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 مرور سریع 
 رهبر معظم انقالب اسالمی بيانات

 62/62/2936فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمی  دیدار در

 جمالت طالیی موضوعات اصلی
پيشنهاد برای 

 مطالعه بيشتر

های دوران  درس

امامت تا شهادت  

علی ابن موسی 

 عليه السالمالرضا 

 

  ظه ميكنيد، تأثيرى كه در واقعيّت دنياى اسالم گذاشت و به گسترش و عمقى كه به معناى حقيقىِ اسالم و را كه مالح)امامت امام رضا( مدّت كوتاه

 .درياى عميقى است والسّالم( و آشنا شدن با مكتب اين بزرگواران انجاميد، يك داستان عجيبى  عليهم)بيت  پيوستن به اهل

 از بعد... بدهد انجام ميتواند كار هارونى چه اختناقِ شدّت فضاى  در موسى بن علىّ: فتندميگ حضرت مندان عالقه رسيدند، امامت به حضرت كه وقتى 

 .است عاجز آن با ى مواجهه از عبّاس بنى ظالم دستگاه كه كرده پيدا اسالم دنياى در گسترشى چنان بيت اهل واليت تفكّر الرّضا موسى بن علىّ شهادت

  )است الهى مهندسى يك است، الهى تدبير يك اين خود بشود مدفون مدينه از دوردست ى طهنق اين در پيغمبر تن ى پاره كه )اين. 

 ی كنگره به پيام

 امام المللی بين

 الرضا موسی بن علی

 السّالم عليه

81/5/8131 

 کارنامه 

سپاه پاسداران  

 انقالب اسالمی

 

 شخصيّت اعماق يعنى است؛ ملّت يك ى تجربه نمايشگر مدّت اين در سپاه ى كارنامه است؛ درخشان ى كارنامه يك سال، چند و سى اين در سپاه ى كارنامه 

 .شد ميدان وارد عقيده و ايمان با سپاه چون كرد؛ مشاهده كارنامه اين در ميتوان را ايران ملّت هويّت و

 و اصلى مسير از را بنيه قوى تشكيالت اين نتوانست جريانات حوادث، يعنى است؛ ماندن انقالبى و زيستن انقالبى سپاه، ى نامهكار مهمّ بخشهاى از يكى 

 .آورند مى پشيمانى و وادادگى براى بينيد مى و ميشنويد كه هايى بهانه كند؛ منحرف ،كرده تغيير دنيا اينكه ى بهانه به درست،

 ،بيايد سپاه اقتصادى فرهنگى، فكرى، علمى، ى ها عرصه ى همه در كه است اين معناى به پاسدارى اين بگويم نميخواهم است؛ مىاسال انقالب پاسدار سپاه 

 .چيست انقالب اين كند؛ پاسدارى ميخواهد چه از بداند بايد زنده موجود يك عنوان به سپاه كه است اين مقصود لكن كند؛ پاسدارى

 روشن بدقّت بايد ميكنند بعضى كه مبحثى خلط اين. بشناسد را سياسى ى عرصه بايد امّا بپردازد، پاسدارى به سياسى ى عرصه در سپاه حتماً ندارد لزومى 

 و بسته چشمِ سياسى گوناگون جريانهاى ى زمينه در امّا بشود، تعريف كشور در انقالب پاسدار و نگاهبان بازوى عنوان به اى مجموعه يك نميشود بشود؛

 .ندارد معنى اين باشد، داشته نابينا و ناآگاه

 ،چيزى چه از بكند، ميخواهد چه كه بداند همواره بايستى اوالً سپاه لكن ميكنم؛ تأييد بنده است، درست پاسداران، سپاه فعّاليّت  گستره به نگاه همان امروز 

 .باشند داشته توجّه همه را اين بكند؛ نبايد فراموش است، سپاه پُرافتخار هويّت اصلى  مؤلّفه كه را خود قدم ثبات ثانياً كند؛ پاسدارى ميخواهد

 سازماندهى و نو هاى شيوه و عملى و علمى گوناگون ابتكارات و علمى پيشرفتهاى با منافات معنويّت است؛ معنويّت به متّكى سپاه كار ايم كرده عرض مكرّر  

 .كرد حفظ را معنويّت اين بايستى كار؛ درست تنظيم و كار مادّى صولا به پرداختن با ندارد منافات معنويّت ...ندارد هوشمندانه

 جمعی ديدار در بيانات

 پاسداران از
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 چالش اصلی

 انقالب اسالمی  

 و 

  نظام سلطه

 نيست اينها انقالب چالش است؛ انگارى سهل و مسامحه نگرى، سهل اين جناحى، و سياسى ىچالشها به بكاهيم فرو را انقالب چالش ما اينكه. 

 به بشرى حقيقت يك جهانى، حقيقت و مفهوم يك ...كرده ارائه بشريّت براى را جديدى نظم يك انقالب اينكه از است عبارت انقالب اساسى چالش 

 .است دلبسته پيام اين به كه ميكند احساس بشنود را آن دنيا در كسى هر كه شد داده پيام انقالب ى وسيله

 نظام سلطه، نظام. است انقالب پيام اين است؛ سلطه نظام با ى مقابله: بكنيم بيان جمله يك در آن انسانى و اجتماعى شكل در را پيام آن بخواهيم اگر 

 .«تُظلَمون ال وَ تَظلِمونَ ال» است، اسالم منطق كه انقالب منطق است؛ مظلوم به و ظالم به دنيا تقسيم

 ميكنند ظلم چون مخالفند، پيام اين با گرند سلطه خودشان كه كسانى آن. است مخالف پيام اين با باشد، سلطه نظام به  وابسته كه دنيا در دستگاهى هر .

 امّا ندارند، اى سلطهاقتدار و  خودشان هستند، هانىج ى سلطه نظام آن تابع و ميكنند حكومت ثروتمند يا فقير ملّتهاى بر كه فرودستى و زيردست دولتهاى

 .پيامند اين مخالف افتند، مى راه آنها دنبال هستند، آنها تابع

 حرفها  بقيّه است؛ اينها انقالب با اصلى دعواى و اصلى چالش تُظلَمون، ال وَ تَظلِمونَ ال: ميگويد است اسالمى مفاهيم همان از ى برگرفته كه اسالمى انقالب 

 كرد. نگاه بايد چهارچوب اين در را همه اى، هسته انرژى ى مسئله كودتا، داخلى، جنگ تحريم،. است بهانه

 سياسى هويّت كه اصلى ارزش به پايبندى در كس هر ...نبود ما بزرگوار امام فروزان آفتاب و درخشان ى چهره از منفورتر دشمنان اين چشم در كس هيچ 

 . است مبغوض آنها براى قدر همان باشد پايبندتر - تُظلَمون ال وَ تَظلِمونَ ال - ميكند معيّن را انقالب

 كه هستم چيزى همان به معتقد بنده. داخلى سياستهاى عالم در چه ، ديپلماسى عالم در چه نيستيم؛ ديپلماسى منطقى و صحيح حركتهاى مخالف ما 

 كار چه دارند كه بفهمند ...اما ندارد، عيبى است؛ خوب بسيار است، الزم بسيار ايىجاه يك در نرمش ؛«قهرمانانه نرمش» شد گذارى اسم پيش سالها

 .باشند داشته توجّه را اين است؛ مسئله كجاى آنها طرف ى حمله آماج طرفند، كسى چه با مواجهند، كسى چه با كه بدانند ميكنند،

 رئيس ديدار در بيانات

 مجلس اعضای و

 رهبری خبرگان

81/3/8191 

 ی آینده

جمهوری اسالمی  

 ایران

 است ما چشم جلو كه آنچه  همه  مالحظه معناى به بلكه كُنَك، خوش دل يك معناى به نه اسالمى؛ انقالب براى است روشنى ى آينده آينده، بنده، نظر هب. 

 و مديريّتى  تجربه فقر سالح، فقر مادّى، نيروى فقر انسانى، نيروى فقر لحاظ از انقالب، اوائل در وضعيّتى چه از ما ست؛ا تجربه استدالل استدالل، يك 

 خب. المللى بين حيثيّت و آبرو غناى سياسى، غناى علمى، غناى مادّى، غناى انسانى، نيروى غناى رسيديم؛ وضعيّتى چه به امروز ديگر، گوناگون فقرهاى

 !رسيديم؟ كجا به كجا از ما سال چند و سى اين در

 فاحش غلطِ خاطر به است درونى تناقضهاى و روزافزون ضعفهاى دچار ما مقابل طرف ميرويم؛ پيش علمى  محاسبه و منطق با ما كه است اين ديگر استدالل 

 نتايج به قطعاً ميبرد، پيش را كار صحيح،  نقطه پيداكردن و ستدر  محاسبه با ملّتى وقتى. ميكنند نشينى عقب دارند آنها تمدّن؛ آن درونى ساختِ بودنِ

 .رسيد خواهد مطلوب

 به خوشبينانه نگاه» باشد؛ كار اساس بايستى «داخلى توليد» كند؛ پيدا رشد بايستى «علم» ،كند پيدا استحكام بايد «نظام درونى ساخت» ايم گفته ما 

 .است كار اصلى هاى پايه اينها كند؛ پيدا پرورش هااستعداد باشد، جدّى بايستى «كشور بومى استعداد

 اجتماع در بيانات

 غرب گيالن مردم
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 یجزئيات تکميل

 گران عالم های اصلی سلطه سياست

 گسترش جنگ

 گسترش فقر

 و جنسیگسترش فساد اخالقی 

 نظير امام خمينی )ره( دوخصوصيت بی

 فهميد می درست و ديد می خوب: كامل بصيرت

 : سدی بود در مقابل پيشرفت و ضربه دشمنتمام قاطعيّت

 های اصلی محاسبه ملت ایران برای آینده روشن خود پایه

 تقويت ساخت درونی نظام

 رشد علمی

 توليد داخلی

 شبينانه به استعدادهای بومینگاه خو

 تکيه به ابتکار نيروی انسانی

 تکيه به ايمان خود

 حركت همراه با اتحاد


