بسیج ردآینً ن گاي مقام معظم سهبشی
بسیج یعنی  03سال حضىس آگااههن
بسیج یعنی حضىس بهتشیه و بانطاط رتیه و باایمان رتیه نیشواهی عظیم ملت رد میذا ن اهیی هک ربای مىافع ملی ،ربای اهذا ف باال ،کشىسضان هب آنها نیاص داسد،
همیشً بهتشیه و خالص رتیه و ششافتمىذرتیه و رپافتخاسرتیه انسانها ایه خصىصیات سا داسنذ .بسیج رد یک کشىس ،معىایص آن صمريای است هک حاضشنذ ایه
رپچم افتخاس سا رب دوش بکشىذ و ربایص سشماهی صزا سی کنىذ.

بسیج یعنی ایمان عاشقاهن
علت اینکً رد کشىس ما بسیج ایه طىس ردخطان شذ و ضکفت هچ بىد؟ ایمان عاشقاهن ،ایمان عمیق ،ایمان تىام با عىاطف هک اص خصىصیات ملت اریان است،
مثل بعضی اص ملتهای دیگر ،عىاطف رد ایه ملت جىضان است کلیذ بسیاسی اص مش کالت است .ایه ایمان با آن عىاطف همراي شذ و ایه سودخاهن عظیم
خىدضان سا هب ایه ردیای پهىاوس تبذیل طرد و مش کالت سا رد ره جایی هک الصم بىد اص نیب ربد.

بسیج یعنی پاک رتیه انسانها
مج
بسیج عباست است اص مىهعای هک رد آنها پاک رتیه انسانها ،فذا کاسرتیه و آمادي هب کاسرتیه جىاانن کشىس ،رد ساي اهذا ف عالی ایه ملت و ربای امکل
مج
سسانذن و هب خىشبختی سسانذن ایه کشىس جمع شذي انذ ... .مىهعای هک دشمه سا بیمىاک و دوستان سا امیذواس و خاطرجمع می کىذ...بسیج رد حقیقت مظهر یک
وحذت مقذس میان اصراد ملت است...بسیج رد واقع مظهر عشق و ایمان و آگاهی و مجاهذت و آمادگی کامل ،ربای سشبلىذ طردن کشىس و ملت است.

بسیج یعنی حرکت
ً
بسیج یک حرکت بی سیشً و سطحی و صشاف اصسوی احساسات نیست ،بسیج یک ح کرت منطقی و عمیق و اسالمی و منطبق رب نیاصاهی دنیای اسالم – و هب طریق
اولی – جامعً اسالمی است .ضرآن طریم می صرمایذ [ :هى الزی ایذک بنطشي و بالمؤمنیه] ای ایپمبش ،خذا ی متعال تى سا ،هم هب وسیلً نطشت خىدش و هم
اص طریق مؤمنیه مؤیذ ضراس داد و کمک طرد .ایه خیل عظیم مؤمنینی هک رد اینجا مىسد اضاسي آهی ضران ضراس ظرفتً انذ ،عباستدیگری است اص آنچً هک امروص هب
انم بسیج رد جامعً ما ضراس داسد.

بسیج یعنی قذست
ایه کاس خذا بىد هک بسیج ملت اریان بتىانذ رد سخت رتیه میذا نها هک همان میذا ن جنگ است چىان قذستی اص خىد نطان بذهذ هک دریباوسرتیه اصراد هم قبىل
کنىذ هک ملت اریان داسای تىاانیی است...بسیج یعنی کل نیشواهی مؤمه و حزب اللهی کشىس ما ایه هک امام دنتفگ «بسیج بیست میلیىنی» یعنی ایه.

بسیج یعنی تالش و جهاد مخلصاهن
م
اظر نبىد آن همً تالش و جهاد مخلصاهن هک شما سصمىذگان نیشواهی سلح و بسیج مردمی رد دوسان جنگ هشت ساهل نطان دادیذ و حقیق ًتا اسالم سا سوسفیذ و امت
سسىل اهلل (صلی اهلل علیً و آهل) سا سشبلىذ ساختیذ و اظر نبىد خىنهای مطهر و معطری هک رد ساي خذا رب صمیه سیختً شذ؛ یقی ًىا امروص اص نظام اسالمی ارثی نبىد و
رپچم ضرآن چنیه سشبلىذ نمی شذ.
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بسیجی یعنی مغز متف رک
بسیج یعن ی مغ متف ّک ا ا گ ا هم م ا ن ی ظیف ی ن ا آ م ا ن ص ا م خ ا ی مع بس
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بسیج یعنی آبادانی
بس
امروص هم ،یجی ربای کشىس دل می سىصانذ ربای آبادانی کشىس تالش می کىذ ،ربای حفظ استقالل ملی ،رههچ بتىانذ کاس می کىذ و اص جان خىد هم می صزسد ،امروص
هم اظر احساس کىذ دشمه می خىاهذ اص سوصهنای ،هچ اقتصادی و سیاسی و هچ صرهنگی – هب داخل کشىس نفىر کىذ رد مقابل او می ایستذ و با مشت هب صىستص می
کىبذ......امام صرمىدنذ «بسیج بایذ ساصمانذهی بشىد ،بایذ یکذیگر سا بشىاسىذ ،بایذ آمادگی هب وجىد بیاوسنذ و آن سا حفظ کنىذ» امروص هم ت کلیف زبسگ شما همیه
کاسست .خیال وکنىذ هک بسیج یک امر احساسی است .بسیج یک امر منطقی و فکری و سیشً داس و عمیق است و کسانی هک رد کاس ایه حقیقت زبسگ ششکت
بس
بس
بس
داسنذ؛ همً آحاد ملتىذ ،ره کسی هک یجی است بایذ هب یجی بىدن خىد افتخاس کىذ .یجی بىدن ،ماهی سشاصراصی و سشبلىذی شیپ رپوسدگاس است.... .
بس
صرهنگ یجی ،صرهنگ معنىیت و شجاعت و غیشت و استقالل و آصادگی و اسیش خىاستهای حقیش ،نطذن است.

