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 مرور سریع 
05/02/1396 یاسالم یکشورها یمسئوالن نظام و سفرا دارید در رهبر انقالب بیانات •  

 جمالت طالیی موضوعات اصلی
پیشنهاد برای 

 مطالعه بیشتر

 برنامه بعثت، 

تحوّل جوامع 

 یبشر

 ّبعثت وجود  نیو انسانها که در ا یتحوّل جوامع بشر دیجد یخَلق، برنامه خدا و نیب دیجد یکه اتّفاق افتاد، رابطه یبعثت نیاست که در ا نیمبعث در ا دیع تیّاهم

 داشت، زنده است.

 که در آن انسانها را همچنان یرا دارد که زندگ نیا ییِبالقوّه توانا عالم، ییاینقاط جغراف یاحوال، در همه یادوار، در همه یتحوّل، در همه نیبرنامه، ا نیبعثت، ا نیا

 .و فالح و سعادت، امروز هم دگرگون کند یکیکرد به سَمت ندوره دگرگون 

 است تیّهمه نوران نهایا یجوامع بشر ی، عدالت است؛ در زندگوحدت، محبّت، انصاف، علم؛ دعوت اسالم، دعوت به نور. 

 کیدرست کرد، همان بود که بعد از گذشت  نهیمددر ظرف ده سال حکومت در  غمبریکه پ یرساختیو ز یرسازیقاعده و ز نیعلم، معرفت؛ ا یکشاندن مردم به واد 

 شد. لیتبد یتمدّن بشر نیترقرن، دو قرن به بزرگ

 داریدر د اناتیب

مسئوالن نظام و 

 یسفرا

 یکشورها

ی اسالم

16/02/1395 

دشمنی 

مستکبرین با 

 اسالم

 یمیو حرکت عظ میتحوّل عظ کینظام ما بحمداهلل به وجود آمد و خود آن منشأ  نیدر ا یاز رشحات حکومت نبو یارشحه کیکه  یاسالم یمهورج لیبعد از تشک 

 مبارزه کنند؛ آن چه بود؟ آن اسالم است. ...حرکت است نیا یهیکه ما یزیافتادند که با آن چ ربه فک یدشمنان جوامع بشر... شد

  تمدّن  کیآمدن  دیپد یهیبُروز استعدادها است و ما یهیحرکت انسانها است، ما یهیرشد جوامع است، ما یهیچرا؟ چون اسالم ما کنند؛یمبارزه مامروز با اسالم

 .ردیظالمِ امروز را بگ یِتمدّنِ مادّ اتِیّتعدّ یجلو تواندیمشترک و توأمان است؛ چون اسالم م یِو مادّ  یمعنو

 شتریبارزتر است، تحقّقش ب یاسالم یاست که اسالم در نظام جمهور نیخاطر او به جهتنیازا نیاند. ادر حال مبارزه گرید یاز جاها شیب یماسال یامروز با جمهور 

 است. شتریب نجایعمل و اجرا و اقدام آن در ا ینهیاست، و زم

 خودمان  دی]هم[ درون خود ما است؛ با فهیوظ کی م،یکن یاسالم را معرّف دیا است که بامسلمانه ریدر قبال غ فهیوظ کیکه  میاوّل بفهم یما مسلمانها در درجه دیبا

 .میبفهم دیرا با نیا ست؟یخاطر چعالَم به یزورگو یمستکبر عالَم و قدرتها ینظامها یبا اسالم از سو یِکه دشمن میبفهم

 نکهیا یآنها ]است[، و برا یهاهیغارت سرما یاز دولتها برا یبعض بیما موفّق بوده است؛ دستشان در ج یدر منطقه یافکناختالف استِیس نیدر ا کایمتأسّفانه آمر 

 .تا بتوانند آنها را غارت کنند کنندیم یدشمن معرّف کیعنوان به ار عیّتش ایرا،  رانیا ایرا،  یاسالم یجمهور ای[؛ کنندی]م یتراشکار آسان بشود، دشمن نیا

 بکند.  تواندینم یغلط چیبکند، ه نهایبه ا تواندینم یتعرّض چیدشمن ه ستند،یدر مقابل دشمن بِا کدل،ی جهت،کی کپارچه،یکه مردمش  یکشورو هر  یهر ملّت

 است. هخاطر حضور مردم در صحناست که وجود دارد، و به یاتّحاد و وحدت نیخاطر همبه یاسالم یجمهور یستادگیا ،ی اسالم یشجاعت جمهور

 داریدر د اناتیب

مسئوالن نظام و 

 یسفرا

 یکشورها

ی اسالم

16/02/1395 
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نکاتی درباره 

 انتخابات

 [انتخابات] نیو ا کندیم اءیحکومت را اِح یائرأس حکومت و مسئوالن اجر لیانتخابات، هم شأن مردم و حقّ مردم و قدرت مردم در تشک ...است فهی، هم وظهم حق 

 .داردیو ملّت بازم کشورکه انتخاب بکنند، هم دشمن را از تعرّض به  دهدیقدرت را به مردم م

 فالن  نیب وجود ندارد یفرق چیبوده است. ه جورنیتا حاال هم ا کنند؛یزدن، هرجا بتوانند، استفاده مضربه  یخود برا یهاییاز توانا یاسالم یدشمنان نظام جمهور

 .کایحکومت آمر ی[ در مجموعهگری]د میو فالن ت میت

 العمل هم عکس رانیالعمل ملّت ابه ضرر خودشان تمام خواهد شد و عکس دیبدون ترد رانیملّت ا هیبکنند، و هر حرکت آنها عل توانندیهم نم یتعرّض چیه نکهیدر ا

 .ستین یدیترد چیخواهد بود، ه یمستحکم

 به مردم هم  رند،یبگ میتصم -میااست که بارها گفته یحرف- کنمیرا عرض م نیهستند ا یجمهور استیکه نامزد انتخابات ر یمحترم انیآقا نیا یمن به همه

مرزها  نیز اا رونیبه ب اهشانها، نگباز کردن گره یبرا ،یاقتصاد یتوسعه یامور کشور، برا شرفتیپ یقول هم بدهند که برا ند،یهم بگو غاتشانیدر تبل ند،یبگو

 نخواهد بود، نگاه به خود ملّت خواهد بود.

 داریدر د اناتیب

فرماندهان و 

 کارکنان ارتش

30/01/1396 
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 جزئیات تکمیلی

ایران ملّت الزامات ادامه دادن راه پیشرفت توسط   

 ایمان حفظِ -1

 اّتحادحفظِ  -2

 حضور در صحنه -3

 عزم راسخ و قاطعحفظِ  -4


