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 مرور سریع 
 كشور سراسر بسیج فرمانده هزار پنجاه دیدار در بیانات

۹۲/۸۰/۲۹۲۹ 

 جمالت طالیی موضوعات اصلی
پیشنهاد برای 

 مطالعه بیشتر

حماسه حضرت زینب 

و  (سالم اهلل علیها)

 مسأله میثاق الهی

 

 آورد، وجودبه( عليها اهلل سالم) كبرى زينب بىبى كه اىاسهحم معنا يك به بلكه است؛ عاشورا ىحماسه مكمّل( عليها اهلل سالم) كبرى زينب ىحماسه 

  .شد عاشورا ىحماسه ىدارندهنگه و احياكننده

 بود عزّت ىمجسّمه عاشورا روز در كربال، در( الساّلمعليه) على بن حسين كههمچنان كبرى، زينب است عزّت ىمجسّمه.  

 پيمان با صادقانه است؛ صدق كردند، حركت جوراين كه اولياءاللّهى ديگر در و( عليها اهلل سالم) كبرى زينب در صبر اين و روحيّه اين مولّد عوامل از يكى 

  .است مهم خيلى اين سپردن؛ خدا راه به صادقانه را دل كردن، برخورد متعال خداى

 و نظامى جنگ در بگيرد؛ انجام نبايد كه ميكند تأكيد قرآن هك است چيزهايى ىجمله از دشمن، با ىمواجهه در منهزمانه نشينىِعقب و مواضع كردن رها 

 ايستاد. بايد دشمن مقابل در است، زورآزمايى ىصحنه كه جايى هر در اقتصادى، جنگ در و سياسى جنگ در

 كردند. معنا سالمىا نظام هدفهاى و آرمانها از برداشتن دست معنى به را آن اىعدّه يك برديم؛ كار به را "قهرمانانه نرمش" تعبير ما 

 است. مقصود به يافتن دست براى هنرمندانه مانور معناى به قهرمانانه نرمش 

 باشد شدهتعيينازپيش اهدافِ به رسيدن دنبال به بايد نظامى، رزم ميدان مثل - عقب به حركت چه جلو، به حركت چه - حركتى هرگونه. 

گروه  داریدر د اناتیب

از پرستاران  یریكث

 نمونه كشور

۹۸۳۱/۲۰/۲۹ 

 مبارزه با استکبار

 جهان ىهمه تهديد ايران كه ميجنبانند چانه صهيونيستى، رژيم در منطقه هار سگِ نجسِ نحسِ دهان از جمله از ايران، ملّت دشمنان ميشود شنيده گاهى 

  .است اسالمى ممشاى مقابل ىنقطه درست و دشمن سخنِ اين نه، است؛

 ِاز بعضى و اسرائيل جعلى رژيم همين جمله از اند؛نداده نشان خودشان از شرارت جز كه هستند شرّآفرينى و شرّ نيروهاى آن جهان، ىهمه تهديد 

  .او پشتيبانان

 حتّى ما باشيم؛ داشته آميزمحبّت و دوستانه روابط ملّتها، ىهمه با انسانها، ىهمه با ميخواهيم ما كنيم؛ محبّت كنيم، خدمت انسانها ىهمه به ميخواهيم ما 

  .ملّتهايند ىبقيّه مثل هم آنها نداريم؛ دشمنى هيچ هم آمريكا ملّت با

 استكبار با ما مخالفيم، راستكبا با ما است؛ استكبار نظام با اسالمى، نظام خصومتهاى گيرىجهت. است استكبار است، اسالمى نظام مقابل ىنقطه آنچه 

  .ميكنيم مبارزه

 دارد؛ وجود استكبارى نظام هم امروز. ميكند تفاوت زمانى هر در روشها و خصوصيّات و هاشيوه البتّه است؛ يكى هادوره ىهمه در استكبار بندىاستخوان 

  .است آمريكا ىمتّحده اياالت دولت دنيا، در هم استكبار رأس

بیانات در دیدار 

آموزان و دانش

 دانشجویان

۹۸۱۰/۲۳/۹۰ 
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 بسیج؛ مظهر عزت

 است كشور و ملّت براى اساسى فعّاليّتهاى هاىعرصه در مردم متن حضور بسيج معناى. 

 از است مظهرى است؛ اىنمونه چنين يك بسيج. است قطعى پيشروى و پيروزى هست، مردم آحاد ميان اتّحاد و پيوند و اندصحنه در مردم كه آنجايى 

 .يكديگر با مردم پيوند و صحنه در مردمى حضور همين

 داد امتحان بسيج بود، كشور سخت روزگار كه مقدّس دفاع در تحميلى، جنگ در است؛ داده را صداقت امتحان صدق باب در بسيج. 

 ،باشد همين بايد هم اين از بعد است؛ بوده تعالى به رو و رشد به رو سانىان ىمجموعه يك امروز تا بسيج. 

 عملى الزامات رفتارى، الزامات اخالقى، الزامات: دارد وجود الزاماتى برد؛ باال بايد را بسيج ىمجموعه هاىتوانايى. 

 جنبه و ظرفيّت ،حلم ، گذشت ، صبر اخالقيّات اين ىجمله از بدهيم؛ پرورش را اسالمى نيكوى اخالقيّات خودمان درون در ما يعنى اخالقى، الزامات 

 . كنيم تقويت خودمان درون در را خصوصيّات اين است؛ تواضع و داشتن

 ببريم كار به انسانها و جامعه با تعامل در محيط، با عمل در مردم، با عمل در را نيكو خلقيّات همين كه است اين هم رفتارى الزامات. 

 اينها بگويند كه باشد جورى بايد مردم آحاد با شما يكايك رفتار روشن، و پاكيزه دلهاى شما پاك، عناصر شما جوانها، شما بسيجى، عزيزان يكايك رفتار 

 .اسالمى جمهورى براى و اسالمى نظام براى احترام جلب ىمايه محبّت، جلب ىمايه اند؛اسالمى نظام يافتگانپرورش

 ِجوانِ  كه است خصوصيّاتى اينها ورزش؛ به و اجتماعى خدمات[ انجام] به عفّت، به امانت، به كار، نشاطِ به علم، به تقوا، به دين، به دارد احتياج امروز جوان 

 .باشيد داشته را كار اين انجام توفيق شاءاهللان من بسيجىِ عزيزان شما و دارد احتياج آن به امروز

بیانات در دیدار 

جمعى از بسیجیان و 

فعاالن طرح 

 «صالحین»

۹۸۱۹/۲۱/۲۹ 

مسأله روز مذاكره 

 سیاست خارجیدر 

 مسئوالن داخلى، مسئوالن - مسئوالن از ميكنم، حمايت بنده دولتها ىهمه از است، شانبرعهده كار اجراى كه مسئوالنى از حمايت بر دارم اصرار بنده 

 .است ما ىوظيفه و ميكنم حمايت - خارجى

 بشود نبايد نشينىعقب قدم يك ايران ملّت حقوق از اينكه بر داريم اصرار اى؛هسته حقوق ىمسئله جمله از ايران، ملّت حقوق تثبيت بر دارم اصرار. 

 از كنند؛ رعايت را حدود اين كه موظّفند و مسئولين به گفتيم را اين بشود؛ رعايت بايد حدود اين دارد، وجود حدودى يك دارد، وجود قرمزى خطوط يك 

 .ندهند راه خودشان به ترسى و باشند نداشته اىواهمه هم مخالفان و دشمنان وهورتهارت

 كسهيچ تسليم فشار، با ايران ملّت ميكنند؛ اشتباه كنند؛ تسليم را ايران ملّت بتوانند شايد اينكه اميد به بياورند فشار ايران ملّت بر اينكه بر دارند بنا 

 .شد نخواهد

 و كننده مشمئز بسيار عمل شان،نظامى تهديدهاى اين البتّه كه بكنند هم نظامى تهديد مجبورند نيست؛ كارساز نميكند، برآورده را آنها مقصود تحريم 

 .است انگيزىنفرت

 برخورد متعرّض، با ايران ملّت برخورد امّا ميگذارد؛ احترام است، «خَلقِك فى لَكَ شَبيهٌ واَ  دينِك فى لَكَ اَخٌ اِمّا» دنيا ملّتهاى ىهمه با ايران ملّت 

 .نكند فراموش هرگز كه زد خواهد متعرّض به اىسيلى آنچنان است؛ اىكنندهپشيمان

 است الزو به محكوم صهيونيستى رژيم است، سست بشدّت آن هاىپايه كه است رژيمى يك واقع در صهيونيستى رژيم. 

بیانات در دیدار 

فرماندهان سپاه 

پاسداران انقالب 

 ۹۸۱۰/۲۰/۰۰ اسالمى
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 ایات آمریکا نسبت به جهاناز جنبرخی 

 برخورد ظالمانه با بومیان آمریکا  -۹

 هااسارت و بردگی آفریقایی -۰

 میالدی ۹۱۹۱بمباران شیمیایی دو شهر ژاپن در سال  -۸

 كشی در ویتنامآدم -۹

 های امنیتی آمریکا مثل بلک واتر در عراق جنایت دستگاه -۱

 ی بدون سرنشین در پاكستانجنایت هواپیماها  -۰

 بمباران در افغانستان -7

 زندان گوانتانامو  -۳

 ها در عراقزندان ابوغریب امریکایی -۱

 

 برخی از جنایات آمریکا نسبت به ایران

 اینپذیرفتن حق فعالیت هسته -۹

 ر مسافرنف ۸۲۲زدن هواپیمای مسافربری ایران و كشتن قریب  -۰

كمک به صدام در جنگ با ایران و در اختیار صدام قرار دادن  -۸

 آور تن ماده شیمیایی مرگ ۱۲۲

ای نقل و انتقال نیروهای مسلح ایران به دادن اطالعات ماهواره -۹

 صدام توسط آمریکا

 های داخل كشورتحریک قومیت -۱

 ایجاد كودتا -۰

 وادار كردن عراق به حمله به ایران -7

 تحریم -۳

 ۳۳گران در فتنه به فتنهكمک  -۱

 های استکبارویژگی

 خودبرتربینی -۹

 ناپذیریحق -۰

 هامجاز شمردن جنایت نسبت به ملت -۸

 گری و رفتار منافقانهفریب -۹

 جنگ افروزی -۱

 افکنیاختالف -۰

 مستقلهای حکومت ادرگیر شدن ب -7

 های خاص اقتضا میکنددرگیر شدن با ملت خودشان آن وقتی منافع گروه -۳

 یجزئیات تکمیل
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 "هاریشه"معرفی كتاب: 

 بشود احیاء داستان این كه او امثال و آمریکا سلطه نظام ندارند دوست كه تاریخ آورگریه ماجراهای از یکی سیاهان كردن اسیر و ربودن

 گامبیا مثل آفریقا غرب كشورهای سواحل در اطلس اقیانوس از آوردندمی را ها كشتی. آفریقاست مردم گرفتن كنیز و غالم مسئله همین

 و مرد و جوان و پیر بود، خالی دستشان هاسالح این از روز آن مردم كه هاییسالح و تفنگ با رفتند می بعد داشتند،می نگه هااین امثال و

 در كه را آزاد انسان. برده عنوان به بردگی، برای آمریکا به بردندمی هاكشتی این با سختی بسیار شرایط با رفتندگمی هزارها و صدها را زن

 این قرن چند. هایندآن نسل از هستند آمریکا در كه سیاهانی اآلن كه گرفتند می اسارت به كردمی زندگی خودش شهر در خودش، خانه

 فجایع، این از ایگوشه دادن نشان برای است مغتنمی كتاب كه هاریشه كتاب این. نوشتند هاكتاب كه دآوردن هاآمریکایی را عجیب فشار

 .كند فراموش امروز انسان تواندمی چطور را هااین

 این سخن قرآن است

 تَبدیالً، بَدَّلُوا ما وَ یَنتَظِر مَن مِنهُم وَ هُنَحبَ قَضى مَّن فَمِنهُم عَلَیهِ اهللَ عهَدُوا ما صَدَقوا رِجالٌ المُؤمِنینَ مِنَ

 .شاء اِن المُنافِقینَ یُعَذِّبَ و بِصِدقِهِم الصَّدِقینَ اهللُ لِیَجزِىَ

 پيمان بعضی اند؛ايستاده صادقانه بستند خدا با كه عهدی سر بر كه هستند مردانی مؤمنان ميان : در۳۲)احزاب/

 در تبديلی و تغيير هرگز و انتظارند؛ در ديگر بعضی و ،(نوشيدند شهادت شربت او راه در و) بردند آخر به را خود

 (.ندادند خود پيمان و عهد

 پاى و كردند وفا نیکىبه عهد این به مؤمنین از بعضى و اندبسته خدا با مؤمنین میگوید كه عهدى این

 كه میفرماید مباركه ىهسور همین در قبل آیه چند كه است همان ماندند، قدمثابت عهدشان این

 ؛«االَدبار یُوَلّونَ ال قَبلُ مِن اهللَ عهَدُوا كانوا لَقَد و»

 (نكنند پشت[ دشمن به] كه بودند بسته پيمان خدا با پيش از آنان همانا و : ۵۱)احزاب/

 .نکنند پشت دشمن به نکنند، فرار دشمن مقابل از كه بودند كرده عهد متعال خداى با

 قرآن كه است چیزهایى ىجمله از دشمن، با ىمواجهه در منهزمانه نشینىِعقب و ضعموا كردن رها

 بگیرد. انجام نباید كه میکند تأكید


