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 مرور سریع 
 رهبر معظم انقالب اسالمی بيانات

  مردم مختلف اقشار دیدار در

52/۲5/۲۹۳5 

 جمالت طالیی موضوعات اصلی

 پيشنهاد بيانات

مرتبط برای 

 مطالعه بيشتر

رجب؛ ماه آمادگی 

 برای رمضان

 
 شود وارد آمادگى اب بتواند رمضان مبارك ماه در انسان اينكه براى است آمادگاهى يك شعبان، ماه رجب، ماه. 

 ميكند مراعات طبعاً شود، خارج غفلت حال از انسان وقتى. ميكنيم خودمان اعمالِ و رفتار از كه است غفلتى خاطر به ما اشكاالت ى عمده. 

 ًنفسانى تمايالت و اتشهو در غرق كه دنيا جوانهاى متعارف ى سيره برخالف ما جوانهاى از كثيرى جمع كه است معطّرى و زيبا ى منظره چقدر واقعا 

 .كنند اعتكاف بنشينند، مسجدى يك در بروند بگيرند؛ روزه را شبهائى و روزها هستند،

 راسخ ى اراده با زندگى، ميدانهاى ى همه در بتواند اينكه براى ميشود اى ذخيره ميشود، اى پشتوانه يك آورد، مى دست به معنوى طرق از ملت يك آنچه 

 .برود پيش مشكالت بلمقا در مقاوم عزمِ با و

 ديدند، را مقدس دفاع دوران نه كردند، درك را انقالب نه ديدند، را امام نه كه دارند، انقالب گرو در دل كه كسانى و ما امروز مؤمنِ جوانهاى 

 .نيست حدس و تحليل ميكنم؛ ضعر اطالع و علم روى از بنده را اين ؛نيست كمتر نباشد، بيشتر مقدس دفاع ى دوره جوانهاى از همتشان شان، انگيزه

ديداردربیانات

مردممختلفاقشار

میالدسالروزدر

(ع)علىحضرت

62/40/7831

 مسئله انتخابات

 است انتخابات ى مسئله دارد، قرار كشور سياسى كارهاى اولِ ى درجه در مروزا كه آنچه. 

 در هم ببرد؛ پيش اين، از بيش بلكه سرعت، همين با را كشورتان بتواند كه ميگرديد اصلحى فرد يك دنبال ميكنيد، شركت انتخابات در كه شما 

 .معنوى ى عرصه در هم مادى، ى عرصه

 دهد حركت گوناگون هاى صحنه در ماندگى عقب ضعف، وابستگى، سمت به را كشور كه بگيرد انجام تىانتخابا است مايل شما دشمن. 

 است اين دشمن هدف كنند؛ نااميد را ملتكشور و  حوادث روى بر بيندازند را بحران و نااميدى و يأس ى سايه ميكنند سعى تبليغاتشان در دشمنان. 

 كند پيدا مصونيت كشور ميشود موجب انتخابات در رونق پر و پرشور حضور كه بدانند كنند، توجه همه بايد مردم. 

 مشت قبل، نوبتهاى مثل هم نوبت اين در ملت اين ايم، آزموده مكرر را الهى فضل و لطف كه آنطورى ايم، كرده تجربه را خودمان ملت ما كه آنطورى 

 .زد خواهد دشمن دهان به محكمى

 باشند داشته هم خوب انتخابِ بر همت حضور، بر همت بر عالوه مردم كه است اين است، مهم فرصت اين در و فاصله اين در كه آنچه. 

 باشد انقالب هدفهاى جهت در كشور حركت و عزت حفظ بر همتشان كه بيايند كار سر كسانى كه است اين اصلى معيار. 

 ،ملى وحدت حفظ شور،ك آرامش كشور، آسايش براى است اى وسيله است؛ خوبى بسيار معيار قانون. 

 كردم عمل را تكليفم من ميگويد است، سرفراز باز دربيايد، آب از هم غلط بعداً چنانچه كرد، كار شرعى حجت طبق بر انسان اگر. 

ديداردربیانات

اندركاراندست

انتخاباتبرگزارى
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 یجزئيات تکميل

 های فرد اصلح برای ریاست جمهوری باید

 .ببردپیش معنوىومادىىعرصهدراين،ازبیشبلكهسرعت،همینباراركشوبتواند -7

 .ببردباالراومردمكشورعزتبتواند -6

.كندترعمیقراكشورومردماستقالل -8

.كندبازراهاگرهوكردهترمرفهوبهتررامردمزندگىوضع -0

.آوردوجودبهكشوردرشوقىوشوروامید -5

.باشدانقالبهدفهاىجهتدركشورحركتوعزتحفظبرهمتش -2

.باشدايستادگىواستقامتاهلو«استقامواثمّاللّهربّناقالواالّذينانّ:»مصداق -1

.شودمیدانواردوشدبپوخودشتنبرخدابهتوكلوخدايادازپوالدينزرهى -3

 ۳5عوامل تحقق هدف ملت ایران در انتخابات 

 گرم،پرشوروباحضورمردمبرگزارشدنانتخابات -7

 جهادىهمتباانقالبىِمؤمنِباعزمِىوارستهىشايستهانسانيكانتخاب منتهیشدنانتخاباتبه -6

 ۳5انتخابات   چگونگی تحقق خواست دشمن درباره

 رغبتوكمِمردمدرآنسردبرگزارشدنانتخاباتوحضوربی -7

 گیریبهسویسیاستهایدشمنبرسركارآمدندولتیدارایگرايشبهسمتوابستگیوتبعیتوجهت -6


