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 مرور سریع 
 رهبر معظم انقالب اسالمی بيانات

 21/50/2931 ایران اسالمى جمهورى ریاست حكم تنفيذ مراسم در

 جمالت طالیی موضوعات اصلی

یا  پيشنهاد بيانات

مرتبط برای پيام 

 مطالعه بيشتر

شدن  دست به دست

قدرت در 

 ساالری اسالمی مردم

 است مهمى و ارزشمند بسيار ى پديده يك ميشود، دست به دست نظام خدمتگزاران بين آرامش، با اجرائى، قدرت اسالمى، جمهورى مقدس نظام در اينكه. 

 . دادند قرار اسالمى جمهورى نظام كار اساس را آن خود، حكمت با خود، درايت با ما بزرگوار امام كه اسالمى، ساالرى مردم از است ناشى پديده اين

 كردند ايفا نقش كه بودند مردم كشور، اساسى مسئوليتهاى ى همه در امروز، تا انقالب پيروزى از. چشيدند اسالمى جمهورى رد مردم را ساالرى مردم ى مزه. 

 ميكنند عمل و ميكنند نظارت و گيرند تصميم كه هستند آنها كشور، كالن هاى برنامه در و كشور مديريت در خود سرنوشت بر كه ميكنند احساس مردم. 

 ايمانى و عاطفى ى رابطه آن، بر عالوه بلكه نميشود؛ منحصر قانونى ى رابطه صِرف به مسئوالن و مردم ى رابطه كه است اين ساالرى مردم ياتخصوص از يكى 

 .است انقالب اصول و مبانى به مردم تعهد از ناشى مردم، دينى بينش از ناشى مردم، اعتقادات از ناشى كه است؛

 است مردم به خدمت زحمات قبول معناى به نيست؛ قدرت از كامجوئى معناى به مسئوليت شپذير اسالمى، جمهورى نظام در. 

 ديدار در بيانات

  نظام مسئوالن

۰۳/۳۰/۲۰۳۱ 

هایی به  توصيه

و  جمهور رئيس

 هيئت دولت جدید

 شود برطرف كوتاهى مدت در - ديگرى ى زمينه هر در چه اقتصادى، ى زمينه در چه - دارد وجود مردم راه سر در كه مشكالتى داشت توقع نبايد. 

 اين گرفت، خواهند اعتماد رأى مجلس از نزديكى ى آينده در الهى توفيق به شاءاهلل ان كه دولتى هيئت به هم محترم، جمهور رئيس به هم ما، ى توصيه 

 .بردارند مطمئن و محكم را گامها دهند؛ انجام شتابزدگى بدون و رصب با را كارها كه است

 است؛ علمى مسائل و اقتصادى مسائل اول، ى درجه در: كرديم عرض كشور مسئوالن به روز آن كه ملى؛ اقتدار درونى ساخت استحكام به بپردازيم بايد ما 

 .شود دنبال جديت با بايد كه

 باشيم الهى تكليف انجام دنبال و الهى رضاى دنبال كه است اين موفقيت راه. ميخواهد چه ما از اسالم ببينيم است؛ اسالم راه همان وسط، راه. 

 قواى كنند؛ پيش از بيش كشور مشكالت كردن برطرف ى زمينه در را خودشان هاى همكارى شاءاهلل ان كه ميكنم توصيه محترم مسئولين ى همه به من 

 .بكنند را همكارى حداكثر قضائيه و مقننه ،مجريه

 هستند اسالمى جمهورى نظام در اى شده آزموده فرد يك هستند؛ مختلف بخشهاى در اسالمى نظام به قديمى خدمتگزار عناصر جزو روحانى آقاى جناب. 

 داراى هستند، كلمه نفوذ داراى كه متنفذى تهاىشخصي ى همه از همچنين و دارم، اصرار و ميكنم درخواست سياسى گوناگون جريانهاى ى همه از من 

 كنند كمك جمهور رئيس به دولت، به مسئولين، به ميكنم درخواست هستند، ملت ميان در تأثيرگذارى ى حوزه

 ديدار در بيانات

  نظام مسئوالن

۰۳/۳۰/۲۰۳۱ 
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 یات تكميلجزئي

 ساالری اسالمی آفرینی مردم در مردم های نقش عرصه

 ری راجع به سرنوشت خود درمديريت کشوريگ حضور در انتخابات و تصميم -۲

 دوی بهمن و ی چون تظاهرات روز قدس و بيستتحضور در مراسما -۱

 های رهبری به رئيس جمهور جدید توصيه

 مشکالت مردم و رساندن کشور به اهداف خود کم کردن ،استفاده از ظرفيتهای کشور -۲

 انجام کارها با صبر و بدون شتابزدگی و با گامهای محکم و مطمئن -۱

 پرداختن به استحکام ساخت درونی اقتدار ملی -۰

 های کشور با جديت دنبال کردن مسائل اقتصادی و علمی به عنوان اولويت -۰

 آميز و عاقالنه المللی با برخوردِ حکمت ی مسائل سياسی و بين دنبال کردن اهداف واالی جمهوری اسالمی در زمينه -5

 بودن به عنوان راه موفقيت الهى تکليف انجام و الهى رضاى دنبال -6

 امام خمينی)ره( روشن خطوط و رهنمودهاو  اسالمى ارزشهاى اسالم، مبانى به ايبندىپ -7

 همکاری با ساير قوا برای حل مشکالت کشور -8


