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 مرور سريع 
  15/07/1394با نيروي دريايي  ديدار در رهبر انقالب بيانات

  جمالت طاليي  موضوعات اصلي
پيشنهاد براي 
  مطالعه بيشتر

   درياامنيت اهميت 
 بسازد است نتوانسته را خود داخلى امنيّت اركان واقع در ببخشد، امنيّت خود مجاورت در را دريا نتواند ،است دريا ىهمسايه كه كشورى اگر. 
 و دريايى نيروى و پاسداران سپاه و انقالبى جوانهاى حضـور .كنند ناامن ايران براى را عمان درياى و فارس خليج  منطقه كه بود هدف اين با شـمنىد 

  .شد ناامن آنها خود براى دريا كه شد موجب عرصه، در ورود و نيرو اين تشكيل

 كاركنان ديدار
  دريايي نيروهاي

01/05/1390  

استكبار هدفهاي 
  در منطقه

 ميكند پيدا سروكار ملّتها سرنوشت با كه اند؛كرده تعريف خودشان براى را خطرناكى هدفهاى منطقه اين در استكبارى هاىدستگاه امروز.  
 نميگويند هم را ببخشيد همين گاهى! شد اشتباه ببخشيد ميگويند بعد ميرسانند، قتل به بمباران با را بيمار نفر هاده ميكنند، حمله بيمارستان به.  
 است شده هم منطقه در دشمن هاىنقشه كردن پياده مانع زيادى حدود تا] بلكه[ ميشود، خود درون در دشمن نفوذ مانع فقط نه اسالمى جمهورى. 
 است شده خنثى مانده، ناكام ميشده، وارد بايد كه جاهايى آن در اسالمى جمهورى ورود و حضور و اقتدار خاطربه اينها هاىنقشه از يلىخ.  

در ديدار  بيانات
 خبرگان مجلس

 رهبري
14/06/1392  

با  مذاكرهررهاي ض
  آمريكا

 كرد[ مذاكره هم حسين امام كس،فالن با كرد مذاكره هم اميرالمؤمنين ميكنيد؟ مخالفت آمريكا با ىمذاكره با چرا شما آقا ميگويند اىعدّه كي.[  
 ً؟كردمي معامله سعدابن با حسين امام ؟ميكرد معامله زبير با اميرالمؤمنين معامله، يعنى امروزى ىمذاكره نيست؛ امروزى معناى به ىمذاكره بحث اوّال 

 ًميكنيم مذاكره داريم دنيا ىهمه با االن ما نداريم؛ مخالفتى امروزى معناى همان با ىمذاكره با ما ثانيا . 
 كنند باز تحميل براى را راه ميخواهند آنها و است اين كردند مذاكره براى آنها كه تعريفى نفوذ؛ يعنى ايران، اسالمى جمهورى با آمريكا ىمذاكره.  
 حواسشان بحمداهللا ايرانى طرفهاى البتّه كه - شد داده آنها به ميدان و كردند پيدا فرصت هرجا اى،هسـته انرژى مسـائل به مربوط مذاكرات همين در 

  دادند؛ انجام ملّى منافع براى مضرِّ حركت يك كردند، نفوذى يك - كردند پيدا فرصتهايى آنها باالخره جاهايى يك امّا بود جمع
 ندارد؛ اصالً كه منفعتى و دارد كه شمارىبى ضررهاى خاطربه است ممنوع آمريكا با ىمذاكره  
 است گرفته قرار كفر مقابل در اسالمى جمهورى نظام در ايمان ىهمه امروز، گرفت، قرار كفر مقابل در ايمان ىهمه مباهله در كه طورمانه.  

 ديدار در بيانات
 مختلف اقشار

 مردم
18/06/1394  

هايي به توصيه
  نيروي دريايي سپاه

 جنگى ابزارهاى] يعنى[ را ابزارى هاىآمادگى هم تحقيقات، در و علم در] يعنى[ را علمى آمادگىِ هم بدهيد؛ افزايش را هايتانآمادگى. 
 كند پيدا افزايش بايد نظامي حضور و ابزارسازي و علمي كار در دشمن تحرّك موازات به ابزار در نوآوريِ و ابزارها يمسئله در شما هاينوآوري. 
 داد خواهد افزايش را ملّي ثروتو  كرد خواهد كمك افزاييهم اين كنيد؛ استفاده يكديگر تجربيّات از باشيد، داشته همدلي و همكاري .  

 



 
 

٢ 
 

       

واژگان كليدي
بيانات در ديدار 

فرماندهان و كاركنان 
نيروي دريايي سپاه 
يپاسداران انقالب اسالم

1394/07/15

ج امنيت خلي
فارس

جوانهاي 
انقالب

اقتدار 
معنوي

نفوذ دشمن

شناخت 
دشمن

مذاكره با 
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منافع ملي
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  يجزئيات تكميل

   هاي رهبر انقالب به نيروي دريايي سپاهتوصيه
  هاي علمي و نظاميآمادگيافزايش  -1
  در ابزارها ابتكارات و نوآوريافزايش  -2
  و همكاريهمدلي  -3

به ما امر ميكند:قرآن   
 َعدُوَّكُم وَ اهللاِ عَدُوَّ بِه تُرهِبونَ الخَيلِ رِباطِ مِن وَ قُوَّةٍ مِن استَطَعتُم مَا لَهُم اَعِّدوا وَ

 )60(انفال/
) همچنين( و! سازيد آماده ،]دشمنان[=  آنها با مقابله براي داريد، قدرت در نيرويي هر(

 را خويش دشمن و خدا دشمن آن، وسيله به تا ،)نبرد ميدان براي( ورزيده اسبهاي
  )!بترسانيد
  شما، وضعيت شما، حركت شما جوري باشد كه دشمن را دچار رعب كندحضور 

 اگر نترسد به خود جرئتدشمن  ،به فكر باشيد دست برتر را داشته باشيددائم 
  بكند و تعرض ميدهد تجاوز


