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: يوسفعلي  جواني قاديكلايي ،رئيس مجمع عالي نخبگان قائمشهردر بيانيه اي با گرامي شمال آنلاين
داشت پنجم آذر ماه سالروز صدور فرمان حضرت امام  خميني (ره) مبني بر تشكيل  بسيج مستضعفين،
هفته بسيج را فرصت نمايش اراده و  آمادگي همه جانبه ملت  ولايتمدار و بسيجي ايران براي رويارويي

با تهديدات  نظام سلطه عليه انقلاب و  نظام اسلامي دانست. 

  

  

در  بخشي از اين بيانيه آمده است دورانديشي و بصيرت الهي معمار كبير انقلاب   حضرت امام (ره)
نسبت به آينده انقلاب اسلامي و حوادث و رخدادهايي كه در   فرايند تداوم انقلاب و آرمان هاي نظام
مقدس جمهوري اسلامي فراروي ملت ايران   قرار مي گيرد و عبور از آن مستلزم نقش آفريني يك
ظرفيت بالنده، فداكار و   سرنوشت ساز بود، تاسيس بسيج مستضعفين را به مثابه يكي از معجزات

نهضت   اسلامي رقم زد.

  

  

  

اين  بيانيه مي افزايد تاريخ بيش از سه دهه اخير مملو از صفحات زرين و   افتخارآميز پيروزي و
سربلندي براي ميهن اسلامي است كه تنها با حضور بسيج و   بسيجي نگاشته شده است، به گونه اي كه

آوازه امروز ملت ايران در عرصه جهاني   مديون شجاعت، بصيرت، آمادگي و عمل صحيح و به هنگام
بسيج در عرصه هاي نياز   انقلاب است.

  

  

در   ادامه اين بيانيه نقشهاي تاثيرگذار و انکار ناپذير بسيج و بسيجيان در   عرصههاي غير دفاعي و غير
امنيتي از جمله در حوزه سازندگي و سرعت بخشيدن به   روند پيشرفت کشور در زمينههاي علمي و

محروميت زدايي از کارکردهاي افتخار   آميز اين نهاد انقلابي و مردم پايه قلمداد و تاکيد کرده
است:ترديدي نيست   عمليات رواني و هجمهاي رسانهاي و تبليغاتي جبهه دشمنان خارجي و بدخواهان  
داخلي عليه بسيج،در حقيقت ناشي از موفقيت،صلابت، بالندگي و نقشآفريني   تعيينکننده بسيجيان در

صحنههاي مورد نياز انقلاب و کشور به ويژه در  عرصه  مقابله با توطئهها و فتنههاي زنجيرهاي آنان
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است که بحمدالله با  هوشمندي و  بصيرت ملت فهيم ايران اسلامي،  ناکارآمد واقع شده است.

  

  

برای دیدن لینک خبر اینجا کلیک نمایید
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