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 مرير سریع 
 ۴/۹/۴۹۹۴   بسیج َای گردان رماودَانف دیدار در رَبر اوقالب بیاوات

 جمالت طالیی مًضًعات اصلی
پیشىُاد برای 

 مطالعٍ بیشتر

ای  بسیج پدیدٌ

 سابقٍ ي بی ابتکاری

 پیدذا  تَسؼِ سٍص سٍصثِ ٍ داد تطکیل( ػلیِ اهلل سضَاى) اهبم سا ایي. است ایي ثسیج است؛ هلّت ی هجوَػِ اص ًوبیٌذُ یک است؛ هلّت آحبد هیبى اص ٍیژُ اًتخبة یک ٍاقغ دس ثسیج 

 .کشد ثُشٍص ای ثشجستِ ٍ ػظین ٍ ػجیت چیضّبی آًْب اص کشد؛
 

غفلت وکردن از 

 وفًذ دشمه

 ُسا طشف حبل ّوبى دس ٍ آیٌذ هی جلَ ثبص آغَش ثب هیطًَذ، ظبّش خٌذاى ی چْشُ ثِ اًذ؛ طشّاحی ٍ سیضی ثشًبهِ ٍ تَطئِ ٍ چیٌی ًقطِ تضٍیش، حبل دس ثطذّت دیپلوبسی، ّبی دستگب 

 .ّست ّن ایٌْب هبًٌذ ٍ دیپلوبسی ٍ سیبسی تضٍیش ضبهل تضٍیش اهشٍص ثٌبثشایي. هیکٌذ فشٍ قلجص دس ّن سا خٌجش هیگیشد، ثغل کِ

  کدبس  ثتَاًدذ  اٍ تدب  ًیسدت،  دٍست اٍ کِ دسحبلی است دٍست کٌیذ خیبل ضوب ؛ثفشستٌذ ضوب ی هجوَػِ دس هبسک ثب ضذُ، ثضک ضذُ، آسایص ی چْشُ ثب سا ًفش یکًفَر فشدی یؼٌی 

 ثذّذ. اًجبم سا خَدش

 کطدَس،  سیبسدت  کطدَس،  سشًَضدت  دس ایٌْب کِ ثگیشد اًجبم اضخبصی ثِ ًسجت ًفَر ایي اگش .جٌسی ّبی جبرثِ ٍ پَل ی ٍسیلِ ثِ هلّت؛ داخل دس سبصی ضجکِ یؼٌی جشیبًی، ًفَر 

 .کشد خَاّذ پیذا تغییش ثبٍسّب ٍ خَاستْب اسصضْب، آسهبًْب، داسًذ، یتأثیش کطَس ی آیٌذُ

 ِهیکٌٌذ هتّْن سا ثسیج هختلف، صثبًْبی ثب هختلف، ثخطْبی دس کِ ایٌْبیی. است ًفَر هکوّل ایي هیفطبسًذ؛ پبی اسصضْب ثش دسست، ًگبُ ثش اصبلتْب، ثش کِ است کسبًی ی تخطئ 

 هیکٌٌذ. تکویل سا ًفَر ٍاقغ دس داسًذ چِ، ٍ ِچ ٍ چِ ٍ گشی افشاطی ثِ تٌذسٍی، ثِ

 ٌِثکٌذ حشکت آسام دل ثب جوغ، خبطش ثب اًسبى هیتَاًذ کِ است کجبّب هیکٌذ، احسبس سا دضوي حضَس گبّی اًسبى کِ است کجبّب ،ثطٌبسین سا داخلی ی صح. 

 سا آًْدب  ثذٌّدذ،  ًطدبى  هضیّي ًذاسًذ، آًچِ ثِ سا دیگشاى هیکٌٌذ سؼی است؛ ّبلیٍَدی بییسیٌو ّبی فیلن ّویي هثل ضبى، صدى حشف ضبى، ًَضتي چیض ضبى، ًَضتي هقبلِ ّب ثؼضی 

 ثیبٍسًذ. ٍجَد ثِ هب هلّت دس سا ثیٌی خَدکن احسبس ٍاقغ دس کٌٌذ؛ ثضک

 در بیانات

 اعضای دیدار

 جهانی هجوع

 بیت اهل

 السالم علیهن

 ی اتحادیه و

 و رادیى

 های تلىیزیىى

 اسالهی 

۶۲/۵۰/۴۹۳۱ 

  تًجٍ بٍ وساعُای

 مًجًد در دویا

 افتدذ  هدی  اتّفبق هب خَد دٍسٍثش ّویي دس قضبیبئی لزا. داسًذ فبصلِ خیلی اًسبًی اسصضْبی اص هقبثل طشفْبی. است ٍاقؼی ًضاع یک داسد ٍجَد کِ ًضاػی ایي دًیب دس اهشٍص  ِ  بهد  کد

 .ثبضین تفبٍت ثی ًویتَاًین قضبیب ایي ثِ ًسجت

 هیجٌگٌذ. داسًذ هشدم ضذُ، آغبص ثبختشی ی کشاًِ دس فلسطیي هشدم ی اًتفبضِ اهشٍص. کٌین سّب سا فلسطیي ی هسئلِ ًویتَاًین هب 

 دٍلت. اًتخبة ثشای ثذّیذ سأی یک تهلّ ایي آحبد اص ًفش ّش ثِ آقب هیگَیٌذ ثحشیي هشدم هیخَاٌّذ؟ چِ هگش ثحشیي هشدم ثحشیي، ی هسئلِ دس 

 ُهیکٌٌذ حوبیت ثطش حقَق ٍ دهَکشاسی هذّػی ّبی دستگبُ ٍقت آى ؛ًذاسًذ تقصیشی ّیچ کِ هشدهی. هیکٌٌذ ثوجبساى طَس ّویي سا یوي هشدم است هتَالی ّبی هب! 

 ػشاق دس چِ سَسیِ، دس چِ هیکٌٌذ؛ کوک بىثْط هیکٌٌذ، دفبع داسًذ ّب تشٍسیست تشیي ضقی ٍ تشیي خجیث اص ایٌْب سَسیِ ی قضیِّ دس. 

 در بیانات

 دیدار

 فرهاندهاى

 نیروی

  سپاه دریایی

 ۴۰/۵۰/۴۹۳۱ 
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 جسئیات تکویلی

کٌد: ّایی کِ بسیج را تْدید هی آفت  

 غرٍر -1

 غفلت -2

 برق زًدگیی زرق ٍ ٍرٍد در هسابقِ -3

َای بسیج ايلًیت  

 تقىا و طهارت -۴

 بصیرت -۶

ای کٍ ومیتًاویم وسبت بٍ آوُا بی تفايت باشیم: قضایای مىطقٍ  

 باختری ی کراًِ در فلسطیي هردم ی فاضِاًتآغاز سالِ فلسطیي ٍ  ۰۶ اشغال بیش از -1

 دسات آًْا در بحریياحتراهی بِ هق ظلن اقلیت حاکن بِ اکثریت هردم  ٍ بی -2

 ّای هدعی دهَکراسی ٍ حقَق بشر از ظالن بوباراى هردم یوي ٍ حوایت دستگاُ -3

 ٍاسطِ ٍ با ٍاسطِ بِ آًْا در سَریِ ٍ عراق  ّا  ٍ کوک بی تریي ترٍریست دفاع استکبار از خبیث -4


