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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اشاره:

تحت  ۲۱/۳/۹۹آن هچ شیپ رو دارید متن کامل سخنرانی دکتر ابن الدین حمیدی جانشین سازمان بسیج اساتید می باشد هک رد اترخی 

تحلیل سازمان شبکه ملی قدرت رنم عنوان فلسفه وجودی 
رد دااگشنه اه اریاد شده است. نظر هب اهمیت این مطالب معاونت ربرسی و 

رب آن شد ات این متن را رد اختیار مدریان و اعضای شبکه ملی قدرت رنم قرار دهد. امید است با اراهئ نقطه نظرات سازنده خود این 

تحلیل                                                                                                                                                                                                   معاونت را رد اراهئ محتوای رپباررت یاری فرمادیی. 
 معاونت ربرسی و 

 شبکه ملی قدرت نرم؛ 

 چیستی، چرایی و چگونگی 

 بسیج ؟ وطیفه سازمان چیست سیاسی عرصه در بسیج استادی جنبش اصلی منشاء

 چه  شویم حذف اگر و هستیم کاره چه کشور در ما چیست ؟ کشور در اساتید

 که باید به آن پاسخ بدهیم. است اساسی سوال یک ؟ این افتدمی اتفاقی

 در حاکمیت تا کندمیکمک  اجتماعی جنبش یک عنوان به بسیج فلسفه اساساً 

 را ماموریت های خود  و شود حاضر صحنه در نحو بهترین به اسالمی جمهوری
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 گاهی است گری مطالبه گاهی است تسهیل گری گاهی کردن کمک این دهد انجام

هل   باید گاهی را اسالمی جمهوری در حاکمیت کشتی این . ما است دعوا هم

 آن به باید گاهی و کنیم دعوا آن با باید گاهی و کنیم کاری روغن باید گاهی بدهیم

 آمدیم ما کند حکومت تواند می اسالم که بدهیم نشان آمدیم . ما کنیم چالش

 . بیفتد اتفاق این که کنیم کمک

 و حقوقدانان پزشکان کارگری تا گرفته آموزی دانش از دارد مختلفی اقشار بسیج 

 در اینها از کدام هر ماموریت و ، کارکرد نقش هستند اساتید هم اقشار آن از یکی

 شاید باشد تحصن به الزم جایی یک اگر است متفاوت اصلی مأموریت آن

 چه باید ما دهند انجام نتوانند اساتید ولی دهند انجام را کار این بتوانند دانشجویان

 ؟. کنیم کار

 ما بیاوریم صحنه به را علمی ظرفیت همین باید ما هستیم علمی ظرفیت دارای ما 

 برای حوزه دو در اساتید ظرفیت از ما بگیریم کمک خودمان ذاتی ظرفیت از باید

 خواستیم : کمک استادی جنبش

  پژوهش و علم- ۱ 

  بصیرت -2

 داشته اختیار در وفور به و راحتی به اقشار سایر که نیست این دو موضوع چیزهایی

 وارد من دارد را خودش های ماموریت علمی محترم معاونت علمی حوزه در باشند
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 صحبت میخواهیم است جلسه این خاص که بصیرتی حوزه در اما شوم نمی فضا این

 . کنیم

یعنی ؟  چه یعنی بشود استفاده اساتید بصیرتی بسیج ظرفیت از گوییم این که می

 متغیر و اصلی تم موضوع نرم قدرت ؟ موضوع دهیم انجام کاری چه خواهیممی

 علی امیرالمومنین.  میکشند را زحمتش دوستان که است سازمانی کار این وابسته

 را پیامبرانی تعالی باری خداوند فرمایند نهج البالغه می  اول خطبه در السالم علیه

 میدان به را آن شده بسته شان فطرت در که را میثاقی آن انسانها تا فرستاد متواتر

 شان فطرت در که میثاقی این جمله از اندکرده فراموش که را هایینعمت  بیاورند

 بیاورند را اینها ایم گذاشته ودیعه به بشر در را که عقلی مخازن دفینه ها و تا هست

 . کنند استفاده آن از صحنه در و بیرون

 انتظار اساتید از حتماً ولی است داده بشر همه به تعالی باری خداوند را عقل 

 اصلی بردار دو که کردم عرض بیاوریم صحنه به را این چگونه است بیشتری

 های حل راه کشف یعنی علمی ماموریت -۱ است بسیجی استادی جنبش ماموریت

 بصیرت در . بصیرت– 2 حکمرانان از آنها مطالبه و علم ادبیات و زبان با پیشرفت

 دولت در حکمرانی های شاخصه .ببینید  دوستان ما کنیم کار چه خواهیممی

 و سازی تصمیم فرایند بر مستمر نظارت ماموریت داریم شاخص ما داریم را اسالمی

 کنیم جستجو دائم داریم ماموریت داریم را نظام کارگزاران کلیه گیری تصمیم

 های سازی تسویه فرایند روانه را حسی مان  ابزارهای را ذهنمان اسکنرهای

 آن در استان یا شهر آن در شما کنم می عرض تر روشن کنیم نظام کارگزاران
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 مردم برای گیرند می تصمیم شما برای عده یک همیشه هستید که جایگاهی

 آیا هست ؟ انقالب امامین  منویات با منطبق ها تصمیم این آیا گیرند می تصمیم

 ندارد ؟ وجود انحرافی ؟ آیا هست اسالمی جمهوری در حکمرانی نوع با منطبق

 اینجا بفهمد باید کسی چه کند شناسایی را اینها باید کسی چه هست . حتماً

 کسی چه گرفت غلطی تصمیم یک اگر فرماندار یک شهری یک در هست انحراف

 که گرفت غلطی تصمیم اگر شهر یک پرورش و . آموزش بیاید در صدایش باید

 جز بیاید در صدایش باید کسی چه نیست اسالمی انقالب هایارزش با منطبق

 ائمه نیست جدی انتظار دیگران از بسیج استادی ؟ جز به جنبش بسیجی استاد

 کنند می حرکت خودشان های سیاست اساس بر کنندمی را خودشان کار جماعات

 . دهندمی انجام را خودشان کار استان اطالعاتی نظارتی های دستگاه

 نگرش با جمعی یک که است این جنبش تعریف هستیم استادی جنبش یک ما 

 اهداف آن مطالبه دنبال مشخص اهداف مشخص جمعی های ارزش مشخص

 اسالم حکمرانی و و اسالم حاکمیت استقرار ما اهداف هستیم جنبش آن ما هستند

 ما اینجا تردید بدون میشود شروع ایران این از و هستیم این دنبال ما است جهان بر

 کند معیار را فعال هایمان سنسور باید میدان از انحراف گونه هر باشیم شاخص باید

 مدیران و دانشگاه رئیس دانشگاه مدیران دانشگاه شهر یا اگر در یک است اسالم هم

بیاید حاال  در صدایش باید بسیجی استاد گرفتند تصمیم منویات رهبری خالف

 چگونه این کار را انجام دهد ؟ .
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 را انحراف و کرده رصد را این و کرده درست تیم که ما رصدگر بسیجی استاد 

 بدهیم تذکر خطا آن صاحب به اول که کندمی حکم ما دینی کرده منش شناسایی

 این آقا که آن اداره رئیس پیش بروید و بگیرید وقت بدهیم حضوری هم  تذکر

 من نکند درد شما دست گوید می یا دارد اشکال اید گرفته شما که تصمیمی

 اید داده انجام را تکلیف شما اینجا هستم ممنون گفتید که حاال بودم نشده متوجه

 باید حاال کنید می نقش دیگری پیدا شما الحا کند می مقاومت دلیل هر به یا

 کمک به را مردم باید کنید تبدیل عمومی مطالبه و عمومی افکار به را گریمطالبه

 باید باشیم داشته خودمان دنبال را مردم بتوانیم اینکه برای ما بیاورید خودتان

 دانشگاه متن در بسیجی داستا کنیم تقویت را خودمان اجتماعی مرجعیت جایگاه

 او به مردم یعنی باشد داشته اجتماعی مرجعیت که باشد موثر تواندمی وقتی خود

 ما باشند داشته قبول را او کنند گوش را او حرف کنند پیروی او از  کنند تاسی

 از نترسیم وقتی باشیم گو حقیقت و گو واقعیت وقتی باشیم مردم گویای زبان وقتی

 می صورت این در نکنیم عامیانه تعبیر و سیاسی بازی به کاریسیاسی قدرتها وقتی

 رصد و  های ، گروه ما استاد بصیرتی ماموریت . در باشیم محل رجوع مردم  توانیم

 باشد داشته باید حداقل پایش و رصد گروه یک کانون هر و داشت خواهیم پایش

 و سازی تصمیم فرایند دائم که باشد آن عضو تواند می استاد ۳ حداقل گروه این

رصد   دوستان زندگی این حیطه موطن در را نظام اصلی کارگزاران گیری تصمیم

 را بهزیستی استان این در شهر این در بگوییم کرد کار تقسیم توان می کنند

 را پرورش و آموزش  کنند رصد اند خوانده را اجتماعی علوم که حوزه دوستانی

 حوزه کهکسانی را خارجه وزارت کنند رصد و اندخوانده تربیت و تعلیم که کسانی
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 ما حال هر به مرتبط . دوستان را معادن و صنایع کنند رصد اندخوانده سیاسی علوم

 تمام گیری تصمیم و سازی تصمیم فرایند گرنظاره دائم استادی جنبش عنوان به

 و اندازه به موقع به را انحرافات و باشیم خودمان شهر و استان در نظام کارگزاران

 عرض چگونه کنیم حضور اعالم و شویم صحنه وارد عالمانه و هوشیارانه عادالنه

 که طریقی هر به کتبی یا حضوری یا شفاهی تذکر تصمیم صاحب به اول بار کردم

 مطالبه باید حاال نپذیرفت نبود اگر و شده مسئولیت رفع پذیرفت اگر است ممکن

 مرجعیت جایگاه کسب برای ما شود همسو ما با عمومی افکار یعنی شود عمومی

 باشیم مردم گویای زبان و باشیم صحنه در عالمانه و صادقانه باید خودمان اجتماعی

 قبل کردیم احساس را ظلمی اگر و افتاد اتفاق استان در اگر مشکلی ندهیم اجازه و

 صحنه در بسیجی استاد باید بگوید vOA آنکه از قبل بگوید سیبیبی آنکه از

 درستی به را خود نقش آن و بشود وارد صحنه این در هوشیارانه و عادالنه و عالمانه

 بعد ببرند ها رسانه را اسالمی جمهوری آبروی شود تمام کار گذاریم می ما بکند ایفا

 جنبش شأن در انفعال این کنند محکوم را شبکه فالن بیایند بسیجی اساتید

 تصمیم و باشند حاضر صحنه در باید ها استان بسیجی اساتید نیست استادی

 استان هر در اگر ما کنند مدیریت را صحنه و بدهند درست تذکرات بگیرند درست

 خواهیم آدم کشور در نفر ۶۰۰ باشیم داشته دارند را توانایی این که آدمی نفر 2۰

 حرف تصمیم صاحب کردند شناسایی را موضوع کردند رصد اگر افراد این داشت

 به حتماً دارید اختیار در تریبون کلی شما شود می شروع شما گریمطالبه نپذیرفت

 مال تریبون این داد خواهند دقیقه ۱۰ مدت به را جمعه نماز تریبون بسیجی اساتید

 مورد کنید صحبت بروید که دهد می فرصت شما به استان تلویزیون حتماً شماست
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 استان محلی های روزنامه؟  است کسی چه استان در بسیجی استاد از تر تایید

 دارد صاحب هاستون این معموالً داد خواهند شما به را خود 2 صفحه اول ستون

 بزنید حرف تان های کالس در بنویسید بگیرد را ستون این باید بسیجی استاد ولی

 آنجا که زمانی ما شد مواخذه خواهیم  قیامت در بزنید باید را حق حرف من عزیزان

 لذا شود می سوال وفهممان توان از مان مسئولیت از مان علم از شنویم می حاضر

 از ترس نه ترسید نباید چیز هیچ از که کنم می عرض شما به امروز نباشید نگران

 کدام هیچ اینها که فهمم می امروز اجتماعی اعتبار یا جایگاه یا پست دادن دست

 روزی باشید حاضر صحنه در دیدید را انحراف جا هر ندارد ارزش حق حرف برابر در

 مومنین از بخشی شما و است خدا و پیامبر و مومنین مال هم عزت خداست رسان

و عزت  کسی نان مداری حق در گیرد می هم خودش دهد می خودش که هستید

 استان هر در رصد برای را فکری های لجنه این بتوانیم گرما ا شود نمی کسی قطع

 قدرت رصدگر فرد همین یا است گری مطالبه گام که دوم گام در کنیم ایجاد

 سخنرانی توان داریکالس توان داری تریبون توان که کسانی یا دارد گریمطالبه

 ممکن چون چرا کنند صحبت بروند بدهید به آنها اطالعات کنید شناسایی را دارند

 کند سخنرانی یا بزند حرف خوب نتواند لزوما کند میرصدگری  که کسی آن است

 بتوانند. هم شاید البته

 گروه . این گرمطالبه گروه یک و پایش و رصد گروه یک داریم آدم گروه 2پس  

؟  نرم قدرت گوییممی چرا هستند ما نرم قدرت سازمان واقع در گر مطالبه دوم

 قدرت نرم ما اما است پدافند نرم یا است نرم جنگ از صحبت کشور ما ببینید در

 عمل آفندی باید ما کنیم عمل پدافندی نباید ما پدافند هم هم آفند داریم هستیم
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 حاضر صحنه در موقع به اگر کنیم عمل منفعل چرا باشیم کنشگر باید ما کنیم

 سخنرانان که نرم قدرت ملی شبکه این بود خواهیم فعالی کنشگر ما حتماً بشویم

 هر ما کنند برقرار ارتباط هم با وقتی هستند هوشیار که هستند توانمندی و بلیغ

 آن کرد خواهیم پیدا نفر ۶۰۰ این در بخواهیم سخنران موضوع هر در کشور جای

 لذا زد خواهد حرف بزند حرف باید که تریبونی در آن آنجا فرستیم می سخنران را

 . شد خواهد احیا اساتید بسیج سازمان

 و کندمی تعریف چیزی چه  را اجتماعی های کنش این که مورد در دنیا در ببینید

 روی هامارکسیست میزنند حرف اقتصادی عوامل روی همه کندمی تامین چه

 شناسان جامعه اکثر زنند می حرف تولید ابزار زنند رویمی حرف تولیدی عوامل

 از دورکیم یا اند آمده وبر ماکس مثل که هم آنهایی اندپذیرفته را حرف هم این

 اقتصاد در تأثیرش روی اندکرده دین صحبت فرهنگی قدرت یا اجتماعی همبستگی

 دار میدان تنها واقع به اسالمی جمهوری و انقالب اسالم که آنقدر کردند صحبت

 انقالبی تنها ما دارد فرهنگی ریشه اجتماعی تحوالت و انقالب که است صحنه این

 قدرت داریم ما که قدرتی لذا دادیم را اصالت فرهنگ اسالم نام با که هستیم

 ما حرف آنچه که است پیش ما از دنیا هنوز تکنولوژی در وگرنه است مان فرهنگی

 است . مان فرهنگی قدرت کند می برنده را

 سه ایرانیت دو اسالمیت یک بایستیم باید حوزه سه در مان فرهنگی قدرت ما در 

 است اسالمیت ما کار مبنای باشیم بیگانه سه این با توانیمنمی . ما مدرنیته

 کسی هر بگوییم که بیفتیم نباید هم دیوار طرف آن از اما است اسالمی هایارزش
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 هفت شاید و داریم ساله ۵۰۰۰ فرهنگ یک ما هستی بدی آدم بگوییم ایرانی گفت

 نیست ما دینی هایارزش با مخالف که جاهایی آن  بالیم می هم این به و ساله هزار

 زندگی در دینی رویکرد با را مدرنیته را اسالم ما نیستیم بیگانه هم مدرنیته با و

 ما بشویم االغ یا اسب سوار دوباره بگوییم خواهیمنمی ما کنیم می جاری مان

 با بگوییم خواهیم نمی ما برویم طرف آن و طرف این پیاده بگوییم خواهیمنمی

 مدرنیته با مورد بی جنگیدن هستیم سازگار مدرنیته با ما بخوریم غذا دوباره دست

 جهان سطح در ما فرهنگی سیاست لذا کرد خواهد خارج صحنه از را ما هم

.  مدرنیته و ایرانیت اسالمیت  دارد رکن سه جهان سطح در ما فرهنگی دیپلماسی

 داریم . تاکید اسالم بر و نیستیم بیگانه کدام هیچ با ما

 رصد حوزه در داریم گرمطالبه و رصدگر اساتید نرم قدرت ملی شبکه حوزه در ما 

 که شد حل محیط آن در که را بخشی آن گیریم می محیط از که را اطالعاتی گری

 امنیتی موضوع اگر اما شد حل شد حل مردم گری مطالبه با که بخشی . آن هیچ

 که باشیم داشته مشخصی رابط یعنی باشیم مرتبط سپاه اطالعات با باید حتماً شد

 می تجمیع جایی یک در اطالعات این کند منتقل را اطالعات این و باشد پاسدار

 اصلی نهادهای و سازیتصمیم و گیریتصمیم فرآیند و شودمی ارزیابی شود

فقط  خواهیمنمی ما ابزارهایش ما هستیم اما لذا کندمی ترسیم را کشور اطالعاتی

یک  شده امنیتی اطالعات کنیم می احساس که جایی آن باشیم سمپات اطالعات

 اجتماعی جنبش ما کار است اجتماعی کار ما کار اما دهیممی هم گزارش محرمانه

 . است اساتید



11 

 99 اول تیر هفته  1شماره  

 باشد داشته رصدگر گروه یک باید دانشگاهی کانون هر شد این ما بحث بندی جمع

 شما دهم را توضیح می مأموریت من نباشد قشنگی رصدگر واژه واژه است ممکن

 حال هر به شناسی جریان رصد و یا شناسی جریان مثالً بگذارید اسم یک برایش

 هر یعنی رصد کنیم را قدرت حوزه در سیاسی کنشهای تمامی که است این هدف

 گیردمی صورت نظام کارگزاری سطح در تغییر ایجاد برای که سازی تصمیم نوع

 اطالعات است ما اصلی پیام این و کنیم پیدا حضور را ها انحراف کنیم رصد را این

 شما به که باشید داشته افرادی دستگاهها همه در شما باید قاعدتاً یعنی بگیرید

 که برسد نتیجه به کند تحلیل تیم آن برسانند خبر رصدگر تیم آن به برسانند خبر

 کند سیاسی برخورد برود باید یا کند عمومی افکار مدیریت یا بدهد تذکر برود باید

 معاونت  بررسی برای را گزارشتان آن از نسخه یک کند گیری تصمیم حال هر به و

 رسیدیم بندیجمع یک به ما رصد شد نقطه فالن که بفرستید تهران در تحلیل و

 اینجا چون خواهیمنمی ای صفحه صد گزارش یک صفحه، یا پاراگراف یک در که

 باید ما گری مطالبه الیه در است گری مطالبه الیه دوم الیه است موجود اطالعات

 صدا مثل مجالت مثل ها جمعه نماز مثل کنیم استفاده اختیارمان در هایتریبون از

 سازی گفتمان برای که جمعی این کنیممی سخنرانی آن در که اماکنی و سیما و

 اینها هاحرف این اشاعه برای رود می گری مطالبه برای عمومی افکار مدیریت برای

 حرف روندمی که هستند کسانی اینها هستند نرم قدرت ملی شبکه اعضای واقع در

 را کار توان این که هستند خاصی هایآدم هااین کنندمی برخورد نویسندمی میزنند

 ما که گیردمی قرار تحلیل و بررسی معاونت اختیار در اسامی شان جمع این دارند

 کسی در یک استانی اگر کنیم لینک هم با را اینها کنیم ساماندهی را شبکه این
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 تکمیل را حرف این که هست استان دیگری در دیگری کسی بزند حرفی خواهدمی

 اختیار در علمی ستاد آن که خواهدمی ستاد یک اینها کردن لینک این کند می

 زنگ ما به شما دیگر است ستادی نقش ما نقش لذا است تحلیل و بررسی معاونت

 شبکه در را توانمند آدم داریم شبکه ما کنید معرفی سخنران ما برای که زنید نمی

 نباید و کنیم نمی اجرایی کار ما کرد خواهیم ستادی کار ما دهیم می نشان شما به

 را این دارد امنیتی جنبه کنید می کسب شما که اطالعاتی از بخشی بکنیم هم

 اطالعات به باید گزارش این از نسخه یک دهید می تشخیص توانیدمی خودتان

 را جمع این اطالعاتی فقط مراقبت کنید با یک برچسب مربوطه برسد استان سپاه

اذن  مارک ما به نباید بخورد آنتن مارک ما به بدهیم اجازه نباید نکنیم کوچک

 هر نه بشود انجام ظریف خیلی باید کار این بخورد جاسوس ما مارک به نباید بخورد

 اساس تواندمی کنیم احساس که آنچه را  کنیم گزارش سریعاً دیدیم که چه

 مثال یک است تمدنی اولویت ما اولویت کنیم رصد آنرا کند دارخدشه را حاکمیت

 به زور اعمال می دارد 2۰۳۰ عنوان به پرورش و آموزش که را هایی روش زنم می

 یک آبدارچی حاال ولی بشویم وارد اینجا در باید که است تمدنی موارد آن از کند

 مسائل بشویم فضاها این وارد بخواهیم که نیز ما شأن در این کرده تخلفی سازمانی

 قضایا آن هست که  هم ادارات بسیج وگرنه است ما نقش این کنید رصد را اساسی

 باید ما کند می برخورد را قضایا این که هست ها پایگاه بسیج کرد خواهد برخورد را

 این تبلیغ جایگاه ما تمدنی حوزه در باشیم درصدگری داشته  خودمان شأن در

 را آنچه اسالمی نوین تمدن سوی به اسالمی انقالب اصلی حرکت که داریم را تفکر

 شکل که نرم قدرت جبهه ملی این است فرهنگی رویکرد فرمودند آقا حضرت که



13 

 99 اول تیر هفته  1شماره  

 هایمعاونت است لذا  فرهنگی آن حرکت اصلی زیربنای و اصلی ساخت گیرد می

 بنده عرایض بندی جمع این کرد خواهند همکاری حوزه این در شما با هم فرهنگی

 ساختار موضوع داخل برویم باید سازمان. ما تحلیل و بررسی حرکت فلسفه و است

 این در یعنی فعال کنش یک و اطالعات تحلیل اطالعات آوری جمع یعنی سازی

 شود می گیری و موضع شود می تحلیل شود می جمع اطالعات سیستمی فرایند

این  از من بشود انجام سخنرانی آن اساس بر باید و خواهیممی ما که است کاریاین

 صدیقی خدمتگزاران بتوانیم عذرخواهی می کنم امیدوارم شدم اوقات مصدع که

  انشااهلل . باشیم اسالمی جمهوری و اسالمی انقالب برای

 برکاته و اهلل رحمت علیکم والسالم

 


