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 مرور سریع 
 52/06/9314  اسالمى انقالب پاسداران سپاه فرماندهان دیدار در  اسالمی انقالب معظّم رهبر بيانات

 جمالت طالیی موضوعات اصلی
پيشنهاد برای 

 مطالعه بيشتر

قدر دانستن 

 حجّه ذی  ماهفرصت 

 است عرفه مناسبت است، مهم ماه این در آنچه قربان، مبارک عید و غدیر شریف عید بجز. بدانیم قدر است، مهمّی ماه حجّه ذی مبارک ماه. 

 میزداید را غبارها این و را زنگها این توسّل، ذکر، خشوع، تضرّع، میشویم؛ دلهایمان در زدگی زنگ و غبارگرفتگی دچار ما. 

 است اهمّیّت حائز کیمیا مثل اکسیر، مثل ساعات این ی لحظه لحظه است؛ مهمّی ساعات عرفه غروب تا عرفه ظهر از. بدانید قدر را عرفه روز. 

 آورد می وجود به انسان دل در ارزشمندی ی ذخیره یک پروردگار، مقابل در تضرّع ی دقیقه هر. 

بیانات در  

دیدار 

آموزان و  دانش

 دانشجویان

11//9/0911 

 سپاه تاخصوصيّ

 باشد داشته سازمانی ی وظیفه  کشور این جاری و تاریخی ی حادثه عزیزترین از پاسداری برای که نداریم  سپاه جز را جایی کشوری تنظیمات  در ما. 

 بشود پیر سازمان یک که نمیگذارد ها تجربه معرفتها، شدنِ دست به دست نسلها، توالی .است نشدن پیر بودن، یافته سازمان و بودن سپاه دیگرِ بُعد یک.  

 تشکیالت درون در انسانها است، منظّم وقتی هست، تشکیالت وقتی. بیرونی عناصر هم درونی، عناصر هم است؛ جدید عناصر تربیت دیگر، خصوصیّت یک 

 .آیند می وجود به فهیم و کارآمد ایعنصره و میشوند تربیت

 بیاید وجود به نباید سپاه در نسلی انقطاع ...باشد ها قدیمی و کارکشتگان مجربّان، از ی استفاده با همراه باید گرایی جوان خصوصیّت. 

بیانات در دیدار 

ندهان سپاه فرما

پاسداران 

 انقالب اسالمی

11/39/1931  

 از پاسداریمعنای 

 انقالب

 دارد. صحنه و عرصه در قاطع حضور انقالب و است مستحکم همچنان انقالب ی اراده ... واست کشور انقالبی ی اراده نماد واقع در انقالب از پاسداری 

 هدم  شدما .. .نیسدت  الزم پاسدداری  نباشدد،  تهدید اگر بله، است؛ تهدید مورد انقالب که است این ،پاسداری مفهومی ابعاد از یکی و پاسداری معانی از یکی 

 .میکنید تبیین دارید است انقالب متوجّه که را تهدیدهایی هم میکنید، تأیید خودتان اسم با دارید را انقالب وجود

 هسدت  هدم  انقدالب  داشتن بزرگ انقالب، به دادن اهمّیّت انقالب، داشتن رامیگ معنای به بلکه نیست انقالب از حفاظت فقط انقالب از پاسداری معنای. ..

 د.کنی پیدا انقالب به معرفت باید[ لذا] بشناسد درست را انقالب انسان که دارد احتیاج این

 از یکدی . میشدود  وارد مختلفدی  طدر   از امدروز  انقدالب  ضددّ  چون انقالب؛ مستحکم منطق به باشند مجهّز ذیل تا صدر از سپاه خواهران و برادران ایستیب 

 .است اینها در کردن رخنه میکنند؛ ایجاد اختالل دینی و انقالبی معرفتهای در. دینی باور انقالبی، باور است؛ باورها در خلل ایجاد نفوذ و ورود های راه

 شناسدایی  باید -را دشمن عملی و معرفتی ضعف نقاط- را دشمن ضعف نقاط ...است دشمن شناخت انقالب، پاسداری و انقالب پاسداشت از دیگر بُعد یک 

 .کشاند بشود، کشیده آنها رخ به مطلب این دارند احتیاج که انسانهایی رخ به را اینها و کرد

بیانات در دیدار 

فرماندهان سپاه 

پاسداران 

 ب اسالمیانقال

11/39/1931  
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معنا، هدف و ابعاد 

 انقالب اسالمی

 نمیشود. تمام ندارد و یقف حدّ اصالً صیرورت و دگرگونی ...دگرگونی یعنی انقالب. است دائمیو  ماندگار حقیقت و مستمر امر یک انقالب 

 نیست اسالمی جمهوری والّا باشد داشته وجوددر نظام   باید ،دائمی تحوّلتجدیدپذیری و  حالت همان یعنی. باشد انقالب مظهر باید اسالمی جمهوری. 

 بدرای  بشدر  که چیزهایی این ی همه یعنی طیّبه حیات... است «طیّبه حیات» ...انقالب  آرمان... است آرمانها ترسیم میدهد، انجام آغاز در انقالب که کاری 

 .دارد احتیاج آنها به خود سعادت برای خود، زیستی بِه

 دشدمنان،  تبلیغدات  ی تکیده ... اسدت  طاغوت به کفر و باهلل ایمان شده، تصریح آن به قرآن در که انقالب این خصوصیّات و طیّبه حیات خصوصیّات از یکی 

 .بگیرند مردم دست از را قضیّه از بخش این بتدریج، کنند ضعیف را طاغوت به کفر است؛ طاغوت به کفر روی

 ]در را اسدالم  و انقدالب  مبانی و اصول که است این معنایش است؛ حقیقت و حق ضدّ  که کنیم داخلی سیاست و لماسیدیپ زدایی از ایدئولوژی ]میخواهند 

 .ندهیم دخالت خارجی و داخلی سیاست

 شما که است این گزاره یک ... متناقضند هم با اینها واقع در که میکنند؛ تکرار را همانها داخل در هم ای عدّه میگویند، ما دشمنان ما، مخالفین را گزاره دو 

 .نکنید دنبال قدر این را انقالبی ی روحیّه و انقالب ی مسئله و  کلمه این شما میگویند که است این دوّم ی گزاره ...هستید قدرتمندی کشور

 دیدار در بیانات

 سپاه فرماندهان

   نپاسدارا

119/09// 

 اسالمی  مایه درون

 انقالب

 البتّده  است؛ ما انقالب محتوای ی همه و مایه و پایه اسالم، .میترسند آن ازو  بیاورند، نمیخواهند را اسالم اسم ؛«۷۵ انقالب» بگویند که دارند اصرار ای عدّه 

 .است قرآن به تمسّک و اسالم برکت به دارند... این دوست را سالمیا جمهوری کلمه واقعی معنای به مسلمان، ملّتهای .است ناب اسالم ما اسالم

 ِبزنندد  خدط  آن از را اهلل سدبیل  فدی  شهادتو  ازمنکر نهی ، جهاد که اسالمی ،«ببعض یکفر و ببعض یؤمن» اسالم سکوالر، اسالمِ شخصی، عمل فقط اسالم، 

 .نیست انقالب اسالمِ

 در بیانات

 های  خطبه

   نمازجمعه

/09/3977 

مقابله با نفوذ 

دشمن؛ وظيفه 

اصلی نخبگان 

 انقالبی

 است دشمن ی کننده خوشحال و دشمن کن خوش دل چیزهای میشود، گفته سپاه علیه گاهی که ربطی بی حرفهای و سپاه تضعیف. 

 است اهمّیّت کم سیاسی، و فرهنگی و فکری نفوذ مقابل در امّا نیست کوچکی چیز امنیّتی نفوذ ...نفوذند بالدن است؛ بزرگ تهدیدی دشمن نفوذ امروز. 

 تدأثیر  تحدت  کشدور  یدک  مدیریّتی  و سیاسی های دستگاه وقتی. بکنند نفوذ سازی، تصمیم نشد اگر و گیری، تصمیم مراکز در که است این هم سیاسی نفوذ 

 .گرفت خواهد انجام مستکبرین ی اراده و میل و خواست طبقِ بر کشور این در ها گیری تصمیم ی همه وقت آن گرفت، قرار مستکبر دشمنان

 [دشمنان] زندده  و مُدردن  کده  باشدد  مستحکم اینجا در انقالبی فکر و انقالب های پایه چنان آن باید...  نیست ایران آن ایران بعد، سال ده که میدهند وعده 

 .است کشور این انقالبی نخبگان ی همه و سپاه نخبگان اساسی ی وظیفه این نگذارد؛ کشور این انقالبی حرکت در ریتأثی آن، و این بودن

 دیدار در بیانات

 مختلف اقشار

  مردم

109/19/0 
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 یجزئيات تکميل

 حيات طيبههای  ویژگی

 عزت ملی -1

 استقالل و وابسته نبودن به بیگانگان -3

 رانی در علم و تمدن پیش -1

 عدالت و رفاه -0

  کار، نشاطشوق و  -5

 هایی به سپاه پاسداران انقالب اسالمی توصيه

 سپاه عملی و عقیدتی و فکری و معنوی مستحکم کردن بافت  -1

 ی سپاهها قدیمی و کارکشتگان بّان،مجر از ی استفاده گرایی همراه با  جوان -3

 ی علیه انقالب اسالمیتهدیدها شناخت برای و حوادث داخلی المللی بین مسائل رصد -1

 های الزم برای مقابله با تهدیدهای علیه نظام کسب آمادگی -0

 شناخت صحیح انقالب اسالمی و منطق مستحکم آن و همچنین شناخت صحیح دشمن -5

 نسبت به عضویت در سپاههوشیاری، تالش و قدردانی  -1

 های مختلف جویی در زمینه پرهیز از بهانه -7

 سیاسی و مالی و اقتصادی گوناگون های زمینه در پیروی از خط مستقیم و درست انقالب  -0

 پرهیز از چیزهایی که میتواند به کرامت سپاه لطمه وارد کند -/


