بسيج لشكر مخلص خداست كه دفتر تشكل آن را همه مجاهدان از اولين تا آخرين امضا نمودهاند.

فصل اول :مفهوم بسيج
جوشش از متنملت

قواى مسلحى كه وﻻدت او پس از انقﻼب و پيروزى آن بود و ارتشش تازهاز زير سلطه مستشاران امريكايى و فرماندهان ستمشاهى نجات پيداكرده و از رژيم طاغوتى به رژيم اسﻼمى انسانى انتقال
يافتهاند ،و سپاهپاسدارانش و بسيجش از متن ملت برخاسته و تازه تفنگ به دست گرفتهو دانشگاههاى نظامى آنچنان نديدهاند و از ابزار جنگىِ كامل برخوردارنبوده ،و تمام اسباب ظاهرىِ ضعف در
آن موجود بوده است و تنها ايمانبه خداوند و عشق به شهادت در راه اسﻼم و روح ايثار و فداكارى ،ابزارنبرد نابرابر اينان بود ،و در ظرف قريب به يك هفته آنچنان قواى عظيمشيطانى را در هم
كوبيد و آنچنان طومار ارتش مجهز برخوردار از آرايشرادرهم پيچيد كه فوج فوج قواى دشمن با همه تجهيزات ،تسليم يافرارى و يا مقتول گرديدند٦١ /١ /٢٩ .

بسيج يعنى مردم

اگر مردم نبودند نمىتوانستيد
اين جنگ را اداره بكنيد ،اين
شك ندارد .مردم اداره كردند،
يعنى اين سپاه مردمند ،اين
بسيجيها مردمند ،ارتشهم امروز
مردم است٦٢ /٦ /٧ .

فعاليت گروههاى مردمىبراى اهداف اسﻼم

بعد از انقﻼب يك گروههايى پيدا شدند و يك جمعيتهايى كه نظير اينهادر تاريخ گمان ندارم سابقه داشته باشد .همين گروه امداد و كميته امداد ،من نشنيدهام
كه در يك كشورى يك همچو كميتهاى باشد كه همّتشانصرف رسيدگى به فقرا و مستمندان و دهقانانى كه در دور افتادهشهرها قرار گرفتهاند و محرومان
جامعه و همين طور نهادهاى ديگر ازقبيل پاسدار ،كميته و امثال اينها ،بسيج ،اينها يك نوآوردهايىاست كه به بركت اسﻼم و تعهد ملت ما به اسﻼم پيدا شده
است و بيسابقهاست .بيسابقه است كه به مجرد اينكه انقﻼب مىشود يك عدهاى به نامپاسدار ،يك عدهاى به نام كميته ،يك عدهاى به نام بسيج براى
امنيتداخلى و مرزها از خود مردم جوشش كنند؛ و بيسابقه است كه در يككشورى خود مردم و خود علما و مؤمنين يك كميتهاى به اسم كميتهاىبراى امداد
داشته باشند كه همّشان اين باشد كه فقرا و مستمندان را درسراسر كشور رسيدگى كنند و امداد كنند .اينها بركات اسﻼم است٦٢ /٢ /١٨ .

هر جوان ،مهيا براى دفاع
قضيه بسيج همان مسألهاى است كه در صدر اسﻼم
بوده است .وقتىجنگ مىشد ،طوايف مختلف
مىآمدند و به جنگ مىرفتند و اينمسأله جديدى

نيست و در اسﻼم سابقه داشته است .و چون مقصد
مااسﻼم است ،بايد هر جوانى يك نيرو باشد براى

دفاع از اسﻼم .و همه مردم و هركس در هر شغلى

كه هست مهيا باشد براى جلوگيرى از كفر والحاد و
هجوم بيگانگان٦٤ /١ /٢٥ .

بسيج ،شجره طيبه

بسيج شجره طيبه و درخت تناور و پرثمرى است كه شكوفههاى آن بوىبهار وصل و طراوت يقين و حديث عشق مىدهد٦٧ /٩ /٢ .

بسيج ،مدرسه عشق

بسيج مدرسه عشق و مكتب شاهدان و شهيدان گمنامى است كهپيروانش بر گلدستههاى رفيع آن ،اذان شهادت و رشادت سردادهاند٦٧ /٩ /٢ .

بسيج ،ميقاتپابرهنگان

بسيج ميقات پابرهنگان و معراج انديشه پاك اسﻼمى است كه تربيتيافتگان آن ،نام و نشان در گمنامى و بىنشانى گرفتهاند٦٧ /٩ /٢ .
بسيج ،در انديشه امام خمينى »س« ،متن ،ص١٣١ -١٢٩:

سابقه تاريخىبسيج
قضيه بسيج همان مسألهاى است كه در صدر اسﻼم بوده است .وقتى جنگ مىشد،
طوايف مختلف مىآمدند و به جنگ مىرفتند و اينمسأله جديدى نيست و در اسﻼم
سابقه داشته است  ...در كشور ما وقتىمسأله ،مسأله اسﻼم و فداكارى در راه اسﻼم
است ،مردم همه حاضرند ،چون مردم ما مىدانند در صدر اسﻼم خود پيغمبر و ائمه
آنطورفداكارى كردند و مسلمين صدر اسﻼم با آن كه عددشان كم بود آنگونهفعاليت كرده
و جنگ كردند .و كشور ما بحمداللﱠه به حسب نوع و اكثريتغالب افراد اين احساس را
دارند كه براى اسﻼم و كشورشان خدمت كنند٦٤ /١ /٢٥ .

فصل دوم :تاريخچه بسيج

اجتماع مستضعفين عليه ديكتاتورها
حضرت موسى مردم را آگاه كرد و بيدار كرد ،و با آن بيدارى به فرعونحمله كرد و آن
كارهايى كه كرد .خود پيغمبر ما؛  ...هم شبانى كرده استهم از همين توده مردم ،از همين
توده طبقه سه بوده است .و از اول كهقيام كرده بر ضد قلدرها ،بر ضد ديكتاتورها -كه در آن
زمان درجزيرةالعرب عبارت از قريش بودند و يك طوايف ديگر -بر ضد آنها قيامكرده؛ نه
اينكه آنها اين را آوردند روى كار تا مردم را اغفال كنند! اين مردم را آگاه كرده و رفته سراغ
آنها .اگر كسى تاريخ اسﻼم را بداند ،از آن وقتى كه ايشان به مدينه رفتنديك عدهاى از همين
مسلمانها دور ايشان جمع شدند .يك عدهاى از اين ،همين طبقه صالح ،دور ايشان جمع
شدند .اين ]ها[ بىچيز بودند .يكصُفه مسجد رسولاللﱠه -آن هم نه اين صفهها بوده كه شما
ديديد -يكجايى بوده است كه از گِل درست كرده بود؛ عده زيادى از آنهايى كهاصحاب
پيغمبر بودند ،طرفداران پيغمبر بودند ،آنجا مىخوابيدند .هيچاصلًا منزل نداشتند .خود پيغمبر
منزلش آن اتاقهايى بود كه با گِلدرست كرده بودند .آن هم نه يك معمارى ... ،يك ]اتاق
گلى[ بوده است .معذلك پيغمبر همين طبقه سه را ،همين مستضعفين را جمع كرد وجنگها را
با اينها شروع كرد برخﻼف سرمايهدارها و برخﻼف قلدرها وبرخﻼف شتردارها و برخﻼف
قافلهدارها و برخﻼف اينها .دائماً جنگاينها با اين دسته بوده٥٧ /١١ /٣٠ .

مبارزه با كفر و شرك
هر انقﻼب اسﻼمى توى آن يك مطلبى هست ،توى آن يك كُشتنىهست ،يك ناراحتى
هست ،همچو نيست كه خوب ]بدون قربانى باشد[؛ اسﻼم را ما بايد ببينيم اولش چه جور
به دست آمد .اين اسﻼم ،اينپيغمبر اكرم -صلىاللﱠه عليه و آله و سلم -آن وقتى كه
اجتماعات را درستكرد و توانست قيام بكند بر ضد شرك و كفر و بىعدالتيها ،با
چهمصيبتهايى گرفتار بود ،چه جنگهايى كرد و چه كشتههايى داد و خودشچه زحماتى
كشيد و چه جراحاتى برداشت٥٧ /٢ /٢٣ .

بسيج مردم عليه غارتگران
پيغمبر اسﻼم مردم را بسيج كرد؟ همين سرو پا برهنهها را بسيج كرد برضد مشركين،
قتال كرد و جنگها كرد تا مشركين را دماغشان را به خاكماليد ،و عدالت اجتماعى را
ايجاد كرد  ...اصحاب »صُفّه« -كه معروف است -اينها يك عدهاى بودند كه توى
مسجد ،از باب اينكه منزل نداشتند ،توىمسجد مىآمدند روى صفهاى ،روى سكويى
آنجا مىخوابيدند .درجنگهايى كه مىشد ،اينها نداشتند چيزى .يك خرما را-
اينطورمىگويند -يك خرما را اين دهنش مىگذاشت در مىآورد مىداد به او؛ اودهنش
مىگذاشت ،در مىآورد مىداد به او! اينطور بود وضعشان .اينها راپيغمبر بسيج كرد بر
ضد اين سرمايهدارها ،بر ضد اين قدرتمندها ،بر ضداين مشركين كه مردم را غارت
مىكردند٥٨ /٤ /٥ .

اجتماع مستضعفين عليه مستكبرين
به حسب تاريخ -تاريخ اسﻼم هم كه نزديك است به ما ،تاريخ ديگر هم كهمنقول است -كه از اين
طايفه تجهيز مىكردند انبيا مستضعفين را درمقابل مستكبرين؛ نه مستكبرين اينها را درست مىكردند
كهمستضعفين را خواب كنند! اينها مستضعفين را بيدار مىكردند كه بر ضدمستكبرين قيام كنند .قيامهاى
انبيا هميشه اين طورى بوده كه يكى از بين خود اينها ،ازبين خود اين مؤمنين -كه طبقه پايين بودند،
از خود همين مردم پايين -يكى انتخاب مىشد براى اينكه تبليغ كند .و يكى از كارهايش هم اين
بودكه همين جمعيتِ مستضعفِ مقابل مستكبر را تجهيز مىكرد باتبليغاتى كه مىكرد ،مهيﱠا مىكرد،
تجهيز مىكرد بر ضد آنها؛ بر ضدمستكبرين .مستكبرين اينها را براى منافع خودشان درست نمىكردند،
اين مستضعفين بودند كه از ميان آنها يكى پا مىشد و خداوند ]او را[ انتخاب مىكرد و بر ضد
مستكبرين قيام مىكردند .موسى بر ضد فرعون؛ و رسول اكرم بر ضد قريشى كه آن وقت همه چيز
دستشان بود و در آيهاين معنا را مىفرمايد .و اين به مَرْئى و مَنْظَر مردم بوده است كه مطلبى
رانمىشده است كه خﻼفش بگويد نَعُوذُبِاللﱠه .اين مطلبى بوده است كه همه مردم مىدانستند كه پيغمبر
زندگيشچه طور بوده؛ و مادرش در كجا بچه را بزرگ كرد ،در يك بيابانى ،بعد همكه آمده ،هميشه
تحت قدرت اين بزرگها بوده و نمىشده زندگى بكند ودر مكّه در غار مدتى بوده است و هيچ
نمىتوانسته .هميشه آنجا در مكهكه بوده ،تبليغاتشان به طور تقيّه و زيرزمينى بوده .تا وقتى هم كه
آمدندمدينه .مدينه هم آنى كه دور و بر حضرت بود يك دستهاى از همين فقرا ،مستمندها بودند .وقتى
كه ايشان ،مسجد درست كردند ،آن هم نه مثلمسجدهاى ما ،يك مسجدى كه يك ديوارى با چوب
دورش درست كردهبودند ابتدائاً ،و اگر هم يك سايهاى داشت با اين چيزهاى خرما ،با اينعلفهاى
خرما و چوبهاى خرما ،با اين درست كرده بودند و يك جايى همبود كه به آن مىگفتند صُفﱠه .يك
دستهاى از اصحاب پيغمبر اصحابصُفّه هستند؛ يعنى اشخاصى بودند كه خانه نداشتند ،هيچىنداشتند،
مىآمدند توى همين مسجد ،روى همين زمينها .و صُفﱠهاشهم مثل صُفﱠههاى مسجد حاﻻ نبوده است كه
آجر فرش مثلًا باشد ،يا باچيزهاى ديگر درست شده باشد .يك زمينى بوده است قدرى بلندترمثلًا،
جاى آن گِل بوده يا چيز ديگر شايد .اصلًا حصير هم نداشتند .آنوقت آنجا مىخوابيدند و آنجا
زندگى مىكردند .اينها را حضرت بر ضدقريش و آنهايى كه داراى اموال بزرگ بودند و از مستكبرين
بودند ،از اينهاحركت كرد و رفت سركوبى آنها را كرد٥٨ /٤ /٣٠ .

بسيج مردم توسط ائمه
ائمه ما با همان ديد الهى كه داشتند،
مىخواستند كه اين ملتها را با همبسيج
كنند و يكپارچه كنند از راههاى
مختلف .اينها را يكپارچه كنند
تاآسيبپذير نباشند٥٩ /٨ /١٤ .

اسﻼم ،منشأ بسيج مردم
اسﻼم است كه همه قشرها را به هم پيوند مىدهد و
يك همچو بسيجعمومى درست مىكند٥٩ /١١ /٩ .

بسيج مردم عليه فرعون
موسى -عليه السﻼم -كه تفصيل تاريخش در قرآن هم هست و
در ديگركتب آسمانى هم هست ،مﻼحظه مىكنيد كه يك آدمى
بوده است -يكشبانى بوده است ،شبان حضرت شعيب بود-
مدتها با يك عصا مردم را ،همين مردم توده را بر ضد فرعون ،كه
در زمان او بزرگترين قدرت بود ،بسيج كرد ،نه اينكه مردم را
خواب كرد تا فرعون بچاپد آنها را! مردم رابيدار كرد كه فرعون
نچاپد آنها را .عكس آن چيزى كه گفتند ،و جوانهاىما باور
كردند٥٨ /٤ /٥ .

بسيج ،در انديشه امام خمينى »س« ،متن ،ص٩ -٣:

قبل از پيروزى انقﻼب اسﻼمى
آمادگى تجمع مردمبا فرمان فقيه
از رى نوشتند ما پنج هزار نفر با كفن آمادهايم؛ از جاپلق نوشتند ما صدهزار نفريم ،مهياى دستور شماييم؛ از لرستان نوشتند طايفههايى با كفنحاضريم .مردم بيدارند؛ يك مملكت بيدار ،عقب افتاده
است؟ شما خلعسﻼح كنيد ،بياييم در تهران؛ شما بگوييد ما يك اجتماع مىخواهيم درشرق ،ما مىگوييم يك اجتماع مىخواهيم در غرب؛ بياييد قم ،شمابگوييد ما يك اجتماع مىخواهيم در اينجا ،ما
مىگوييم يك اجتماعمىخواهيم در خاك فرج)يكي از محله هاي قم( ،در دو فرسخى؛ شما نزديك ،ما دور .برويدخوزستان ،جاى ديگر ،تا بفهمند ]و[ اين پشتوانه را از دست ندهند .منبه شاه مملكت
نصيحت مىكنم اين قوه را از دست ندهند٤١ /٩ /١١ .
 ١٧شهريور ،تكرار تاريخعاشورا
خاطره تلخ  ١٧شهريور  ٥٧و خاطره تلخ روزهاى بزرگى كه بر امت
گذشتميوه شيرين سرنگونى كاخهاى استبداد و استكبار و جايگزينى
پرچمجمهورى عدل اسﻼمى را به بار آورد .مگر نه آن است كه دستور
ل أَرضٍ كَربَﻼ« بايد سرمشق امت اسﻼمى
آموزنده »كُلﱡ يَومٍ عاشُورا و كُ ﱡ
باشد .قيامهمگانى در هر روز و در هر سرزمين ،عاشورا قيام
عدالتخواهان ،با عددى قليل و ايمانى و عشقى بزرگ ،در مقابل ستمگران
كاخنشين و مستكبرانغارتگر بود و دستور آن است كه اين برنامه سرلوحه
زندگى است درهرروز و در هر سرزمين .روزهايى كه بر ما گذشت
عاشوراى مكرر بود وميدانها و خيابانها و كوى و برزنهايى كه خون
فرزندان اسﻼم در آنريخت ،كربﻼى مكرر .و اين دستور آموزنده ،تكليفى
است و مژدهاى .تكليف از آن جهت كه مستضعفان ،اگر چه با عدهاى قليل،
عليهمستكبران ،گرچه با ساز و برگ مجهز و قدرت شيطانى عظيم،
مأمورندچونان سرور شهيدان قيام كنند .و مژده كه شهيدان ما را در
شمارشهيدان كربﻼ قرار داده است؛ و مژده كه شهادت رمز پيروزى است.
 ١٧شهريور ،مكرر عاشورا و ميدان شهدا ،مكررِ كربﻼ و شهداى ما،
مكررِشهداى كربﻼ و مخالفان ملت ما ،مكررِ يزيد و وابستگان او هستند.
كربﻼكاخ ستمگرى را با خون درهم كوبيد؛ و كربﻼى ما كاخ سلطنت
شيطانىرا فرو ريخت٥٨ /٦ /١٦ .

 ١٥خرداد ،مبدأ بيدارى مردم
در عين حالى كه  ١٥خرداد مصيبت براى ما بود لكن اين موهبت همخداى تبارك و تعالى ،به ما عطا كرد كه مردم
بيدار شدند و لبيك گفتندبه صداى روحانيون .و در همه جا ،در همه مملكت اين نهضت شروع كردو مبدأش از همان
 ١٥خرداد بود٥٩ /٣ /١٤ .

به هم پيوستن ملت و ارتش
روز  ٢٢بهمن روزى بود كه ارتش و ملت به هم پيوستند .و روزى بود كهارتش از طاغوت به اللﱠه برگشت ،و با
تكبير و پشتيبانى امت بر طاغوتغلبه كرد .و اين معنا بايد سرمشق ما باشد در تمام زندگى كه اگر يكملتى همه
قشرهايش با هم بودند و يكپارچه بودند ،هيچ قدرتىنمىتواند در مقابل آنها ايستادگى كند و آسيبى به آنها برساند.
٥٩ /١١ /٢٤

فرمان بسيج براى سركوباشرار
السّاعه خبر رسيد كه در سنندج
»حزب دمكرات« ،آنها ارتشيها
وسازمانهاى آنها را محاصره
كردهاند ،و اگر تا نيم ساعت ديگر
كمك نرسداسلحهها را مىبرند .و
از مسجد سنندج به ما اطﻼع
دادهاند كه حزبدمكرات زنهاى ما
را به گروگان بردهاند .اكيداً به كليه
قواى انتظامى دستور مىدهم به
پادگانهاى مراكز ابﻼغ كنند كه به
قدر كافى به طرفسنندج حركت
كنند ،و با شدت اشرار را سركوب
نمايند .پاسدارانانقﻼب -در هر
محلى هستند -به مقدار كافى به
طرف سنندج و كردستان -با پل
هوايى -بسيج شوند و با شدت،
تمام اشرار را سركوب نمايند.
تأخير -ولو به قدر يك ساعت-
تخلف از وظيفه ،و به شدت تعقيب
مىشود .ازملت ايران مىخواهم كه
مراقب باشند هر يك از مأمورين
تخلف كردندفورى اطﻼع دهند .من
انتظار دارم كه تا نيم ساعت ديگر
از قواى انتظامىبه من خبر بسيج
عمومى برسد٥٨ /٥ /٢٨ .

بعد از پيروزى انقﻼب اسﻼمى
فرمان بسيج براىپاكسازى كردستان
پيرو مسائل پاوه ،گروههاى بسيار زيادى از اطراف و اكناف كشور آمادگى خودرا براى حركت به منطقه و سركوبى اشرار اعﻼم نمودند .من از
مردم غيرتمندو برادران عزيزم تشكر وافر مىكنم .پيرو مسأله سنندج -كه به اطﻼع رسيد وبه قواى انتظاميه دستور بسيج فورى دادم -از قواى
انتظامى اطﻼع رسيد كهاقدام مؤثر و فورى شده است .اكنون مطلع شدم كه اهالى محترم و برادرانغيور كرمانشاه به طور دسته جمعى پياده به
طرف سنندج حركت كردهاند .ضمن تشكر فراوان ،از آنان تقاضا دارم به منازل خود مراجعت كنند .به قواىانتظاميه و سپاه پاسداران دستور اكيد
دادهام كه غائله كردستان را ختمنموده ،و مردم شريف آن منطقه را از دست ضد انقﻼبيون نجات دهند و آنمنطقه را از لوث اشرار خارج و
داخل پاك نمايند٥٨ /٥ /٢٨ .

فرمان تشكيلبسيج عمومى
بايد ما همه قوايمان را مجتمع كنيم براى نجات دادن يك كشورى .بايداگر مسائلى برايمان پيش بيايد ،هر چه هم سخت باشد ،تحمل كنيم ...
من تكرار مىكنم كه بدانيد شما با يك قدرتى مواجه هستيد كه اگر يكغفلت بشود مملكتتان از بين مىرود .غفلت نبايد بكنيد .غفلت نكردنبه
اين است كه همه قوا ،هر چه فرياد داريد سر ]امريكا[ بكشيد .هر چهتظاهر داريد بر ضد آن بكنيد .هر عملى داريد ،عمل مثبت را] ،بر ضد[ آن
كنيد .قواى خودتان را مجهز كنيد .و يك تعليمات نظامى خودتانپيدا كنيد .به دوستانتان تعليم بدهيد .به اشخاصى كه -عرض مىكنم -كه همين
طورى دارند راه مىروند تعليمات نظامى بدهيد .مملكتاسﻼمى بايد همهاش نظامى باشد .تعليمات نظامى داشته باشد .يكى ازابواب فقه ،باب
»رمى« است ،كه تيراندازى است .خوب ،آن وقت تيراندازى بوده ،حاﻻ هم تيراندازى است به يك جور ديگر .در اسﻼم بااينكه »رهان« يعنى
يك ]شرطى[ را بگذارند براى چيزى ،كه نظيرقماربازى مىشود حرام است ،براى رمى حرام نيست .براى اسبدوانىحرام نيست» .سبق و رمايه«
يكى از مسائل فقه است .براى اينكه همهبراى همه افراد مستحب است كه سوارى را ياد بگيرند .حاﻻ اتومبيلسوارى را ،رانندگى را ياد بگيرند.
و براى همه مستحب است كهتيراندازى را ياد بگيرند .فنون جنگى را ياد بگيرند .اگر يك ملت كه همه جوانهايش مجهز باشند به همين جهازى
عﻼوهبر جهاز دينى و ايمانى كه دارند ،مجهز به جهازهاى مادى هم باشند ،سﻼحى هم باشند و ياد گرفته باشند ،همچى نباشند كه يك
تفنگىدستشان آمد ندانند با آن چه بكنندش .بايد ياد بگيريد و ياد بدهيدرفقايتان را .جوانها را يادشان بدهيد .و همه جا بايد اين طور بشود كه
يكمملكت بعد از يك چند سالى بشود يك كشورى با بيست ميليون جوانكه دارد بيست ميليون تفنگدار داشته باشد .بيست ميليون ارتش
داشتهباشد .و اين يك همچه مملكتى آسيب بردار نيست .و اﻵن هم الحمدللﱠهآسيب بردار نيست٥٨ /٩ /٤ .

بسيج ،الگوىمستضعفين جهان
اينجانب از ملت شريف ايران و از جوانان برومند كه از بسيج عمومىاستقبال نمودند تشكر
مىكنم .دفاع از اسﻼم و كشور اسﻼمى ،امرىاست كه در مواقع خطر ،تكليف شرعى ،الهى و
ملى است؛ و بر تمام قشرهاو گروهها واجب است در اين موقع حساس كه ملت با دشمنان
سرسخت وابرقدرتها خصوصاً امريكا كه با مداخله جنايتكارانه خودش در طولسلطنت
غاصبانه محمدرضا پهلوى ،ملت ما را از رشد سياسى و فرهنگى و اقتصادى بازداشت ،و
ذخاير اين ملت فقير را به يغما برد ،مواجه است ،اگر غفلت شود و با قدرت و پشتكار در
مقابل دشمنان بشريت خود را مهيانكند ،و با بسيج عمومى كه به خواست خداوند متعال هيچ
قدرتىنمىتواند با آن مقابله كند مهياى دفاع از كشور اسﻼم نشود ،خود را وكشور خود را با
دست خود به تباهى كشانده است  ....من اميدوارم كه اين بسيج عمومى اسﻼمى ،الگو
براىتمام مستضعفين جهان و ملتهاى مسلمان عالم باشد ،و قرن پانزدهمقرن شكستن بتهاى
بزرگ و جايگزينى اسﻼم و توحيد به جاى شرك وزندقه و عدل و داد به جاى ستمگرى و
بيدادگرى و قرن انسانهاى متعهدبه جاى آدمخواران بىفرهنگ باشد٥٨ /١٢ /١ .

تشكيل بسيج ازبركات انقﻼب
تشكيل بسيج در نظام جمهورى اسﻼمى ايران يقيناً
از بركات و الطاف جليه خداوند تعالى بود كه بر
ملت عزيز و انقﻼب اسﻼمى ايران ارزانىشد... .
ملتى كه در خط اسﻼم ناب محمدى -صلىاللﱠه
عليه و آله -و مخالفبا استكبار و پولپرستى و
تحجرگرايى و مقدسنمايى است ،بايد همهافرادش
بسيجى باشند و فنون نظامى و دفاعى ﻻزم را
بدانند٦٧ /٩ /٢ .

بسيج ،مدافع اسﻼم
ما اﻵن كه با قدرتهاى بزرگ دنيا مواجه
هستيم ،حال دفاعى داريم .يعنىما مدافع از
آن چيزهايى كه نهضت ما ،قيام ما براى ما
هديه آورده است ،واز اهداف اسﻼمى و از
كشور اسﻼمى خودمان و از تمام چيزهايى
كهمربوط به اسﻼم و مربوط به كشور است در
حال دفاع هستيم ،و در حالدفاع ،بسيج بايد
عمومى باشد٥٩ /١ /٢٨ .
بسيج ،لبيكگوىخدا
اين پاسدارها را كى رفته دعوتشان كرده كه بياييد
پاسدارى كنيد؟ اينكميتههاى سرتاسر كشور را كى رفته
دعوتشان كند كه بياييد كميتهدرست كنيد؟ اين دانشجو و
دانشمند و نمىدانم اجزاى ديگر اين كشوررا كى رفته
بسيجشان كرده؟ اين بانوان را كى بسيج كرده كه در
همهشئون كشور دخالت مىكنند و دخالت بجايى هم
مىكنند؟ اينها را كسى ]دعوت نكرده[ ،اينها را خدا
دعوت كرده است .اينها لبيك براى خدادارند مىگويند.
٥٩ /٤ /٢١
بسيج الهى ،حافظ كشور
خداى تبارك و تعالى به داد ما رسيد ،به داد كشور ما رسيد ،به داد
ملت مارسيد و شما جوانها را بسيج كرد ،بسيج الهى شما را كرد كه
حفظ كنيداين كشور را و دست رد به سينه تمام شياطين و قدرتمندان
بزنيد و شماپيروز هستيد٦٠ /١٢ /١٨ .

بسيج ،در انديشه امام خمينى »س« ؛ متن ؛ ص٣١ -١٤

فصل سوم :نقش مساجد و جماعات در شكلگيرى بسيج

مسجد ،سنگراسﻼم
اسﻼم مساجد را سنگر قرار داد و وسيله شد از باب اينكه از همينمساجد ،از همين جمعيتها ،از همين جمعات ،از همين جمعهها و جماعات ،همه امورى كه اسﻼم را به پيش مىبرد و قيام را به
پيشمىبرد ،مهيا باشد٦١ /٧ /٢٥ .
مسجد ،مركز امورسياسى
مسجدالحرام و مساجد در زمان رسول اكرم مركز
جنگها و مركزسياستها و مركز امور اجتماعى و
سياسى بوده .اينطور نبوده است كه درمسجد پيغمبر-
صلى اللﱠه عليه وآله -همان مسائل عبادى نماز و
روزهباشد؛ مسائل سياسىاش بيشتربوده .هروقت
مىخواستند به جنگبفرستند اشخاص راوبسيج كنند
مردم را براى جنگها ،از مسجد شروعمىكردند اين
امور را٦٢ /٥ /٢٥ .

مسجد ،ميدانتشكل مردم
مساجد بهترين سنگرها و جمعه
و جماعات مناسبترين ميدان
تشكل وبيان مصالح مسلمين
مىباشند٦٦ /٥ /٦ .

مسجد ،محل بسيج
مسجد محل بسيج بود .بسيج سپاه بود ،اين مسجدها را بايد شما
محكمنگه داريد .نگويند به شما كه ديگر مسجد مىخواهيم چه كنيم؛
ما انقﻼبكرديم؛ ما انقﻼب كرديم مسجد درست كنيم٦٠ /٤ /١٠ .

مسجد ،مركز بسيج نيروها
نماز جمعه وقتى كه بپا مىشد ،در نماز جمعه بسيج مىكردند طوايف رابراى مقابله با دشمنهاى اسﻼم .مسجدها ستاد بود٥٩ /٣ /١٤ .
مسجد ،مركز بسيجعمومى
اين بسيج عمومى ،كه اﻵن در ايران هر وقت كه سپاه پاسداران بگويند ،مردم بسيج مىشوند ،اين دنبال همين معناست كه مسجدها مركز اينمسائل بود٦٠ /٦ /١٨ .
مساجد ،مراكز اعزام
در صدر اسﻼم اينطور نبوده .مسجدها محلى بوده است كه از همانمسجد ارتش راه مىافتاد براى جنگ با كفار و با قلدرها؛ از همان توىمسجد .آنجا خطبه خوانده مىشد ،دعوت مىشدند مردم به
اينكه فﻼن -مثلًا -آدم متعدى در فﻼن جا قيام كرده بر ضد مسلمين يا مال مردم راچپاول مىكند ،قلدرى مىكند ،انحرافات دارد ،و از همان مسجد راهمىافتادند و مىرفتند طرف دشمن٥٧ /٨ /٢٠ .
بسيج ،در انديشه امام خمينى »س« ؛ متن ؛ ص٣١ -١٤

دفاع از اسﻼم و امنيت كشور
دفاع از اسﻼم و معرفى آن
شما جوانان تحصيلكرده در هر جا هستيد وظايف خطيرى
داريد :وظيفهدفاع از اسﻼم كه به عهده هر فرد مُسْلم است؛
وظيفه دفاع از ميهن واستقﻼل آن كه از وظايف حتميه
اسﻼمى است؛ وظيفه شناساندن اسﻼمبزرگ به جوامع
بشرى ،چه از ناحيه طرز حكومت و بسط عدالت آن و چهاز
ناحيه رفتار والى مسلمين با ملت ،و چه از كيفيت معامله
والى بابيتالمال مسلمين .شماها بايد معرفى كنيد اسﻼم را تا
رژيمها وحكومتها بفهمند معنى حكومت و پاسدارى از ملت
را؛ تا جوامع بشرىبدانند اسﻼم چه نحو حكومتى
مىخواهد؛ تا افكار غلطى كه به واسطهعمال استعمار به
جوانهاى ما تحميل شده است تغيير كند .بكوشيد وخود به
احكام اسﻼم عمل كنيد و ديگران را وادار به عمل كنيد،
وپردههاى ضخيمى كه كجروان بر چهره نورانى اسﻼم
افكندهاند برطرفكنيد٨ .مرداد ١٣٤٩

فصل چهارم :اهداف و مأموريتها
فداكارى براىاسﻼم
تقريباً هر روز مواجه هستيم با اين مادرهايى كه
بچههايشان را از دستدادند و اين پدرهايى كه
عزيزانشان را از دست دادند و اين معلولين و
اينمجروحين و اين گرفتاريهايى كه در رژيم سابق
براى ملت ما مهيا شدهبود .ما هر روز تأثرات
زيادى در اين مسائل داريم ،لكن خودمان را
تسليتمىدهيم به اينكه ملت ما به صورت
مجاهدين صدر اسﻼم درآمدند .همان طور كه در
صدر اسﻼم در ركاب رسولاللﱠه و اميرالمؤمنين-
سﻼماللﱠهعليه -عده كثيرى از فرزندان اسﻼم از
دست رفتند ،لكن اسﻼم را حفظكردند .امروز هم كه
ما در يك موقعيتى واقع هستيم كه اسﻼم
روبهروىكفر ايستاده است و احتياج به فداكارى
دارد٥٨ /١٠ /١١ .

دفاع از شهرها ومرزهاى كشور
امروز ،روزى است كه تمام مردم بايد از شهرهاى خود دفاع كنند و بهشهرهاى جنگزده كمك
نمايند .امروز ،روزى است كه بر تمام ملت واجباست با سربازان و پاسداران اسﻼم و ايران
همكارى ﻻزم و نزديك داشتهباشند .امروز ،روزى است كه عشاير عزيز و غيور ما از مرزهاى
كشورشانبايد دفاع نمايند .امروز ،روزى است كه ملت ما بايد دست در دست سپاهو ارتش نجيب
و دلير گذاشته و به دشمنان بفهمانند كه بر فرض محال اگروارد شهرى شدند ،تازه با مردمى
مسلح و جنگجو مواجه خواهند شد كه از وَجَب به وَجَب شهرشان دفاع مىنمايند٥٩ /٧ /٥ .

دفاع از حيثيت ملت
جوانان عزيزم كه چشم اميد من به شماست ،با
يك دست قرآن را و با دستديگر ،سﻼح را
برگيريد و چنان از حيثيت و شرافت خود دفاع
كنيد كه قدرتتفكر توطئه عليه خود را از آنان
سلب نماييد .چنان با دوستانتان رحيمباشيد كه
از ايثار هر چه داريد نسبت به آنان كوتاهى
ننماييد٥٩ /١ /١ .

مراقبت از امور ،وظيفه همه قواى مسلح
قواى انتظامى ما ،ارتش ما ،ژاندارمرى ما ،سپاه پاسداران ما ،اينها وهمين طور بسيج
ملى ما ،بسيج اسﻼمى ما ،اينها بايد هميشه مراقبباشند .رفت و آمدهاى مشكوك را
در نظر داشته باشند و اگر ديدند اطﻼعبدهند به مراكزى كه بايد اطﻼع بدهند .در عين
حالى كه بايد تماممراقبتها را بكنند و تمام رفت و آمدهاى مشكوك را تحت نظر
بگيرند ،درعين حال قلبشان مطمئن باشد به اينكه اين قلب تا متوجه به
خداستآسيبى نخواهد ديد٥٩ /٦ /٤ .

نظام دفاعى و گسترش اسﻼم

دفاع از اسﻼم وادامه راه شهدا
من به همه بازماندگان شهدا -كه بايد بگويم همه ايران بازماندگان اينشهدا هستند -تسليت عرض مىكنم .ما از خدا هستيم ،ما هرچه داريم
ازاوست .از خود هيچ نداريم و آنچه كه هديه مىكنيم به اسﻼم ،هديهاىاست كه از خداى تبارك و تعالى به ما مرحمت شده است و ما امانتها را بهاو
برمىگردانيم و اين امانتها با پاكى و سرفرازى به سوى خداى تبارك وتعالى شتافتند و موجب سرافرازى ملت و مظلومين جهان واقع شدند .آنها
پيشقدم شدند و همه اشخاصى كه در جبههها و پشت جبههها از  ١٥خرداد به اين طرف به سوى حق تعالى شتافتند ،موجب سرفرازىملت ما و
مظلومين جهانند .آنچه مهم است براى ما اين است كه ما چهبايد بكنيم .آنها خدمت خودشان را به اسﻼم كردند و آن وقت خداىتبارك و تعالى
مقدر فرمود به خدمت او شتافتند .مهم براى ما اين است كه ما به تكليفمان عمل بكنيم .به آنچه خداىتبارك و تعالى فرموده است عمل بكنيم .پيش
كسانى كه به خدا ارتباطدارند ،شهادت عزيزان مطرح نيست ،خدمت عزيزان مطرح است .آنهاخدمت خودشان را كردند و براى اين ملت
سرمايههايى بودند كه از دسترفت ،لكن راهى كه آنها رفتند بايد ما هم با هوشيارى آن راه را تعقيبكنيم٦٠ /٤ /١١ .

يارى رساندن بهسازمان اطﻼعات
ملت ما امروز تكليفش اين است كه تمام افراد ،تمام افراد ملت ،چشم وگوششان را باز كنند و رفت و آمدهاى آنها
را كنترل كنند .اگر نشسته ملتكه براى او پاسدارها فقط ،كميتهها فقط ،دولت فقط ،انجام وظيفه بدهد ،اين اشتباه
است .همه افراد اﻵن موظفند به اينكه اين مسائل را تعقيبكنند .اين خرابكارهايى كه در گوشهها خزيدهاند و مشغول
خرابكارىهستند  ....امروز مثل سابق نيست كه ملت به حساب نيايد و يك دولتجائرى سر كار باشد كه بخواهد
همه استفادهها را خودش ببرد و ملت راكنار بگذارد .امروز روزى است كه شما همه با هم مىخواهيد اين كشور رابه
سعادت برسانيد و از دست قدرتهاى فاسد بيرون كنيد .امروز بايد همه شما سازمان اطﻼعات باشيد ،از اجزاى
سازماناطﻼعات باشيد .همه ماها مكلفيم كه اگر از اين خرابكارها كسى را يافتيم  -و بايد هم دنبال اين باشيم كه
بيابيم اينها را -معرفى كنيم تا قواىانتظامى و نظامى بگيرند و تحويل دادگاهها بدهند و محاكمه بشوند .محاكمهها هم
بايد محاكمات عادﻻنه باشد ،بر طبق موازين شرعى باشد ،ننشينيد تا اينكه اينها خرابكارى را توسعه بدهند .اينها
اجيرند كه اينخرابكاريها را هرچه مىتوانند توسعه بدهند و در هر جاى از كشور يكشلوغى به كار بياورند ،يك
خسارتهايى وارد كنند به خيال اينكه ملتكمكم خوف پيدا بكند و اين مسير خودش را رها كند ،حاﻻ كه مسير
رهاشد و ملت ديگر ترسيد و كنار نشست ،آنها وارد ميدان بشوند ،حكومت رااز بين ببرند و مجلس را از بين ببرند و
يك مجلس و يك حكومت بهصورت اسﻼمى و در باطن آن نحوى كه خود آنها مىخواهند و امريكامىخواهد .ما
نبايد بنشينيم و تماشاچى باشيم .ما بايد فعاﻻنه عملبكنيم .اگر شهيد داديم فعاليتمان بيشتر بشود .آنهايى كه شهيد
دادندفعاليتشان بيشتر بشود؛ براى اينكه از دست دادند يك افراد با ارزشى را وبايد دنبال كنند تا پيدا بكنند آن
اشخاصى كه اين جنايتها را كردند ومىكنند٦٠ /٤ /١١ .
بسيج ،در انديشه امام خمينى »س« ،متن ،ص٤٢-٣٤:

حفظ اسﻼم ازبزرگترين طاعات
شما عزيزان و جوانان بزرگوار بايد بدانيد كه حفظ و حراست اسﻼم
وكشور اسﻼمى و دين حق از بزرگترين طاعاتى است كه از صدر عالم
تاكنون انبياى معظّم و اولياى بزرگ -صلوات اللﱠه عليهم اجمعين -در
راه آنكوشش جانفرسا نموده و از هيچ فداكارى دريغ ننمودهاند و
تربيت وتعليم و تعلم فنون نظامى در راه اين هدف ارزندهترين
ارزشهاست ،و تاشما جوانان بيدار و ساير قشرهاى ملت بزرگ با اين
شور و شعور درصحنه حاضريد به كشور و جمهورى اسﻼمى آسيبى
نخواهد رسيد .شما ملت معظّم كه مىخواهيد از دين خدا دفاع كنيد و
نگهبان كشورولى اللﱠه اﻻعظم -ارواحنا لمقدمه الفداء -باشيد ،مطمئن
باشيد كه دستقدرت خداوند قادر بر سر شما سايه افكنده و عنايات
غيبى شامل حالشماست و ش ّر اشرار و توطئههاى شرق و غرب را
خنثى خواهدفرمود ٦٠ /٩ /٤ .بسيج ،در انديشه امام خمينى »س« ،متن ،ص٦١ :

دفاع براى حفظ جمهويت اسﻼم

اذناب امريكا بايد بدانند كه شهادت در راه خدا مسألهاى نيست كه بشودبا پيروزى يا شكست در صحنههاى نبرد
مقايسه شود .مقام شهادت ،خود اوج بندگى و سير و سلوك در عالم معنويت است .نبايد شهادت را تااين اندازه به
سقوط بكشانيم كه بگوييم در عوض شهادت فرزندان اسﻼمتنها خرمشهر و يا شهرهاى ديگر آزاد شد .تمامى اينها
خياﻻت باطلمليگراهاست .ما هدفمان باﻻتر از آن است .مليگراها تصور نمودند ماهدفمان پياده كردن اهداف بينالملل
اسﻼمى در جهان فقر و گرسنگى است .ما مىگوييم تا شرك و كفر هست ،مبارزه هست .و تا مبارزه هست ،ما هستيم.
ما بر سر شهر و مملكت با كسى دعوا نداريم .ما تصميم داريمپرچم »ﻻ اله الّا اللﱠه« را بر قلل رفيع كرامت و بزرگوارى
به اهتزاز درآوريم .پس اى فرزندان ارتشى و سپاهى و بسيجىام ،و اى نيروهاى مردمى ،هرگز از دست دادن موضعى را
با تأثر و گرفتن مكانى را با غرور و شادىبيان نكنيد كه اينها در برابر هدف شما به قدرى ناچيزند كه تمامى دنيادر
مقايسه با آخرت .پدران و مادران و همسران و خويشاوندان شهدا ،اسرا ،مفقودين ،ومعلولين ما توجه داشته باشند كه
هيچ چيزى از آنچه فرزندان آنان بهدست آوردهاند كم نشده است .فرزندان شما در كنار پيامبر اكرم و ائمهاطهارند.
پيروزى و شكست براى آنها فرقى ندارد .امروز روز هدايتنسلهاى آينده است .كمربندهاتان را ببنديد كه هيچ چيز
تغيير نكردهاست .امروز روزى است كه خدا اينگونه خواسته است .و ديروز خدا آنگونهخواسته بود .و فردا انشاءاللﱠه
روز پيروزى جنود حق خواهد بود .ولىخواست خدا هر چه هست ما در مقابل آن خاضعيم .و ما تابع امر خداييم؛ و به
همين دليل طالب شهادتيم .و تنها به همين دليل است كه زير بارذلت و بندگى غيرخدا نمىرويم .البته براى اداى تكليف
همه ما موظفيمكه كارها و مسائل مربوط به خودمان را به بهترين وجه و با درايت و دقتانجام دهيم .همه مىدانند كه ما
شروع كننده جنگ نبودهايم .ما براىحفظ موجوديت اسﻼم در جهان تنها از خود دفاع كردهايم .و اين ملتمظلوم ايران
است كه همواره مورد حمله جهانخواران بوده است؛ واستكبار از همه كمينگاههاى سياسى و نظامى و فرهنگى و
اقتصادىخود به ما حمله كرده است٦٧ /٤ /٢٩ .

مهيا شدن براى فداكارى
سپاه بيست ميليونى كه خود را مجهز نمودهاند امروز براى
فداكارى اسﻼم مهيا باشند كه در موقع لزوم از كشور اسﻼمى
خود دفاع كنند؛ و ازاين مانور احمقانه كه به امر خداى قادر
شكست خورد ،هراسى به خودراه ندهند كه حق با ما و خدا
پشتيبان ملت مسلمان است٥٩ /٢ /٥ .

راندن مزدوران ازكشور
بر قواى مسلح اسﻼمى ،از ارتش ،سپاه ،بسيج و ساير قواى
نظامى وانتظامى تا نيروهاى مردمى در جبهه و پشت جبهه
است كه چون سيلىخروشان مزدوران جبهه را از كشور
اسﻼمىشان برانند و ايران عزيز را ازاين خس و خاشاكها پاك
نمايند ،و بدانند كه نيروى ايمان پيروزاست٦٠ /٦ /٢٧ .
سعى در تعليمجوانان
بسيج مستضعفان -كه سالروز آن را به ملت ايران و جوانان
متعهد و مؤمنتبريك مىگويم -در تعليم و تربيت به جوانان و
نوجوانان مساعى جميلهخود را روز افزون كند٦٠ /٩ /٤ .

حفظ جمهورى اسﻼمى
به ملت عزيز ايران توصيه مىكنم كه نعمتى كه با جهاد عظيم خودتان وخون جوانان برومندتان به دست آورديد همچون عزيزترين امور قدرشرا بدانيد و از آن حفاظت و پاسدارى نماييد و در راه
آن ،كه نعمتى عظيمالهى و امانت بزرگ خداوندى است كوشش كنيد و از مشكﻼتى كه در اينصراط مستقيم پيش مىآيد نهراسيد كه إن تَنْصروااللﱠه يَنْصُرْكم و يُثَبﱢتْاقدامَكم) .محمد (٧ /و در
مشكﻼت دولت جمهورى اسﻼمى با جان و دل شريك ودر رفع آنها كوشا باشيد ،و دولت و مجلس را از خود بدانيد ،و چونمحبوبى گرامى از آن نگهدارى كنيد٦٨ /٣ /١٥ .
بسيج ،در انديشه امام خمينى »س« ،متن ،ص٤٢-٣٤:

ضرورت آمادگى دفاعى

نيرومندى در علم وعمل
من از آنچه تاكنون به همت مردان و
زنان با شرف و رزمنده شده است،
اميد آن دارم كه در بسيج همه جانبه
آموزش نظامى و عقيدتى و اخﻼقىو
فرهنگى با تأييد خداوند متعال موفق
شوند ،و دوره تعليمات وتمرينهاى
عملى نظامى و پارتيزانى و چريكى را
شايسته ،و به طورى كهسزاوار يك
ملت اسﻼمى بپاخاسته است ،به پايان
رسانند .بكوشيد تا هر چه بيشتر
نيرومند شويد در علم و عمل ،و با
اتكال بهخداى قادر ،مجهز شويد به
سﻼح و صﻼح؛ كه خداى بزرگ با
شماست؛ ودست قدرتى كه قدرتهاى
شيطانى را در هم شكست پشتيبان
جامعهالهى است٥٨ /١٢ /١ .

ضرورت تجهيز وفراگيرى فنوننظامى
قواى خودتان را مجهز كنيد .و يك تعليمات نظامى خودتان پيدا كنيد .بهدوستانتان تعليم بدهيد .به اشخاصى كه -عرض مىكنم -كههمين طورى دارند راه
مىروند تعليمات نظامى بدهيد .مملكت اسﻼمىبايد همهاش نظامى باشد .تعليمات نظامى داشته باشد .يكى از ابوابفقه ،باب »رمى« است ،كه تيراندازى
است .خوب ،آن وقت تيراندازىبوده ،حاﻻ هم تيراندازى است به يك جور ديگر .در اسﻼم با اينكه »رهان« يعنى يك ]شرطى[ را بگذارند براى چيزى،
كه نظير قماربازى مىشودحرام است ،براى رمى حرام نيست .براى اسبدوانى حرام نيست» .سبق ورمايه« يكى از مسائل فقه است .براى اينكه همه براى
همه افراد مستحباست كه سوارى را ياد بگيرند .حاﻻ اتومبيل سوارى را ،رانندگى را يادبگيرند .و براى همه مستحب است كه تيراندازى را ياد بگيرند.
فنونجنگى را ياد بگيرند .اگر يك ملت كه همه جوانهايش مجهز باشند به همين جهازى عﻼوهبر جهاز دينى و ايمانى كه دارند ،مجهز به جهازهاى مادى
هم باشند ،سﻼحى هم باشند و ياد گرفته باشند ،همچى نباشند كه يك تفنگىدستشان آمد ندانند با آن چه بكنندش .بايد ياد بگيريد و ياد بدهيدرفقايتان
را .جوانها را يادشان بدهيد٥٨ /٩ /٤ .
تعليم نظامى براىمواقع اضطرارى
]اسﻼم[ در بعد نظامى ،به همه كسانى كه صﻼحيت دفاع از كشور را دارندبراى مواقع اضطرارى تعليم نظامى مىدهد؛ و در اين مواقع
بسيجعمومى اختيارى و احياناً اجبارى مىكند٦٤ /٥ /٢٥ .
آماده براى دفاع از كشور
اينجانب اولًا به ملت ايران هشدار مىدهم كه خود را مهيا كنند واسلحههاى خود را آماده كنند و به حال آماده باش باشند ،كه اگر
خداىنخواسته محتاج به بسيج عمومى شد و امر به جهاد مقدس عمومى دادهشد ،فوراً به ميدان رفته و از دين خدا و كشور اسﻼمى دفاع
نمايند٥٩ /٧ /٢٧ .
تشكيل بسيججهانى مسلمين
راستى اگر بسيج جهانى مسلمين تشكيل شده بود ،كسى جرأت اينهمهجسارت و شرارت را با فرزندان معنوى رسول اللﱠه -صلىاللﱠه عليه و آله
وسلم -داشت؟ ٦٧ /٤ /٢٩
بسيج عمومى
انشاءاللﱠه ،آن بسيج عمومى كه براى يادگرفتن باشد ،هم تعليمات دينىو ياد گرفتن قرآن و كتاب و هم تعليمات نظامى و اينها ،يك كشور نظامى بشود؛
نظامى -الهى .يك همچو كشورى كه اينطور شد ،ديگر كسى به آنطمع نمىكند؛ براى اينكه مىداند ضررش بيشتر از نفعش است٦١ /٩ /٢٨ .

بسيج محروميتزدايى

بسيج عليه فقر ومحروميت
برادران و خواهران دلير و مبارز -ايّدهماللﱠه تعالى ،اينك به مرحله حساسى از دوران انقﻼب اسﻼمى خود رسيدهايم .دوران سازندگى ،دورانى كه بايد
از ثمرات انقﻼبمان مردم محروم وستمديده ايران بهرهمند شوند؛ دورانى كه بايد شكوه نظام عدل اسﻼمىرا لمس كنيد؛ دورانى كه همه بايد دست به
دست هم بدهيم تا ريشه فقرو استضعاف را بركنيم .شما مردم شريف ايران در جريان مبارزه بااستعمار و استثمار پيروزى بزرگى به دست آورديد و
توانستيد با اتكال بهخداى متعال و وحدت كلمه و مشاركت همه قشرها بر طاغوت زمان غلبهكنيد و پشت ابرقدرتها را بلرزانيد .اكنون نيز با خوديارى
و همكارى براىمبارزه عليه فقر و محروميت بسيج شويد ،و با تأييد الهى به نجات مردممستضعف كمر همت ببنديد٥٨ /١ /٢١ .

بسيج خانهسازىبراى محرومان
اينجانب حسابى به شماره  ١٠٠در تمام شعب بانك ملى افتتاح كرده و ازهمه كسانى كه توانايى دارند دعوت مىكنم كه براى كمك
به خانهسازىبراى محرومان به اين حساب پول واريز كنند .و در هر محل از بين افرادصالح و مورد اعتماد ،گروهى حداقل مركب
از سه نفر از مهندسان وكارشناسان شهرسازى و خانهسازى و يك نفر روحانى و يك نماينده دولت انتخاب شوند تا با صرفهجويى
و دقت كامل خانههاى ارزان قيمتىبسازند و در اختيار محرومان قرار بدهند ،و در اين طرح به هيچ وجه پولىدر برابر خريد زمين
پرداخت نشود .من اميدوارم همه كسانى كه زمينهاى وسيعى در اختيار دارند به اينامر مهماسﻼمى -انسانى كمك كنند ،و زمينها را
در مناطق مرغوب قابلسكونت در اختيار اين طرح بگذارند .و نيز هركس كه توانايى دارد ،درتأمين انواع مصالح ساختمانى به اين
خدمت اسﻼمى كمك و نيروى كار وكارگرى به طور وسيع به كار افتد ،و دولت نيز تصميمات ﻻزم را در تأمينآب و برق و
اسفالت و وسايل اياب و ذهاب و مدرسه و درمانگاه و ديگر نيازمنديهاى عمومى فراهم سازد .بنياد مستضعفين نيز بايد به كمك
اين طرح بشتابد و از اموالمصادره شده خاندان پهلوى و اطرافيانش در اين طرح استفاده شود .ونيز دولت بايد در طرحهاى
اساسى و درازمدت خود براى حل اين مشكلدر سطح عموم طرحهايى تهيه كند؛ و اكنون اين يك تجربه تازه از بسيجنيروى ايمان
جامعه در راه تعاون اسﻼمى و مبارزه با محروميت است كهملت با توفيق الهى بايد از آن نيز سرفراز درآيد .من با كمال تواضع از
ملت عزيز در اين امر حياتى استمداد مىكنم وسﻼمت و سعادت همگان را خواستارم٥٨ /١ /٢١ .

بسيج ،در انديشه امام خمينى »س« ،متن ،ص٤٥-٩٨ :

بسيج سوادآموزى

فرمان مبارزه با بيسوادى
ملت شريف ايران ،شما مىدانيد كه در رژيم گذشته آنچه بر ملت مبارزايران سايه افكنده بود ،عﻼوه بر ديكتاتورى و ظلم ،تبليغات بىمحتوا وهيچ را همه چيز
جلوه دادن بود .ملتى كه در همه ابعاد از حوايج اوليهمحروم بود وانمود مىشد كه در اوج ترقى است .از جمله حوايج اوليهبراى هر ملت كه در رديف بهداشت
و مسكن بلكه مهمتر از آنهاست آموزش براى همگان است .معاﻷسف كشور ما وارث ملتى است كه از ايننعمت بزرگ در رژيم سابق محروم؛ و اكثر افراد
كشور ما از نوشتن وخواندن برخوردار نيستند ،چه رسد به آموزش عالى .مايه بسى خجلتاست كه در كشورى كه مهد علم و ادب بوده و در سايه اسﻼم
زندگىمىكند كه طلب علم را فريضه دانسته است ،از نوشتن و خواندن محرومباشد .ما بايد در برنامه دراز مدت ،فرهنگ وابسته كشورمان را به
فرهنگمستقل و خودكفا تبديل كنيم .و اكنون بدون از دست دادن وقت و بدونتشريفات خسته كننده ،براى مبارزه با بيسوادى به طور ضربتى و بسيجعمومى
قيام كنيم تا انشاءاللﱠه در آينده نزديك هر كس نوشتن و خواندنابتدايى را آموخته باشد .براى اين امر ،ﻻزم است تمام بيسوادان براىيادگيرى و تمام
خواهران و برادران باسواد براى ياد دادن بپاخيزند ،ووزارت آموزش و پرورش با تمام امكانات بپاخيزد و از قرطاسبازى وتشريفات ادارى بپرهيزد .برادران
و خواهران ايمانى ،براى رفع ايننقيصه درد آور بسيج شويد و ريشه اين نقص را از بُن بر كنيد .تعليم وتعلم ،عبادتى است كه خداوند تبارك و تعالى ما را بر
آن دعوت فرمودهاست .ائمه جماعات شهرستانها و روستاها مردم را دعوت نمايند و درمساجد و تكايا ،باسوادان نوشتن و خواندن را به خواهران و برادران
خودياد بدهند و منتظر اقدامات دولت نباشند ،و در منازل شخصى ،اعضاىبيسواد را تعليم كنند و بيسوادان از اين امر سرپيچى نكنند .من از ملتعزيز اميد
دارم كه با همت واﻻى خود ،بدون فوت وقت ،ايران را به صورتمدرسهاى درآورند ،و در هر شب و روز و در اوقات بيكارى يكى -دوساعت را صرف اين
عمل شريف نمايند٥٨ /١٠ /٧ .
)  .(1قرطاس به معناى كاغذ ،و قرطاسبازى يعنى كاغذبازى و معناى مجازى آن ،معطل كردن مردم در اداراتاست.

بسيج سازندگى كشور

همه بايد گروه امداد باشيم
ما همه بايد گروه امداد باشيم .اسﻼم همه مردم را به رعايت يكديگردعوت فرمودهاند :كُلﱡكُم رَاعٍ و همه ما مسئوليم و كُلﱡكُم مَسؤول همه بايدرعايت اشخاصى كه با آنها تناسب داريد،
رعايت همه ملت را بكنيم ،وهمه بايد از لشكر اسﻼم باشيم و از گروه امداد٥٨ /٣ /٦ .

بسيج همگانى براىآبادانى ايران
اﻵن هم دولت در صدد اين است كه به طور گسترده در همه جا مشغولبشوند به پاكسازى ،و مشغول بشوند به كار .كه همين امروز هم پيامش راما خواهيم داد به همه ملت ،كه جهاد سازندگى يك كارى
است كه بايدبشود ،و همه ملت ،همه مردم موظفند كه در كار شركت كنند؛ و اگر با همهملت اين كار شروع بشود ،ايران بعد از چندى يك ايران آباد انشاءاللﱠهخواهد بود٥٨ /٣ /٢٦ .

حمايت از دولت و قواى مسلح

دستور حمايت ازقواى مسلح
من از شما خواستارم كه به دولت كمك
كنيد ،به ژاندارمرى كمك كنيد وفقط اين
نباشد كه منتظر باشيد دولت همه كارها را
بكند؛ دولتنمىتواند همه كارها را انجام
بدهد .شماها بايد پشتيبانى كنيد ،هم
ازارتش ،هم از ژاندارمرى و هم از قواى
انتظامى و كﻼنتريها؛ و همه با همجلو
مفسدهجويان را بگيريد٥٨ /١ /٢٢ .

پشتيبانى ملت ازقواى مسلح
من متواضعانه از ملت عزيز
مىخواهم كه پشتيبانى خود را
از قواى مسلحادامه داده و
كشور عزيز اسﻼمى را با
حمايت بيدريغ خود از آسيب
دهرنگاه داريد٥٩ /١٢ /٢٩ .

ملت ،حامى قواى مسلح
و در اين سال دولت از ملت است ،ملت از دولت .در سال قبل قواىانتظامى از ما جدا بودند و با
ملت به صورت دشمن عمل مىكردند؛ و اگردر بين آنها كسانى بودند طرفدار ملت ،نمىتوانستند
اظهار وجود كنند ،و امسال قواى انتظامى ،ارتش ،ژاندارمرى و شهربانى در آغوش ملتاند .ملت از
آنهاست ،و آنها از ملت .آنها با صداقت خدمت به ايران و خدمت بهاسﻼم و خدمت به جمهورى
اسﻼم و خدمت به ملت مىكنند ،ملت باصداقت از آنها پشتيبانى مىكند .امروز مثل صدر اسﻼم ،كه
لشكر اسﻼماز خود مردم بود و در آغوش مردم بود ،ارتش اسﻼمى امروز در آغوشمردم است و از
خود مردم است .آنها بايد از ايران و از اسﻼم و از ملتپشتيبانى كنند ،و ملت بايد از آنها پشتيبانى
كند .اساس استقﻼل مملكت بر ارتش است؛ بر نيروهاى زمينى و هوايىاست؛ لكن ارتشى كه متكى
به ملت باشد ،ارتشى كه از خود ملتباشد٥٨ /٤ /١٩ .

ضرورت حمايتمردم از قواى مسلح
همان طورى كه ارتش ما و سپاه پاسداران ما
و بسيج ما و عشاير ما درجبههها مشغول دفاع
از اسﻼم هستند -و خداوند تأييدشان كند ،آنها
را وهمه ملت ما بايد پشتيبانى از آنها بكنند ...
تكليف ملت هم اين است كه باتمام اين
چيزهايى كه براى حفظ اسﻼم مشغول هستند،
ارتش و سپاه وهمه اين قواى مسلح كه در
جبههها مشغول فعاليت هستند ،با آن هواىگرم
و آن ناگواريها ،اينها ]را[ كمك كنند ،همه
پشتيبان باشند و اظهاركنند پشتيبانى خودشان
را به اينها ،روح بدهند به اينها٦٠ /٤ /١٠ .

حمايت مردم ،عامل تقويت قواىمسلح
تكليف اشخاصى كه در پشت جبهه هستند ،تكليف
آنها هم همين استكه با آنها همراهى كنند .اگر
يك قواى مسلحهاى ببيند كه ملت با اوست،
پشتيبان اوست فعاليتش چندان برابر خواهد شد.
شما بايد افهام كنيدبه آنها كه ما پشتيبان شما
هستيم و هستيد٦٠ /٤ /١١ .
كتاب بسيج ،در انديشه امام خمينى »س«٩٩-١٠٨،

بازدارندگى و خنثىسازى توطئهها

اخﻼص در تمامامور
اميد است با تحصيل اخﻼص در همه امور ،چه تعليم وتعلم و تقويتفرهنگ اسﻼمى و آموزش كافى فنون مختلف نظامى ،و چه در راه
بسيجتودههاى مظلوم و مستضعف جهان بر ضد استكبار جهانخوار تا قطعطمع آنان نه تنها از كشورهاى اسﻼمى كه از همه ممالك تحت
ستمجهان و چه در راه تقويت هر چه بيشتر بسيج براى حراست از اسﻼمبزرگ و ايران عزيز و با صبر و شكيبايى در اين مقاصد بزرگ ،اين
خدمتگرانقدر را رنگ الهى داده واز عبادات بزرگ قرار دهند٦٣ /٨ /٣٠ .

جلوگيرى از كفر و الحاد
چون مقصد ما اسﻼم است ،بايد هر جوانى يك نيرو باشد براى دفاع ازاسﻼم .و همه مردم و هركس در هر شغلى كه هست مهيا باشد براىجلوگيرى از كفر و الحاد و هجوم بيگانگان٦٤ /١ /٢٥ .
تعليم نظامى براىمواقع اضطرارى
]اسﻼم[ در بعد نظامى ،به همه كسانى كه صﻼحيت دفاع از كشور را دارندبراى مواقع اضطرارى تعليم نظامى مىدهد؛ و در اين مواقع بسيجعمومى اختيارى و احياناً اجبارى مىكند٦٤ /٥ /٢٥ .

يادگيرى روشهاىدفاع
اگر دفاع بر همه واجب شد ،مقدمات دفاع هم بايد عمل بشود ،ازآن جمله قضيه اينكه ترتيب نظامى بودن ،يادگرفتن انواعنظامى بودن را براى آنهايى كه ممكن است .اين طور نيست
كهواجب باشد بر ما كه دفاع كنيم و ندانيم چه جور دفاع كنيم ،بايد بدانيم چه جور دفاع مىكنيم .البته در آن محيطى كه شماتعليم نظامى مىبينيد بايد محيط صحيح باشد ،محيط
اسﻼمىباشد ،همه جهات عفاف محفوظ باشد ،همه جهات اسﻼمى محفوظ باشد٦٤ /١٢ /١١ .
مجهزشدن براىدفاع
ملت ايران توجه بكند كه امروز روزى است كه بايد مجهز بشود تا اين جرثومه فساد را از بُن درآورد٦٦ /١ /٢٥ .
)  .(1منظور ،رژيم بعثى عراق است.

تقويت بنيه دفاعىكشور
در هر شرايطى بايد بنيه دفاعى كشور در بهترين وضعيت باشد .مردم ما ،كه در طول سالهاى جنگ و مبارزه ابعاد كينه و قساوت و عداوت دشمنانخدا و خود را لمس كردهاند ،بايد خطر تهاجم
جهانخواران در شيوهها وشكلهاى مختلف را جديتر بدانند .و فعلًا چون گذشته تمامى نظاميان ،اعم از ارتش و سپاه و بسيج در جبههها براى دفاع در برابر شيطنتاستكبار و عراق به مأموريتهاى خود
ادامه دهند٦٧ /٤ /٢٩ .

آمادگى رزمى ،موجب سربلندى
ملتى كه در خط اسﻼم ناب محمدى -صلىاللﱠه عليه و آله -و مخالف بااستكبار و پولپرستى و تحجرگرايى و مقدسنمايى است ،بايد همهافرادش بسيجى باشند و فنون نظامى و دفاعى ﻻزم را بدانند،
چرا كه درهنگامه خطر ملتى سربلند و جاويد است كه اكثريت آن آمادگى ﻻزمرزمى را داشته باشد٦٧ /٩ /٢ .
حضور در صحنه
واجب است پيشكسوتان جهاد و شهادت در همه صحنهها حاضر وآماده باشند٦٧ /٦ /٢٦ .

بسيج ،در انديشه امام خمينى »س« ،متن ،ص٧٣ -٦٨:

بسيج ،لبيكگوىخدا

اين پاسدارها را كى رفته دعوتشان كرده كه بياييد
پاسدارى كنيد؟ اينكميتههاى سرتاسر كشور را كى
رفته دعوتشان كند كه بياييد كميتهدرست كنيد؟ اين
دانشجو و دانشمند و نمىدانم اجزاى ديگر اين
كشوررا كى رفته بسيجشان كرده؟ اين بانوان را كى
بسيج كرده كه در همهشئون كشور دخالت مىكنند و
دخالت بجايى هم مىكنند؟ اينها را كسى ]دعوت
نكرده[ ،اينها را خدا دعوت كرده است .اينها لبيك
براى خدادارند مىگويند٥٩ /٤ /٢١ .

سازماندهى جنود خدا

مسلماً روح و پيام حج چيز ديگرى غير از اين نخواهد بود كه
مسلمانان ،هم دستورالعمل جهاد با نفس را بگيرند و هم برنامه
مبارزه با كفر و شركرا .به هر حال اعﻼن برائت در حج،
تجديد ميثاق مبارزه و تمرين تشكلمجاهدان براى ادامه نبرد با
كفر و شرك و بتپرستها است و به شعار همخﻼصه نمىشود كه
سرآغاز علنى ساختن منشور مبارزه و سازماندهىجنود خداى
تعالى در برابر جنود ابليس و ابليسصفتان است و از اصولاوليه
توحيد به شمار مىرود٦٦ /٥ /١٦ .

فصل پنجم :تشكيل بسيج ازبركات انقﻼب

ضرورت تقويتبسيج

اميد است با تحصيل اخﻼص
در همه امور  ...در راه تقويت
هر چه بيشتربسيج براى
حراست از اسﻼم بزرگ و
ايران عزيز و با صبر و
شكيبايى دراين مقاصد بزرگ،
اين خدمت گرانقدر را رنگ
الهى داده و از عباداتبزرگ
قرار دهند٦٣ /٨ /٣٠ .

بسيج الهى ،حافظ كشورخداى تبارك و تعالى به داد ما
رسيد ،به داد كشور ما رسيد ،به داد ملت مارسيد و شما
جوانها را بسيج كرد ،بسيج الهى شما را كرد كه حفظ
كنيداين كشور را و دست رد به سينه تمام شياطين و
قدرتمندان بزنيد و شماپيروز هستيد٦٠ /١٢ /١٨ .

تشكيل بسيج در نظام جمهورى اسﻼمى
ايران يقيناً از بركات و الطاف جليه خداوند
تعالى بود كه بر ملت عزيز و انقﻼب اسﻼمى
ايران ارزانىشد ... .ملتى كه در خط اسﻼم
ناب محمدى -صلىاللﱠه عليه و آله -و
مخالفبا استكبار و پولپرستى و
تحجرگرايى و مقدسنمايى است ،بايد
همهافرادش بسيجى باشند و فنون نظامى و
دفاعى ﻻزم را بدانند٦٧ /٩ /٢ .

تشكيل بسيججهانى مسلمين

راستى اگر بسيج جهانى مسلمين
تشكيل شده بود ،كسى جرأت
اينهمهجسارت و شرارت را با
فرزندان معنوى رسول اللﱠه-
صلىاللﱠه عليه و آله وسلم-
داشت؟٦٧ /٤ /٢٩

بسيج در جهاناسﻼم
ما بايد در جنگ اعتقادىمان بسيج بزرگ سربازان اسﻼم را در جهان بهراه اندازيم٦٧ /٤ /٢٩ .
بسيج ،در انديشه امام خمينى »س« ،متن ،ص٩٧ -٩٢:

