تاریخچه بسیج دانشجویی:

دس تبسیخ دٍم آرسهبُ  769:ثٌیبى گزاس خوَْسی اسالهی ایشاى حؿشت اهبم خویٌی (سُ) قی پیبهی ػبسفبًِ ،سٍضٌگشاًِ ٍ تَام ثب آیٌذُ
ًگشی دلیك کِ کِ هٌجؼث اص ثیٌص ػویك ایطبى ثَد فشهبى تطکیل ثسیح داًطدَ ٍ قلجِ سا ثِ ػٌَاى یکی اص ؾشٍسی تشیي تطکل ّب
غبدس ًوَدًذ ٍ ؾوي دسخَاست دفبع اص اًمالة ٍ اسالم دس هشاکض داًطگبّی ٍ حَصٍی خَاستبس پبسذاسی اص اغَل تغییش ًبپزیش ((ًِ ضشلی
ٍ ًِ غشثی ضذًذ)) ٍ ؾوي دػَت ثِ اتحبد ٍ یگبًگی حَصُ ٍ داًطگبُ چطن اًذاص ایدبد حکَهت ثضسگ اسالهی ٍ فتح خْبى تَسف اسالم
سا فشاسٍی هط تبلبى ٍ سّشٍاى اسالم ًبة هحوذی (ظ) لشاس دادًذ  .حؿشت اهبم (سُ) تطکیل ثسیح داًطدَ ٍ قلجِ سا ثش ػْذُ ثسیح
هستؿؼفیي سپبُ پبسذاساى ًْبدًذ  .ثؼذ اص سحلت ثٌیبًگزاس خوَْسی اسالهی سّجش هؼظن اًمالة حؿشت آیت اهلل خبهٌِ ای (هذظلِ
الؼبلی) ًیض حوبیت ّوِ خبًجِ خَد سا اص ثسیح داًطدَیی اػالم ًوَدًذ ٍ آى سا اص ؾشٍسیبت داًستِ ٍ ّوَاسُ ثب سٌّوَدّبی اسصًذُ
خَدضبى هتَلیبى ایي ًْبد همذس سا ساٌّوبیی کشدُ ٍ هی کٌٌذ.
پس اص تػَیت ضَسای ػبلی اًمالة فشٌّگی اص سیضدّن دی هبُ  7691هشکض ثسیح داًطدَیی تْشاى تبسیس ضذ ٍ هسَلیت تطکیل دفبتش
ثس یح سا دس داًطگبّْب ػْذُ داس گشدیذ  .ثب ضکل گیشی لبًًَی ثسیح داًطدَیی دس داًطگبُ ّب ثشاسبس تَاى ثبالی هتکی ثش ایوبى
داًطدَیبى ثسیدی ،ثسیح داًطدَیی ثِ سشػت دس ایي هحیف همذس تطکیل ٍ گستشش یبفت  ٍ .ثذیي سبى فشصًذاى خویٌی کجیش (سُ)
کِ افتخبس ثسیدی ثَدى آًْب پی ش سفش کشدُ سا ثشای خَد هَّجتی ثضسگ هی ضوشدًذ .آغبص گش حشکت ثٌیبدیٌی ضذًذ کِ سسبلت آى اص
سَی ثٌیبًگزاس خوَْسی اسالهی ایشاى ٍ ًَیذ دٌّذُ فتح سٌگش ّبی کلیذی خْبى اسالم تَسف اسالم ًبة هحوذی (ظ) ثِ ػْذُ ایطبى
ًْبدُ ضذُ ثَد .ساّی کِ سّجش فشصاًِ اًمالة اسالهی حؿش ت آیت اهلل الؼظوی خبهٌِ ای (هذ ظلِ الؼبلی) ًیض ثش تذاٍم آى تبکیذ ًوَدُ ٍ
هْش تبییذ صدًذ اص ایي سٍ ثِ هٌظَس تحمك آسهبًْب ٍ اسصضْبی اًمالة اسالهی ٍ ؾشٍست تسشیغ دس حشکت اسالهی کشدى داًطگبُ ّب ٍ هشاکض
آهَصش ػبلی ٍ ًیض اضبػِ تفکش ثسیدی ثِ ٍیژُ اص سبل  76:7ثِ ثؼذ هَافمت ًبهِ ّبیی ثیي ًیشٍّبی همبٍهت ثسیح ثب ٍصاست فشٌّگ ٍ
آهَصش ػبلی دس هَسخِ  ،76:8/:/76داًطگبُ آصاد اسالهی دس هَسخِ ٍ ٍ 76:9/7/58صاست ثْذاضت ،دسهبى ٍ آهَصش پضضکی دس تبسیخ
 76:9/7/7:ثِ اهؿبء سسیذ کِ قشفیي دس آى ًسجت ثِ تمَیت ٍ گستشش فؼبلیت ّبی ثسیح داًطدَیی دس داًطگبُ ّب ٍ هشاکض آهَصش
ػبلی تػشیح کشدُ ٍ خْت تحمك آى اػالم آهبدگی ًوَدًذ پس اص قی دٍسُ اٍلیِ ایدبد ٍ سضذ سخت افضاسی دس ثسیح داًطدَیی ّ ،وت
داًطدَیبى ثسیدی ػالٍُ ثش تَسؼِ کوی هؼكَف ثِ افضایص ّش چِ ثیطتش کیفیت ٍ تحَل ًشم افضاسی گشدیذ.
دس سبل  76:9خ وؼی اص داًطدَیبى ثسیدی داًطگبُ تْشاى تَفیك دیذاس ثب همبم هؼظن سّجشی (هذظلِ الؼبلی) سا کست ًوَدُ ٍ ؾوي
ثیبى ثیٌص ّبً ،گشش ّب ٍ سٍضْبی خَد دغذغِ ّبی خَیص سا هؼشٍؼ داضتٌذ  .سّجش هؼظن اًمالة دس ایي دیذاس غویوی ٍ هؼٌَی
فشهبیطبت ثسیبس هْوی سا ثیبى فشهَدًذ کِ سشآغبص تحَلی ثٌیبدیي دس ثسیح داًطدَیی ثِ ٍیژُ دس ػشغِ ّبی فشٌّگی ٍ سیبسی گشدیذ
 .سبل  76:1یکی دیکش اص سشفػل ّبی تحَلی ثسیح داًطدَیی آغبص ضذ ،دس ایي سبل ضشکت کٌٌذگبى دس ًْویي ًطست سبالًِ ثسیح
داًطدَیی سشاسش کطَس تَفیك دیذاس ثب همبم هؼظن سّجشی (هذظلِ الؼبلی)سا یبفتِ ٍ ؾوي ثیبى دیذگبّْبی خَیص ،ثِ استوبع سخٌبى
گْشثبس ایطبى ضبهل سٌّوَدّب ٍ تبییذ سٍیکشدّبی اػالم ضذُ ثسیح داًطدَیی ًبیل آهذًذ اص اٍاخش ّوبى سبل فؼبلیت ّبی خذی هجتٌی
ثش سٍیکشد آیٌذُ ًگش ٍ استشاتژیک آغبص ضذ کِ ثحوذاهلل هٌدش ثِ تغییشات ثیٌطیً ،گشضی ،سٍضی ٍ سبختبسی دس ایي تطکل گشدیذ.

دانشجوي بسیجی در کالم امام خامنه اي(مذ ظله العالی)

الف) بسيج دانشجويي؛ تشکل دانشجويي نه نظامي
« ثسیح یک تطکل دٍ ثؼذی است .یک اتػبل ثِ هحیف داًطدَیی ٍ داًطگبُ ٍ یک اتػبل ثِ سپبُ داسد .سپبُ چیست؟ آیب سپبُ غشفب یک
سبصهبى ًظبهی است؟ ًِ ،سپبُ ًوبد همبٍهت اًمالثی ٍ ضدبػبًِ است( )...سپبُ فشاتش اص یک سبصهبى ًظبهی است .سپبُ هدوَػِ ای است کِ
ثشای همبٍهت ،ثشای هدبّذت ،ثشای ّوبى حشف ّبیی کِ ضوب اهشٍص دس داًطگبُ ثشای آى ّب دسس هی خَاًیذ ،اص صهیي حبغلخیض اًمالة
اسالهی سٍئیذ )...(.حبال ثب ایي دٍ ثؼذ ،ضوب سپبّی ّستیذ یب داًطدَ ٍ تطکل داًطدَیی؟ پبسخ ایي است کِ ضوب ًظبهی ًیستیذ .ضوب
داًطدَ ٍ یک تطکل داًطدَیی ّستیذ( .)...الجتِ هي ثالفبغلِ هی گَین ًظبهی ثَدى ثِ ّیچ ٍخِ ًمكِ ؾؼف ًیستً .ظبهی ثَدى افتخبس
است .هٌتْی ضوب دس هحیف داًطدَیی ایي افتخبس سا ًذاسیذ».
ب) شاخص هاي دانشجوي بسيجي
 -7هیذاى داسی ػشغِ ّبی حیبتی ٍ اسبسی صًذگی
«ث سیح یؼٌی ثِ غحٌِ آهذى ٍ ثِ هیذاى آهذى .چِ هیذاًی؟ هیذاى چبلص ّبی حیبتی ٍ اسبسی( .)...ایي هیذاى ّب ،هیذاى فکش ٍ داًبیی ٍ
تَلیذ ػلن است .هیذاى چبلص ّبی گًَبگَى ثشای خجشاى ػمت هبًذگی است )...(.دس ایي چبلص ّب ،چبلص داًبیی ٍ ػلوی ّست ،چبلص
تَلیذ فکش ّست ،چبلص س بصًذگی ٍ خذهت سسبًی ثِ هشدم ّست ،چبلص دفبع سیبسی ّست ،چبلص تْبخن سیبسی ّست ،چبلص دفبع
ًظبهی ّست».
 -5پیطتبصی
« ثسیح ثبیذ خلَتش اص ّوِ ٍاسد ػلن ثطَد ،ضوب ثبیذ ثشٍیذ ػشغِ ّبی ػلوی سا ،ػشغِ ّبی في آٍسی ساًَ ،آٍسی ّبی ػلوی ٍ آفبق ضٌبختِ
ًطذُ ػلن سا تػشف کٌیذ».
 -6ػذالت قلجی
« ثسیدی ػذالت قلت است .ػذالت قلجی ثِ ایي ًیست کِ اًسبى سٍ دس سٍی کسی ثبیستذ ٍ ثگَیذ تَ ػذالت قلت ًیستی ًِ ،ایي سبص ٍ
کبس داسد .ثبیذ خبهؼِ ثِ ًمكِ ای ثشسذ کِ سیبست ّبی ػذالت قلجبًِ دس آى قشاحی ضَد».
 -7احسبس «غبحت خبًِ» داضتي ًسجت ثِ کطَس
«ثسیح یؼٌی آى ػٌػش دلسَصی کِ کطَس سا هتؼلك ثِ خَد ٍ آیٌذُ سا ٍاثستِ ثِ تالش خَد هی داًذً ،گشاى است ،چَى غبحت خبًِ
است».
ج) ثسیح داًطدَیی ٍ ًیبصّبی اسبسی آى
 -7فکش ،تحلیل ٍ سٍضي ثیٌی
« ثسیح داًطدَیی ًیبصّبیی داسدً .یبصّبی اغلی ٍ ػٌػشی ٍ اسبسیً .یبص اٍلص ثِ فکش ٍ تحلیل ٍ سٍضي ثیٌی است .فکش ،تفکش ٍ اًذیطِ
پشداصی -یب ثِ لَل ضوبّب کبس تئَسیک -دس صهیٌِ هسبئل اسالم ،دس صهیٌِ هسبئل اًمالة ،دس صهیٌِ هسبئل ثیي الوللی ٍ دس صهیٌِ هسبئل
خبسی».
 -5خْبد ػلوی
«یک ًیبص دیگش ػجبست است اص خْبد ػلوی .خْبد ػلوی ثشای ضوب الصم است .ثبیذ دس هیذاى ّبی ػلن ٍاسد ضَیذ».
 -6اخالق ٍ هؼٌَیت

« یکی اص ًیبصّبی ػوذُ ضوب هسألِ اخالق ٍ هؼٌَیت است )...(.سؼی تبى ایي ثبضذ کِ گٌبُ ًکٌیذ .فشائؽ سا ثب ضَق ٍ سغجت اًدبم ثذّیذ.
اص یبد خذا غفلت ًکٌیذ .ثب لشآى اًس پیذا کٌیذ .دس هحیف ّبی گًَبگَى کِ ثب ّوذیگش ّستیذ ،سؼی کٌیذ ثِ دیٌذاسی ٍ هؼٌَیت یکذیگش
کوک کٌیذ .ضوب ثِ یک هؼٌب ضجیِ هب قلجِ ّب ّستیذ؛ هشدم اص قلجِ ّب اًتظبس ثیطتشی داسًذ ،اص ثسیح ّن اًتظبس ثیطتشی داسًذ».
 -7اتبق فکش
« اص خولِ ًیبصّبی ضوب هدوَػِ اًذیطِ ٍسص است .یک هدوَػِ فکشی دسست کٌیذ».
د) بسيج و راهبردهاي آن
َّ -7ضیبسی تَأم ثب ػذم هحبفظِ کبسی
«هحبفظِ کبس ًطَیذ ٍ ّوَاسُ داًطدَ ٍ ثسیدی -ثِ ّوبى هؼٌبی هثجت ٍ پشخَى ٍ پشتپص -ثبلی ثوبًیذ .الجتِ دًجبلِ ایي کِ هی گَین
«هحبفظِ کبس ًطَیذ» ،ایي است کِ «ٍلی َّضیبس ّن ثبضیذ» )...(.گبّی اٍلبت دضوي کبس سا ثِ گًَِ ای تشتیت هی دّذ کِ حشف حمی اص
صثبى یک ًفش غبدس ضَد! دضوي ًبحك ٍ ثبقل است ،پس چشا هی خَاّذ ایي حشف حك اص صثبى آى ضخع غبدس ثطَد؟ چَى هی خَاّذ
پبصل خَدش سا کبهل کٌذ .ایٌدب حشف حك سا ًجبیذ صد .پبصل دضوي سا ًجبیذ کبهل کشد».
ً -5گبُ فشاخٌبحی ثِ پذیذُ ّبی سیبسی ،اختوبػی ٍ فشٌّگی
« هكبلت سا اص ثبال سش خكَـ سیبسی ٍ خٌبح ثبصی ّب دیذىّ ،وبى چیضی است کِ هي اص داًطدَی ثسیدی تَلغ داسم .ثسیح داًطدَیی
دس ػیي آى کِ یک تطکل ًظن یبفتِ ٍ ثشخَسداس اص سبصهبًذّی است ًِ ،دس خٌبح ّبی سیبسی ّؿن ٍ حل هی ضَد ٍ ًِ خَد سا سلیت
سبصهبى ّبی داًطدَیی هتؼبسف هی ضوشد».
 -6تَخِ ّوضهبى ثِ ظبّش ٍ ثبقي
« ثِ ػوك ّب تَخِ کٌیذ ٍ آى سا ثكلجیذ .اص ظَاّش ّن دست ًکطیذ .ایي خكبست کِ کسی خیبل کٌذ یب تَّن کٌذ کِ ثبیذ ثبقي سا دسست
کشد ،ظبّش هْن ًیستً .خیشّ ،ویي ظبّش ،اًسبى سا ثِ ٍادی ّبی گًَبگَى هی کطبًذ .ظبّش دیٌی ،ظبّش اسالهی ،پبی ثٌذی ثِ تؼجذ
دیٌیّ ،ویي هدبلس دػبّ ،ویي هدبلس تَسل ثِ ائوِ (ػلیْن السالم) الصم است ،هٌتْب ّوِ ایي ّب سا ثب داًبیی ّوشاُ کٌیذ».
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