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 مرور سریع 
 رهبر معظم انقالب اسالمی بيانات

 18/50/1931  اسالمى كشورهاى سفرای و نظام مسئوالن دیدار در

 جمالت طالیی موضوعات اصلی

یا  پيشنهاد بيانات

مرتبط برای پيام 

 مطالعه بيشتر

استفاده از سالح ذكر 

 و اعتماد به خدا

 قدر ليالى و رمضان مبارك ماه ايام در بخصوص - سال اوقات از بسيارى در و دارد وجود بحمداهلل ما كشور در كه تذكرى و توسل روح اين بدانيم قدر بايد 

 .ميكند پيدا بيشترى بروز و جلوه قبيل، اين از عزيزى مناسبتهاى و -

 اين گرفتند، برعهده را كشور مسئوليتهاى كه نفسى تازه ى مجموعه كشور، محترم مسئولين به دارد، ايام اين كه عظمتى همين مناسبت به ميدانم الزم 

 .كنند استفاده خدا به اعتماد و متعال خداوند به توسل و توجه و ذكر سالح همين از دشوار، راه اين طول در كه بكنم را توصيه

 باشدن حل قابل كه داشت نخواهد وجود مشكلى هيچ كنيم، باز خود روى به و خود سوى به را الهى كمك راه توانستيم اگر . 

 كنيم صحنه وارد را خود توان موجودى ى همه ما كه است وقتى آن الهى لطف ، الهى، هدايت. بود الهى رحمت به اميدوار و كرد، تنبلى نميشود. 

 است. شده راناي ملت حركت ذات جزو پيشرفت دارد؛ قرار مقدم ى نقطه در گذشته، هاى دوره ى همه به نسبت ما، كشور ما، ملت كنيد مالحظه امروز شما 

 ديدار در بيانات

  نظام كارگزاران

13/60/3130 

 و خدا به ایمان

عوامل كلمه؛  اتحاد 

 قدرت كشور

 و شده تزريق مشكالت اين هم غالباً كه دارد، وجود مشكالتى تند،هس ما پيرامون كه كشورهائى از متعددى در متأسفانه كه ايم گرفته قرار اى منطقه در ما 

 .است بيگانگان سوى از و ديگران سوى از ى شده تحميل

 است اين صرفاً دارد، وجود منطقه اين در امروز كه حوادثى عالج. نكنند دخالت بيگانگان بگيرند، تصميم ملتها خود كه است اين عالج راه هم امروز. 

 كنند پيدا را خالص راههاى قوم، عقالى و خودشان پيشوايانِ و پيشروان هدايت با و خودشان نخبگانِ حكمت با ندميتوان ملتها. 

 آنها اختيار در و خدمت در دين بركت به كه وحدتى و انسجام و اتحاد ى روحيه با ايمان، ى روحيه با الهى، ى قوه و حول به پروردگار، فضل به ايران ملت 

 .ندارد اثر ها توطئه اين اينجا در كردند، ديگر كشورهاى در كه اى توطئه. كنند طى را راه اين اند توانسته است،

 است اين دارند، مردم ميان در اى كلمه نفوذ ى منطقه كه آنهائى به دينى، برجستگان و برگزيدگان به سياسى، نخبگان به كشور، مسئوالن به ام توصيه من :

 .كنند تكيه ايران ملت باارزش انسجامِ و اتحاد اين روى بر ند،ميتوان كه آنجا تا

 ملت و بدهد؛ آنها به مقاومت قدرت دارد؛ نگه خودشان پاى روى را ملتها را، كشورها ميتواند كه است چيز دو اين كلمه؛ اتحاد و دين اتحاد، و خدا به ايمان 

 .است برخوردار دو اين از بحمداهلل ايران

 ديدار در بيانات

 و نظام مسئوالن

 كنفرانس ميهمانان

اسالمی  وحدت

36/33/3133 
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 یجزئيات تکميل

 الزامات تحقق هدایت و لطف الهی 

 ی موجودیِ توان خود  وارد صحنه كردن همه -3

 كار وانت و جسمى نيروى، تدبير و فكر ازاستفاده  -2

 كشور انسانى نيروى عظيم امكانات زاستفاده ا -1

 این سخن قرآن است

 قَبلِكُم مِن خَلَوا الَّذينَ مَثَلُ يَأتِكُم وَلَمّا الجَنَّةَ تَدخُلُوا أَن حَسِبتُم أَم» 

 نواآمَ وَالَّذينَ الرَّسولُ يَقولَ ٰحَتّى وَزُلزِلوا وَالضَّرّاءُ البَأساءُ مَسَّتهُمُ ۖ

 «قَريبٌ اللَّهِ نَصرَ إِنَّ أَال ۗ اللَّهِ نَصرُ ٰمَتى مَعَهُ

 ۴۱۲ -البقرة

 چند و سى اين در ما. ميشدند مأيوس كشور ى آينده از مقاطعى، در كه بودند بسيارى

 ضعف دچار يا بودند، بين نزديك يا كه افرادى بودند داريم؛ متعددى هاى تجربه سال،

 و» مواقعى، يك در نداشتند؛ الهى ى وعده به ظن حسن يا بودند، الهى كمك به باور

 پيش هم تاريخ طول در ؛«اهلل نصر متى معه ءامنوا الّذين و الرّسول يقول حتّى زلزلوا

 .است كرده كمك متعال خداى مواقع، همان در است؛ آمده


