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 رسیدن به جامعه ي اسالمی و تمدن اسالمی - هدف
 

 راه حل

 )7-(محمدان تنصروا اهللا ینصرکم 

توطئه ي فلج کردن نسل  چالش

 جوان 

 موید 
حرکت عمومی معقول و -

 منضبط توسط جوانان متعهد
حرکت هاي نشاط آفرین و -

 امید آفرین نسل جوان 
تشکیل کارگروه هاي  -

یل فرهنگی سیاسی ، تشک
سی هاي میزگردها و کر

تشکیل گروه هاي ،شی آزاداندی
نهضتی در ارتباط با مسائل بین 

تشکیل ،الملل و مسائل جهان 
گروه هاي علمی و همکاري با 

 مراکز علمی 
 
 

وظیفه طالب 

 با  بسیجی

به   نگاه

فرمایشات 

 حضرت آقا

خودتان ، هیئت هاي اندیشه -
ورزتان ، بچه هاي پیشکسوت ترتان 
بنشینند فهرست مطالعاتی و برنامه ي 
مطالعاتی براي جاهاي مختلف 
قشرهاي مختلف برنامه ریزي کنند ، 

 و تعریف کنند و ...طراحی کنند 
باید خودجوش باشید خودکار -

باشید باید منتظر این نباشید که شما 
 نند . را به کار وادار ک

جوانان امروز مثل مبارزات مبارزین -
 دوران طاغوت حرکت کنند . 

برنامه ریزي و هدایت توسط نخبه  -
 هاي فکري

 

 اگر شما نصرت کردید خدا را ، شما را یاري می کند .  معنی

در همین مسأله ي نیشکر هفت تپه و ماشین سازي تبریز ، دانشجوها رفتند و یک مشکلی -

را واقعا حل کردند یعنی نه پول دارند ، نه قدرت قانونی دارند . اما در عین حال 

تواند یک کار بزرگ را ، یک مشکل بزرگ را حل کند . مثال از جمله حضورشان می 

ي موارد این است در حمایت از کارگران ، یا در مطالبات از دستگاه ها که این مطالبات 

 اثر هم داشته .

                 

       

ما  براي مردم ما ، کامال در دسترس است . ...ملت ایران نشان اگر چنانچه این نقطه ي روشن ، این نقطه ي امید بخش وجود نداشته باشد ، حرکت پیش نمی رود این خوشبختانه در کشور ما ، براي جامعه ي  .... یک عامل امید بخش باید وجود داشته باشد در هر حرکتی

بی کاپیتالیسم وکمونیسم که آن روز بود مثل ت ایران انقالب را راه انداخت ، تشکیل جمهوري اسالمی را راه انداخت . اینها مثل یک معجزه است . تشکیل جمهوري اسالمی در دنیاي دوقطداده که می تواند کارهاي بزرگ را بخوبی انجام بدهد . از عهده بر بیاید ، مل

 ت . خب ملت ایران این کار را کردند . این یک ظرفیت خیلی مهمی است . بعد هم توانستند این را نگه دارند. معجزه اسعصاي موسی است . مثل یک یک معجزه است . واقعا شبیه معجزه ي عبور از دریا براي بنی اسرائیل یا 

اصل خصوصی سازي نیاز مبرم -
 اقتصادکشور ما است 

 باید جلوي لغزشها را گرفت -
له ي راه کارهاي علمی احتیاج دارد أمس-

به هدایت ، تمرکز ، پیگیري ، فعالیت پی 
  در پی و  و روزمره و لحظه به لحظه 

ن خطوط کنونی پیشرفت علمی و شکست-
       

 
 ظرفیت هاي ملی -
 فرسودگی جبهه ي مقابل ما -
 
 

 نتیجه گیري 

 )122-(نساء و من اصدق من اهللا قیال  موید

کشاندن نسل جوان متعهد ...سرانجام اینها ، نتیجه ي اینها چه می شود ؟
است ...طبعا اگر نسل جوان وارد عرصه ي به عرصه ي مدیریت کشور 

مدیریت شد، و مدیران ارشد نظام از جمله ي جوانهاي متعهد شدندکه 
من گفتم جوانهاي متعهد حزب اللهی ، یعنی واقعا حزب اللهی باشند ، 

آن وقت آن حرکت عمومی به معناي درست کلمه ي حزب اهللا ي 
  کشور طبعا استمرار پیدا می کند سرعت پیدا می کند و انجام می گیرد . 

 سازمان بسیج اساتید، طالب و روحانیون امور خواهران تهیه وتنظیم :

 


