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 مزير سزیع 
 6/90/3101 مستضعفیه بسیج عالى مجمع اعضاىدر دیدار  بیاوات

 

 جمالت طالیی مًضًعات اصلی
پیشىهاد بزای 

 مطالعه بیشتز

 بسیج تفکّزِعمل ي 

 اص  هتٌلَّ   ّلبى  بٍسىفٌ ل  دس سلبصًذى؛؛  دس هملذّ   دفلب   دس. عولل  ّوِ اهّب هختلف ّبى عشصِ دس این؛ دیذُ عول هیذاىِ دس اهشٍص تب اٍّل اص سا ثسیح هب 

 .است ثسیح وبس ایٌْب اى، ّستِ اًشطى تب ثگیشیذ ثٌیبدى ّبى سل َل

 است فىشى ى هٌظَهِ یه است، هٌغك یه فىش، یه ،اًذیطِ یه ثسیح. 

 ِاست اًسبى هسئَلیّت ثِ اعتمبد تفى ش، ایي ى پبی. 

 ِخلَد  ًضدیىلبى  ٍ خلَد  ى خبًَادُ ثشاثش دس ٍ خَد ثشاثش دس هسئَلیّت فمظ ًِ... است الْ؛ هسئَلیّت ایي ثسیح فىشى ى پبی  ِ  لجلبل  دس هسلئَلیّت  ثلىل

 .هسلوبى غیش چِ هسلوبى، چِ خبهعِ، سشًَضت ٍ وطَس سشًَضت خْبى، سشًَضت صًذى؛؛ حَادث

 وٌیذ ًْ؛ سا پلطت؛ ثذى، صضت؛،[  یعٌ؛] هٌىش اص ًْ؛ آى؛ ثِ وٌیذ اهش ثذّیذ، ىستشش سا ًیى؛ سا، هعشٍف وِ هسئَلیذ ّوِ یعٌ؛ هعشٍف ثِ اهش. 

 ثیٌ؛ سٍضي ثصیشت، اص است عجبست است، اٍّل ى پبیِ هىوّل وِ پبیِ دٍّهیي. 

 [ثصیشت] ثشد وبس ثِ ثبیذ دضوي همبثل دس وِ اى ٍسیلِ ضٌبخت دٍست، ضٌبخت دضوي، ضٌبخت اٍلَیّت، ضٌبخت ًیبص، ضٌبخت صهبى، ضٌبخت عٌ؛ی. 

 است ثیطتش خغش ثبضذ، ثیطتش احسب  ثبضذ، یطتشث اًگیضُ ٍ هسئَلیّت وِ ّشچِ ًجَد، وِ ثصیشت. 

 ثىطیذ آهشیىب سش ثش داسیذ فشیبد ّشچِ ىفت هب ثِ. وٌیذ وبس چِ وِ ىفت ًِ، ثبضیذ؛ ثسید؛ وٌیذ، هسئَلیّت احسب  ،وٌیذ حشوت ًگفت فمظ اهبم. 

 ِاست ثسیح حضَس ّبى عشصِ ایٌْب خَس؛ ّوِ ٍ خب ّوِ ؛ّب عضاداسى هزّج؛، ّبى تطى ل تحمیك، ٍ علن ٌّش، التصبد، سبصًذى؛، سیبست، دفب ، ى عشص. 

 دس خلَس،  ّولیي  فلسغیي دس خَس، ّویي غض ُ دس خَس، ّویي سَسیِ دس هیىٌذ؛ فعّبلیت داسد عشاق دس هیىٌذ، فعّبلیت داسد لجٌبى دس [ثسید؛] تفى ش ایي 

 .خَس ّویي ّن االلص؛ ًدبتِ ثشاى ٍ ضشیف لذ  دس ضبءاهلل اى خَس، ّویي یوي

 است ایي اساله؛ خوَْسى ًظبم ًبپزیشى ضىست دلیل اًذ؛ ثسید؛ ثبلمَُّ ایشاى هل ت لبعع وثشیّتا. 

 است استىجبس ثب ى همبثلِ است، استىجبس سوت ثِ حشوت خْت ثطَد؛ ًجبیذ اضتجبُ حشوت خْت ثطَد؛ سست ًجبیذ حشوت. 

 دیذار در بیبًبت

 بسیجیبى

  کزهبًشبُ استبى
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وکاتی پیزامًن 

 ای مذاکزات هسته

 ِعلجٌذ صیبدُ صٍسىَیٌذ، هتىجّشًذ، هستىجشًذ، است؛ آهشیىبی؛ استىجبس ى هسئلِ آهشیىب، ثب هب ى هسئل. 

  ًُجَدم هخبلف هزاوشات اصل ثب وِ دلیل ّوبى ثِ ٍ وِ ّوچٌبى ًیستن، هخبلف هزاوشات توذیذ ثب ثٌذ. 

 ًویشًٍذ صٍس حشف ثبس صیش هیضًٌذ، حشف هٌغك ثب هیىٌٌذ، ایستبدى؛ ّستٌذ؛ خذّى ٍ پشتالش اًصبفبً ٍ حم بً هب ى وٌٌذُ هزاوشُ ّیئت. 

 [ّب آهشیىبیی] وٌٌذ. استفبدُ هزاوشات اص ٍ ایٌدب اص هیخَاٌّذ خَدضبى داخل؛ هطىالت ثشاى 

 ّستٌذ ّب اًگلیس تش هَرى ّوِ اص ّستٌذ، ّب آهشیىبی؛ تش ثذاخالق ّوِ اص[ ّستٌذ] ایشاى همبثل دس وِ ًفشى ذچٌ ایي ٍ ّب وٌٌذُ هزاوشُ ایي هیبى دس. 

 ّستٌذ ّب آهشیىبی؛ ًیستین، هب هیىٌذ ضشس ّوِ اص ثیص وِ آى ًشسذ، ًتیدِ ثِ هزاوشات ایي اىش. 

 است. ثْبًِ یه اى ّستِ ى هسئلِ است؛ ایشاى هل ت التذاس ٍ سضذ اص خلَىیشى ایشاى، همبثل دس غشة ٍ استىجبس ٍالع؛ لصذ 

 [التصبد همبٍهتی] ِهیذّذ اٍج هشدم عظینِ حشوت ثِ ثلٌذهذّت ٍ هذّت هیبى دس است، هذّت وَتبُ هبلِ ایي وِ هیىٌذ، اثش ون اٍّل سا دضوي ّبى ضشث. 

 وٌیذ اعتوبد هب ثِ ضوب ًذاسین ًیبص هب. ًذاسین خ؛احتیب ّیچ آهشیىب اعتوبد ثِ اصالً هب. وٌین خلت سا آهشیىب اعتوبد ًویخَاّین هب. 

 ًطَد چِ ثطَد، اى ّستِ تَافك چِ ضذ؛ خَاّذ تش ًباهي سٍص سٍصثِ اسشائیل. 

 اسلشائیل  اهٌیّت آهشیىب، صًبىِ دٍلت ٍ هشداى دٍلت ثشاى  ِ ِ . ًیسلت،  اصلل؛  ى هسلئل ِ  ًگْذاضلتي  ساضل؛  حضلشات،  ایلي  ثلشاى  اصلل؛  ى هسلئل  ى ضلجى

 .اًذ ىشفتِ دست دس سا ایٌْب حیبت سيِ وِ است ًَیستصْی داساى سشهبیِ

 هیىٌین لجَل سا عبلالًِ ٍ عبدالًِ لشاسّبى هیىٌین، لجَل سا هٌغم؛ حشفْبى هب ًذاسین؛ حشف؛ ثیبیذ، ٍسظ اى هٌغم؛ حشف اىش. 

 دیذار در بیبًبت

م ًظب هسئَالى

16/04/1393 

هایی به  تًصیه

 بسیجیان

 داهٌ؛ پبن ٍ عْبست فذاوبسى، ٍ ضدبعت صفب، ٍ صذق همبٍهت، ٍ صجش ثشدثبسى، ٍ حلن یعٌ؛. اخالق ثِ سا عضیض ثسیدیبى هیىٌن دعَت هي. 

 ِثبضیذ هشالت عول؛؛ ٍ ایوبً؛ ٍ اعتمبدى سبیص عذم ٍ استحىبم ثِ هیىٌن اویذ ى تَصی. 

 ثگزاسد اثش ضوب سٍى است، ثذ اىش هحیظ آى ًگزاسیذ ثگزاسیذ، اثش هحیظ سٍى ثش ضوب ًىٌیذ، پیذا تمبدىاع سبیص ثبضیذ هشالت. 

 ِثگیشًذ. لشاس تَخِّ هَسد هب هشده؛ الْ؛ِ هل ؛ عظین ثسیح ایي دس الطبس ى ّو 

 وٌیذ ایدبد استجبط وٌیذ؛ تعشیف ّن سا [ی ثسیح]لطشّب ایي ثیي استجبط. 

 ُوٌٌذ ووه ثسیح ىستشش ٍ سضذ ثِ ثبیذ هختلف طْبىثخ دس دٍلت؛ ّبى دستگب. 

 ِوٌٌذ تَخِّ دٍلت؛ هسئَلیي داسد داخل؛ هطبثِ یب است غیشضشٍسى یب وِ ٍاسدات؛ وبّص ٍ داخل؛ تَلیذ تمَیت اص است عجبست همبٍهت؛ التصبد ى پبی 

 .ثگیشًذ ووه ثسیح اص آًْب ٍ

 دیذار در بیبًبت

 بسیجیبى

  کزهبًشبُ استبى
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 یجزئیات تکمیل

 های عمل ي فعالیت بسیج عزصه

 (جبِْ هقذّم خطّ بِ ًشدیک ىبیوبرستبًْب در پششکبى حضَر)ًوًَِ:  هقذّس دفبع -1

 سبسًذگى -2

 اى ّستِ اًزصى تب بٌیبدى ّبى سلَّل اس هتٌَّع ّبى فٌّبٍرىعلن، تحقیق ٍ  -3

 هؤثّز ٍ فعّبل بزجستِ، ٌّزى کبرّبى ٍ بسیجى ٌّزىِ عّبلیّتْبىف -4

 اقتصبد -5

 سیبست -6

  هذّبى ّبى تشکّل -7

 ّب عشادارى -8

 مشکالت داخلی ديلت آمزیکا مصادیقِ

 .است شذُ کن رٍس بِ رٍس جوَْرشبى رئیس هحبَبیّت -1

. ًذارًذ آى بِ اهیذى ًذاشتِ ٍ قبَل خَدشبى هزدم را ًظبم ایي ٍ تشکیالت ایي -2

 در اًتخبببت اخیز آهزیکب( کٌٌذگبى شزکت ى عذُّ)شبّذ: بسیبر پبییي بَدى 

 ًذارًذ. خَبى ى هیبًِ ّن خَدشبى هلّت بب -3

ًفز اس هزدم بِ  400ّب در فزگَسي ٍ ایبلت هیسَری/ بِ قتل رسیذى  )شبّذ: درگیزی

 (سبل ّبی هختلف در یک ْبًِبدست پلیس بِ 

داراى  ی سزهبیِ شبکِ در دستسًبى اهزیکب  هزداى ٍ دٍلت رگِ حیبت دٍلت -4

 است. صْیًَیست


