
 
 

 

 

 

 

 مرور سریع 
 بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی

  42/70/1931بسیجیان استان خراسان شمالی دیدار  در 

 جمالت طالیی موضوعات اصلی

بیانات پیشنهاد 

برای مرتبط 

 مطالعه بیشتر

 های  ویژگی

 حضور بسیجی

 
 ايم نداده انجام زائد كار باز كنيم، تكيه و كنيم كار بسيج به متعلق هاى ويژگى به بخشيدن عمق و بسيج استحكام روى بر هرچه. 

 است مهمى ى تجربه يك اين ايم؛ داشته پيشرفت ما است، شده احساس ميدانى هر در بسيجى حركت و بسيج حضور جا هر. 

 ديدار در بيانات

 از كثيرى جمع

كشور  بسيجيان

40/40/8811 

حفظ و تقویت 

 بسیجی  صالحیت های

 اينها نماز؛ حال در تمركز قلب، حضور نماز، معانى به توجه متعال، خداى با انس براى فرصتى صورت به خواندن نماز فرائض، انجام گناه، از دورى 

 .است خودسازى ابزارهاى

 كنيم پشت دنيا به كه نيست اين معنايش اين. كنيم نظر صرف واال، اهداف نفع به اسالم، نفع به عمومى، منافع نفع به شخصى منافع از كنيم سعى. 

 دهيد تشخيص را دشمن با درگيرى خط شما كه است اين معناى به دورانها ى همه در و دوران اين در بصيرت. 

 ديدار در بيانات

 هانفرماند از جمعی

 72/41/8828بسيج 

 مسئله انتخابات

 ریاست جمهوری

 یازدهم

 كند اشتباه نبايد غيردشمن با را دشمن انسان اما باشد، هم بزرگى اختالفات باشد، هم عميقى اختالفات اختالفات، است ممكن. 

 نيست اكبر شيطان كه انتخاباتى و جناحى رقيب است؛ صهيونيسم و  آمريكا اكبر شيطان. 

 مختلف جهات از گوناگون مراقبتهاى البته. است سالم ما انتخابات و ميشوند وارد الهى و اسالمى وجدان با كشور مسئولين كه است اين بر ما فرض 

 .بگيرد انجام است الزم

 جمع در بيانات

 استان مردم

 ميدان در  كردستان

  جسنند آزادى

77/47/8811 
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 یجزئیات تکمیل

 ماست و آرزوى فکر خواسته، انتخابات در كه چیزى آن

 باشد. عظيمى مشاركت يك انتخابات، در مردم شركت

 .باشد كشور و انقالب ى صرفه و صالح با همراه و خوب گزينش

 نشود. كشور براى آبروئى بى ى مايه انتخابات باشند مراقب همه آبروست، ى مايه انتخابات

 خصوصیات حركت بسیجی

  انقالب همزاد

سازماندهى داراى  

 شرعى تكليف احساس از و برخاستن ايمان

  قشرها ى حضور همه

بودن ركاب پابه  

 صالحیت های بسیج 

 ايثار و صرف نظر كردن از منافع شخصی

  دشمن با درگيرى خط بصيرت : تشخيص

ودسازىخ  


