
 
 

 

 مرور سریع 
  بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی

 آذربایجان مردم دیدار در

 82/11/1931 

 جمالت طالیی موضوعات اصلی

پیشنهاد بیانات 

مرتبط برای 

 مطالعه بیشتر

 آذربایجان؛ 

 نمونه حرکت دینی 

 ملت ایران

 است بوده كننده تعيين ايران، ملت حركت در امروز، تا قبل سال پنجاه و صد سال، صد از ما، ى گذشته دورانهاى ى همه در آذربايجان حضور. 

 ساز سرنوشت و مهم دوران آن از حتّى ايستادگى، و بصيرت استقامت، ايمان، جهت از امروز آذربايجان،. ميگذرد ۶۵ سال بهمن ۹۲ از سال پنج و سى 

 .است جلوتر هم

 بودند همه از تر صريح دينى، مسائل به خود پايبندى و فشارى ىپا بر آذربايجان، در مردمى حركتهاى هاى سرسلسله و پيشروان. 

 دينى است. ايمان ى پشتوانه با دين، راهنمائى با اما مسئوليت احساس و شجاعت و غيرت با همراه حركت ،)ملت ايران( حركت 

 آيد مى فرود مخالفان و دشمنان سر بر بهمنى مثل ميكند؛ وارد دشمنان بر اى ضربه ايران ملت بهمن، دوى و بيست سال هر. 

 ديدار در بيانات

 آذربايجان مردم

 82/11/1821  شرقی

منطقی نبودن 

دولتمردان آمریکا؛ 

 مانع حل مسائل 

 دو کشور

 ميكنند منطقى غير حركات انفعالند، حال در چون دشمنان. 

 نميشود تسليم منطقى غير كار و منطقى غير حرف مقابل در لذا دارد؛ اقتدار و توانائى منطق، حرف، سالمىا جمهورى نظام. 

 برود بين از و شود محو بايد هست، دنيا در كه هم آنچه شود؛ توليد نبايد و است بشريت بر جنايت اى هسته سالح كه داريم اعتقاد ما. 

 بزند حرف منطق اتكاء به بنشيند انسان نميشود منطقى، غير ى كننده گفتگو با. ندميزن حرف منطقى غير آمريكائى دولتمردان. 

 است آورده دست به ملت اين خود از است؛ نياورده دست به دنيا عمومى افكار از را خود شرفو  عزت اقتدار، اسالمى جمهورى. 

 كند پيدا آمريكا با ى مذاكره به اشتياق كه كنند ادارو را ايران ملت تحريمها، برداشتن ى وعده با كه است اين ها هدف آمريكائی. 

 رساند خواهد شكوفائى و رشد به الهى ى قوه و حول به و اللَّه اذن به را ايران ملت و آمد خواهد ايران ملت كمك به ميكنند، كه تحريمهائى همين. 

 كه ديد خواهند وقت آن دادند، نشان را اين چنانچه اگر. نيستند گوئىزور درصدد كه بدهند نشان كنند؛ اثبات را خودشان نيت حسن بايد ها آمريكائى 

 .داد خواهد پاسخ ايران ملت

 ديدار در بيانات

نظام  كارگزاران

82/51/1821  

آرامش روانی و 

 امنیت اخالقی کشور

 

 

 هم كارها، اينجور ؛بود نامناسبى بد و كار اين كرد؛ متهم را ديگر ى قوه دو دادگاه، در اى نشده مطرح و نشده ثابت اتهامِ يك استناد به قوه يك رئيس 

 .است مردم اساسى حقوق تضييع هم ،اخالق خالف هم قانون، خالف هم شرع، خالف

 باشد برقرار اخالقى امنيت كشور در كنند؛ زندگى روانى امنيت در و روانى آرامش در كه است اين مردم مهم اساسى حقوق از يكى. 

 بود غلط هم اين دارد؟ معنى چه نيست، وزير آن خود به مربوط كه دليلى و علت يك با باز هم آن وزير، يك استيضاح دولت، كار پايان به ماه چند. 

 آن كرد، خودش از قوه محترم رئيس كه هم دفاعى. .است غلط هم اين آوردند، زبان بر نامناسبى حرفهاى كسانى مجلس داخل در شنيدم كه هم اين 

 .نداشت لزومى بود؛ وىر زياده قدرى يك هم

 اجتماع در بيانات

  شيروان مردم

82/52/1811 
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 یجزئیات تکمیل

 های غیرمنطقی بودن دولت آمریکا نشانه

 ادعای تعهد به حقوق بشر و در عين حال اهانت به حقوق ملتهای مختلف -1

 ای و در عين حال حمايت از رژيم صهيونيستی ادعای تعهد به عدم تکثير سالح هسته -8

 ای تعهد به گسترش دموكراسی و در عين حال معارضه با مردمساالری دينی ايران و حمايت از دولتهای مستبد منطقهادع -8

 ادعای تمايل به حل مسائلشان با ايران و در عين حال تحريم و تبليغات دروغ عليه ايران  -2

 نکات مهم درباره مسئله مذاکره ایران و آمریکا

توان مذاكره كرد. و كننده غير منطقی كه حرفش با عملش يکی نيست نمیبا گفتگ -1  

است. مسلمان ى سربرافراشته ملتهاى كردن نااميدو  غرض اصلی آمريکا از مذاكره، تبليغ برای نمايش مصالحه ايران با امريکا -8  

 ران است.آمريکا در پی شنيدن حرف منطقی ايران نيست و دنبال قبوالندن حرف خود به اي -8

ادعای برداشتن تحريمها در صورت مذاكره با ايران دروغ است. -2  

 هاست. راه تعامل با ملت، نمايش منطق در حرف و عمل آمريکائی -1

 ها با ملت ایران تعامل آمریکائیراه 

نمايش منطق در حرف و عمل  -1  

احترام به حقوق ملت ايران -8  

  افروزی نکردن در منطقه آتش -8

 دخالت نکردن در مسائل داخلی ايران -2

 اثبات حسن نيت -1

 نمايش اينکه زورگو نيستند. -6


