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مصداق
ویژگی
انحصاری

بسیج پدیدهی ابتکاری است

شاهد

از بین رفنت نیروهای مقاومت در کشورهای مختلف پس از
پیروز شدن گروههای مقاومت

آسیبشناسی

افزایش آگاهی خود
نقش

رشکت در میدانهای مختلف مورد نیاز کشور

گروههای مقاومت مردمی در آفریقا ،اروپا و آسیا
گروههای مقاومت الجزایر
در زمان تسلط فرانسویها
گروههای مقاومت فرانسه دوران اشغال آملان

 1از 2

هدف از مبارزه رسیدن به قدرت بود
تشکیل حزب ،توسط گروههای مقاومت بسرتی
برای رسیدن به مفاهیم و معارف عالیه نبود

توسعه کمی و کیفی
نقش ایفا کردن در نربدهای نو تولدیافته

تشکیلدهنده

امام خمینی)رضوانالله علیه(

عنارص

اقشار مختلف مردم و آحاد ملت

معنای بسیجی

بسیجی آن کسی است که برای بذل جان
و حتی عزیزتر از جان آمادگی دارد

وظیفه

حفظ گسرته حضور بسیج در عرصههای مختلف

آسیبشناسی

حضور دشمن غدار ،زرنگ ،متقلب و شیطانصفت استکبار

مصداق

رسداران سپاهی مثل شهیدباقری ،کاظمی ،بروجردی و ...
در عرصه جنگ
شهدای هستهای مثل رضایینژاد ،احمدی روشن ،شهریاری،
علیمحمدی و  ...در عرصه علم

نظامی
علمی
عرصهها

بسیج

علت حضور

هرنی

مصداق

هرنهای تجسمی ،شعر ،ادبیات و ...

منونه

شهید آوینی

اقتصادی

مصداق

حضور در عرصه اقتصاد مقاومتی

تذکر

یکی از دامهای شیطان مسائل مالی و اقتصادی است
باید خیلی مراقب بود

دفاع از آرمانها و ارزشها
دفاع از هویت انقالبی و هویت ملی

مصداق
استکبار

امروز آمریکاست ،یک روزی انگلیس بود

ابزار

زر و زور و تزویر

تزویر دینی
انواع تزویر

تزویر سیاسی

معنا

نفوذ موردی و فردی

مصادیق

با چهره خندان و آغوش باز جلو میآیند،
بعد خنجر را در قلب فرو میکنند

ظاهر شدن دشمن در چهرهی دوست

دشمنی سخت مثل مببافکنی و عملیات تروریستی

جاسوسی ،خربکشی و خرب دهی

درجه اهمیت

اثرگذاری در تصمیمسازیها یعنی
کاری میکند که به نفع دشمن تصمیم بگیرید و عمل کنید

مصداق

در دستگاههای سیاسی

راهکار دشمن

دشمنی نرم مثل مسئله نفوذ

انواع نفوذ

ابزار

نفوذ جریانی
آفتها

معنا

شبکهسازی در داخل ملت

اهمیت
مضاعف

اگر این نفوذ نسبت به اثرگذاران در رسنوشت کشور انجام بگیرد
باورها ،ارزشها و آرمانها تغییر میکند

مثال

مظلوم نشمردن مردم مظلوم فلسطین
چون آمریکاییها میگویند ارسئیل دارد از خودش دفاع میکند

گروه هدف

عمدتاً نخبگان ،افراد مؤثر ،تصمیمگیران و تصمیمسازان

اولویتها
نتیجهگیری

تخطئه کسانی که بر اصالتها و ارزشها پای فشاری میکنند

مکمل نفوذ

انکار اصالتها ،محکامت و بینات انقالب

کم اهمیتترین نوع نفوذ فردی

هدف دشمن

مصداق
مصداق
بینات

در دستگاههای روحانی و دینی مانند حضور افرس انگلیسی در
خانه یکی از مراجع به عنوان نوکر در سال 1918

پول و مسائل اقتصادی
جاذبههای جنسی
تغییر باور ،آرمان ،نگاه و سبک زندگی مردم
کاری کند که افراد آنگونه فکر کنند که
سیاستمداران آمریکایی فکر میکنند و تصمیم میگیرند

متهم کردن بسیج به افراطیگری و تندروی
بیانات حرضت امام خمینی)رحمت الله علیه(
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ویژگی
انحصاری
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عنارص

نتیجه بروز

معنای بسیجی

وظیفه

غرور

آسیبشناسی

به دیگران به چشم تحقیر نگاه کردن
بیشرت کردن تواضع و خشوع خود در مقابل خدای متعال

راه مقابله

 2از 2
مصداق

استغفار ،ترض ع ،حالت خشوع و دعای امیراملؤمنین ،امام حسین و امام سجاد)علیهم السالم(

هرچه مقامامن پیش مردم باالتر میرود در نفس خودمان به هامن مقدار پایینتر برویم

توجه به کوتاهیها ،ضعفها و نقصهای خود

آفتها

غفلت

دنیاپرستی

علت بروز

بروز غفلت پس از ایجاد غرور

نتیجه بروز

انسان به قدرت توانایی و ارزشهای خود خاطرش جمع میشود

راه مقابله

مراقبت همیشگی با نگاهی باز و دقیق

مصداق

ورود در مسابقه زرق و برق زندگی و به دنبال وسایل تجمالتی و درآمد بیشرت دویدن

اهمیت

نه فقط آفت بسیج که از آفات هر مؤمن است

نتیجه

ضعیف شدن انگیزهها و ارادههای انسان

بسیج

جلب رحمت الهی
نتیجه

برطرف شدن بسیاری از مشکالت روحی ،معنوی و مادی
برکت پیداکردن زندگی و عمر انسان

تقوا ،طهارت و گناه نکردن
معنای تقوا
در قرآن

مراقبت از خود که گناه و خالف نکنیم

مؤید

َص و الَّصرب
َو ال یَحِمُل َهَذا الَعلَم اِاال ا َهُل الَب َ ِ

بصیرت

شناخت صحنهی داخلی
عرصهها

شناخت جایگاه امروز خود در دنیا
شناخت حضور دشمن در جاهای مختلف

اولویتها

آمادگی ،کمر بسسنت و پا برکاب بودن

موضع ما در
مسئله فلسطین

دفاع از حرکت مردم فلسطین با همهی وجود تا هر وقت و هرجور بتوانیم

عوض نشدن آرمان فلسطین پس از شصت و چند سال اشغال
وضعیت
فلسطین

بیتوجهی دولتهای عرب به خاطر مشغولیت به کارهای دیگر
یا رودربایستی با آمریکا و دیگران
رشوع انتفاضهی مردم فلسطین در کرانه باخرتی و قضاوت کامًال ظاملانه بوقهای استکباری

تفهیم مواضع سیاسی جمهوری اسالمی ایران در مورد ،سوریه ،عراق ،بحرین ،یمن ،فلسطین به دیگران

وضعیت بحرین

وضعیت یمن

نتیجهگیری

ملت عزیز ایران به توفیق الهی این گنجینهی بسیج را حفظ خواهد کرد ،استخراج خواهد منود
و به اوج تعالی و ترقی مورد نظرش خواهد رسید

وضعیت سوریه

مردم بحرین میگویند به هر نفر از آحاد ملت یک رأی بدهند برای انتخاب دولت
قدرت در دست اقلیت ظامل است و به اکرثیت ظلم و به مقدسات بیاحرتامی میکند

مبباران خانه ،بیامرستان ،مدرسهی مردم یمن در ماههای متوالی
حامیت مدعیان دموکراسی و حقوق برش از ظاملان
حامیت استکبار از شقیترین و خبیث ترین تروریستها در سوریه و کمک به آنها

ارصار استکبار بر تعیین دولت سوریه

آسیبشناسی

عدهای با بزک کردن آمریکا و دیگران سعی میکنند
احساس خود کم بینی را در ملت به وجود آورند

