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تقویت مولفه هاي قدرت و عناصر  هدف

 قدرت

 راه حل

  )118آل عمران /(و ما تخفی صدورهم اکبر قد بدت البغضاء من افواههم...

 چالش
ایجاد شکاف بین نظام جمهوري 

و ان راسالمی و ملت عزیز ای
  فشارهاي اقتصادي

خود مراقب کارهاي خودمان  موید 
 تا. همه ما از کوچک  مباشی

بزرگ و از پیر تا جوان از 
مردم معمولی تا مسئولین 

انگاري  مراقب باشند از سهل
از غفلت ، از تنبلی ، از 
اشرفیگري ، از تکبر نسبت به 
آحاد مردم و تکیه ي به 

ریاستی جایگاه چند روزه 
 اجتناب کنند

وظیفه طالب 

 با  بسیجی

به   نگاه

فرمایشات 

 حضرت آقا

 مقابله ي با دشمن  -
 پرهیز از اعتماد به دشمن -
 مراقبت از حیله و مکر دشمن-
 رعایت تدبیر -
ز کار خالف قاعده پرهیز ا-

 وخالف عقالنیت 
 پرهیز از سستی وسهل انگاري -
 
 

است شان نهان می دارد بزرگ تر یدشمنی از لحن و سخنشان آشکار است و آنچه سینه ها معنی

 

من امروز شما با جمهوري اسالمی اي مواجهید که نسبت به آن روزي که شما ها در این 
تفاوت کرده ، حرکت، امکانات، توانایی ها تجربه ها ،  جمهوري متولد شدید، زمین تا آسمان

ینجور پیش هللا معنویت هم در بین جوانان همکارکردها بمراتب پیشرفت کرده و باالرفته و ان شاء ا
نظام .اینها قابل جداشدن نیستند  .نظام جمهوري اسالمی چیزي جز ملت ایران نیست.خواهد رفت 

از مردم نشسته ي در کاخها و قصرها نیست . نظامی است اسالمی یک نظام بوروکراتیک جداي 
متکی به آحاد مردم و به ایمان مردم و به محبت و عواطف مردم است ،از خود مردم تشکیل یافته 

 .این نظام اسالمی است

... هدف دور را نگاه کنید قله را نگاه کنید ببینید پیام حقیقی انقالب ونظام اسالمی چیست و ملت ي دور صبر یعنی پایداري کردن ، در میدان ماندن ، استقامت کردن ، صبر یعنی چشم به هدفهاي دور و به افقهاي دور دوختن ، چشم دوختن به هدفها
مروز ایستادید ، نسلهاي آینده به آن قله دست خواهند یافت . اگر شما ا .....چنین صبري را الزم دارد.  ایران را و امت اسالمی را و در نهایت جامعه ي بشري را به سمت چه هدفی می خواهد حرکت بدهد به آنجا نگاه کنید حرکت انقالب اسالمی یک

 آنها به قله می رسند اما این هنر شماست این کار شماست .

بجا و بهنگام  ،از عناصر قدرتباید 
 استفاده شود

        
راي اقتدار ملت ایران و قوت ببزرگترین دلیل   

و قدرت ملت ایران ، این است که چهل سال 
اك ترین و بی رحم است که یکی از سف

ترین و رذل ترین قدرتهاي دنیا یعنی امریکا 
در مقابل ملت ایران مشغول کارشکنی و 

ملت  شرارت است و نتوانسته است به این
زیانی وارد کند و نتوانسته هیچ غلطی بکند و 
ملت ایران راه خود ش را در پیش گرفته و 

 تر شده این نشانه قدرت ملت ایران است قوي
 

 نتیجه گیري 

ر آن د....حرکت انقالب اسالمی چنین صبري را الزم دارد در دوران صدر اسالم 
بخصوص در دوران پیامبر اعظم صبر کردند ، دهه هاي اول که سختی زیاد بود 

ایستادگی کردند، مقاومت کردند نتیجه این شد که با وجود نابسامانی ها و 
ناهنجاري هایی که برخالف دستور حقیقی است انجام گرفته بود، اما اوج تمدن 
بشر در قرن سوم و چهارم هجري متعلق به ملت مسلمان وکشورهاي اسالمی است . 

 دیم افقهاي دور مال ماست .اگر بر کر
 

 کشور تهیه وتنظیم :سازمان بسیج اساتید، طالب و روحانیون

فال تهنوا و تدعو الی السلم و انتم االعلون و اهللا معکم و لن یترکم اعمالکم 
 )35(محمد/


