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 مرور سریع 
 رهبر معظم انقالب اسالمی بيانات

 22/30/2032مردم   دیدار در

 جمالت طالیی موضوعات اصلی

 پيشنهاد بيانات

مرتبط برای مطالعه 

 بيشتر

ابن  های حسين درس

السالم( به  علی )عليه

 ملت ما

 م بشريّت گذاشت كه هرگز فراموش نخواهد شدى به تاريخ كرد و در مقابل چشاين بزرگوار در تاريخ بشريّت، يك حركتى را ارائه. 

 ى آن بزرگوار، همه درس استالساّلم در طول تاريخِ زندگى پنجاه و چند ساله على عليهبنزندگى حسين. 

 را به ميدان آورد با ظلم، بايد هميشه آماده بود و موجودى خود مقابله و عدل اسالمى اين است كه براى حقّ،السّالم به امّت  على عليهبندرس حسين. 

 على استبنى ملت ايران در جهت حسينعلى آموخته است. سى و چند سال است حركت قاطبهبنامروز ملت ايران اين درس را از حسين. 

 جمعی دیدار در بيانات

 پاسداران از

60/11/1731 

، ماه ماه شعبان

عبادت، توسل، و 

 مناجات

 منديد و السّالم رسيده است، شما به كدام دعا بيشتر عالقه دعاهايى كه از ائمّه عليهم  عليه  ساال كردم، گتتم در ميانمن از امام بزرگوار )رضوان اهلل

 .ايد؟ فرمودند به دعاى كميل و مناجات شعبانيّهدلبسته

 تان را با خدا قوى كنيدبهره بگيرند، استتاده كنند، رابطهماه شعبان ن، از موقعيّت دلهاى پاك، دلهاى نورانى، دلهاى جوا. 

 اش روى محاسبات اى غافلند، همهدر اين راه عظمت و عزّتى كه ملت ايران در پيش دارد، توجّه و توكّل به خدا و ارتباط با خدا، نقش اساسى دارد. عدّه

 .ندارد راهى هيچ كأنّهُ الهى ى وعده به ظنّ حسن و خدا به توكّل و الهى كمك و معنويّت انمحاسباتش .درمادّىِ محض محاسبه ميكنند

 دیدار در بيانات

 وزارت كاركنان

 اطالعات

17/63/7817 

انتخابات ریاست 

 جمهوری یازدهم

 ملت ايران چشمشان به اين انتخابات است، ميخواهند ببينند ملت ايران چه خواهد كردو دوستان  د به اين انتخابات؛ دشمنان اندنيا چشمها را دوخته همه. 

  شاءاهلل ناكام خواهند شدانتخابات بدبين كنند، امّا ناكام شدند و ان نسبت به دستگاه برگزاركننده و تالش كردند ملت را نسبت به انتخابات. 

 بشود مأيوس دشمن كهميشود موجب مردم، ى يكپارچه حضور كه ميدانم و بينم مى كه است اين خاطر به ايران ملت حدّاكثرى حضور بر رارماص بنده. 

 دديدن مردم را اين زد؛ لگد كشور به قانون، به زدن لگد ۸۸ سال در .است اى برجسته و باارزش ى حادثه خيلى اين ميگويند؛ قانون از تبعيّت از مردم. 

 كرد خواهم عرض ايران ملت به را حقايقى بودم، زنده اگر انتخابات از بعد شاءاهلل ان كردند، بيان )نامزدها  محترم آقايان كه مطالبى پيرامون.  

 اى صندوق رأىآنها هم بايد بيايند پ !كشورشان كه ميخواهند حمايت كنند مكن است بعضيها نخواهند از نظام جمهورى اسالمى حمايت بكنند امّا ازم. 

  از آن رأى هر كسى كه انتخاب خواهد شد اگر چنانچه آراء بيشترى از مردم را داشته باشد، در صورتى كه داراى رأى سديد و خوبى باشد، بهتر ميتواند

 .در مقابل معارضين كشور بايستد و دفاع كند

 بود باارزشى و متيد كارِ خيلى اين داد، قرار رو روبه صورت به نامزدها هاى نگاه و نظرات و آراء و افكار جريان در را مردم كرد، صداوسيما كه كارى اين. 

 با همراه منتها بود هيجان و شور هم روز آن ،۸۸ سال. باشد داشته وجود تعرّضى اينكه بدون ميكنند، خودشان در پرشور گرايشهاى احساس هم مردم 

 !فضيحت و فحش

بيانات در سالروز 

رحلت  امام خمينی 

 11/67/1731اهلل  رحمه
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 یجزئيات تکميل

 الزامات ایستادگی در مقابل دشمن 

 قوى ى اراده

 عزّت احساس

 شجاع و رشيد ملت این به اعتماد

 بزرگ خداى به توكّل

 الهى ى وعده به ظنّ حسن

 مدبّرانه عاقالنه، ح،صحي نگاه

 نتيجه: نزول بركت و توفيق الهی


