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 مرور سریع 
 05/04/۱۳۹5حرم  مدافع شهدای هایخانواده از جمعی و تیر هفتم شهدای هایخانواده دیدار در رهبر انقالب بیانات

 جمالت طالیی موضوعات اصلی
پیشنهاد برای 

 مطالعه بیشتر

شهدا، ارکان 

نگهدارنده انقالب و 

 نظام اسالمی

 است عزیز شهیدان آن خون مرهون و معظّم هایخانواده استقامت و صبر مرهون جهتی هر از کشور پیشرفت و امنیّت و انقالب بقای مبالغه بدون. 

 است بشر تاریخ در بلکه اسالم تاریخ در شهید ترینبزرگ متّقیان موالی. 

 است شهیدان مطهّر ارواح به توجّه پروردگار، به تقرّب و توسّل ابزارهای از یکی. 

 ارواح از بایستی باشیم، داشته مستجاب دعای کنیم، تضرّع بجوییم، توسّل میخواهیم اگر -رمضان ماه شبهای کلّ چه قدر، شبهای چه- شبها این در ما 

 .بدهیم قرار شفیع را آنها کنیم، استشفاع متعالی

  تیر هفتم یحادثه یدرباره هنری اثر یک نداریم؛ بزرگ یحادثه این یدرباره فیلم یک ما ...دارید نگه زنده کنید، احیاء باید را [تیر ی هفتم]حادثه 

 .نکردیم ما که است کارهایی اینها نداریم؛ خوب رُمان یک تجسّمی، نمایش یک ... بودند؟ کسانی چه اینها بشود معلوم کند، روشن را حقایق که نداریم

 [مقدّس دفاع دوران شهدایی در زمینه] است کم بگیرد انجام کار هرچه امّا است گرفته انجام کارهایی هم. 

 میکند آگاه و  بیدار را انسان است؛ معرفتی دنیای یک سوی به ایدریچه یک حرکتشان، گفتارشان، رفتارشان، رسیدند، شهادت به که جوانهایی این. 

 [سئله ست تاریخ عجیب ماجراهای آن از [بیتاهل حریم از دفاع شهدای یم شویق را جوانها جنگ دوران در ما. ا  میدان به بروید اینکه به میکردیم ت

 .است قوی چقدر انگیزه این حالدرعین نمیکنیم، تشویقی چنین ما امروز[ امّا]... میرفتند و میکردند اجابت جنگ،

 ست این همم شد برخوردار اینگهدارنده ارکان آن از جامعه یک که ا  را آن ایصخره مثل و کند حفظ حوادث مقابل در و ببرد پیش را آن بتواند که با

 .هستند ما شهدای همین وارصخره ستونهای این دارد؛ نگه

 دیدار در بیانات

 هایخانواده

 و شهدا

 ایثارگران

خراسان 

27/02/1386 

مجاهدت، راه 

پیشرفتِ ایران 

 اسالمی

 عناصر خوشایند برای ...گرفتیم ندیده را انقالب آمدیم، کوتاه ارزشها از هرجا رفتیم؛ پیش کردیم، تکیه انقالبی یروحیّه به کردیم، تکیه انقالب به هرجا 

 .ماندیم عقب خوردیم، را حرف جویدیم، را حرف مدام نظامند، این اصلی دشمنان و اسالم اصلی دشمنان که استکبار

 است مجاهدت یروحیّه احیاء و انقالبی یروحیّه احیاء اسالمی، ایران پیشرفت راه. 

 نوعشان، است؛ کوتاه امکانات آن از دستش مقابل طرفآن که برخوردارند امکاناتی از طرف دو نیروهای[ از یکی] که است این نامتقارن جنگ معنای 

 .است نامتقارن جنگ این است؛ ناشناخته مقابل طرف برای طرفی هر در قدرت منابع گاهی حتّی امکاناتشان، شان،شیوه

 در بیانات

 و بیست مراسم

 هفتمین

 رحلت سالگرد

 خمینی امام
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 [ تکفیری هایتروریست و داعشدشمنانِ مستکبر] بود؛ مقدّمه شام و  عراق بدهند؛ شکست را اسالمی جمهوری اینکه برای اندکرده درست واقع در را 

 .شدند گیرزمین هم آنجا در اینها که شد موجب اینجا قدرت بدهند؛ قرار تأثیر تحت را اینجا بتوانند که بود این یمقدّمه

 شهرهای از دارد درواقع ایستد،می هاتکفیری این مقابل در بیتاهل حریم از دفاع عنوانبه سوریه در یا عراق در میرود میشود، بلند اینجا از که کسی این 

 است. ایران از دفاع این است؛ این قضیّه واقع[ امّا] است، خدا آنها نیّت البتّه. میکند دفاع خودش

 (اهللرحمه)

14/03/1395 

 مسئله بحرین

 است گسترده اکثریّت یک بر خودخواه مستکبر اقلّیّت یک یابلهانه یجائرانه حاکمیّت یمسئله نیست، سنّی و شیعه جنگ بحرین یمسئله. 

 میشد مانع میکرد، جلوگیری مردم یمسلّحانه و تند حرکات از بزند، حرف مردم با میتوانست کهوقتی تا و امروز تا که بود کسی قاسم عیسی شیخ .

 .بحرینی یپُرحماسه و پُرشور جوانهای مقابل از مانع برداشتن یعنی قاسم عیسی شیخ به تعرّض که نمیفهمند اند،درافتاده کسیچه با که نمیفهمند

 دیدار در بیانات

 فرماندهان

 هایگردان

بسیج 

04/09/1394 

های معنوی توصیه

برای استفاده بهتر 

 از فرصت رمضان

 کند مستجاب را مردم دیگر دعای که بخواهید خدا از و کنید دعا هم بخواهید، خدا از تضرّع و توجّه با و کنید دعا هم بدانید؛ قدر را ساعات و شبها این. 

 است خدا با زدن حرف همان ؛«است صاعد قرآن دعا» بزرگوارمان امام تعبیر به است؛ متعال خدای با گفتن سخن دعا . 

 میخوانید، دعا شما وقتی... میکند صحبت شما با دارد متعال خدای یعنی است نازل قرآنِ این... میزند حرف شما با دارد خدا میخوانید، قرآن شما وقتیک 

 .میکند پیدا صعود که است شما صدای این میزنید؛ حرف خدا با دارید شما

 قلب حضور با و توجّه با ببخشد؛ نفع و باشد نافعه صالت صالت، این که کنید کاری ...کند نزدیک باید خدا به را ما نماز. 

 بزنید حرف خدا با بتوانید تا کند نزدیک خشوع به کند، نرم را شما دلهای میتواند خیلی است؛ باارزشی فرصت خیلی شماها برای داریروزه فرصت. 

 در بیانات

 نماز هایخطبه

 تهران یجمعه

23/06/1386 
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واژگان کلیدی

بیانات در دیدار 
خانواده های شهدای هفتم 
تیر و جمعی از خانواده های 

شهدای مدافع حرم 
۱۳۹5/04/05

شهادت
دفاع از 
انقالب و 

ارزشها

مجاهدت 
در راه 

خدا

روحیّه  
انقالبی 

جنگ 
نامتقارن 

جریان 
تکفیری

مسئله  
بحرین 

دعا

فرصت 
شبهای 

قدر

شهدای 
مدافع 

حرم
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 یلیتکمجزئیات 

السالم(بیت)علیهمدفاع از حریم اهلابعاد گوناگون مجاهدت شهدای   

 .است شهید این ایمان و انگیزه و شهید این خودِ صبر یجنبه جنبه، یک -1

 .است آنها تحمّل و هاخانواده صبر یجنبه جنبه، یک -2

 ایمانها، ها،انگیزه این . است اسالمی انقالب نگارتاریخ که است حادثه خودِ سوّم یجنبه -3

 است. آورده وجود به را اسالمی جمهوریاست که  هااراده و عزم و روحی قدرتهای


