
 «بسیج» درباره انقالب رهبر از جمله بیست

 هٌتشش ثبسُ، ایي دس سا ای خبهٌِ اهلل آیت حضشت اص ثشگضیذُ ی جولِ ثیست KHAMENEI.IR سسبًی اطالع پبیگبُ ،«ثسیج ّفتِ» فشاسسیذى آستبًِ دس

 :کشد

 ایي دس حشکت، ایي ٍ شذ گزاسی پبیِ کشَس ایي دس ساحل، ثضسگَاس اهبم ٍسیلِ ثِ کِ است ػظیوی حشکت اسائِ ثشای فشطتی حمیمت دس ثسیج، ّفتِ* 

 1375/08/30. شذ خَاّذ سشهشك ٍ الگَ شبءاللَِّ اى ّن هلتْب دیگش ثشای دیٌی، ٍ اسالهی هٌطمِ

 1387/02/14. ثَد ثضسگَاس اهبم ّبی ًَآٍسی اص یکی ثسیج، سبصهبًذّی* 

. است ثسیج اص الگَگیشی ایي کٌیذ، هی هشبّذُ لجٌبى ٍ فلسطیي پُشخطش ّبی طحٌِ دس سا جَاًبى حضَس پُششَس صیجبی ّبی جلَُ شوب اگش اهشٍص* 

1384/06/02 

 1362/09/04. ًبهیذ جْبًی همبٍهت ًیشٍی تشیي هشدهی ٍ تشیي هکتجی ثحك سا سا ثسیج هیتَاى* 

 ثِ ثشای ٍ هلت ایي ػبلی اّذاف ساُ دس کشَس، جَاًبى کبستشیي ثِ آهبدُ ٍ ذاکبستشیيف اًسبًْب، پبکتشیي آى، دس کِ ای هجوَػِ اص است ػجبست ثسیج،* 

 1376/09/05. اًذ شذُ جوغ کشَس، ایي کشدىِ ًبئل خَشجختی ثِ ٍ سسبًذى کوبل

 پیًَذ لزا است؛ ًیبصهٌذ آى ثِ همذّس اًمالة ایي ٍ اسٍاحٌبفذاُ صهبى اهبم ٍ لشآى ٍ اسالم کِ است ای ًمطِ ّوبى دس آهبدگی ٍ حضَس هؼٌی ثِ ثسیج* 

 1378/09/03. است ّویشگی ٍ ًبگسستٌی پیًَذ یک - ػضیض هَػَد هْذی - اسٍاحٌبفذاُ ػظش ٍلی حضشت ٍ ػضیض ثسیجیبى هیبى

 ایي افتبد؛ اتفبق جٌگ ّبی طحٌِ دس ثسیجی ًیشٍّبی تالش پش ٍ هؤهٌبًِ حضَس اص ػظیوی هؼجضات چِ همذس دفبع دٍساى دس کِ ثذاًٌذ ثبیذ ّوِ* 

 1387/02/14. ثذاًٌذ ّوِ ثبیذ سا

 1388/09/04. ثَد دیگشی چیض کشَس سشًَشت اهشٍص ًجَد، همذس دفبع سبل ّشت دس هستضؼفیي ثسیج حضَس اگش ثبشیذ هطوئي* 

 1388/09/04. است اسبسی سکي یک ایي شذ؛ ًخَاّذ تْذیذ دشوٌبى سَی اص اسالهی جوَْسی ٍ اسالهی ًظبم ّست، ثسیج تب* 

 یک هختض ًِ است، کشَس جغشافیبئی ثخشْبی اص ثخشی یک هختض ًِ است، لشش یک هختض ًِ است؛ ػوَهی ی ػشطِ یک ثسیج ی ػشطِ* 

 ی ّوِ دس ٍ ّب ػشطِ صهبًْب، هکبًْب، ی ّوِ دس جبّب، ی ّوِ دس. است دیگشی ی ػشطِ دٍى ئی ػشطِ یک هختض ًِ است؛ دیگشی صهبى دٍىِ صهبًی

 1389/04/02. است ثسیج هؼٌبی ایي. داسد ٍجَد ایي لششّب،

 1377/07/14. است هب ثضسگَاس ساحل اهبم یبدگبسّبی تشیي اسصًذُ اص یکی داًشجَیی ثسیج* 

 ّویي طشیك دس ٍ است ثشجستِ ٍ خَة ثسیبس کبسّبی اص ،«طبلحیي» حلمبت ایي ٍ است ًیبصهٌذ خَد ثِ سٍصافضٍى ثخشیذى کیفیت ثِ ثسیج* 

 1391/09/01. کشد کبهلتش سا آى ثبیذ سٍص ثِ سٍص شبءاهلل اى کِ داسد لشاس ثسیج تکویل

 اطَل اص دفبع ٍ حوبیت اص است ػجبست داسد، دخبلت ثسیج َّیت دسًٍیِ ثبفت دس ٍ است ثسیج ی ػْذُ ثش کِ کبسّبئی تشیي اسبسی ی جولِ اص* 

 1390/07/22. اسالهی هسلّن

 سا خَد چٌبى ثبیذ داًذ، هی اسالهی آسهبًْبی ٍ اًمالة اّذاف خذهتگضاس سا خَد ثسیجی، ًیشٍی یک ػٌَاى ثِ ثسیج همبٍهت ًیشٍی دس کِ جَاًی* 

 1380/08/21. ثبشذ داشتِ سیبسی ٍ فکشی هؼٌَی، اخاللی، ػلوی، سبصًذگی ٍ کٌذ جوغ خَد دٍس ثِ سا ّب پشٍاًِ شوؼی هثل کِ ثسبصد

 1376/09/05. است ػوذُ خظَطیت یک ثسیجی، دس خذا ثب استجبط ٍ ثسیجی هؼٌَیت ٍ اخالص* 

 اًحشافی جب ّش ًیبیذ؛ ٍجَد ثِ اًحشاف کِ است هشالت ًشَد؛ هٌحشف دسست هسیشِ اص ًظبم ٍ اًمالة ػوَهی حشکت ایي کِ ثجیٌذ هیکٌذ ًگبُ ثسیج* 

 1390/07/22. است ثسیج ثِ هشثَط کِ است خظَطیبتی ی جولِ اص ایي. ایستذ هی آى همبثل دس ثسیج شذ، هشبّذُ

 شبخض ػٌَاى ثِ ثبیذ ّستٌذ، کبس هشغَل کِ ػظین ی ػشطِ ایي اص ای ًمطِ ّش دس جَاًْب ثشای ػضیض، ثسیجیبى ی ّوِ ثشای هب، ی ّوِ ثشای کِ آًچِ* 

 داشتِ ًظش دس ٍ کٌیذ تَأم یکذیگش ثب ّویشِ سا ػٌظش سِ ایي. اًذاصُ ثِ ٍ ثٌْگبم ػول اخالص، ثظیشت،: ػٌظش سِ ایي اص است ػجبست ثبشذ، هطشح

 1389/08/02. ثبشیذ



 ایي 88 سبل لضبیبی ثشٌبسٌذ؛ ٍ کٌٌذ ایجبد پیچیذگی خَد شخظیت ٍ خَد فکش ٍ خَد رّي سد اًذ تَاًستِ اٍضبع پیچیذگی لجبل دس ثسیجیبى* 

 1389/08/02. داد ًشبى سا

 1362/09/04. ثبشذ «سالح»دیگشش دست دس ٍ «لشآى»ثسیجی دست یک دس کِ است پیشٍص سٍص آى تب تٌْب ثسیج* 

 هسجذ، حبهی هسجذ، هطیغ ثبیذ ثسیج. است لشآى پشچن ثشافشاختي دس هسلویي اص هؼبًذیي ٍ دشوٌبى ّشاس ٍ ٍحشت ٍ هسلویي پیشٍصی ساص* 

 1362/09/04. ثبشذ لشآى حبفظ ٍ لشآى ثِ ػبهل

 


