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 مرور سریع 
 41/03/4311 )ره(مينیخ امام رحلت سالگرد وششمينبيست مراسم در اسالمی انقالب معظّم رهبر بيانات

 جمالت طالیی موضوعات اصلی
پيشنهاد برای 

 مطالعه بيشتر

 مهدویت به اعتقاد

 ادیان میان در ،داد خواهد نجات جور و ظلم منجالب از ار جهان و آمد خواهد کستی کهاین ،است  ابراهیمی ادیان یهمه اتفاق مورد ،مانآخرالزّ منجی 

 .اس  همگان قبول مورد ابراهیمی

 اهل ائمه از یازدهم امام فرزند را او ،کندمی معرفی معین و مشخص صورت به را شخصی  این که اس  این ،دارد وجود شیعه اعتقاد در که خصوصیتی 

 .داندمی السالم علیه عسگری حسن امام حضرت ،بی 

 به چشم ،س نی متکی گذشته در خود تاریخ هایبرجستگی به فقط تشیع یجامعه .اس  امیدآفرینی خاصیتش بزرگترین ،شیعیان میان در اعتقاد ینا 

 .دارد آینده

 دیدار در بیانات

 و اساتید

 التحصیالنفارغ

 تخصصی

مهدویت 

81/40/8930 

 تحریفخطرِ 

 امام شخصيت

 خمينی)ره(

 تاریخ در ،اس  محترمی شخصی  یک امام :خواهندمی جوراین بعضی ،داد قرار توجه مورد تاریخی محترم شتخصی  یک صترفاً عنوان به نباید را امام 

 .آوریممی تجلیل با را نامش ،کنیممی احترامش ؛شد تمام او روزگار و رف  جمعی  میان از هم بعد ،بود مفیدو  فعال ،بود روزگاری کشور این

 شد حرک  مشتوول آن در و پذیرف  را نقشته این ،را راه این ،را مکتب این ایران مل  .است  اجتماعی و ستیاستی و فکری مکتب یک گذاربنیان امام. 

 .بشود شناخته درس  ،راه نقشه این کهاین به دارد بستگی راه این ادامه

  میدان وارد ،علمی برجسته هایزمینه آن داشتن با بزرگوار امام]است ..  «جهاده حق اهلل فی جاهدوا و» آیه مضتمون تحقق در امام اصتلی شتخصتی 

 .داد ادامه خود عمر آخر تا را مجاهدت این و شد اهلل سبیل فی مجاهدت

 ردهنک خدای یا کنیم فراموش یا کنیم گم را امام راه اگراس .  ایران مل  مستقیم صراط مسیر کردن منحرف و امام راه تحریف، امام شخصی  تحریف 

 .خورد خواهد سیلی ایران مل  ،بگذاریم کنار به عمداً

 نماز هایخطبه

 تهران یجمعه

 امام حرم در

 (ره) خمینی

84/09/8913 
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اصول امام 

 خمينی)ره(

 امام از ایشاکله یک ،بگذاریم که هم کنار را خطوط و اصول این ،کرد پیدا شودمی. امام)ره(] بیانات در را امام صولا... دارد ایمبانیو  اصولی یک امام 

 .اس  این امام شخصی  ،شد خواهد تشکیل بزرگوار

 داد قرار آمریکایی اسالم مقابل در را ناب اسالم ،امام. 

 و هجاافتاد علمی متد و شیوه با ،مکان و زمان با آشتنایی با ،روشتن فکر با که است  ن ست و کتاب به متکی استالم آن ،بزرگوار امام نظر از ناب استالم 

 .شودمی استنباط علمیه هایحوزه در شده تکمیل

 اس  جهانی زورگوی و مستکبر هایقدرت به اعتمادیبی مقابلِ ینقطه و الهی وعده صدق به اعتماد ،الهی کمک به اتکال ،امام اصول از یکی. 

 اس  امام حرک  اصلی خطوط جمله از ،دولتی تمرکزهای با مخالف  و مردم نیروی و دهارا به اعتقاد. 

 کردمی رد ایتلخی با را گریاشرافی ،کردمی رد تحدّ و تشدّ با را اقتصادی نابرابری ،بود مستضعفان و محرومان از حمای  یجدّ طرفدار ،امام. 

 با عالم زورگوی هایقدرت و مستتتکبران و قلدران میانِ یمقابله در امام .داشتت  قرار مستتتکبران و المللیبین قلدران مخالفِ یجبهه در صتتریحاً امام 

 .بود مظلومان یجبهه در ،مظلومان

 نسب  خرآ روز تا امام ،باشد چگونه او به نسب  شما احساسات و رفتار باید که اس  معلوم ،دانستید شیطان ،را دستگاهی یک ،را کسی یک شما وقتی 

 .داش  را احساس همین آمریکا به

 بود.. پذیریسلطه ردّ و کشور استقالل یهألمس ،امام تفکر اصلی خطوط و اصلی نقاط از دیگر یکی[ 

 یک این ،بزنند حرف کشور استقالل علیه اامّ ،باشند فردی هایآزادی دنبال ،شعار در یا زبان در بعضی کهاین .مل  یک مقیاسِ در آزادی یعنی استقالل 

 .اس  تناقض

 اس  یمل وحدت لهأمس ،امام رتفک اصلی خطوط از دیگر یکی. 

 آن ؛باشد موجود ،امام به مربوط منابع در باید ،دهیممی نسب  امام به که را آنچه ،دنده نستب  امام به ،پستنددمی خودش که را حرفی هر ،کستی هر 

 .مستمر و مکرر شکل به هم

 دنمخالف اسالم با... اس  مخالف تشدّ به ،برگش  این با اسالم چون .کشور این بر خود شرط و قیدبی یسلطه ندورا به برگردد خواهدمی شمند. 

 در بیانات

 و بیست مراسم

 چهارمین

 رحلت سالروز

 امام حضرت

خمینی)ره( 
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واژگان کليدی

ت بيانات  در مراسم بيس
ت و ششمين سالگرد رحل

(ره)امام خمينی

4311/03/41

اعتقاد به 
تحریف مهدویت

شخصيت 
امام خمينی

منظومه 
فکری امام 

خمينی

استکبار 
جهانی

اصول امام 
خمينی

اسالم ناب
محمدی

اسالم 
آمریکایی اعتماد به 

صدق وعده 
الهی

بی اعتمادی
به قدرتهای

مستکبر

اعتقاد به 
نيروی 
مردم

حمایت از 
انمستضعف

استقالل 
کشور

وحدت ملی

یتفرقه افکن
دشمن
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 یجزئيات تکميل

 کار بزرگ امام خمينیدو 

 ما رکشو در سال هزار چند یبا سابقه عاقالنه غیر و ظالمانه موروثی سلطنت بنای برانداختن -8

 اسالم اساس بر نظامی و حکومت ایجاد -1

 خصوصيات منظومه فکری امام خمينی

 توحیدی بینیِ جهان یک بر ابتناء -8

 ایرانی جامعه و بشری جوامع ابتالی مورد مسائل طرح روز بودن وبه -1

 استکبار و استبداد با ضدیت -9

 عملیاتی و پرتحرک ،پویا، زنده -4
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 یطرفداری از مظلومانِ امام خمين برخی از مواضعِ امروز جمهوری اسالمی براساس منطقِ 

 و سوریه عراق در داعش جریان یظالمیانه و وحشیانه رفتار مخالفت با -8

 کشورشان داخل در آمریکا فدرال پلیس ظالمانه رفتار مخالفت با -1

 غزهی ظالمانهی محاصرهمخالفت با  -9

 یمن پناهبی و مظلوم مردم بمبارانمخالفت با  -4

 بحرین مردم علیهها گیریسختمخالفت با  -5

 پاکستان و افغانستان در مردم به آمریکا سرنشین بدون هواپیماهای حمله با مخالفت -6

 فلسطین یمسئلهدر دستور کار بودن  -7

 خمينی اماماصول  ترینمهم

 آمریکایی اسالم نفی و محمدی ناب اسالم اثبات -8

 جهانی گویزور و مستکبر قدرتهای به اعتمادیبی و الهی یوعده به اعتماد -1

 دولتی تمرکزهای با مخالفت و مردم نیروی و اراده به اعتقاد -9

 نشینیکاخ خوی و گریاشرافی با مخالفتو  اقتصادی نابرابری ردّ، مستضعفان و محرومان از حمایت -4

 مظلومان از جدی یطرفدارو  مستکبران و المللیبین قلدران یجبهه با صریح مخالفت -5

 پذیریسلطه ردّ و ورکش استقالل به اعتقاد -6

 ملی وحدت بر تکیه -7


