
 
 

 

 مرور سریع 
مردم بجنورد دیدار در رهبر معظم انقالب اسالمی  بیانات

91/70/9919 

 جمالت طالیی موضوعات اصلی

پیشنهاد بیانات 

ی  مطالعهمرتبط برای 

 بیشتر

های استان  برجستگی

 خراسان شمالی

   است علمى توانائى و استعداد لحاظ از كشورى برتر استان ده جزو استان اين. 

  شجاعند و بانشاط و سرزنده ؛نمرزبا ديندار؛ غيور؛ منطقه، اين مردم. 

  است مختلف قوميتهاى ى برادرانه و مهربانانه همزيستى و همراهى استان اين هاى برجستگى از يكى. 
*** 

 پیشرفت با تعریف اسالمی
 گنجانده اسالم در پيشرفت، مفهوم در همه ياسىس استقالل المللى، بين اعتبار و عزت اقتصاد، عمومى، رفاه عدالت، اخالق، علم، در پيشرفت 

 است. شده

 هشيارى و آمادگى ريزى، برنامه پيگير، تالش و اميد،كار راسخ، عزم از است عبارت بزرگ و عظيم حركت اين اصلى سازوبرگ. 

 نخستین در بیانات

 های اندیشه نشست

 راهبردی

01/10/0930 

 

  سیر صعودی

 ی کشورها پیشرفت

 زيربناست مهمترين اين ببرد؛ بين از را كشور سياسى ثبات است نتوانسته سياسى و جناحى و خطى هاى يرىدرگ و منازعات. 

 است شده حاصل امروز تا كه است پيشرفتى آن هم ى نتيجه. است داشته صعودى سير امروز تا انقالب اول از حركت ما. 

 در رضوی حرم در بیانات

 سال آغاز

10/10/0930 

 دیدار در بیانات

 نظام كارگزاران

19/10/0930 

 روی کشور  مشکالت پیش

  

 بينند تحريمها غير منطقى و وحشيانه است؛ اين يك جنگِ با يك ملت است ى عقال و انسانهاى باانصاف عالم وقتى نگاه ميكنند، مى همه. 

 ها هم اين مشكالت را افزايش ميدهد ولى اينها چيزى نيست كه جمهورى اسالمى  تدبيرى آورند، بعضى از بى دشمنان مشكالتى به وجود مى

 .نتواند اينها را حل كند

 .اساس قضيه و عالج اصلى و بنيانى امروز عبارت است از توليد ملى 

 خ جهان را متحول كند؛ كمااينكه دارد تاريخ منطقه را متحول ميكند.مسيرى است كه ميتواند تاري  مسيرى كه ما حركت ميكنيم 

 دیدار در بیانات

 جمهورى نظام مسئوالن

 ایران اسالمى

01/10/0931 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 یتکمیل جزئیات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وظایف مسئولین در شرایط فعلی کشور

 اتحاد، همزبانی و همدلی با يكديگر

ريزی برنامه  

پذيرى مسئوليت و شناسى مسئوليت  

 گردن يكديگر نيانداختن تقصيرها

 حفظ حدود قانون اساسی

 عمل به وظايف قانونی خود

 های فعلی کشور  واقعیت

 از دشمنان اى مجموعه با روياروئى ى عرصه

 برتر استعداد و اميد عزم، داراى ملت

 در ميدانو تحصيلكرده پرتالش  ،پرانگيزه جوانِ حضور نسل

 ساله ستبي انداز تدوين چشم

 نظير در جهان منابع طبيعی بی

 سير صعودی پيشرفت كشور از ابتدای انقالب تاكنون

 وجود زيربناهای مناسب سياسی و اقتصادی

 ی اشتغال وجود مشكالت اقتصادی مانند گرانی و مسئله


