
 
 

 جمالت طالیی موضوعات اصلی
پیشنهاد براي 
 مطالعه بیشتر

 ماه رجب

�.است خودسازى فرصت و پروردگار مقدّس ذات به تقرّب و الهى ارزشهاى به تقرّب فرصت یک رجب ماه�•
 نعمت ،ببرد بهره آن از کند، رفتار نعمت این اقتضاى طبق بر بشناسد، را نعمت انسان که است این هم نعمت سپاس و شکر. است نعمت فرصـتى هر�•

�.ببرد کار به خدا راه در را آن و بداند خدا از را
 د.بدهی انجام خدا براى را کار و باشید خدا یاد به کنید؛ بیشتر میتوانید هرچه را عالم پروردگار درگاه به خودتان توسّالت ماه این در�•

 دیدار در بیانات

 مختلف اقشار

 مردم

25/02/1392 

استقرار امنیت 
جانبه؛ وظیفه همه

 مهم نیروي انتظامی

�.است اسالم نصرت است، اسالمو  اسالمى جمهورى، مردم، جامعه به خدمت نیروي انتظامی شما کار�•
 گرفته دوش بر را مهم ىوظیفه این که اىمجموعه و سازمانى ترینمهم. است شـما کار امنیّت، به بخشـیدن عمومیّت امنیّت، اسـتقرار امنیّت، ایجاد�•

�.است انتظامى نیروى است،
�.باشد داشته وجود واقعاً باید امنیّت امنیّت؛ واقعى وجود بر است متوقّف هم امنیّت احساس. بکنند امنیّت احساس باید مردم�•
 کنید فرض مدرسه، یا کسب محلّ و دکّان یا اداره تا آییدمى بیرون که خانه از شما که نیست این صرفاً میگوییم، که فردى امنیّت و اجتماعى امنیّت�•

 .دارد وجود ترخطرناك بمراتب گاهى امّا مشاهده و رؤیت لحاظ از تررقیق امنیّتهاى این، کنار در. نزند چاقو شما به خیابان در کسى

 دیدار در بیانات

 از جمعی

 فرماندهان

انتظامی  نیروي

25/04/1376 

و  اقتدار
گرایی؛ مسائل قانون

�مهم نیروي انتظامی
�

�.باشید داشته اقتدار بایستى بنابراین.. .است اسالمى جمهورى حاکمیّت مظهر است، امنیّت ایجاد که خود مسئولیّت در انتظامى نیروى�•
�.کرد اشتباه نباید کردن حرکت مهاربى و نشناختن حدومرز با را اقتدار کرد؛ اشتباه نباید ظلم با را اقتدار�•
 ارک میخواهیم ما. پســندیمنمى خیابان، در خودمان پلیس کار به بدهیم هالیوودى و ســینمایى بازى اصــطالحبه شــکل و حالت و بیاییم که را این ما�•

�.ترحّم با مروّت، با عدالت، با حالدرعین اقتدار قاطعیّت، یعنى بگیرد؛ انجام کلمه واقعى معناىبه
 ىرصهع یک بِایستید، مقابلش در آنجا میشود، قانون از تخلّف کجا که ببینید شما یعنى مردم؛ با ىمواجهه در عرصه یک دارد؛ عرصه دو گرایىانونق�•

�.باشد گراقانون کلمه واقعى معناىبه نیرو سازمانِ داخل در انتظامى نیروى عضو اینکه معناىبه سازمان؛ درون در دیگر
�.نگیرید کمدستِ را نیرو سالمت ىمسئله که میکنم سفارش تأکیداً انتظامى نیروى مسئوالن و محترم ىفرمانده به�•
 و قاطع ،قوى درســتکار، العمل،صـحیح انتظامىِ نیروى یک انتظامى نیروى امّا نکنند عمل وظایفشـان به هم دیگر دســتگاه ده یا پنج کنیم فرض اگر�•

 د.کر خواهد آبرومند مردم چشم در را اسالمى جمهورى نظام باشد، الزم شرایط داراى

 دیدار در بیانات

 از جمعی

 فرماندهان

انتظامی  نیروي

25/04/1376 

 مرور سریع
 06/02/1394دیدار فرماندهان نیروي انتظامی  در  اسالمی انقالب معظّم رهبر بیانات
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واژگان کلیدي

بیانات  در دیدار 
فرماندهان نیروي انتظامی

جمهوري اسالمی
1394/02/06
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 امنیّت استقرار وظایف مهم نیروي انتظامی در زمینه برخی از
 مخدّر موادّ ترویج از ناشى مقابله با ناامنى�-1

 منکرات و فحشا سمت بهجوانها  مقابله با کشاندن�-2

 ناموسى تجاوزهاىمقابله با �-3

 چنانیآن ماشینهاىبا  ثروت غرور مستِ توسط جوانهاي  خیابان محیطمقابله با ناامن کردن �-4

 جزئیات تکمیلی

 


