مرور سریع
بیانات رهبر انقالب در دیدار مسئوالن نظام و سفرای کشورهای اسالمی 1396/02/05

موضوعات اصلی

•

جمالت طالیی


اهمّیّت عید مبعث در این است که در این بعثتی که اتّفاق افتاد ،رابطهی جدید بین خدا و خَلق ،برنامهی جدید تحوّل جوامع بشری و انسانها که در این بعثت وجود
داشت ،زنده است.

بعثت ،برنامه



تحوّل جوامع
بشری

پیشنهاد برای
مطالعه بیشتر
بیانات در دیدار
مسئوالن نظام و

این بعثت ،این برنامه ،این تحوّل ،در همهی ادوار ،در همهی احوال ،در همهی نقاط جغرافیایی عالم ،بالقوّه تواناییِ این را دارد که زندگی انسانها را همچنانکه در آن
دوره دگرگون کرد به سَمت نیکی و فالح و سعادت ،امروز هم دگرگون کند.



دعوت اسالم ،دعوت به نور؛ علم ،انصاف ،محبّت ،وحدت ،عدالت است؛ در زندگی جوامع بشری اینها همه نورانیّت است.



کشاندن مردم به وادی علم ،معرفت؛ این قاعده و زیرسازی و زیرساختی که پیغمبر در ظرف ده سال حکومت در مدینه درست کرد ،همان بود که بعد از گذشت یک

سفرای
کشورهای
اسالمی
1395/02/16

قرن ،دو قرن به بزرگترین تمدّن بشری تبدیل شد.


بعد از تشکیل جمهوری اسالمی که یک رشحهای از رشحات حکومت نبوی در این نظام ما بحمداهلل به وجود آمد و خود آن منشأ یک تحوّل عظیم و حرکت عظیمی
شد ...دشمنان جوامع بشری به فکر افتادند که با آن چیزی که مایهی این حرکت است ...مبارزه کنند؛ آن چه بود؟ آن اسالم است.



دشمنی
مستکبرین با



امروز با اسالم مبارزه میکنند؛ چرا؟ چون اسالم مایهی رشد جوامع است ،مایهی حرکت انسانها است ،مایهی بُروز استعدادها است و مایهی پدید آمدن یک تمدّن
معنوی و مادّیِ مشترک و توأمان است؛ چون اسالم میتواند جلوی تعدّیّاتِ تمدّنِ مادّیِ ظالمِ امروز را بگیرد.

بیانات در دیدار

امروز با جمهوری اسالمی بیش از جاهای دیگر در حال مبارزهاند .این ازاینجهت و بهخاطر این است که اسالم در نظام جمهوری اسالمی بارزتر است ،تحقّقش بیشتر

مسئوالن نظام و
سفرای

است ،و زمینهی عمل و اجرا و اقدام آن در اینجا بیشتر است.


اسالم

باید ما مسلمانها در درجهی اوّل بفهمیم که یک وظیفه در قبال غیر مسلمانها است که باید اسالم را معرّفی کنیم ،یک وظیفه [هم] درون خود ما است؛ باید خودمان
بفهمیم که دشمنیِ با اسالم از سوی نظامهای مستکبر عالَم و قدرتهای زورگوی عالَم بهخاطر چیست؟ این را باید بفهمیم.



متأسّفانه آمریکا در این سیاستِ اختالفافکنی در منطقهی ما موفّق بوده است؛ دستشان در جیب بعضی از دولتها برای غارت سرمایههای آنها [است] ،و برای اینکه
این کار آسان بشود ،دشمنتراشی [میکنند]؛ یا جمهوری اسالمی را ،یا ایران را ،یا تشیّع را بهعنوان یک دشمن معرّفی میکنند تا بتوانند آنها را غارت کنند.



هر ملّتی و هر کشوری که مردمش یکپارچه ،یکجهت ،یکدل ،در مقابل دشمن بِایستند ،دشمن هیچ تعرّضی نمیتواند به اینها بکند ،هیچ غلطی نمیتواند بکند.
شجاعت جمهوری اسالم ی ،ایستادگی جمهوری اسالمی بهخاطر همین اتّحاد و وحدتی است که وجود دارد ،و بهخاطر حضور مردم در صحنه است.
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کشورهای
اسالمی
1395/02/16



[انتخابات] هم حق ،هم وظیفه است ...انتخابات ،هم شأن مردم و حقّ مردم و قدرت مردم در تشکیل رأس حکومت و مسئوالن اجرائی حکومت را اِحیاء میکند و این
قدرت را به مردم میدهد که انتخاب بکنند ،هم دشمن را از تعرّض به کشور و ملّت بازمیدارد.



نکاتی درباره
انتخابات

دشمنان نظام جمهوری اسالمی از تواناییهای خود برای ضربه زدن ،هرجا بتوانند ،استفاده میکنند؛ تا حاال هم اینجور بوده است .هیچ فرقی وجود ندارد بین فالن
تیم و فالن تیم [دیگر] در مجموعهی حکومت آمریکا.




بیانات در دیدار
فرماندهان و

در اینکه هیچ تعرّضی هم نمیتوانند بکنند ،و هر حرکت آنها علیه ملّت ایران بدون تردید به ضرر خودشان تمام خواهد شد و عکسالعمل ملّت ایران هم عکسالعمل

کارکنان ارتش

مستحکمی خواهد بود ،هیچ تردیدی نیست.

1396/01/30

من به همهی این آقایان محترمی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری هستند این را عرض میکنم -حرفی است که بارها گفتهایم -تصمیم بگیرند ،به مردم هم
بگویند ،در تبلیغاتشان هم بگویند ،قول هم بدهند که برای پیشرفت امور کشور ،برای توسعهی اقتصادی ،برای باز کردن گرهها ،نگاهشان به بیرون از این مرزها
نخواهد بود ،نگاه به خود ملّت خواهد بود.
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جزئیات تکمیلی

الزامات ادامه دادن راه پیشرفت توسط ملّت ایران
 -1حفظِ ایمان
 -2حفظِ اتّحاد
 -3حضور در صحنه
 -4حفظِ عزم راسخ و قاطع
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