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 اساسنامه

 متن پیام فرمان تشکیل بسیج دانشجو و طلبه توسط حضرت امام خمینی (ره)

 حیمحمن الرّرّبسم اهللا ال

در حوادث گوناگون پس از  .ت عزیز و انقالب اسالمی ایران ارزانی شدخداوند تعالی بود که بر ملّ از برکات و الطاف جلیه تشکیل بسیج در نظام جمهوري اسالمی ایران یقیناً
اگر بخواهیم  ولی حقیقتاً ؛، کشور و انقالب اسالمی را بیمه کردندطلبیهاي فراوانی که با ایثار و خلوص و فداکاري و شهادت، بودند نهادها و گروهپیروزي انقالب خصوصا جنگ

 .، چه کسی سزاوارتر از بسیج و بسیجیان خواهند بودس حق و اسالم را ارائه دهیمکاملی از ایثار و خلوص و فداکاري و عشق به ذات مقدّ  مصداق

و شهیدان دهد. بسیج مدرسه عشق و مکتب شاهدان هاي آن بوي بهار وصل و طراوت یقین و حدیث عشق میبه و درخت تناور و پرثمري است که شکوفهبسیج شجره طیّ
، یافتگان آناند. بسیج میقات پابرهنگان و معراج اندیشه پاك اسالمی است که تربیت، اذان شهادت و رشادت سر دادههاي رفیع آندستهگمنامی است که پیروانش بر گل

 .اندلین تا آخرین امضا نمودهاز اوّاند. بسیج لشکر مخلص خداست که دفتر تشکل آن را همه مجاهدان نشانی گرفتهنام و نشان در گمنامی و بی

ام . من خواهم تا با بسیجیانم محشور گرداند، چرا که در این دنیا افتخارم این است که خود بسیجیخورم و از خدا میمن همواره به خلوص و صفاي بسیجیان غبطه می 
آمریکا و شوروي  اندیشی این است که تصور کنیم جهانخواران خصوصاًبزرگترین ساده کنم چه در جنگ و چه در صلحت بزرگوار ایران و مسئولین عرض میبه همه ملّ اً مجدد

صلی اهللا علیه و  -دي . در نهاد و سرشت امریکا و شوروي کینه و دشمنی با اسالم ناب محمّاي نباید از کید دشمنان غافل بمانیماند؛ لحظهاز ما و اسالم عزیز دست برداشته
تی که در خط اسالم ناب ح شویم . ملّها به سالح پوالدین صبر و ایمان مسلّها و جلوگیري از سیل آفتها و فتنهباید براي شکستن امواج طوفانزند. موج می -م سلّ آله و
نظامی و دفاعی الزم را پرستی و تحجرگرایی و مقدس نمایی است، باید همه افرادش بسیجی باشند و فنون و مخالفت با استکبار و پول -صلی اهللا علیه و آله  -دي محمّ

  بسیجی رتفکّ دلنشین نواي کشوري بر اگر ،خالصه کالم .تی سربلند و جاوید است که اکثریت آن آمادگی الزم رزمی را داشته باشدبدانند، چرا که در هنگامه خطر، ملّ
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 باید بسیج. ماند حادثه منتظر باید لحظه هر واال از آن دور خواهد گردید؛ خوارانمع دشمنان و جهانط چشم شد، اندازطنین
 طلبه و دانشجو بسیج ها،لتشکّ ترینازضروري یکی امروز. دهد ادامه خود کار به خاطر اطمینان و قدرت با و گذشته مثل

توان خود در مراکزشان از انقالب و اسالم دفاع کنند و فرزندان  تمام با باید هادانشگاه دانشجویان و دینی علوم ابطلّ. است
باشند. امروز دانشگاه و حوزه از هر محلی بیشتر  "نه شرقی و نه غربی "ام در این دو مرکز، پاسدار اصول تغییرناپذیر بسیجی

شوروي در آن دو محل حساس نفوذ حاد و یگانگی احتیاج دارند. فرزندان انقالب به هیچ وجه نگذارند ایادي امریکا و به اتّ
هاي اصیل اسالم ه و دانشگاه باید چهارچوب. حوزه علمیّپذیرد. مسائل اعتقادي بسیجیان به عهده این دو پایگاه علمی استکنند. تنها با بسیج است که این مهم انجام می

، چرا که بسیج تنها م در فکر ایجاد حکومت بزرگ اسالمی باشند و این شدنی استدي را در اختیار تمامی اعضاي بسیج قرار دهند. باید بسیجیان جهان اسالناب محمّ
هاي مقاومت را در تمامی جهان به وجود آورد و در مقابل شرق و غرب ایستاد. شما در جنگ تحمیلی نشان دادید که با مدیریت ، باید هستهمنحصر به ایران اسالمی نیست

هاي شماست و مسئولین تنها ، انقالب اسالمی در جهان نیازمند فداکاريجهان نمود. شما باید بدانید که کارتان به پایان نرسیده است توان اسالم را فاتحصحیح و خوب می
و آزادي رسید.  آمیز توام با صلحشود به زندگی مسالمتتوانند به تمامی تشنگان حقیقت و صداقت اثبات کنند که بدون امریکا و شوروي میبا پشتوانه شماست که می

دانم که اگر بوسم و میمن دست یکایک شما پیشگامان رهایی را می .شود که ریشه ضدانقالب در تمامی ابعاد از بیخ و بن قطع گرددها موجب میحضور شما در صحنه
، سقوط در دام دو ابرقدرت فلت از ایجاد ارتش بیست میلیونیکنم که غکید میأ. بار دیگر تمسئولین نظام اسالمی از شما غافل شوند، به آتش دوزخ الهی خواهند سوخت

کنم و از دعاي خیر براي این فرزندان با وفاي اسالم غفلت نخواهم نمود. ر میاز فرماندهان عزیز آن تشکّ . من از تمامی بسیجیان خصوصاًجهانی را به دنبال خواهد داشت
به اوطانشان بازگرداند  م و جانبازان عزیز را شفا و اسرا و مفقودین عزیز را سالماًمتنعّ -الم علیهم السّ -ري اهل بیت جواخداوند شهداي عزیز و گمنام بسیج را به نعمت هم

 .هستند بیفزاید -ارواحنا لمقدمه الفدا  -دمی که پیروان اسالم عزیز و حضرت بقیه اهللا االعظم رس و مو هر روز بر عظمت و شوکت این نهاد مقدّ 
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