
 

 

 مرور سریع 
 بسیجیان از جمعى دیدار در بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی

  10/10/0900«صالحین» ى طیبه ى شجره طرح فعاالن و

 جمالت طالیی موضوعات اصلی

پیشنهاد بیانات 

مرتبط برای 

 مطالعه بیشتر

 عظمت حادثه عاشورا

 
 بدارد دور نظر از هدايت پرچم يك عبرت و يك درس، يك عنوان به را عاشورا ماجراى اسالمى ى جامعه و اسالمى امت نبايد وقت هيچ. 

 حقيقت از چيزى داده اسالمى امت به عملى، درس اين تجربه، اين آمد، نمى پيش اسالم تاريخ در عظيم فداكارى اين اگر نبود، عاشورا ى حادثه اگر 

 .نميماند باقى اسالم نورانيت از اسالم،

 هاى  خطبه در بيانات

نمازجمعه 

81/20/8711 

تقویت و 

 بخشی  کیفیت

 مجموعه بسیج 

 مبناست و منطق گزينش در و فهم، اعتقاد در نگرى سطحى ميزند، ضربه و ضرر كه آنچه. 

 جوانها و  ى مجموعه همين هم باز بكند، نظامى دفاع و ببرد سالح به دست دشمن مقابل در كه بشود مجبور ملت و بيايد پيش اى تجربه اگر روزى يك

 .داد خواهند نشان دشمن به را ايران ملت ناپذيرى شكست و اقتدار بسيج، همين

 ستا اساسى كارهاى جزو زندگى، مناطق ى همه به بسيجى فعاليتهاى ى توسعه بسيجى، عناصر كردن تر معنوى و تر خالص هرچه بسيج، تقويت. 

 است نيازمند خود به روزافزون بخشيدن كيفيت به بسيج و است نيازمند بسيج به ما تاريخ و ما انقالب ما، ملت ما، كشور. 

 ديدار در بيانات

 فرماندهان از جمعی

بسيج 

01/21/8718 

 ابعاد جنگ غزه

 وجدان بايستى ها همين ميكند، شگفتى دچار صهيونيستى رژيم مسئولين عيتوسب سطح از را انسان حقيقتاًگرفت  انجام غزه در كه ىهائ گرى وحشى 

 .بدهد تكان را اسالم دنياى

 د.كنن دفاع غزه مردم از بدهند، هم به اتحاد دست بايستى عربى كشورهاى ى مجموعه بخصوص اسالم، دنياى امروز 

  حمايت و شده تأييد مسلحِ ى پيچيده بزرگِ حجم يك بر كوچك، حجم ى همه با ميتوان سختكوشی نشان دادندمقاومت و  تادگى،ايس بامردم غزه 

 .آمد فائق بزرگ قدرتهاى طرف از ى شده

 ناپذير آسيب دشمنان ىها ناجوانمردى و ها نامردى و دشمنان هاى توطئه و دشمنان خباثتهاى و دشمنان حمالت مقابل در ميخواهد اگر اسالم دنياى 

 .كند دفاع خود از قدرت با بايد بماند،

 ديدار در بيانات

 در كنندگان شركت

 همايش ى افتتاحيه

  غزه

21/80/8711 

اتحاد در میان مردم 

 کشور و مسئولین

  است عظيم عنصر يك وحدت كه است اين خاطر به وحدت، امر به نسبت بيان صاحبان قلم، صاحبان مسئوالن، به دائماً ما ى توصيه. 

  بكند حفظ مقتدر كشور و  مجموعه يك عنوان به دشمنان چشم در را كشور است توانسته همدلى و اتحاد. 

 كه مجلس در نفرى ده چند ى مجموعه و برادران آن از من ؛ ميخواهند دشمنان كه است چيزى همان )طرح سوال از رئيس جمهور(كار اين ى ادامه 

 .كنند تمام را قضيه ميكنم تقاضا كردند، شروع را كار اين

 آرامش هم مردم دارند، الزم آرامش بدهند، انجام را خود كار اينكه براى اجرا، مسئولين چه قضا، مسئولين چه تقنين، مسئولين چه مسئولين، ى همه 

 .دارند دوست را

 ديدار در بيانات

 و دانشجويان

 و آموزان دانش

جانبازان 

88/21/8711 
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 یجزئیات تکمیل

 تقویت مجموعه بسیج راهکارهای

 ی بسيجی و تضمين خلوص در كارها باال بردن عيار روحيه

 بر اوپرهيز از آفتها با شکر خدا و توكل 

 نگری در اعتقاد، فهم و در گزينش منطق و مبنا پرهيز از سطحی

 تثبيت بسيج در كشورها و ملتهای مسلمان به عنوان يک دستورالعمل زنده و قابل تبعيت با عملکرد خوب

 زندگى مناطق ى همه به بسيجى فعاليتهاى ى توسعه

 ن در بسيجآاز خود شروع كردن و جا انداختن فرهنگ 

 و ارتقای كيفيتها يابی ش سطحی و عرضی همراه با عمقگستر

 ابعاد جنگ غزه

 گری مسئولين رژيم صهيونيستی عيت و وحشیوآشکار شدن ميزان سب

 اخالق و معنويت در دنيای استکبار با برخورد وقيحانه سران استکبار با اين قضيهآشکار شدن وزن 

 داران هدايت دنيای اسالم بی و اسالمی و داعيهرفتار نامناسب كشورهای عر

 با استقامت و سختکوشیبر دشمن  مدنمردم غزه و فائق آعزت 

  ابعاد مثبت سوال از مسئوالن در مجلس شورای اسالمی

 ئل كشوراحساس مسئوليت نمايندگان مردم در قوه مقننه نسبت به مسا نمايش

  اعتماد به نفس و شجاعت مسئوالن كشور در پاسخگويی و توضيح مسائلنمايش 


