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مردم آرامش می خواهند
كشور احتياج دارد به آرامش. همه ى مس��ئولين، چه مسئولين تقنين، چه مسئولين 
قضا، چه مسئولين اجرا، براى اينكه كار خود را انجام بدهند، آرامش الزم دارند، مردم 
هم آرامش را دوست دارند. آنچه كه وظيفه ى مجلس بود، انجام گرفت؛ دولت هم در 
مقابل آنچه كه وظيفه ى مجلس است، اعتماد به نفس الزم را نشان داد؛ اين از هر دو طرف خرسند 
كننده اس��ت. از حاال من از آن برادران و مجموعه ى چند ده نفرى در مجلس كه اين كار را شروع 
كردند، تقاضا ميكنم قضيه را تمام كنند و نش��ان بدهند عماًل هم مسئولين دولتى، هم مسئولين 
قوه ى مقننه و قوه ى قضائيه ك��ه بيش از همه چيز ب��ه وحدت اين ملت و آرامش كش��ور احترام 

ميگذارند.| متن کامل در

جزئیات تکمیلی

  خداى متعال به مردم غزه اين توفيق را داده است 
كه در مقابل اين دشمن خشن و ددمنش استقامت 
كنند، ايس��تادگى كنند، و آنها پاس��خ ايستادگى 

خودشان را هم گرفتند، و آن عزت مردم غزه بود
يك روزى اگر تجربه اى پيش بيايد و ملت مجبور بشود كه در   
مقابل دشمن دست به سالح ببرد و دفاع نظامى بكند، باز هم همين 
مجموعه ى جوانها و همين بسيج، اقتدار و شكست ناپذيرى ملت 

ايران را به دشمن نشان خواهند داد.
اتحاد و همدلى است كه توانسته است كشور را در چشم دشمنان 

به عنوان يك مجموعه  و كشور مقتدر حفظ بكند.

آرامش سياسی کشور:
 در س��فر رهبر معظم انقالب اسالمى به خراسان 
شمالى،  »ثبات سياسى« مهم ترين زيرساخت كشور 
براى پيشرفت قلمداد شد. همچنين در ديدار اخير 
ايشان با دانش آموزان بمناس��بت 13 آبان نيز تحريك احساسات 
مردم در جهت اختالف افكنى »خيانت به كش��ور« معرفى گشت. 
مطالعه بيانات در جمع مردم شيروان و بيانات در جمع  دانش آموزان 

توصيه مى شود.

برگزيده
جمالت

مفاهيمی که در بيانات رهبر انقالب مطرح شده اند:

|عبرت های عاش�ورا |  تجربه بسيج |  وحدت 
مسئوالن نظام | سبک زندگی | محاصره غزه 
|وحدت کلمه| سوال از رئيس جمهور| آرامش سياسی کشور 

رابطه
دراين

مطالعه
پيشنهاد

واژه ها
کليد

موضوعات اصلی :
  عظمت حادثه کربال

 تقويت و کيفيت بخشی مجموعه بسيج
  ابعاد جنگ غزه

  اتحاد در ميان مردم و مسئولين کشور
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ایستادگی مردم غزه  برای دنیای اسالم درس است
مردم غزه نشان دادند كه با ايس��تادگى، با مقاومت، با سخت كوش��ى مي توان با همه ى حجم كوچك، بر يك حجم بزرِگ 
پيچيده ى مسلِح تأييد شده و حمايت شده ى از طرف قدرت هاى بزرگ فائق آمد. امروز صهيونيست هاى حاكم بر فلسطين 
اشغالى براى آتش بس دستپاچه تر از مردم غزه و مسئوالن غزه هستند. جنايت را آنها كردند، خباثت را آنها كردند، ددمنشى 
را آنها كردند، اما ضربه ى بيشتر را هم آنها دارند ميخورند، به خاطر ايستادگى جمع كوچِك مسلمان مردم غزه و جوانان غزه. و راه، جز 
اين نيست؛ اين يك پيام است به دنياى اسالم: دنياى اسالم اگر ميخواهد در مقابل حمالت دشمنان و خباثتهاى دشمنان و توطئه هاى 

دشمنان و نامردى ها و ناجوانمردى هاى دشمنان آسيب ناپذير بماند، بايد با قدرت از خود دفاع كند.. متن کامل در
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م����رور ی بر بیانات  
رهبر انق�الب اسالمی

در دیدار بس��یجیان و 
فعاالن طرح صالحین

راهکارهای تقويت مجموعه بسيج

  باال بردن عي��ار روحيه ى بس��يجى و تضمين 

خلوص در كارها

  پرهيز از آفتها با شكر خدا و توكل بر او

  پرهيز از س��طحى نگرى در اعتق��اد، فهم و در 

گزينش منطق و مبنا

  تثبيت بس��يج در كش��ورها و ملتهاى مسلمان 

به عنوان يك  دس��تورالعمل زنده و قابل تبعيت با 

عملكرد خوب

  توسعه ى فعاليتهاى بسيجى به همه ى مناطق 

زندگى

  از خود شروع كردن و جا انداختن فرهنگ آن 

در بسيج

  گسترش سطحى و عرضى همراه با عمق يابى و 

ارتقاى كيفيتها

ابعاد جنگ غزه

  آشكار شدن ميزان سبوعيت و وحش��ى گرى مسئولين رژيم 
صهيونيستى

  آشكار ش��دن وزن اخالق و معنويت در دنياى استكبار با برخورد 
وقيحانه سران استكبار با اين قضيه

  رفتار نامناسب كشورهاى عربى و اس��المى و داعيه داران هدايت 
دنياى اسالم

  عزت مردم غزه و فائق آمدن بر دشمن با استقامت و سختكوشى

ابعاد مثبت سوال از مسئوالن در مجلس شورای اسالمی 

نمايش احساس مسئوليت نمايندگان مردم در قوه مقننه نسبت 
به مسائل كشور

نمايش اعتماد به نفس و شجاعت مسئوالن كشور در پاسخگويى 
و توضيح مسائل 
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