
 امروز ضد انقالب از کارهای مردمی بسیج سازندگی ترس و واهمه دارد

های معاند های شجره طیبه بسیج هستند گفت: رسانهامام جمعه بندرعباس با تاکید بر اینکه نیروهای جهادی ریشه ��

 .از اقدامات جهادی بسیج سازندگی ناراحت هستند

به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس، 

زاده در رزمایش بزرگ جهادگران فاطمی با تبریک فرا رسیدن هفته بسیج االسالم والمسلمین محمد عبادیحجت

های روند اما اهداف و آرمانرو به افول می ها بعد از گذشت چند سالسازندگی، اظهار داشت: در جهان تمامی انقالب

 .ها هم منقل شده استانقالب اسالمی ایران همچنان پاینده است و به نسل دهه نودی

وی افزود: در دفاع مقدس سپاه وارد میدان شد و یک بسیج تمام قد را برای حمایت از جبهه و جنگ سازماندهی کرد 

 .نقش موثری ایفا کردهای پشت جبهه که در خط مقدم و در کمک

امام جمعه بندرعباس گفت: پس از دفاع مقدس نیز به سازندگی کشور توجه شد که با استفاده از عقبه و گنج نهان 

 .های جهادی سازماندهی شدمردمی، بسیج سازندگی تشکیل و گروه

ردم انجام داده و در رسانی به موی تصریح کرد: بسیج سازندگی اقدامات بسیار خوبی برای افزایش سطح خدمات

استان این مسئله نمود عینی دارد، در کنار بسیج سازندگی ما شاهد اقدامات نهادهای دیگر از جمله بنیاد مستضعفان، 

 .ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و هالل احمر نیز هستیم

کارهای بزرگ داشت امروز شاهد  توان انتظارفقیه در استان هرمزگان گفت: قطعا بدون پشتوانه مردمی نمینماینده ولی

های بزرگ سازندگی در کشور هستیم که از همین عقبه و پشتوانه مردمی به درستی از جانب بسیج حرکت و گام

 .استفاده شده است

وی بیان کرد: معتقدم آنچه امروز انقالب اسالمی نیاز دارد این است که نیروهای مخلص و انقالبی خودشان وارد عمل 

دهد باید وارد عمل شد، امروز ضد انقالب از کارهای مردمی بسیج وز از دور تشویق کردن دیگر جواب نمیشوند، امر

 .سازندگی ترس و واهمه دارد

کنند اینها افراد پلیدی هستند های خود علیه اقدامات نظام تبلیغ میزاده گفت: این افراد وطن فروش در رسانهعبادی

 .شوند که به انقالب و نظام ضربه وارد شود و صدای مردم در بیایدخواهند مردم دچار مشکل که می

ها حضور دارد غمناک هستند و دادشان در آمده چون های معاند از اینکه بسیج در تمام عرصهوی ادامه داد: رسانه

 .داردکند برکات زیادی برای جامعه دانند انقالبی که به مردم متکی است و از ظرفیت مردمی استفاده میمی

های مختلف امام جمعه بندرعباس گفت: نیروهای جهادی ریشه شجره طیبه بسیج هستند که با حضور خود در عرصه

انقالب اسالمی یک تمرین بزرگ در طلیعه ظهور برای آمادگی پیدا کردن که در انقالب جهانی اسالم به رهبری موعود 

 .اسالم نقش آفرینی کنند

 


