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موضوعات اصلی


دانشگاه امام حسین
علیهالسالم



خدا را شکر میکنیم که این شجرهی طیّبه ،یعنی سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،امروز به مرحلهی قابل قبولی از تواناییها و پیشرفتها و بلوغ فکری و

بیانات در دیدار

عملی رسیده است.

فرماندهان سپاه

عقبهی دانشگااه شگما فتح خرّمشگهر ،عملیّات فتحالمبین ،عملیّات فاو و عملیات کربالی پنج است؛ عقبهی فراهمآورندهی زمینهی این پیشرفتها آن
مجاهدتها و فداکاریها است،


تقابل گفتمان نوین

پیشنهاد برای
مطالعه بیشتر

گفتمان اسالمی برای همهی انسانها و برای انسانیّت راهاشا است .این گفتمان ،در اختیار جوانانِ امروز است؛ این گفتمان نو و پُرکشش و پُرجاذبه را
انقالب اسالمی به رهبری امام بزرگوار ما بهوجود آورد،

پاسداران
3134/40/31
بیانات در دیدار
مسئوالن نظام و
سفراى

اسالمی با گفتمان



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

جاهلیت امروز



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



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



حاال در همین مذاکرات باز حرفهای تازهای میزنند[ .مثال] بازرسگیها ،گفتیم که اجازه نمیدهیم از هیچیک از مراکز نظامی هیچ بازرسگیای از سوی

کشورهاى
اسالمى
3130/46/62

بیااناان صورت بایرد.

نکاتی درباره
مذاکرات هستهای



ما اجازه نمیدهیم به حریم دانشمندان هستهای ما و دانشمندان در هر رشتهی حسّاس و مهمّی ،اندکاهانتی بشود.



مسگگلولین عزیز ما که در این میدان با شگگجاعت حرکت میکنند ،بدانند تنها راه مقابلهی با دشگگمن وقیح ،عزم راس گ و عدم انفعال اسگگت؛ اینها باید
بتوانند پیام ملّت ایران و عظمت ملّت ایران را در مذاکرات نشان بدهند.



بنده خبرهایی دارم از اینکه دشمنان ما با همراهی برخی از مسلوالن سفیه منطقهی خلیجفارس  -نه همهشان ،بعضی  -درصدد هستند که جناهای
نیابتی را به مرزهای ایران بکشانند ...این را بدانند که اگر شیطنتی صورت بایرد ،واکنش جمهوری اسالمی بسیار سخت خواهد بود.



افق آشکاری در مقابل ملّت ایران است البتّه پیمودن راهها به سوی هدفهای بزرگ خستایهایی دارد ،هزینههایی دارد ...آن ملّتهایی که مدال لیاقت
از تاری گرفتهاند ،آنهایی هستند که از مشکالت خسته نشدند ،در مقابل چالشها به زانو درنیامدند ،در مقابل دشمنان زورگو عقبنشینی نکردند.
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آرمانهای
نظام
اسالمی

جزئیات تکمیلی

گفتمان نوین اسالمی

گفتمان جاهلیت امروز دنیا

برگرفته از انقالب اسالمی ایران

برگرفته از سوی قدرتهای انحصارطلب و سلطهگر عالم
انجام کارهای خود بهصورت منافقانه و ریاکارانه در پوشش الفاظ زیبا

گفتمان کارگشا و راهنما برای همه بشریت

مثل حقوق بشر و عدم خشونت و...

طرفدار عدالت ،آزادی بشر ،از بین رفتن زمینههای استکبار و

گفتمان ظالمانه ،زورگویانه ،متکبّرانه و خودخواهانه

استعمار و نابودی نظام سلطه

گفتمان ظلم و ستیزهگری با مظلومان و ملّتها

حمایت از مظلومان و مقابلهی با ظالمان

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