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۱۳۹۰/۰۷/۲۴بیانات در دیدار دانشجویان کرمانشاه؛ 

یک زنجیره ی

منطقی وجود

دارد؛ 

انقالب اسالمی: حلقه ی اول

تشکیل نظام اسالمی:حلقه ی  دوم 

تشکیل دولت اسالمی :حلقه ی سوم 

یتشکیل جامعه ی اسالم:حلقه ی چهارم

یتشکیل امت اسالم: حلقه ی پنجم
وایجاد تمدن نوین اسالمی   





کلیهویتآنیعنیاسالمی،نظامازاینجادرمنمنظور

بانصاحوملتکشور،کهدارد،مشخصیتعریفکه

در.کنندمیانتخابراآن-هستندمردمکه-انقالب

.اسالمیجمهوری:کردندانتخابمامردمما،مورد

ازریمردم ساالآن،درکهنظامییعنیاسالمیجمهوری

.استههمرااسالمیارزشهایباواستشدهگرفتهاسالم

معلومکشوردریریتصمیم گارکانواجرامالکومعیاروتقنینمنبعیعنیچه؟یعنیاسالمینظام
چیده-رکانادیگروقضاییهقوه یرهبری،مقننه،قوه یمجریه،قوه یحکومتارکانچیست؛شد
.گرفتانجاماصولیپایه گذاری هایلذاکرد؛تثبیترااینهاهمه یآمداساسیقانونوشد

۱۳۸۴/۰۶/۰۸بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت؛



قانونیکمد،آوجودبهاسالمینظامتعییندوره یدرکهآنچهاساسبرکهاستایناسالمیدولتازمنظور

هادهاینمجموعه یاین.شدمعینکشورمدیریتوکشوراداره یهایبنیانونهادهاشد؛درستاساسی

دستگاه هایمجموعیعنینیست؛مجریهقوه یفقطدولت،ازمنظوراینجادر.استاسالمیدولتمدیریتی،

رکشوکننده یادارهگوناگوننظاماتدارند؛برعهدهراکشوریکاداره یکهکشورمدیریتی

تطبیقسالمیامعیارهایبارامردمبارابطه شانوخودفردیِرفتارواجتماعیرفتاروجهتگیری هابایداینها

سرعتبهوندقراردهخودشاننگاهمدّدرراجهتگیری هاآنبایدهمبعد.برسنداهدافآنبهبتوانندتادهند

.اسالمیدولتمی شوداینکنند؛حرکتگیری هاجهتآنسمتبه



برایاقداموتالشنه،دهید؟تشکیلاسالمیدولتمی خواهیدسالهمهاینازبعدشمامی گویندبعضی ها

جاهاییدرته؛داشعقبگردوپیشرفتداشته؛خیزوافتمنتهاشد؛شروعاولروزازاسالمیدولتتشکیل

مرددهدفصلادرماهاازبعضیلغزید؛پایمانراهوسطماهاازبعضی.نبودیمموفقبرهه ییدربودیم،موفق

.شدیمطاغوتیرفتارهایبهدلبسته یداریم؛نگهراخودنتوانستیمماهاازبعضیشدیم؛

نصابدحبهراخودنتوانستیممجاهدتمان،درمالمان،طلبدررفتارمان،درمعاشرتمان،درشماومناگر

آنازکارگر،آنازدولتی،پایینرده هایدرعنصرآنازبازاری،جوانآنازدانشجو،آنازبرسانیم،

مالمتبیخودارمردمچرا؟کنندعملاسالمیکهباشیمداشتهمی توانیمتوقعیچهشهریآنازروستایی،

.کنیممالمتبایدراخودمانهست،کمبودیاگر.کنیممالمتنبایدمی کنیم؟



جامعه ی اسالمی یعنی چه؟  

ی،یعنی جامعه ای که در آن، آرمان های اسالمی، اهداف اسـالم

حققاست،تکردهترسیمبشربرایاسالمکهبزرگیآرزوهای

آزاد،جامعه یعدالت،ازبرخوردارعادل،جامعه ی.کندپیدا

خود،آینده یدرکشور،اداره یدرآن،درمردمکهجامعه ای

دارایجامعه ایتأثیرند،داراینقشند،دارایخودپیشرفتدر

ازمبرایورفاهازبرخوردارجامعه ایملی،استغنایوملیعزت

-همه جانبههایپیشرفتدارایجامعه ایگرسنگی،وفقر

باالخرهو-سیسیاپیشرفتاقتصادی،پیشرفتعلمی،پیشرفت

حالدروتوقفبدونرکود،بدونسکون،بدونجامعه ای

.یمهستدنبالشماکهاستجامعه ایآنایندائم؛پیشروی



-نیستبعیداصالًچیزهااینمؤمن،زنانومردانهمّتازکه-کنیمطیبه سالمترامرحلهاینتوانستیماگر

.استاسالمدنیایایجادبعدی،مرحله یآن وقت

وجودبههمعهجاماینگسترشیعنیاسالمی،امتایجادبرایزمینهآمد،وجودبهجامعه ایچنینیکوقتی

.آمدخواهد

:رهبریمعظممقامانقالبسالگیچهلدردومگامبیانیهدر

.تاسشدهسازیتمدنوپردازیجامعه،{اسالمیدولت}سازیخودمرحلهدومینوارداسالمیانقالب



وتاستحولبرنامه یدولت،برنامه ی

سیاربسندبهاستمستندتحولاین

.اسالمیانقالبدومگامبیانیهارزشمند

ستندمدومگامبیانیه یماندگارسند

.بودخواهددولتاقدامات





چه:داریمقرارآندرکهوضعیتیوشرایط

،درصد۴۴ازبیشتورمبااقتصادیوضعیت

دردرصدی۶۸۰نقدینگیرشدوضعیتشرایط

زادولتبدهی هایشدنِبرابرسهسالها،این

مردمزندگیدرکهبسیاریمشکالتو،۹۴سال

ریکسوضعیتکردنعالجووگذاشتهاثر

.میلیاردیهزار۴۵۰بودجه ی





.کندتا ابد دفاع مینظام  انقالبی انقالب اسالمی از نظریه 

.یدرا در مقابل دشمن قوی پنجه تبلیغ کننظریه مقاومت 



ندارند؛تناقضهمبا«انقالب»و«نظام»

دومـیومی دهدنشانراسـاختاراولی

دنبالبهانقالبینظامِ:عبارتیبهرا،آرمان

انقـالبیروحیهوویژگی هانهادینه سازی

.استسیاسیساختاردر گری

ازاسالمیانقالبکنندهمتمایزمشخصهمهم ترینرهبری،معظممقاممنظرازانقالبینظامِ

.استسال۴۰ازپسآنماهیتحفظاصلیعلتوانقالب هاسایر



برخورد با فساد 

مدیریت جهادی

اعتماد کردن به 
نسخه داخل نه بیرون

نفی اشرافی گری







:عمیقوراسخایمان-۱

همهازوکندیمجانفشانیوتالشآنراهدرتردیدبدونکرد،پیداراسخوعمیقایمانچیزیبهانسانوقتی

.گذردمیآنبهرسیدنبرایخودچیز

بهکهایگونهبهگردداستوارومحکمدلهادرعقیدهوایمانکهگیردمیشکلزمانیمقاومتاساساینبر

.نکندنگاهتردیدوشکنگاهباالهیهایوعده

ابیطالبشعببیلقازدشمنانفشارهایوهاسختیهمهبرابردرتوانستنداسالمصدرمسلمانانوصپیامبراکرم

معارفبهآنهاخراساعتقادوایمانازناشیتردیدبیبیفکنند،دشمناندلبهراوحشتورعبوکنندمقاومت

.بودالهیهایوعدهودین

آنهاوستندبایجهانقدرتهایتمامبرابردرخالیدستباتوانستندمقاومتدفاعسال۸دراسالمرزمندگاناگر

.بوداسالمبهآنهاراسخاعتقادوایمانقدرتبهشکبینمایند،مغلوبرا

درکوه هااشد،بداشتهوجودعملدرودلدرایماناگرمُؤمِنین؛کُنتُماِناالَعلَونَاَنتُمُوَتَحزَنُواالوَتَهِنُواالوَ»

ازیکی.داشتنخواهدمقاومتقدرتوشدخواهدهموارقوی،انسانیکمجموعه،یکجامعه،یکمقابل

۱۳۹۶/۰۳/۰۳«.بوداینمابرایجنگفواید



:مادیتوانتمامازاستفادهوکردنفراهم-2

.گرددنمیامیابکنکند،فراهمرامقاومتبرایالزموسایلواسبابولیبرسدیقینبهانساناگر

دشمنرابربدرمقاومتبرایکهدهدمیدستورمومنینبهقرآندرمتعالخداوندراستاهمیندر

ازو.شوندکنزدیشمابهبترسنددشمناندیگرکهکنیدفراهمراقدرتوسایلوابزارقدریبه

.شوندامیدناشمابامقابله



مقاومهجامعیافرددرترسوناتوانیاحساسانفعال،ایجاد

وضعیتوتوانشناختعدمازناشیمحاسباتیخطای

منازعهصحنهنادرستارزیابیوتحلیل

صحنهکردنخالی

خودانگاشتنضعیفوکوچک

دشمنانگاشتنقویوبزرگ

شدندشمنارادهتسلیم

تحریف واقعیت 



اصالحوآمادهبودهانعطافدارایکهاستارادهوبازندهایپدیدهاسالمیانقالب

نشینیعقبارزشهایشهرگزازانقالباین.پذیرنیستتجدیدنظروانفعالاهلاما.خطاهاست

.کندنمی

وادراکاحساسفاقد،نوبهنوهایموقعیتوهاپدیدهبرابرودرمتحجّر،اسالمیجمهوری

شدّتبهمناندشورقیبانباخودهایمرزبندیبهوپایبندشدّتبهخوداصولبهاما،نیست

.استحسّاس

تذکر مهم و خط قرمز ها



ــاه نخستیـن توصیـه ی من امیـد و نگ

این  بدون. خوش بیـنانه به آینده است

امی کلید اساسیِ همه ی قفل ها، هیچ گ

.نمیتوان برداشت

ترس و نومیدی را از خود و دیگران  

رین جهاد برانید؛ این نخستین و ریشه ای ت

.  شما است

...حسن ختـام



رخشان امید آفرینی نسبت به آینده د
انقالب اسالمی و شور انگیزی و

شادابی برای استمرار و حرکت 
.پرشتاب به سمت آرمان ها و اهداف

رجسته و تبیین و تبلیغ دستاوردهای ب
ارزشمند انقالب و پیشرفت های 

ملموس و عینی نظام اسالمی

بیان ضعف ها و 
آسیب پذیری های

دشمنان انقالب اسالمی

یانپرهیز از سیاه نمایی در ب
کاستی ها و ضعف ها



کشورهایاینازبعضیدرکشور،اطرافدر
وکنندمییبرنامه ریزنشسته انداصالًما،بهنزدیک
الزمشانبعضی های.میکنندکاردارندجدّیبه طور
بعضیند؛گیرمییادزبان،بگیرندیادزباناست
میولپبشوند،آشناکشورشرایطبااستالزم

فضایوانندبتاینکهبرایمیکنند؛راکارایندهند
.دکننآلودهراکشورتبلیغاتیوفکری

سئله یمبسیاراست؛مهمّیمسئله یمسئله، این
فضاییشور،کتبلیغاتیفضایاینکهاست؛حسّاسی

چاردیاکند،اضطرابدچاریارا،مردمکهباشد
نسبت-دکنبدبینیدچاریاکند،ناامیدیویأس

حساسایا-دستگاه هابهنسبتویکدیگربه
بهربوطممشکالتحتّییابدهد،مردمبهبُن بست
.بدهدافزایشرااقتصاد



رّکات امنیـّتی تحامروز بیشترین تحرّک دشمنان ما علیه ما بیش از  

است؛ ات رسانه ای نرم و تبلیغوجنگ تبلیغاتی تحرّکاتاقتصادی، و

هزینههنگفتمبالغبشوندمسلّطمردمعمومیافکاربراینکهبرای

دررابسیاریرهایـفکدهند؛میانجامبسیارکارهـایکنند،می

بتـوانندتاکنندمیاستخـدامکاراینبرایفکـریمجموعه های

کهراماکشورامروزهمهازبیشترجملهاز-راکشورهاعمومیافکارگوناگون،تبلیغاتباروانی،جنگبا

درملّتیکومیعمافکاروقتی.بگیرنداختیاردروکنندقبضه-استبزرگقدرتهایسوء نیّتهدف

تبلیغاتیکار.رفتخواهدپیشبیگانهآنمیلطبقطبعاًهمملّتآنحرکتگرفت،قراربیگانهاختیار

نه هایرساازکهغافلیهایآدمآنازبگذریمحاال.داریمضعفزمینهایندرمااست؛مهمّیکار

آن[اره یدرب]لکن-نیستمابحثمحلّآنحاالکه-کنندمیاستفادهدشمننفعبههمداخلی

حرکتواتیتبلیغکارزمینه یدر.داریمکم کاریمادارند،زمینهایندرخیرقصدکههمکسانی

.بکنیمعملهوشمندانه تروقوی تربایدرسانه ایتمهیداتودرستتبلیغاتی



۹۹/۱۰/۱۹-دی ۱۹بیانات در سخنرانی تلویزیونی در سالروز قیام 



97خرداد25فطرآخرین بند خطبه دوم  نماز عید 

...  ی،به فضل الهآینده ی کشور ان شاءاهلل 

بهتربه لطف الهی از امروز بارها وبارها 

.  خواهد بود


