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پیشنهاد برای  جمالت طالیی موضوعات اصلی
 مطالعه بیشتر

امام حسین دانشگاه 

 السالمعلیه

 و فکری لوغب و پیشرفتها و هاتوانایی از قبولی قابل یمرحله به امروز اسالمی، انقالب پاسداران سپاه یعنی طیّبه، یشجره این که میکنیم شکر را خدا 

 .است رسیده عملی

 آن تهاپیشرف این یزمینه یآورندهفراهم یعقبه است؛ پنج کربالی عملیاتو  فاو عملیّات ،المبینفتح عملیّات ،خرّمشگهر فتح شگما دانشگااه یعقبه 

 است، هافداکاری و مجاهدتها

 دیدار در بیانات

 سپاه فرماندهان

 پاسداران

31/40/3134 

 نوین گفتمانتقابل 

ی با گفتمان اسالم

 امروز جاهلیت

 را اذبهپُرج و پُرکشش و نو گفتمان این است؛ امروز جوانانِ اختیار در گفتمان، این. است راهاشا انسانیّت برای و انسانها یهمه برای اسالمی گفتمان 

 آورد، وجودبه ما بزرگوار امام رهبری به اسالمی انقالب

 است دنیا امروز جاهلیّتِ گفتمان گفتمان، این مقابل در پرچم، این مقابل در. 

 میدهند قرار ایران اسالمی جمهوری مقابل در را چالشی جوریک روزی هر و هستند چالش مشغول دشمنان امروز. 

 کرد خواهیم عبور چالشها این از نفس به اعتماد و نفس به یتکیه با و الهی یوعده به اعتماد با متعال، خدای به توکّل با قدرت، با. 

 دیدار در بیانات

 و نظام مسئوالن

 سفراى

 کشورهاى

 اسالمى

62/46/3130 

 دربارهنکاتی 

 ایهستهمذاکرات 

 سوی از ایبازرسگی هیچ نظامی مراکز از یکهیچ از نمیدهیم اجازه که گفتیم ها،بازرسگی[ مثال. ]میزنند ایتازه حرفهای باز مذاکرات همین در حاال 

 .بایرد صورت بیااناان

 بشود اهانتیاندک مهمّی، و حسّاس یرشته هر در دانشمندان و ما ایهسته دانشمندان حریم به نمیدهیم اجازه ما. 

 دبای اینها اسگگت؛ انفعال عدم و راسگگ  عزم وقیح، دشگگمن با یمقابله راه تنها بدانند میکنند، حرکت شگگجاعت با میدان این در که ما عزیز مسگگلولین 

 .بدهند نشان مذاکرات در را ایران ملّت عظمت و ایران ملّت پیام بتوانند

 ایجناه که هستند درصدد - بعضی شان،همه نه - فارسخلیج یمنطقه سفیه مسلوالن از برخی همراهی با ما دشمنان اینکه از دارم خبرهایی بنده 

 .بود خواهد سخت بسیار اسالمی جمهوری واکنش بایرد، صورت شیطنتی اگر که بدانند را این. ..بکشانند ایران مرزهای به را نیابتی

 تلیاق مدال که ملّتهایی آن ...دارد هاییهزینه دارد، هاییخستای بزرگ هدفهای سوی به هاراه پیمودن البتّه است ایران ملّت مقابل در آشکاری افق 

 .کردندن نشینیعقب زورگو دشمنان مقابل در درنیامدند، زانو به چالشها مقابل در نشدند، خسته مشکالت از که هستند آنهایی اند،گرفته تاری  از

 در بیانات

 مداحان دیدار

 بیتاهل

 السالمعلیهم

64/43/3130 

 مرور سریع

 ۳0/02/4۳31 السالمعلیه حسین امام پاسداری تربیت و افسرى دانشگاه در بیانات
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واژگان کلیدی

رى بیانات در دانشگاه افس
و تربیت پاسداری

امام حسین علیه السالم 
4۳31/02/۳0

شجره طیبه
سپاه 

تهدیدات پاسداران
نظامی  
دشمن

توطئه های 
دشمن

عظمت ملت 
ایران

حریم 
دانشمندان

هسته ای

آرمانهای 
نظام 

اسالمی گفتمان 
جاهلیت 

امروز

گفتمان 
نوین 
اسالمی

چالشهای 
پیش روی 
جمهوری 
اسالمی

نظام سلطه
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 یاسالم نوین گفتمان
 از انقالب اسالمی ایرانته رگرفب

 امروز دنیا  جاهلیتگفتمان 

 عالم گرسلطهو  انحصارطلب قدرتهای سوی ازبرگرفته 

 و راهنما برای همه بشریتکارگشا گفتمان 
ا زیبپوشش الفاظ در صورت منافقانه و ریاکارانه کارهای خود بهانجام 

 و... و عدم خشونت مثل حقوق بشر

های استکبار و ، از بین رفتن زمینه، آزادی بشرعدالت دارطرف

 نابودی نظام سلطهو  استعمار
 خودخواهانه و متکبّرانه زورگویانه،  ظالمانه، گفتمان

 ملّتها و مظلومان با گریستیزه و ظلمگفتمان  ظالمان با یمقابله و مظلومان از حمایت

 .نمیشوند نزدیک هم به نمیکنند، آشتی هم با گفتمان دو این

 جزئیات تکمیلی


