــروز ک ــا پی ــه در اینج ــور ک ــان ط را هم
ــد  ــد. خداون ــروز کن ــم پی ــا ه ــت بعده اس

ــی و  ــیطان باطن ــر ش ــد ب ــروز کن ــما را پی ش
ــا  ــد ت ــروز کن ــان پی ــر نفــس خودت  شــما را ب
ــدا  ــر خ ــه محض ــه ب ــی ک ــاء اهلل، وقت ان ش
در  افتخارآمیــز  نشــانه های  بــا  رفتیــد 

خدمــت او برویــد.   
 امام خمینی )ره(؛ 18 اسفند 1360

ایرانی خانواده

حزب اهلل این است

بایداینویژگیهارارعایتکنید

در دوران بسیار دشوار سال های مبارزات و همچنین سالهای انقالب، خیلی از زن ها شوهران 
خود را با صبر و همکاری شان بهشتی کردند. مردها رفتند در جبهه های گوناگون و خطرات 
را متحّمل شــدند. این زن ها درخانه ها لرزیدند و دچار تنهایی و غربت گشــتند. اّما زبان به 
ِشکوه باز نکردند که شوهرهایشــان از رفتن به جبهه و از ورود در میدان مبارزه، از ادامه ی 
مبارزه پشیمان شوند. می توانستند اینطوری عمل کنند ولی نکردند. بی صبری نشان ندادند. 
شوهرانی هم بودند که همسرانشان را بهشتی کردند، هدایت آنها، دستگیری و کمک آنها 

79/12/23 موجب شد که این زنها بتوانند در راه خدا حرکت کنند.   

زنهاییکهشوهرهایشانرابهشتیکردند

من دعوت می کنم بســیجیان عزیز را به 
اخالق. اخــالق یعنی چه؟ یعنــی حلم و 
بردباری، صبــر و مقاومت، صــدق و صفا، 
شجاعت و فداکاری، طهارت و پاک دامنی. 
بسیجی ها برای اینکه اجزای این بنای استوار 
همچنان مســتحکم بماند به این احتیاج 
دارند. اگر بخواهید این بنای رفیع همین طور 

مستحکم مثل دژِ 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  
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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 باشــد. 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 عیارســنجی کنیم. رفتار ما در محیط کار چگونه 
است؟ رفتار ما با همســر 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 اســت؟ 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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اینموضوعرادربسیججابیندازید

سال آخر ریاست جمهوری - دو، سه ماه مانده 
بود به آخر ریاست جمهوری من- در یکی از 
دانشــگاه ها برای یک جمع دانشجو صحبت 
می کردم و به سؤاالت پاســخ می دادم؛ یکی 
از ســؤاالت این بود که شــما بعد از ریاست 
جمهوری قصد دارید چه کار کنید و شغلتان 
چه باشد؟ گفتم: اگر امام به من بگوید برو بشو 
رئیس عقیدتی سیاســی فالن پاسگاهِ مرزِی 
منتهی الیه جنوب شرقی کشور، من با افتخار 
می روم آن جا و مشغول خدمت می شوم! اگر 
این کار از مــن برمی آید و ایــن کار را از من 
می خواهند، من حاضرم و بــه آن جا می روم؛ 
توطین نفس کردم. این را از باب اینکه شــما 
فرزندان من هستید، به شــما دارم می گویم. 
صحبت پدرفرزندی است؛ نمی خواهم راجع 
به خودم صحبت بکنم. هــر جا و در هر زمانی 
به شما نیاز هســت، آن جا حاضر باشید. این 

می شود بسیجی؛ بسیج یعنی این.   86/2/31

اکرامامبهمنمیگفت،با
افتخارمیرفتم

بسیج،یعنینیرویکارآمِدکشوربرایهمهمیدانها
بعضی کسان خیال می کنند که »بسیج« یک سازمان نظامی، مثل سازمان های نظامی دیگر - یعنی 
ارتش و سپاه - است. این خطاست. بســیج، 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 بســیْج 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 شــود، 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

بسیجیان در قبال پیچیدگی اوضاع توانسته اند در ذهن 
خود و فکر خود و شخصیت خود پیچیدگی ایجاد کنند 
و بشناسند؛ قضایای سال 88 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 الّســالم( فرموده بود: »ال یعرف الحّق 
بالّرجال«؛ با چهره ها نمی شــود 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 این شخص حق است 

89/8/2 یا باطل. 

هر فردی باید از زندان نفسانّیات و خودبینی و غرور، 
خود را خارج کنــد و از بیرون به خود بنگرد. همه ی 
ما به این تحّول احتیاج داریم. جبلّت بشــر با نقص 
آمیخته است. کی می توانیم آن نقص ها را برطرف 
کنیم؟ وقتی آنها را ببینیم؛ وقتی آنها را بشناســیم 
و وقتی قبــول کنیم که نقص داریــم. اگر خودمان 
را مطلق دانستیم، مغرور شــده ایم. خیال کرده ایم 
نقصی نداریم. پس چه وقت به فکر خواهیم افتاد که 
خود را عالج کنیم؟ وقتی که نقص هایمان را ببینیم 
و بشناسیم. شما ببینید معلّمین روحانی بشر، یعنی 
پیغمبران، یعنی ائّمه هدی علیهم الّصالة والّسالم، 
دائم چّکشی به دست گرفته بودند و بر سر پیل دمانی 
که نامش نفس ماست، فرود می آوردند. نفس، یعنی 
آن بُعد انحطاط گرای وجود ما؛ آن بُعدی که شهوات 
را به ما القا و تلقین می کند و ما را به آن می کشــاند. 
ضعف ها و نقص های ما از آن جاست. باید خودنگری 

89/8/2 داشته باشیم تا ضعف ها را ببینیم. . 

آنچهکهراهرامشخصمیکند،
بصیرتاست

همهمابهاینتحولاحتیاجداریم
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