پنج شاخص انقالبیگری ،انقالبی بودن و انقالبی ماندن
مطرح شده در بیانات رهبر انقالب در حرم امام خمینی 95/03/14

1

پایبندی به مبانی و ارزشهای
اساسی اسالم و انقالب

بنده در سال گذشته در همین جلسه راجع بعه انعاام ااعام صعبن رعمدمم انعاام
اساسم اا آاهاس ممم اگعم انعن یانننعدج دجعاد داشع ت مرع ت مرع اسعتمم د
استقیم خااهد بادم در تند باد اادث انعن مرع تیییعم ییعدا امیانعد اگعم انعن
یاننندج دجاد اداش اقطه اقابل انن یاننندج عملگمانم افماطم اسع م نننعم هعم
ردزج به نک طمف رفتنت هم ادثه اج ااسان را به نک طمف رشاادنم

2

هدفگیری آرمانهای انقالب و
همت بلند برای رسیدن به آنها

بنضم سنم امرنند جاانه د جاااهاج اا را دچار اااایدج رنندم بگاننعد آقعا فانعده
ادارد! امیشاد! اممرسیم! ممم شاخص ددم انعن اسع رعه همگعن ان عمف اشعانم از
رسیدن به آن اهداف بلند د آراااهاج بلندم تسلیم اشانم در اقابل فشارهام

3

پایبندی به استقالل کشور

استقالل سیاسم اننانش انن اس ره اعا در زاینعهج سیاسعم فمنعب [دشعمن را
اخارنمممم استقالل فمهنگم ره از همه اهمتم اس در انن اس ره سنک زاعدگم را
سنک زادگم اسالام انماام ااتخعا بانعیمممم اسعتقالل اقت عادج هضعم اشعدن در
هاضمه اقت اد جاانه جهاام اس م

4

حساسیت در برابر دشمن و نقشه
دشمن و عدم تبعیت از آن

باند دشمن را شناخ ت اقشه اد را فهمیدت از تننی دشمن سم بعاز زد انعن شعاخص
چهارم ره انن عدم تننی را عمض رمدنمت قمآنت «جهاد رنیم» اام اهاده اس م

5

تقوای دینی و سیاسی

انناه اا عمض رمدنم ره باند به آراااها یابند بادت اسالم اننها را از اا خااسته اسع م
نک تالیف دننم اس م انن نک خااس دننم اس د رعان آن تقااج دننم اسع م
تقااج سیاسم هم همماه همین اس م تقااج سیاسم نننم ااسان از لینشگاههانم ره
دشمن ایتاااد از آن استفاده باند یمهین باندم

