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 انسانی کارآمد، مومن ، باهوش، جدي ، پرتالش نیروي هدف

 چالش راه حل

جبهه ي استکبار جهانی از هر -
پیروزي اي که ما به دست 

عصبانی و خشمگین می  بیاوریم ،
 شود.

پیروزي ما توسط دستگاه هاي -
تبلیغاتی دشمن غالبا کتمان می 

 شود.

هویت ایرانی اسالمی 

خود را به معناي واقعی 

 کلمه نشان دادید.

وظیفه طالب 

 با  بسیجی

به   نگاه

فرمایشات 

 حضرت آقا

این هویت با ارزش را نگذارید -
مغلوب انفعال در مقابل خواستها 
و هنجارهاي دروغین و غلط و 

 بشود.باطل تحمیلی بعضی ها 
ورزش باید در چشم مردم -

 شیرین بشود
الگوي صالح و نجابت و -

 و طهارت باشید شرافت

 

شماها بچه هاي اسالم ، بچه هاي عاشورا ، بچه هاي ارزشهاي اسالمی هستید به -
 تخار می کنیمشما ها اف

شخصیت اسالمی ایرانی هم در کارهاي شما مردها هم در کارهاي این خانم ها -
نشان داده شد سجده کردید دعا کردید دختر ایرانی ما با رئیس جمهوري که می 

  خواست به او دست بدهد چون نامحرم بود دست نداد  
دند تلویزیون این اجتماع همین تیم کبدي این خانمها را نشان داد که سجده کر -

را نشان داد ...خانمهاي ما که در میدان ورزش حاضر شدند ، با وقار، با متانت 
حاضر شدند. همه با حجاب اسالمی و بعضی با حجاب بخصوص اسالمی ایرانی 

 چادر که اصال چادر نماد زن ایرانی است. در همه ي دنیا ظاهر شدند 

 
 

این خانم ها نشان داد که مادر خوبی است و می توان قهرمان بود و یک انقالبی پیشرو بود . اینها می توان قهرمان بود ومتواضع بود . می توان قهرمان بود و متدین بود . می توان قهرمان بود و یک مادر خوب بود یکی از 

 چیزهایی است که شما باید ان شاء اهللا آویزه ي گوش کنید و به آن توجه داشته باشید .

بین المللی  نباید شما را بترسانند نبادا به شما بگویند که اگر فالن مسابقه را ندهید فالن کار را نکنید اگر فالن جور ظاهر نشوید فالن فدراسیون
 رکا یدی می شود . هیچ غلطی نمی توانند بکنند ... تسلیم این تهدیدها نشوضدرك که نارافالن تشکیالت بین المللی از شما ناراضی می شود به 

 نید راه خودتان را بروید هدف خودتان را دنبال کنید .کخودتان را ب

میدان ورزش، میدان ترس و بیم و -
مالحظه نیست . میدان شجاعت و 

 اقدام و پیش رفتن است.
گاهی قهرمانی با نرفتن به میدان -

 است .
 

 نتیجه گیري 

خاضع شدن ، خاشع شدن در مقابل هنجارهاي تحمیلی استکبار 

افتخار اینها است .این قهرمان اصیل است....قهرمان .افتخار نیست 

اصیلی که از دل ملت برخاسته می تواند ملت خودش را نمایندگی 

 کند ونمایش بدهد هویت ملت خودش را.

              

              

         

 کشور و روحانیون تهیه وتنظیم :سازمان بسیج اساتید، طالب


