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 مرور سریع 
 رهبر معظم انقالب اسالمی بيانات

 03/4/2031   نظام مسئوالن دیدار در

 جمالت طالیی موضوعات اصلی

 پيشنهاد بيانات

مرتبط برای مطالعه 

 بيشتر

 شکر در برابر 

 نصرت الهی

 ويدبگ سپاس و شكر را متعال خداى است موظف انسان ميدهد، انسان به متعال خداى كه نصرتى هر از بعد 

 ،دهد افزايش متعال خداى پيش را ما تضرع كند، احياء خدا با را ما ى رابطه كند، نزديك متعال خداى به را ما بايد است؛ الهى تفضل نصرت. 

 بود انتخابات ى مسئله همين - بود هم بزرگى نصرت كه - آن آخرين است؛ بوده مردم اين حال شامل درپى پى الهى نصرتهاى حمداهللب. 

 كنيم پيدا متعال خداى به توجه كه است اين انابه معناى. رفتيم را راه خود،آن گناهان با ما كه غلطى راه از برگشت يعنى توبه. است توبه و انابه ماه رمضان. 

 بياورد دست به زندگى مهلت اين در ميتواند انسان كه است بركاتى ى همه و خيرات ى همه ى پشتوانه تضرع، با خدا ياد. 

 است انسان تكاملى حركت ضامن اين كند؛ پيدا ادامه كرب حال در محنت، حال در راحت، حال در آسايش، حال در بايد خدا و ما بين قلبى ى رابطه. 

 ديدار در بيانات

 كارگزاران و مسؤوالن

 92/30/5031نظام 

صبر و توکل در 

 اره کشوراد

 هم كه - عمل اين آخرت؛ كار هم است، دنيا كار هم شما، كارهاى است؛ شما ى برعهده زيادى كارهاى مختلف؛ بخشهاى در هستيد كشور مسئوالن شماها 

 .توكل و صبر: عنصر دو به دارد احتياج - است اخروى عمل هم است، دنيائى عمل

 را، عزم اين يعنى صبر. خورد خواهد شكست شود، ضعيف زودتر اش اراده كه طرفى هر است؛ ها اراده نگج غالباً ها درگيرى جهانى، گوناگون هاى عرصه در 

 .خواستن خدا از را نتيجه و دادن انجام را كار يعنى هم توكل. كردن حفظ داشتن، نگه را اراده اين

 ميكند دور راه از را ما بلكه نميرساند، هنتيج به را ما فقط نه ما مضاعف تالش ،كرديم انتخاب غلط را جهتگيرى چنانچه اگر. 

 بيايد در عملى سياستهاى شكل به بايد ها جهتگيرى اين. آورد كار پاى بايد را نيرو ى همه را، ابزارها ى همه. 

 گرفت نظر در را اولويتها بايد لذا نيست؛ نيازها ى همه قدر به مالى منبع و سرمايه يا توان و نيرو اوقات گاهى. 

 ديدار در بيانات

 و قوه سه رؤسای

نظام  مسئوالن

52/30/5031 
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نگاه کالن به وضعيت 

 کشور

 ما بر است الهى بزرگ منّتهاى از يكى دولتها جائى جابه اين. است ما سياسى تاريخ و كشور خوب مقاطع جزو دولتها، مسئوليت تحويل مقاطع. 

 گرفت خواهد قرار درجه باالترين در يا باال درجات در ايران يقيناً كنيم، تقسيم درجه چند به جغرافيائى موقعيت لحاظ از را دنيا كشورهاى اگر. 

 طرف اين به اسالم ى دوره از بخصوص است؛ باافتخارى تاريخ ما، تاريخ ما، كهن تمدنى هاى ريشه . 

 هستيم اى العاده فوق كشور هستيم، اى غنى كشور دارد، احتياج آنها به خودش ى اداره براى كشور يك هك گوناگونى ذخائر ى زمينه در. 

 است باالتر دنيا متوسط از ما متوسط باالتريم؛ خيلى دنيا موجود بشرى جوامع متوسط از يعنى هستيم؛ باال هاى رتبه در انسانى، استعداد ى رتبه لحاظ از ما. 

 ى ناحيه از هم خورديم؛ سختى هاى ضربه اخير قرن سه دو طول در ما كه است اين آن و شود مشاهده بايد واقعيتها اين كنار در هم ديگر واقعيت يك 

 .بيرونى تهاجمهاى ى ناحيه از هم كشور، داخل هاى ديكتاتورى و داخلى استبداد

 اسالمى انقالب مقطع سوم، و - مصدق دكتر و كاشانى آيةاهلل - ملى نهضت مقطع دوم، مشروطيت؛ مقطع اول،: داشتيم ملى بيدارى يك ما مقطع، سه در. 

 بينيم نمى ديگر كشورهاى در مدت اين ظرف در ما را تغيير مقدار اين كه است كرده تغيير قدرى به  امروز تا انقالب پيروزى مقطع از ايران كشور. 

 است كشور واقعيتهاى از ديگر يكى اميد، پر ى آينده. 

 برگرديم. بايد رفتيم، پيش زيادى مبالغ خطر ى منطقه در ما. است بزرگى خطر يك ما كشور براى نسل، كردن محدود 

 تكيم دنيا در هم قسمت اين در تكيم، دنيا در ما كه ديگر هاى عرصه و ديگر چيزهاى از خيلى مثل. است مواجه معاند دشمن ى جبهه يك با كشور! 

 دهيم قرار عدالت و پيشرفت ى دهه كلمه، واقعى معناى به را دهه اين ميتوانيم ما كه ميكنند امالء را اين ما به همه ميكنيم، مشاهده ما كه واقعيتهائى اين. 

 ببخشيم استحكام و كنيم تقويت كشور درون در را ملى قدرت ساخت بايد دهيم، ادامه را راه اين ميخواهيم اگر ما. 

 ديدار در بيانات

نظام  كارگزاران

30/31/5025 

های امروز  اولویت

 کشور

 كه كسانى كشور، سياستگذاران كشور، كالن مسئوالن .است علم ى مسئله و اقتصاد ى مسئله من نظر به دارد اولويت كشور براى حاضر حال در كه آنچه 

 .كنند توجه بايد پيشرفت براى اصلى ى نقطه دو اين به دارند، عهده به كشور در را اساسى امور ى اداره

 كنيم حفظ همچنان را پيشرفت سرعت اين بايد برسيم، جهانى دانش مقدم خطوط به بخواهيم اگر ؛بوده خوب خيلى ما علمى حركت گذشته، سال ده در. 

 خورد خواهيم پا پشت نشناسيم، اگر شناخت؛ را مقابل طرف بايد دنيا، با تعامل در. هستيم دنيا با تعامل به معتقد ما. 

 گفتيم كه - گفتيم ما كه مطلبى همين كه داد نشان آمريكا دولتمردان و مسئوالن هاى موضعگيرى. كنيم مذاكره ميخواهيم ميگويند كه است سالها 

 است. درست - نيستيم خوشبين

 داشت نظر مدّ در بايد را كالن و اساسى هدفهاى دانست؛ بايد را او شگردهاى شناخت؛ بايد را مقابل طرف تعامل، در منتها ندارد؛ ايرادى هيچ دنيا با عاملت. 

 ديدار در بيانات

 و جمهوری رئيس

دولت  هيئت اعضای

30/30/5023 
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 یجزئيات تکميل

 وکل در اداره کشورالزامات به کارگيری صبر و ت

 های كشور براساس قرائت امام خمينی)ره( انتخاب درست جهتگيری -5

 ها ی ابزارها و نيروها و به شکل سياستهای عملی درآوردن جهتگيری كارگيری همه به -9

 نگاه به اولويتها در كارها -0

 نگاه كالن به وضعيت كشور -4

 واقعيتهای امروز کشور

 جغرافيائىخوب  موقعيت -5

 نظير علمی پرافتخار و ميراث كم تاريخ كهن، تمدنى هاى ريشه -9

 ی باال در دنيا از لحاظ منابع و استعداد انسانی و رتبه چشمگير طبيعى ثروتهاى -0

 ضربه خوردن از استبداد داخلی و تهاجم بيرونی در طول دو سه قرن اخير -4

 ب اسالمیبيداری ملی در كشور در سه مقطع: مشروطيت، نهضت ملی و انقال -1

 های گوناگون: علمی، سياست داخلی، سياست خارجی، سازندگی و فرهنگی ی پيشرفت در عرصه تجربه -0

 معاند دشمن ى جبهه يك مواجهه با -1

 های امروز کشور اولویت

 ی اقتصاد مسئله -5

 ی پيشرفت علمی مسئله -9


