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 مرور سریع 
 رهبر معظم انقالب اسالمی بيانات

  انتخابات برگزارى اندركاران دستدیدار   در

61/20/6930 

 

 جمالت طالیی موضوعات اصلی

 پيشنهاد بيانات

مرتبط برای 

 مطالعه بيشتر

حادثه تلخ تخریب 

 )س(عدى حجربنقبر 

 
 بعد را او قبر است، خدا راه در شهيد و است( الساّلم و الصّالة عليه) اميرالمؤمنين ينحواري از و است پيغمبر اصحاب بزرگان از كه صحابى يك به اهانت 

 .است انگيزى غم و تلخ بسيار ى حادثه يك دهند، قرار اهانت مورد و بياورند بيرون را او مطهر جسد بشكافند، سال صد چهار و هزار از

 و برجستگان و بزرگان از تجليل خود، خرافى و مانده عقب و متحجر و پليد افكار با كه ندشو پيدا كسانى اسالمى امت و مسلمانان ى مجموعه ميان در 

 .است مصيبتى اين واقعاً بدانند؛ كفر بدانند، شرك را اسالم صدر نورانى هاى چهره

 كندو آزرده  غمدار را مسلمانان دل اعمال، اين با و آمريكا اى.آى.سى و انگليس اينتليجنس سياستهاى دست ابزار بشود انسان كه است اين شرك. 

 است اسالم مصائب از يكى دارند، اختيار در هم امكانات متأسفانه مادى، منابع از برخى بركت به اسالم دنياى در امروز كه خبيث تكفيرىِ جريان. 

 كه دادند نشان بيت اهل پيروان بزرگ ى هخانواد شيعى، بزرگ ى جامعه ليكن كند؛ تقويت را سنى و شيعه نزاعهاى آتش كار، اين با ميخواهد دشمن 

 .نميخورند را بازى اين فريب

 در را خودشان ى وظيفه سياسى بزرگان و روشنفكرى بزرگان و علمى بزرگان و نشوند محكوم كامل طور به مسلمانها ى وسيله به چنانچه اگر اينها 

 .نميماند منحصر اينجاها به ها فتنه اين ندهند، انجام اينها مقابل

 چه المللى، بين سازمانهاى چه اند؛ كرده سكوت پديده اين مقابل در ميكنند، هياهو و ميگيرند عزا دنيا در باستانى اثر يك تخريب براى كه آنهائى 

 .داخلند قضيه در كه است اين ى دهنده نشان اين ميكنند؛ حمايت دارند كوردلها اين از كه سياسيونى چه المللى، بين شخصيتهاى

ديداردربيانات

كنندگانشركت

انديشیهمدر

تسنناهلعلمای

تشيعو

52/01/0832

 مسئله انتخابات

 است بوده دهنده حيات تجديد و كننده تعيين ى مسئله يك كشور براى سال چهار و سى اين طول در انتخابات ى مسئله. 

 بدارد دور نخبگان، چشم از مردم، چشم از مسئولين، چشم از را شوراها انتخابات اهميت نتواند جمهورى رياست انتخابات به توجه كه شود توجه. 

 است اسالمى جمهورى معناى اين عملى؛ و بزرگ آرزوهاى و آرمانها سمت به عمومى حركت و ايران ملت همگانى حضور يعنى اسالمى جمهورى. 

 است مردم بصيرت و انديشه و خرد به است، مردم احساسات و عواطف مردم، دلهاى به اسالمى جمهورى اقتدار و اسالمى جمهورى اتكاء. 

 به نسبت را مردم دل اينكه براى ميكنند، سازى برنامه ريزى، برنامه طراحى، پيش مدتى از دشمن ى شده شناخته هاى رسانه كه داريم اطالع ما 

 .دكنن سرد انتخابات

 بود خواهد ما انتخاباتهاى پرشورترين و بهترين از يكى است، پيش در كه انتخاباتى اين اللّه، باذن الهى، توفيق به شاءاللّه ان. 

 است قانون به التزام نيايد، پيش انتخاباتى مشكالت اينكه براى اساسى راه. 

 است بوده جور همين هم حاال تا بحمداللّه كه بگيرد؛ انجام امانتدارى نهايت و شود رعايت قانون مرّ بايد. صندوقها و آراء حفظ آراء، قرائت ى مرحله در. 

 ًكرد خواهد پيدا افزايش مردم حداكثرى و همگانى حضور با كشور، پيشرفت كشور، مصونيت كشور، امنيت مسلّما. 

ارديددربيانات

فعاالنوكارگران

كشورتوليدبخش

10/15/0835
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 یجزئيات تکميل

 های مذهبی در جهان اسالم راهکارهای مقابله با فتنه

 اقدامازطرقسياسی -0

 استفادهازفتواهایدينی -5

سياسىوفكرىنخبگانوروشنفكران،نويسندگانتوسطروشنگرِهاىمقالهنگارش -8

 ردهای حضور مردم در صحنهدستاو

 بخشیبهنظاماسالمیوكشورمصونيت -0

 دردرونماقوّتتقويتعواملقدرتو -5

پيشرفتعلمما -8

پيشرفتبصيرتما -4

مامديريتسازوكارهاىپيشرفت -2

 مطلوب جمهور رئيسبرخی از خصوصيات 

 كاریبودن -0

 مردمیبودن -5

مقاومبودن -8

ارزشیبودن -4

باتدبيربودن -2

پايبندبهقوانينومقرراتبودن -6

دردمردمرااحساسكردن -0

طبقاتمختلفمردمراديدن -3


