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 مرور سریع 
 رهبر معظم انقالب اسالمی بيانات

)ره( خمينی امام حضرت رحلت سالروز مراسم در 

41/۰3/43۳۱ 

 جمالت طالیی موضوعات اصلی

 پيشنهاد بيانات

مرتبط برای 

 مطالعه بيشتر

 كننده تعيين   حادثه

 1۱ خرداد پانزده

 
 داد نشان حساس و خطرناك سطح اين در را روحانيت اب مردم پيوند افتاد، اتفاق كه اى حادثه ۲۴ خرداد ۵۱ روز در . 

 پيروزى و است ادامه قابل نهضت آن ميشود، مردم حضور و مردم ى انديشه مردم، احساسات نهضت، يك ى پشتوانه و ميشوند ميدان وارد مردم وقتى 

 .داد نشان را مطلب اين خرداد پانزده ى حادثه ميخورد؛ رقم نهضت آن براى

 آمد، وجود به ديگر نقاط برخى و تهران در كه اى بيرحمانه كشتار اين مقابل در كه بود اين داشت وجود خرداد پانزده ى قضيه در كه ىديگر ى نكته 

 .نگشودند اعتراض به زبان بشر، حقوق اصطالح به سازمانهاى اين از دنيا، نهادهاى از نهادى هيچ

 را مبارز و مؤمن انسانهاى نميكنند، خطرپذيرى و نميكنند باز خود براى جائى مبارزه، ميدان وسط در طلب، راحت و طلب عافيت مردمان كه جائى هر 

 .ميكنند متهم گرى افراطى و تندى به

تحليلیسخنرانی

اهللآيتحضرت

دربارهایخامنه

خردادپانزدهقيام

41/30/1440

 و اصول باورها

 امام خمينی)ره( 

 تنصروا ان» كه ميدانست و كرد اقدام و زد حرف و كرد كار و كرد حركت خدا براى داشت، يقين الهى ى وعده به داشت، اعتماد متعال خداى به امام 

 .است ناپذير تخلف و حتمى و است الهى ى وعده «ينصركم اهلل

 اگر كه شجاع؛ و باهوش عميق، ايمان با است ملتى ملت، اين كه داشت اعتقاد امام. ميشناخت كلمه حقيقى معناى به را ايران ملت بزرگوار، امام 

 .بدرخشد مختلف ميدانهاى در خورشيد مثل ميتواند ملت اين شوند، پيدا آنها ميان در اليقى پيشوايان

 كرد شكوفا را تغييرناپذير عميقِ ايمان اين بزرگوار امام بود، شده پنهان و مخفى دنياطلبان ى پرداخته و ساخته اندودهاى زير در كه مردم عميق يمانا. 

 شخصيتى توانائى به را خود اعتقاد كرد؛ زنده خود وجود در را «ميتوانيم ما» دهد، تعليم و كند تلقين ايران مردم به را «ميتوانيم ما» آنكه از قبل امام 

 .رساند ورظه و بروز مظهر به كلمه، حقيقى معناى به خود،

 بكنيم كارى نميتوانيم كه ما بگويند شوند، مأيوس ملتها كه است؛ «نميتوانيد» تلقين همين ملتها، بر تسلط براى دشمنان مؤثر ابزارهاى از يكى. 

 شد او سياستهاى ى همه و او اقدامهاى ى همه او، هاى گيرى تصميم ى همه محور - خود به باور مردم، به باور خدا، به باور يعنى - امام در باور سه. 

 هست آن در هم معنويت و اخالق و ايمان هست، دنيا رفاه هست، دنيا عزت آن، در كه اى جامعه است؛ خواسته ما براى اسالم كه اى جامعه. 

 تبديل را سرافكنده ى افتاده عقب ملت آن توانست آن بر ى تكيه با كه اصولى آن است؛ ما بزرگوار امام اصول همان ما راه ى نقشه چيست؟ ما راه ى نقشه 

 . سرافراز و پيشرو ملت اين به كند

 است جاودانه موجود يك ايران ملت براى راهش ى نقشه با اش، مبانى با اصولش، با امام نيست؛ كافى تنهائى به امام ياد و امام اسم. 

 ببرند پيش و كنند اجرائى را اصول اين بتوانند مدبرانه و عاقالنه ى اداره با مديريت، با اقتدار، با كه بود اين هميشه كشور مسئولين از امام توقع. 

 

نمازهاىخطبه 

درتهرانىجمعه

(ره)امامحرم

41/30/4031
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 تخاباتان

 ۳۱ریاست جمهوری  

 است خودباورى و باورى مردم خداباورى، مظهر انتخابات. 

 است صندوقها پاى در مردم حماسى حضور و سياسى ى حماسه ايجاد انتخابات، ى مسئله در مطلب اصل. 

 است انتخابات سازوكار و نظام به اعتماد رأى است؛ اسالمى جمهورى به رأى نامزدى، هر به رأى. 

 است اسالمى نظام بزرگ فرصت اتانتخاب. 

 بياورند. وجود به فتنه انتخابات، دنبال يا ندارند؛ اى عالقه اسالمى نظام به مردم بگويند بتوانند تا باشد، سرد يا انتخابات كه دارند اميد دشمنان 

 ت.اس قانون است، حاكم كه چيزى تنها انتخابات، ى عرصه در شدن وارد براى 

 كس هيچ به من است؛ واقع خالف اين،. داشت خالد به يا بكر به يا عمرو به يا زيد به نظر فالنى: گفت خواهند ورزى غرض و غيظ با بيگانه هاى رسانه 

 .ندارم نظر

 بگويد هم را ضعف و نقص بگويد، را مثبت كار انسان كه است اين انتقاد نيست؛ مثبت جهات انكار معناى به انتقاد. 

 ميدهند؛ ترجيح ملت منافع بر را آنها منافع عمالً كنيم، كم خودمان به نسبت را آنها عصبانيت تا بدهيم امتياز دشمنان به كه غلط تحليل اين با بعضى 

 .است اشتباه اين

 اقتصاد بتواند است، اصلى ى مسئله اقتصاد ى مسئله كه امروز و كند، برطرف را خود مشكالت كند، كم را خود نياز باشد، توانا باشد، مقتدر ملت اگر 

 .ماند خواهد دفاع بى ايران ملت با ى مقابله در دشمن كند، راه روبه را خود

دانشگاهدربيانات

حسينامام

السالمعليه

31/30/4011
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 یجزئيات تکميل

 این سخن قرآن است

ايمانافزادهمفاخشوهملكمجمعواقدالنّاسانّالنّاسلهمقالالّذين»

«الوكيلنعمواهللحسبناقالواو
 ۵71 –آل عمران 



«أَقدامَكُموَيُثَبِّتيَنصُركُماللَّهَتَنصُرُواإِنآمَنواالَّذينَأَيُّهَايا»
 7 -محمد 



 

شجاعتميداد،قاطعيتاوهبباورسههمينكهداشت،وجودمابزرگوارامامدرباورسه

وجوددرباور،سهاين.خودبهباورومردم،بهباورخدا،بهباور:ميداداستقامتوميداد

داد...نشانكلمهواقعىمعناىبهراخودامام،حركتهاىىهمهدرامام،تصميمدرامام،

قدالنّاسانّالنّاسملهقالالّذين:»بودشريفهىآيهاينمصداقامامخدا،بهباوردر

نعمواهللحسبنا».«الوكيلنعمواهللحسبناقالواوايمانافزادهمفاخشوهملكمجمعوا

خداىبهامام.بودمعتقدآنبهدندانبنازوميكرداداوجودىهمهباامامرا«الوكيل

وكردكاروكردحركتخدابراىداشت،يقينالهىىوعدهبهداشت،اعتمادمتعال

واستالهىىوعده«ينصركماهللتنصرواان»كهميدانستوكرداقداموزدحرف

 .استناپذيرتخلفوحتمى

الاللَّهَإِنَّۗاللَّهِأَمرِمِنيَحفَظونَهُخَلفِهِوَمِنيَدَيهِبَينِمِنمُعَقِّباتٌلَهُ»

ۚلَهُمَرَدَّفَالسوءًابِقَومٍاللَّهُأَرادَوَإِذاۗسِهِمبِأَنفُمايُغَيِّرواٰحَتّىبِقَومٍمايُغَيِّرُ

«والٍمِندونِهِمِنلَهُموَما
 ۵۵ -الرعد 













شجاعتميداد،قاطعيتاوبهباورسههمينكهداشت،وجودمابزرگوارامامدرباورسه

وجوددرباور،سهاين.ودخبهباورومردم،بهباورخدا،بهباور:ميداداستقامتوميداد

داد...نشانكلمهواقعىمعناىبهراخودامام،حركتهاىىهمهدرامام،تصميمدرامام،

ىطريقهوامامراهوامامفكرداشت؛نگهجوانداشت؛نگهزندهراامامباور،سهاين

ما،مردمدرجبتدريباورسههمينوقتآنكرد؛ثابتوماندگارملت،اينبراىراامام

پيدانفسبهاعتمادشد،پيدااميدشد؛همگانىگوناگون،قشرهاىدرما،جواناندر

جاىگرفت،رانمائىتاريكجاىگرفت،رايأسجاىاينهاشد؛پيداخدابهتوكلشد،

وضعهممتعالخداىدادند،تغييرراخودشانروحياتايرانمردمگرفت؛رابدبينى

را،خودراهايران؛ملت«بانفسهممايغيّرواحتّىبقوممااليغيّراهللانّ:»دادتغييرراآنها

بهكرد،كمكآنهابههممتعالخداىكردند،اصالحراخودهاىانگيزهرا،خودحركت

.كردپشتيبانىودادنصرتآنها
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 اصول امام خمينی)ره(

 دراقتصاد گدرعرصهفرهن درسياستخارجی درسياستداخلی

 تكيهبهرأیمردم
سياستهاىمقابلدرايستادگى

 طلبسلطهوگرمداخله
 ملىاقتصادبهىتكيه غربىگرىاباحهفرهنگنفى

 مسلمانملتهاىبابرادرى ملتيكپارچگىواتحادتأمين
دررياكارىوتحجروجمودنفى

 دينبهتمسك
 خودكفائىبهىتكيه

وحكمرانانبودناشرافىغيرومردمى

 زمامدارا

ءجزكشورهابهىهمهبابرابرارتباط

 كشورهایدشمن
 توزيعوتوليددراقتصادىعدالت اسالماحكامواخالقازقاطعدفاع

 صهيونيسمباىمبارزه ملتمصالحبهمسئوالندلبستگی
درفسادوفحشاترويجبامبارزه

 جامعه
 محرومطبقاتازدفاع

پيشرفتبراىگانىهمتالشوكار

كشور
-فلسطينكشورآزادىبراىمبارزه

ودارىسرمايهفرهنگباىمقابله

مالكيت،سرمايهوكاربهاحترام

-
درايستادگىوعالممظلومينبهكمك

ظالمانبرابر
-

 وجهانىاقتصاددرنشدنهضم

ملىاقتصاددراستقالل

 اید بدهندست جمهوری باهایی كه نامزدهای ری قول

 كردخواهندعملدرايتوعقلبابدهندقول -4

 .رفتخواهندپيشميدانايندرقدمثباتوپشتكارباكهبدهندقول -1

.كردخواهنداستفادهخودشانبزرگِىوظيفهاجراىبراىاساسىقانونظرفيتهاىىهمهازكهبدهندقول -0

.اختپردخواهندكشوراوضاعمديريتبهكهبدهندقول -1

.پرداختخواهندبخوبىاقتصادىمسئلهبهكهبدهندقول -5

.نميكنندسازىحاشيهبدهندقول -1

.گذاشتنخواهندبازراخوداطرافيانوكساندستبدهندقول -7

.دادنخواهنداهميتايرانملتمنافعازبيشگوناگون،هاىبهانهبهبيگانگان،منافعبهكهبدهندقول -3


