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نظارت نزدیک رهربی نسبت به حرکت طوالنِی 
ی ارتشسی و چند ساله

ایالت، احساسات و حرکت عمومی مردم  نزدیکی ارتش به 

ایجاد زبان مشرتک بین ارتش و اقشار مختلف مردم

منشأ

ارتش  التحصیلی های فارغ ی مراسم حضور رهربی در همه 

پیروزی انقالب اسالمی و تشکیل نظام جمهوری اسالمی

ی ارتِش  وجود نیروهای مؤمن و صادق در بدنهتذکر
گیری غلط سازمان رغم جهت دوران رژیم طاغوت علی 

مؤید
مصداق

ی احکام اسالمی  نارضایتی الهی و عدم اجازه
در فدا شدن ارتش برای یک نفر 
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تغییر جهت طاغوتی حاکم بر سازمان ارتش به حاکمیت الهی

شاهد

تذکر

تحریم و تهدید ایران

شاهد

نِد سلطه ایجاد مشکل برای دستگاه گر دنیا های قدر

ها به  ی ملت کننده  مخالفت با سازوکار تقسیم
پذیر گر و سلطه سلطه

  سال گذشته و  ۲۰پیرشفت ارتش نسبت به ارزیابی
جلوتر بودن نسبت به اول انقالب

معنا

اثر

رگران و سلطهنتیجه گران از ایران و جریان ضد سلطه  ترس استع

عفو الهی ِخطاهای فردی افراد

ی فردی در صورت بخش نبودن حرکت مؤمنانه نتیجهرضورت
گیری سازمان غلط بودن جهت 

های حرکت ضد سلطه ملت ایران ها طی سالملترف تدریجی فکر مخالفت با نظام سلطه در ذهن  فرو های تاریخی  ی حرکت تدریجی بودن همهدلیلمنشأ

نتیجه
انقالب مرصی ضدسلطه با یک حادثه  آزاد شدن نیروی مرتاکم شده مصداق

گران سابقه و ناشناخته بودن حرکت ضدسلطه برای سلطه بیعلت

اثر

اعتقاد  با مردم و در خدمت مردم و منافع ملی ارزشمندی ارتِش هم

ارتش جمهوری اسالمی، تنها ارتش مردمی و در خدمت منافع ملی 

گیری نتیجه

ألعّذبّن كّل رعيّة ىف االسالم اطاعت اماما جائرا ليس من ّهللا عزّ و « مؤید
لها برّة تقيّة » جّل و ان كانت الرّعيّة ىف اع

مصداق
رگران از جوانان مؤمن و باعزم ما ترس استع

رگران از احساسات ملیِ  ترس استع
همراه با معرفت و بصیرت ما 

استمرار حرکت رو به جلوی ارتش الزمه

ها به ملت ایرانتصور پیوس زودهنگام ملتآسیب شناسی

از نیروهای مؤمن ارتش ارتباط دوستی و مبارزاتی رهربی و برخی رفقای ایشان  با برخی
های مختلف  مند و صادق ارتش در مناسبتحضور نیروهای مؤمن، عالقه

شاهد

لزوم دقت در رشح حدیث و اکتفا نکردن به ظاهرتذکر

ن فاسداثر نداش حرکت های فردی مؤمنان در صورت وجود  حاک مضمون
اطاعت از ستمگران موجب عذاب الهی

و ألعفوّن عن كّل رعيّة ىف االسالم اطاعت اماما هاديا« مؤید لها ظاملة مسيئة  » من ّهللا عزّ و جّل و ان كانت الرّعيّة ىف اع

نبودن آشنایی و زبان مشرتک
بین ارتش و سایر اقشار در پیش از انقالب  رضورت

نقطه مقابل

در خدمت  ها در اغلب دنیاگیری ارتششکل طلبی سیاسی به اسم منافع ملی جاه
ها و سود نربدن ملت آمریکا  از مثله کردن کشته هاعکس گرف با آن شاهد

از افتخارات تاریخی طاغوتاهمیت رسباز و شکست در آخر   میلیون  ۱حمله خشایار شاه برای تسخیر یونان با 

موضع رهربی
فدا شدن همه برای برافراشته شدن پرچم اسالم 

سعادت دنیا و آخرت ره

درگیر بودن ایران با نظام سلطه، نه اشخاص  حقیقت 

ن تقسیم قت و اعرتاف بوش رئیس جمهور آمریکا در تقسیم دنیا به گران بندی نظام سلطه توسط سلطهکت ح
پذیرگر و سلطهسلطه » هرکس با آمریکا نیست علیه ماست« به اینکه  بیان بوش در قضیه افغانستان و برج های دوقلو مصداقاستثناء

ترس دنیای استکبار از حرکت مردم ایران 

خوب بودن بصیرت و معرفت مردم ایران  ارزیابی
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گران سلطهواکنش 

های سازمان و کلیت گیریهای فردی با جهتگیریتفاوت جهتدلیل 

با وجود داش خطا عفو الهی برای اطاعت کنندگان از نظام و حاکمیت الهی مضمون 
امکان مالحضه حدیث در مقیاس کشور، جامعه، امت و سازمان  علت اهمیت 

کمک برخی افراد به عنارص انقالبی برای پیدا شدن
زبان مشرتک با ارتش  عامل

ترین نهادهای کشور تبدیل ارتش به یکی از مردمی ره 
های شخصی طلبیها در خدمت قدرتتشکیل ارتش

های سلطنتی در کاخ مضمون تابلوی نصب شده در باالی یکی ازشاهد ارتش رژیم طاغوت مصداق های طاغوتی تشکیل ارتشها برای حفظ قدرت
» تشکیل ارتش برای حفظ جان طاغوت« ابتدای انقالب مبنی بر 

سود نربدن ملت آمریکا از تجاوز و چپاول عراق و افغانستان 

شهادت بودِن مردن در راه اسالمره

ارتش الهی، معنوی و اسالمی نتیجه ۵۸  فروردین  ۲۹حضور رهربی در اولین مراسم ارتش در  ونه

نانامکان مالحظه حدیث در مقیاس کشور، جامعه،علت اهمیت امت و مسل

عفو الهی برای اطاعت کنندگانمضمون از نظام و حاکمیت اله با وجود داش خطا  

فدا شدن همه برای اسالم 



شهید صیاد شیرازی

آمدن این حاالت و احساس  علت
به کمک انسان در لحظات سخت و دشوار در 
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بودن عنرصی از رهربی در فرماندهی

حتمی شدن پیروزی برای کشور و ملت ایران

ی ایجاد حرکت در معنای رهربی و فرماندهی تفاوت شیوه

شهید بابایی

ی نیروهای مسلح در جنگ و  افرادی از بدنه
سازی پشت جبهه گیری و تصمیم جلسات تصمیم

مظاهر

امر و نهی معنای 
فرماندهی

نظور ایجاد معنای رهربی ایش شاخص هایی  حرکت، رفتار و 
حرکت از روی دل 

آماده به کاری

های الزم آموزش و سوادآموزی رزمی و یادگیری تخصص

های اخالقی و رفتاری استحکام در شخصیتهدف
های گوناگون فریبنده برای مقابله با جاذبه 

استحکام شخصیت

معنا
های زندگی  ایجاد قدرت مقاوت و ایستادگی در برابر جاذبه در عین بهره مندی از آن ها 

شدن برخی به خاطر  ذلیل های جنسی های زندگی مانند پول، مقام، انگیزه جاذبه رضورت
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اهمیت

وظیفه

یک بخش بسیار مهم از مجموعه ارتش 

حفظ همیشگی آمادگی و ارتقاء آن 

مصداق

ن و انگیزه  ای

نشأت گرف غالب حرکات در خط مقدم از اهمیت
های منعقد شده در پشت جبهه  اراده

اطالق ستون فقرات ارتش به نیروی زمینی در گذشتهمؤید

های زندگی نشدن با داش قدرتاسیر و مقهور جاذبه ایستادگی و امتناع 

۲از  ۲

بيانات رهبري در جمع فرماندهان نيروي زميني ارتش 
1391/02/03

فرماندهان، بخشی از مجموعه حساس نیروهای مسلح علت اهمیت 

ها ها به جای ارتباط با جسمارتباط با دلشیوه 

انجام حرکت بدون بکن و نکن  امتیاز

های صادقانه در پشت جبههتأثیر اراده های خط مقدم در وقوع شجاعت  اهمیت 

ل درگیریدلیل  رضورت آمادگی کامل با وجود کمرت شدن  احت
به نسبت نیروهای دریایی و پدافند 


