
 

مطالبات رهبر معظّم انقالب اسالمی از 
رؤسای جمهور

مطالبات رهبری از  دولت سازندگی

حفظ روحیه ی انقالبی در مردم

حفظ جهت گیری ها، صالبت و چهره ی باعظمت و هیبت از انقالب

سازندگی کشور و ایجاد رفاه عمومی

تأمین عدالت اجتماعی

تأمین امنیت عمومی

رعایت طبقات ضعیف و محروم به عنوان صاحبان و سربازان همیشه در صحنه انقالب

توجه به روحیات و خلقیات حسنه ی اسالمی

تالش برای رفع مشکالت و تحقق آرمان های انقالب

مجاهدت برای تحقق حاکمیت کامل قرآن

عمل به شریعت

کوشش برای ریشه کن کردن فقر و محرومیت

مهربانی با بندگان خدا و حسن سلوک در ارتباط با مردم خصوصاً قشر ضعیف

رعایت عزت، عظمت اسالم و استقالل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در روابط خارجی

آمادگی برای نّفس کار و عمل

آمادگی و تعهّد برای انجام کار

حفظ سالمت حیطه ی کار تا پایین ترین رده ها و اجتناب از هرگونه اختالط غیرمشروع، غیرمقبول  و غیراخالقی

(صلی اهلل علیه و آله و سلّم)قدم برداشتن در صراط مستقیم حاکمیت قرآن و اسالم ناب محمدی 

بی اعتنایی به زخارف دنیا

دوام ذکر الهی

اعتماد به قدرت حضرت احدیت و ناچیز شمردن قدرت خود و همه ی قدرتمندان مادّی

حفظ موضع مستحکم همیشگی در برابر دشمنان، مخالفان و بدخواهان

گزینش همکاران و مدیران آزموده شده

مطالبات رهبری از  دولت اصالحات

عدم توجه به تحلیل های رسانه های وابسته به صهیونیسم و استکبار درباره ی ملّت و نظام اسالمی

امیدواری به آینده

احساس قدرت و مسئولیت

تالش جهت شناخت ملّت

تالش جهت برآورده کردن نیازهای ملّت

تالش جهت برآورده کردن نیازهای ملّت به خصوص قشرهای مستضعف

تالش جهت ریشه کنی فقر و بی عدالتی به عنوان ویژگی نظام اسالمی

خود را کمر بسته دین خدا، مجری قوانین و متعهّد به قانون اساسی دانستن

تالش برای اجرای احکام الهی و حفظ ایمان مردم

شروع به کار دولت بدون وقفه با جدّیت کامل

پرداختن به مسائل اقتصادی و معیشت و در رأس آن مسأله ی اشتغال

توجه به فرهنگ عمومی کشور برای مقابله با تالش دشمن برای تبلیغ اباحیگری

مبارزه با فساد اقتصادی و اخالقی

حرکت رد صراط مستقیم اسالم

دفاع از مظلومان و مستضعفان

ایستادگی در برابر دشمنان ستمگر، زورگو و مستکبر به عنوان برترین عبادت

خدمت به ملّت عظیم الشأن ایران و اغتنام این فرصتِ زودگذر

مجاهدت در راه استقرار عدالت اجتماعی

سپری کردن لحظه لحظه وقت خود و همکاران به خدمت و تالش مخلصانه 

به کارگیری عزم و همت همگان به سوی بسط عدالت

تالش برای ارتقاء معرفت و معنویت

اخالص در عمل

قدردانی از ملّت

گرامی شمردن ارزش های واالی دین و انقالب

مطالبات رهبری از دولت نهم

توجه به مسئله عدالت به عنوان اساسی ترین و محوری ترین اصل یک حرکت الهی

دفاع از حقوق سیاسی و اقتصادی ملّت همراه با احترام به همسایه و عدم تعرض به سایر کشورها

حفظ احساس خدمت گزاری به مردم در همه حاالت و با خلوص نیت

پایبندی بر تعهّد خویش

ثبات در صراط مستقیم

ایستادگی در برابر مستکبران و زورگویان

توکّل بر خدای قادر

اغتنام فرصت زودگذر

اخالص در عمل

به کارگیری همه توان خود و بهره گیری از ظرفیت عظیم انسانی کشور در راه دستیابی به اهداف واالیی که اعالم کرده اند


