
 
 

 

 

 

 

 مرور سریع 
 بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی

  42/70/1931اجتماع مردم شیروان  در 

 جمالت طالیی موضوعات اصلی

بیانات پیشنهاد 

برای مرتبط 

 مطالعه بیشتر

های   برجستگی

 شیروان

 
 است گذاشته يادگار به خود از نيكى نام و است داده خوبى امتحان كه است مناطقى ى جمله از شيروان شهر بزرگ، و دشوار امتحانهاى دوران در. 

 است. يكديگر با مختلف اقوام همزيستى شهر اين هاى برجستگى از يكى 
*** 

 ثبات سیاسی

 بياورد وجود به استقرار و ثبات با كشور يك است توانسته دارد، وجود ما ملت در الهى فضل به كه بصيرتى و  ايمان بركت به اسالمى جمهورى نظام. 

 است ثباتى بى ايجاد استكبار، هاى دستگاه سياستهاى از كىي مروزا. 

 است مردم خود عايد و متوجه هست، كشور سياسى نظام در كه استقرارى و ثبات اين ى فايده بيشترين. 

 بزنند. هم به كشور در را سياسى ثبات بتوانند كه بود اين شان سعى. بود جور يك دشمن ى توطئه و نقشه 77 سال در هم ،87 سال در هم 

بیانات در اجتماع 

مردم بجنورد 

91/70/9919  

هوشیاری و بصیرت 

 مردم و مسئولین

 كشور، سياسى فضاى نگذارند كنند؛ حفظ را كشور سياسى آرامش كه باشد اين مسئولين ى همه همت بايد انتخابات، خود در و انتخابات از قبل تا 

 شود. متالطم و جنجالى

 ها سليقه اوقات گاهى البته دارد؛ وجود مردم به خدمت قصد امروز .كنند تالش و اقدام ميخواهند مسئولين. باشيد داشته اطمينان مسئولينتان به 

 نيست. درست

 هستم خوشبين خيلى جوانها به بنده. 

 ميگويد. دروغ دشمن كه ميدهند نشان دارند خودشان حركاتِ با مردم. دهند نشان نوميد و ملول و هخست را ايران مردم ميكنند سعى دشمنان 

بیانات در دیدار 

بسیجیان استان قم 

70/70/9901 
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 یجزئیات تکمیل

 

 های تالش دشمن برای نمونه

 کشور سیاسی زدن ثبات برهم 

كشور نقاط مختلفدر  قومیتى هاى درگیرى ایجاد  

 تهاجم صدام به كشور با كمک گروهکهای داخلی

برای ایجاد تالطم 00و  00های  توطئه در سال  

 به مسئولین در زمینه  رهبری های توصیه

 پیشرفت اقتصادی

 نگاه علمی به مسائل

 زدگی یا كندی و كوتاهیبدون شتاب  ریزی مدبرانه برنامه

 ثبات و استمرار سیاستها


