
 
 

 

 

 

 

 مرور سریع 
 بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی 

 در سفر به استان خراسان شمالی 

 62/70/9919تا  91/70/9919



 
 

 

 

 

 

 جمالت طالیی موضوعات اصلی

پیشنهاد بیانات 

ی  مرتبط برای مطالعه

 بیشتر

 استان خراسان شمالی

 است علمى ائىتوان و استعداد لحاظ از كشورى برتر استان ده جزوخراسان شمالی  استان. 

 شجاعند و بانشاط و سرزنده ؛نمرزبا ديندار؛ غيور؛ خراسان شمالی، مردم. 

 و  سردخانه و تكميلى و تبديلى صنايع كشاورزى، كردن صنعتى: دارد وجود اصلى محور سه ،خراسان شمالی اقتصاد ى مسئله براى

 .بازرگانى و توزيع براى ساختارسازى

 اى تاريخى چيزهاى هم اينجا و زيباى طبيعت تاريخى، هاى جاذبه طبيعى، هاى هم جاذبه است؛ زياد مالیخراسان ش در گردشگرى هاى جاذبه 

 .دارد وجود كه

*** 

 پیشرفت با تعریف اسالمی

 ،است هدف هم است، مسير و راه هم پيشرفت. 

 گنجانده اسالم در پيشرفت، مفهوم در همه سياسى استقالل المللى، بين اعتبار و عزت اقتصاد، عمومى، رفاه عدالت، اخالق، علم، در پيشرفت 

 است شده. 

 كرده زيادى پيشرفت ما ملت شاخص، اين در كه است اين من ادعاى. است ملى نفس اعتمادبه و ملى عزت ، پيشرفت شاخصهاى از يكى 

 .است

 كه آنچه با را خودمان اگر اما ايم؛ كرده پيشرفت عدالت در كنيم، مقايسه ديگر كشورهاى از بسيارى با و انقالب از قبل وضع با را خودمان اگر 

 .داريم فاصله خيلى هنوز كنيم مقايسه است گفته ما به اسالم

 نخستین در بیانات

 های اندیشه نشست

 راهبردی

01/10/0830 

 

 با حوزه نسبت

  انقالب

 و

 میاسال نظام 

 است داده قرار اسالم مبلّغان و اللّه الى داعيان اختيار در را عظيمى امكان يك اسالمى نظام. 

 است سكوالريسم اين نداريم، كار حكومت مسائل به نداريم، كار نظام مسائل به ما اينكه. باشند سكوالر نميتوانند علميه هاى حوزه. 

 و آمريكا و انگليس امنيتى سرويسهاى سياست كه است چيزى آن عكس درست اين و دبدانن نظام سربازان را خود بايد علميه هاى حوزه 

 .ميكنند دنبال ديگران و اسرائيل

 ،نميشد ز پيرو انقالب اين نميشد؛ تشكيل نظام اين بدانيد شما نبود، روحانيت اگر. روحانيت به نسبت است همزاد و متصل و مرتبط نظام 

بیانات در دیدار طالب، 

فضال و اساتید حوزه 

 علمیه قم

90/10/0830 
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 جمالت طالیی موضوعات اصلی

پیشنهاد بیانات 

ی  مرتبط برای مطالعه

 بیشتر

 انسانی هویت به دهی شکل

 نوجوانان و ودکانک

 بورزيم اهتمام كودكانمان روحى شكل پرداختن و ساختن به بايد اول ى درجه در ما. 

 است مهم خيلى اين خردورزى؛ به كند عادت كردن، فكر به كند عادت كودكى اول از كودك. 

 بياوريم بار خود هويت به باور و نفس اعتمادبه داراى آغاز از را كودك بايد ما . 

 است پائين سنين در كتابخوانى ميماند، انسان براى هميشه كه آنچه. دهيم عادت كتابخوانى به را كودكان و وانانج بايد ما 

 كند كار چه باشد بلد ما معلم كه اين به دارد احتياج بيايد، وجود به كالس سر مخاطبينمان در خوب خصلتهاى اين بخواهيم اگر . 

بیانات در دیدار 

مسئوالن کانون پرورش 

فکری کودکان و 

 نوجوانان

32/23/7211 

 ملّت ایستادگی روحیه

 ميمانند پايبند حركت اين به كه آنها. ندارم قبول را "كنند دق غصه از بايد ميمانند ما ملت انقالبی عظيم حركت پايبند كه آنها" ی جمله من 

 .بود خواهند درخت اين شدن تنومند و نهال اين نشستن ثمر هب شاهد

 است خطشكنى عالم، گر سلطه قدرتهاى تجاوزطلبى و طلبى افزون خواهى، زياده با ى مقابله در شما ايستادگى امروز. 

 تنيس كمتر نباشد، بيشتر اگر مقدس دفاع دوران از ما، جوانهاى راسخ عزم و آگاهى ايستادگى، انگيزه، امروز. 

 كردند ايثار و ايستادگی همسرانشان؛ و مادران و پدران بالفاصله آنها سر پشت كردند؛ حركت مقدم خط در شهدا. 

 منطقه در بیانات

 المبین فتح عملیاتی
11/18/1811 

 اسالمی نوین سازی تمدن

 است اسالمى نوين تمدن يك ايجاد اسالمى، انقالب فهد و ايران ملت هدف. 

 بين اعتبار نظامى، و سياسى اقتدار اقتصاد، سياست، صنعت، اختراع، علم،: ميكنيم مطرح كشور پيشرفت عنوان به امروز ما كه ارزشهائى 

 .است اسالمی نوين تمدن ابزارى بخش همه اينها تبليغ؛ ابزارهاى و تبليغ المللى،

 چشمگير ما پيشرفت بخش، اين در انقالب، در البته. كنيم اصالح را تمدن اصلى بخش اين را، زندگى متن بتوانيم ما كه است ناي قضيه اصل 

 .نيست

بیانات در دیدار 

 کارگزاران نظام

73/20/7210 
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 جمالت طالیی موضوعات اصلی

پیشنهاد بیانات 

ی  مرتبط برای مطالعه

 بیشتر

 زندگی سبکشناسی  آسیب

 در ایران و 

تحقق فرهنگ زندگی 

 اسالمی

 خوبى پيشرفتهاى بخش اين در ما باشد زندگی سبك زمينه در آسيبها رفع به ناظر كه بيايد وجود به گفتمانى ما اجتماعى محيط در اگر 

 .كرد خواهيم

 است تمدن اصلى و حقيقى بخش اين است، زندگى سبك همان ميدهد؛ تشكيل را ما زندگى متن كه چيزهائى آن. 

 نيست ما زندگى ضروريات جزو كه كنيم امورى صرف آوريم، مى گير هرچه ما اينكه يعنى گرائى مصرف. 

 است داده قرار ما اختيار در اسالم را اينها حقوق؛ اخالق، خردورزى، زا است عبارت زندگی فرهنگ هاى بُنمايه. 

 است ايمان به احتياج آورد؛ وجود به را تمدن يك نميتوان ايدئولوژى بدون و مكتب بدون. 

 معنويت دشمن و معنويت ضد و زدا هويت آلودِ گناه آلودِ شهوت مادىِ زندگى سبك از است عبارت غربى فرهنگ باطن . 

 نشويم پنهان سكوالريزمِ دچار و گرايى سطحى دچار باشيم بمراق. 

 با دیدار در بیانات

 عالى شوراى اعضاى

فرهنگى  انقالب

 70/20/7230 
 

 جمعی یدارد در بیانات

فرهنگی  کارگزاران از

37/20/7217 

 سیاسی ثبات

 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 

 .بياورد

 است ثباتى بى ايجاد استكبار، هاى دستگاه سياستهاى از يكى امروز. 

 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 00 سال در هم ، 30 سال در هم. 

 و جناحى و خطى هاى درگيرى و منازعات. است كرده حركت هدفها سمت به كشور و است داشته استمرار امروز تا انقالب اول از كشور ثبات 

 .زيربناست مهمترين اين ببرد؛ بين از را كشور سياسى ثبات است نتوانسته سياسى

بیانات در اجتماع 

مردم بجنورد 

70/21/7207 

 شناسی دشمن و بصیرت

 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 كشور،

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

 .نيست هادرست

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

 .ميگويد

 دهيد يصتشخ را دشمن با درگيرى خط شما كه است اين معناى به دورانها ى همه در و دوران اين در بصيرت. 

بیانات در دیدار 

بسیجیان استان قم 

23/20/7200 
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 جمالت طالیی موضوعات اصلی

پیشنهاد بیانات 

ی  مرتبط برای مطالعه

 بیشتر

حفظ و تقویت 

 های بسیجی  صالحیت

 است مهمى ى تجربه يك اين ايم؛ داشته پيشرفت ما است، شده احساس دانىمي هر در بسيجى حركت و بسيج حضور جا هر. 

 نماز؛ حال در تمركز قلب، حضور نماز، معانى به توجه متعال، خداى با انس براى فرصتى صورت به خواندن نماز فرائض، انجام گناه، از دورى 

 .است خودسازى ابزارهاى اينها

 پشت دنيا به كه نيست اين معنايش اين. كنيم نظر صرف واال، اهداف نفع به اسالم، نفع به عمومى، منافع نفع به شخصى منافع از كنيم سعى 

 .كنيم

 جمعی دیدار در بیانات

بسیج  فرماندهان از

31/20/7217 

 روی کشور مشکالت پیش 

  

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

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

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

 دیدار در بیانات

 نظام مسئوالن

 اسالمى جمهورى

 70/21/7207ایران 
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 یتکمیل جزئیات

 

 

 

 

 

 در منطق اسالم پیشرفتاساسی شاخصهای 
 (66/70/9919)منبع: بیانات در اجتماع مردم اسفراین 

 عزت ملی

 اعتماد به نفس ملی

 عدالت

 سئولین در شرایط فعلی کشوروظایف م
 (91/70/9919)منبع: بیانات در دیدار مردم بجنورد 

 اتحاد، همزبانی و همدلی با یکدیگر

ریزی برنامه  

پذیرى مسئولیت و شناسى مسئولیت  

 گردن یکدیگر نیانداختن تقصیرها

د قانون اساسیحفظ حدو  

 عمل به وظایف قانونی خود

 ماست و آرزوى فکر خواسته، انتخابات در که چیزى آن
 (62/70/9919)منبع: بیانات در دیدار بسیجیان خراسان شمالی 

 باشد. عظیمى مشارکت یك انتخابات، در مردم شرکت

 .باشد کشور و انقالب ى صرفه و صالح با همراه و خوب گزینش

 نشود. کشور براى آبروئى بى ى مایه انتخابات باشند مراقب همه آبروست، ى مایه انتخابات

 های فعلی کشور واقعیت
 (91/70/9919دم بجنورد )منبع: بیانات در دیدار مر

 از دشمنان اى مجموعه با رویاروئى ى عرصه

 برتر استعداد امید و عزم، داراى ملت

 پرتالش و تحصیلکرده در میدان پرانگیزه، جوانِ حضور نسل

 ساله بیست انداز تدوین چشم

 نظیر در جهان منابع طبیعی بی

 سیر صعودی پیشرفت کشور از ابتدای انقالب تاکنون

 وجود زیربناهای مناسب سیاسی و اقتصادی

 ی اشتغال وجود مشکالت اقتصادی مانند گرانی و مسئله
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 فهرستی ازآسیبهای سبک زندگی ما
 (69/70/9919)منبع: بیانات در دیدار جوانان خراسان شمالی 

 میزنیم؟ حرف یکدیگر سر تپش چرا

 است؟ زیاد مخدر مواد به جوانها آوردن روى کشورمان بخشهاى از برخى در چرا

 است؟ ضعیف ما بین در رحم ى صله چرا

 است؟ درست چقدر است؟ ضرورى ما براى چقدر نشینى آپارتمان

 است؟ منطقى و عقالنى ما و نیازهاى با لباسمان چقدر متناسب طراحى

 است؟ درست چقدر زنان و مردان بین رد آرایش

 میگوئیم؟ راست کامل طور به همدیگر به روزانه، معاشرتهاى در آیا ما

 چیست؟ کارگریزى علت میگریزند؛ کار از کار، توان داشتن با ها بعضى

 چیست؟ ماها از بعضى میان در نابردبارى و صبرى بى و پرخاشگرى علت

 میکنیم؟ و... مراعات اینترنت در ، اه رسانه در چقدر را افراد حقوق

 است؟ اهتمام و توجه مورد چقدر مختلف، بخشهاى در کیفى تولید

 است؟ کم ما ادارى هاى دستگاه در کار مفید ساعات که میگویند ما به چرا

 غربى بیمارى این دارد؟ وجود مجردى هاى خانه بزرگ، شهرهاى از بعضى در چرا

 است؟ کرده نفوذ ما ى جامعه در چگونه

 ما بین در است، رائج غرب در که آنچنان خانواده، فروپاشى و طالق که کنیم چه

 نکند؟ پیدا رواج

کرامت و عزتش حفظ شود, هم وظائف  هم ما، ى جامعه در زن که کنیم چه

 اجتماعی اش را انجام دهد و هم حقوق اجتماعی و خانوادگی اش محفوظ بماند؟

 شود؟ رعایت زندانفر حق همسر، حق کنیم چه

 فهرستی ازآسیبهای سبک زندگی ما
 (69/70/9919)منبع: بیانات در دیدار جوانان خراسان شمالی 

 است؟ ضعیف ما ى جامعه در جمعى کار فرهنگ چرا

 چیست؟ کارگریزى علت

 نمیکنیم؟ را الزم رعایتهاى مان همسایگى روابط در چرا

 نیستیم؟ کامل طور به منضبطى مردمان رانندگی، فرهنگ ى زمینه در چرا

 چیست؟ ما ى جامعه در ولد و زاد حد

 چیست؟ سالم تفریح الگوى

 ماست؟ نیازهاى با متناسب است؟ چقدر چگونه ما ى جامعه در معمارى نوع

 دارد؟ رواج چقدر دروغ ما بین در

 است؟ زیاد طالق کشورمان بخشهاى از برخى در چرا

  چیست؟ ماها از بعضى میان در صبرى بى و پرخاشگرى علت

 چیست؟ مردم از برخى گریزى در قانون علت میکنیم؟ احترام قانون به چقدر

 دارد؟ وجود چقدر جامعه در اجتماعى انضباط

 دارد؟ وجود چقدر جامعه در کارى وجدان

 میماند؟ باقى حرف و رؤیا در حد خوب، هاى ایده خوب، اىحرفه از برخى چرا

 شود؟ قطع جامعه در ربا ى ریشه که کنیم چه

 است؟ ضرورى ما براى چقدر نشینى آپارتمان

 خوب چقدرش است؟ بد چقدرش است؟ خوب است؟ بد چیست؟ گرائى تجمل

 است؟

 دارد؟ رواج گرائى مصرف ما مردم از بسیارى بین در چرا
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