
 

 

 

 

 شورمدافعان ک

 شکوفایی استعداد در جنگ 

خدا را سپاس می گزاریم که منت هیچ قدرت و کشوری و 

 و کارآزموده مردم و نیست ما گردن بر جنگ، در ابرقدرتی

 و تنها و یکه کبریا مقدس ذات از استعانت با ما متوکل

 و بسیج و عملیات و طرح از بسیاری مشکالتبر مظلومانه

 و. است آمده فائق کشورمان تسلیحاتی نیاز تا نیروها آموزش

 دفاع های صحنه عالوه بر موفقیتهای اعجاز گونه ای که در

 از متجاوزین راندن بیرون و اسالمی کشور از

 راه قبیل از صنعتی شگرف تحوالت به کیلومتر، هزاران

 و ساختن و تولید خطوط در دیگرگونی و کارخانجات اندازی

 بدون هم آن نظامی، مدرن و پیشرفته وسایل دهها اختراع

 خارجی، کمک مستشاری و بدون هیچ گونه هیچ حضور

یام به مسلمانان ایران و جهان و پ 6/5/66)ه ایمیافت دست

 (206، ص02ج صحیفه امام،زائران بیت اهلل الحرام(، 

 

 

 مدافعان حرم

مکرر، خیلی زیاد، افرادی می ی می فرمایند: اخامنه آیت اهلل

یه، برای آیند، نامه می نویسند به ما، اصرار، التماس دعا، گر

اینکه اجازه داده بشود بروند دفاع از حرم و جزو مدافعین 

حرم بشوند؛ یعنی همان چیزهایی که ما در آن روزهایی 

می دیدیم، حاال هم همان وضعیت در خیلی از  62ی دهه

 اینها هست؛ الحِقنی بالصالحین؛ این الحاق به صالحین است.

 ، منبع سایت راسخون(.2/2/66) 

 

 
 

 

طور درباره سردار  این«  رهبری اخالص محور» در مقاله 

که به ایشان به چشم یک مکتب  شده است  سلیمانی نوشته

 آموز باید نگاه کنیم .مدرسه درسو یک 

تقویت مجاهدان ایرانی و فلسطینی  همچنین ایشان عامل

هبری اخالص محمد مقیمی، نشریه علمی ) مقاله ربودند.

 مدیریت اسالمی(

 
 

 

 

 موضوع

وم دافعت  دا



 

 

 
 

 

 مدافعان سالمت
 

 این طور بیان کردند: جایگاه پرستارای آیت اهلل خامنه

پرستار، طرف خود را خدا بداند. اگر این احساس در پرستار 

بیدار شود که کار او برای خداست. به بنده خدا و به انسان 

کمک می کند تا رضای الهی را جلب کند، بنابراین کار او 

 .نورانیت پیدا می کند و از سطح بشری فراتر می رود 

جمعی از پرستاران،  ) بیانات مقام معظم رهبری در دیدار

 (.0232مرداد 

حقاً و انصافاً در این روزها ایشان در جایی دیگر می فرمایند: 

هایی دیده شد که درس برای همه ما است و نشان نمونه

 ویت پذیری و تعهد انسانی ی مسئولدهنده

ما در کشور است بحمداهلل های درمانی دینی مجموعه

جهاد فی ی عوامل درمانی حقیقتاً در حال پزشکان، بقیه

 اند؛سبیل اهلل 

این کاری که اینها می کنند امروز جهاد فی سبیل اهلل است 

 (.02/00/0263و ارزش خیلی باالیی دارد.) بیانات رهبر 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 کاری از پژوهش پیروان حضرت زهرا سالم علیها


