
 « هرگز موفق نیست» سرود نام 

 «هفته ی بسیج » موضوع : 

 سه نفر سمت راست

 یستق ناحم بالندگی در سیره ی انسان             قصه ای حق نیستباور نکن باور نکن هر 

 ه نفر سمت چپس

 ق نیستبیر گردد عدو چون زیربازنده می              باور نکن باور نکن هر قصه ای حق نیست

 نفر 6جلوی آن  سه نفر وسط

 موفق نیست دشمن نمی خواهد ولی هرگز                     بسیجی بود باید برای یاری موال

 «هرگز موفق نییییییییییییییییییییییییییییست هرگز موفق نیست»  نفر با هم : 9هر 

هید شتر دخی بزرگ از یک . در دستان آن ها یک تابوت با عکسآرام آرام به گروه سرود می پیوندند ،دندر حالی که چفیه به گردن دار نفر جا دو در این

هم زمان با خواندن ، تابوت شهید را رو به روی آن شش نفر به زمین می گذارند و تمام اعضای سرود شاخه  است که نام آن شهید پایین عکس نوشته شده.

 ها.های گل الله را روی تابوت و اطراف آن می اندازند. یک نفر یک طرف تابوت می نشیند و نفر دیگر طرف دیگر تابوت رو به بچه 

 را باور نکرد او قصه های دشمنانش                          عاشق مردم  انقالبی یک بسیجی او

 را انشج آسان فدا کرد او تمام مال و                            پای والیت با بصیرت اعتقاد و علم

گ و هاي جن جبهه »نوشته ای را با این بخش از کالم امام خامنه ای  چپ ()یک نفر از گروه سمت راست و یک نفر از گروه سمت  بالفاصله  دو نفر از عقب

باال می گیرند و «  9631امام خامنه ای د. انقالب را درخشان کر یه يشد و ناص ینرنگ یجیبس یزانخون عز هاي متمادي، از دفاع مقدس، در طول سال

 : خوانندهمگی با هم می

 باور نکرد او قصه های دشمنانش را                       او انقالبی یک بسیجی عاشق مردم

 آسان فدا کرد او تمام مال و جانش را                      یرت اعتقاد و علمـپای والیت با بص

شوند و ارد میو جهاد سازندگی با تابلوی ، یک نفر با لباس پزشکی ، یک نفر با پوشش معلم با کتاب درسی در دستانش ، یک نفر هم نفر بعدی سهسپس 

 : خوانندمی

 دین نمی خوابیمقصه های دشمنان  با                          بسیجی انقالبی خادم مردم ما هم

 همراهیم مردم مستضعف و محروم با                    * به فرمان امام خودما شیعه هستیم و 

ا در ر عکس امام خامنه ای ر دست دارند و آن دو نفری که کنار تابوت شهید نشسته اند ، سایر اعضابه جز آن دو نفر که بیان امام خامنه ای را د *) در اینجا

 . شیوه ی گرفتن عکس ها باید توسط یک فرد با سلیقه طراحی شود تا از جایی که دیده می شود نمای زیبایی را ایجاد کند.(دستانشان باال می گیرند

 همگی اعضا با هم : بالفاصله

 و آینده نگر باشیمپر شور و با ایمان         یم            ــــر باشـــبا انگیزه ت ده فرمان دادهـــانـفرم

 یمــباش تر آماده ما باید از هر آدمی                     *عمری پشیمانی استیک لحظه غیبت در بسیج 

 آماده تر باشیم آماده تر باشییییییییییییم



 یاتصوصاز خ یکی. » دیده شود نوشته ی پشت کاغذ یا بنردر اینجا همان دو نفری که نوشته را در دست گرفته بودن جای خود را با هم عوض می کنند تا * 

 است یجیبس خصوصیات یتریناز اوّل یکی ین. امیدر آنجا حاضر باش یدکه با یینبودن در آنجا یبحضور است؛ غا یجی،بس یانو جر یجیبس خصلت

 « ( 9631امام خامنه ای )

 هللا آماده ای یا          ای لشکر حزب اهلل        هللر البیک یا ثا        رگ بر عدو اهللم

 هللا آماده ای یا          ای لشکر حزب اهلل        هللر البیک یا ثا        رگ بر عدو اهللم

 

 ق نیستـمـان احره ی انسیـی در ســباور نکن باور نکن هر قصه ای حق نیست             بالندگ

 * گردد عدو چون زیر بیرق نیستباور نکن باور نکن هر قصه ای حق نیست              بازنده می

 رگز موفق نیستـواهد ولی هـدشمن نمی خود              ــی بــــوال بسیجـــد برای یاری مبای

 هرگز موفق نیست هرگز موفق نییییییییییییییییییییییییییییست

 باال و ه می کنند و به سمت جلوبه سمت باال گرفته پار * در اینجا تعدادی از اعضای سرود ، عکس اوباما و ترامپ و ملکه ی انگلیس و محمد بن سلمان را

 کنند.پرتاب می

 نفر در پایان سرود این متن را با صدای بلند می خواند :یک 

را  جیبس ییهبا گذاشتن بار حرکت به دوش مردم، با اعتماد به مردم، پا عرصه، با کشاندن مردم به یروزیپ یلقُب یحت یا یروزیامام از روز اول پ

مردم هم به  کرد، یکردند؛ اگر امام به مردم اعتماد نم یداکردند؛ اعتماد به نفس پ یداپ اعتماد گذاشت. به مردم اعتماد کرد؛ مردم هم به خودشان

ازمان ولو س ید؛روئ یجاز بس یسازندگ جهاد ید؛روئ یججا گذاشته شد. در واقع سپاه پاسداران از بس همان یجبس ی یه. پاکردند یخودشان اعتماد نم

ما  ی در کشور، در جامعه یمیعظ یراتمنشأ خ یج،بس یقتو حق یجحرکت بس یج،های بعد نبود، اما فرهنگ بس سال مثل یسازمان مدون یک یجبس

 برای تشار یندر سطح کشور است؛ و ا یرگ همه ادعای یب رنگِ یارتش ب یکدر واقع  یجاست. بس یقتیحق ینچن یک یجشد. بس اسالمی و در نظام

 .یی نظام هاست؛ نه فقط در عرصه ی عرصه ی در همه مبارزه

 9631سید علی خامنه ای 

 

 

www.nahandel.kowsarblog.ir 
 شاعر و طراح سرود : نهاندل


