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پژوهشگاه با فرمانده محترم بسيج ) ص(نشست صميمي اعضاي شوراي پايگاه بسيج پيامبراعظم
  صبح در محل جلسات پژوهشگاه 9-11از ساعت  22/6/89فرهنگيان وزارت متبوع در روز دوشنبه 

  
ضمن قرائت ) ص( پيامبراعظماله مجيد آغاز و سپس فرمانده پايگاه بسيج  جلسه با تالوتي چند از آيات كالم  

هاي جاري و  نامه شهيد بزرگوار حميد باكري نسبت به ارائه گزارشي از عملكرد و روند برنامه بخشي از وصيت

ساالنه بسيج پژوهشگاه را براي ايفاي نقش اثرگذار و فعال در توسعه و ترويج فرهنگ پژوهش و ارائه خدمات 

بسيج وزارت آموزش و پرورش اعالم كرد و از حمايتهاي رئيس سابق  افزاري در سراسر پايگاههاي علمي و نرم

پژوهشگاه و همچنين از رهنمودهاي رياست محترم پژوهشگاه جناب آقاي دكتر قدمي تشكر نموده و خواستار 

د در اين نشست، اعضاي شوراي فرماندهي بسيج پژوهشگاه هر دنهمدلي و هماهنگي بيشتر نيروهاي بسيجي ش

  .نظرات خود، برنامة انجام شده و راهبردهاي آينده پايگاه بسيج پژوهشگاه را ارائه نمودند الم نقطهكدام ضمن اع

سپس جناب سردار ابوالقاسم احمدي فرمانده محترم بسيج فرهنگيان در سخناني ضمن ابراز خوشحالي و   

تان و فرصت ندادن به رويه و استفاده از نظرات دوسوحدت ايجاد فرصت و شركت در جلسه پايگاه و تحكيم 

گيرند سعي شود  نمي 20نمره  همهافراد سودجو و حفظ حرمت افراد تاكيد داشته و در ادامه سخنان فرمودند 

بيشتر شود و شكاف بين نيروهاي بسيجي باعث نرسيدن به اهداف بين بسيجيان ها و حسن تفاهم  دوستي

يكي از . مشكالت ريز مجموعه درشت نشود. بحث بصيرت كه مقام معظم رهبري فرمودند تحقق يابد ،است

در . ها كمتر باشد ها بيشتر و دافعه بايد سعي شود جاذبهاست، عات اساسي حضور بسيج براي تحكيم نظام وموض

اعمال و رفتار خود خواهد  يه مربوط به بسيج نيست وارد نشويم هر فرد مسئول در آن دنيا پاسخگومسائلي ك

و همچنين اعالم فرمودند وظيفه  را دارنداهميت مديريت تحليل و بررسي تذكرات الزم  ايشان در خصوص. بود

بسيج در امور حراستي نبايد دخالت كند و يك وظيفه ديگر بسيج اتصال بسيح با . بسيج در ميدان بودن است

  .سپاه پاسداران است



اعالم فرمودند و ارائه دادند در خصوص جايگاه بسيج پژوهشگاه بعنوان بازوي علمي پژوهشي توضيحاتي   

سيب مجموعه كه آهاي بسيجي سعي كنند روي يك موضوع بحث و بررسي نمايند و روي مسئله  بچه

سخنان در خصوص در ادامه  .باشد مسئولين مافوق از بسيج جز اين نميانتظار . خطرآفرين است كار شود

را و بحث عفاف و حجاب بازنگري شوراي پايگاه هاي الزهراء و عاشو بسيج و تشكيل گردان درتشكيل اتاق فكر 

  27/6/ن./توضيحاتي ارائه نمودند و در پايان از رياست محترم پژوهشگاه نسبت به همكاري تشكر نمودند

  

  

  

  )صلي اهللا عليه و آله(پايگاه بسيج پيامبر اعظم 


