
 
 

 مرور سریع 
 29/11/1393 آذربایجانمردم  دیدار در بیانات

 جمالت طالیی موضوعات اصلی
پیشنهاد براي 
 مطالعه بیشتر

مردم  خصوصیّات
 آذربایجان

 ىهراس مشکالت از و شجاعند و دلیر هم میکنند، عمل بهنگام و شناسندموقع هم هستند، پیشـرو هم که دادند نشـان تبریز مردم و آذربایجان مردم •
 .ایمانند با کلمه واقعى معناى به هم نمیدهند، راه دل به

 .بشود فراموش عاشورا ىحادثه نگذاشتند که بود کبرى زینب جناب و) السّالمعلیه( سجّاد امام کار شبیه ،56 سال بهمن ونهمبیست در مردم حضور •

 دیدار در بیانات

آذربایجان  مردم

28/11/1392 

پیشرفت کارها با 
 آنهاسپردن 

 به مردم

 .بود بزرگوار امام هنر این بود؛ امام هنر این مردم؛ دست عمل ابتکار مردم، دست صحنه مردم، دست کار •
 ؛کشور صاحب نه بود، کشور در زیادي و سربار و انگل یک او کهدرحالی شاه؛ کیست؟ کشور صـاحب دارد؛ صـاحب کشـور میگفتند طاغوت دوران در •

 .مردم کیست؟ کشور صاحب دارد؛ صاحب کشور بله، مردمند؛ کشور صاحب
 دقایق و ظرایف ىهمه ىمالحظه با ریزى،برنامه با تدبیر، با کارها باشد؛ این باید اسـالمى، جمهورى دوران در زمان از اىبرهه هر در مسـئوالن دبیرت •

 .رفت خواهد پیش کارها وقتآن بشود؛ گذاشته مردم اختیار در
 مانند و رؤسا و مسئوالن اختیار در انحصارى را کارى هر اسـت؛ رفته پیش کار آن کردیم، مردم به محوّل را کارى هر وقتى هر امروز تا انقالب اوّل از •

 .است رفته پیش کُند است، نمانده متوقّف اگر. است مانده متوقّف کار دادیم، قرار اینها
 ردمم به صحنه هرجا. کنند وارد داعش به موسوم نیروهاى این به را ضربه این توانستند کشور آن ارتش از پشتیبانى در عراق مردمى مجاهد نیروهاى •

 .برد خواهد پیش را کارها مردمى، متکثّر و متنوّع نیروهاى مردمى، هاىانگیزه شد، سپرده
 .نبهم ودوّمبیست ماجراى در را امسال حضور این کنم توصیف و کنم تشکّر ایران بزرگ ملّت از عزیزمان، مردم از اینکه از است قاصر زبانم واقعاً من •
 شوخى اینها کردند؛ پیمایىراه آمدند خاك طوفانِ در مردم اهواز، مثل جاهایى در کردند؛ پیمایىراه آمدند باران و برف و سرما در مردم شهرهایى، در •

 میشود؟ برگزار شکوه این با و عظمت این با همآن مردم ىوسیلهبه انقالب سالگرد دنیا کجاى میگذرد، انقالب از سال 36 است؟

 در بیانات

 بزرگ اجتماع

 کرمانشاه مردم

20/07/1390 
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 مشکالت اقتصادي
کشور و راهکارهاي 

 نغلبه بر آ

 لتبدی اسالمى ایران نگذارند اینکه براى داشت وجود استکبارى قدرتهاى عمومىِ ریزىِبرنامه یک شد، تمام مقدّس دفاع سال هشـت که 67 سـال از •
 .کردند کار این روى کردند، سعى منطقه؛ در اقتصادى اثرگذار قدرت یک به بشود

 که دشمن ىضربه که بکند کارى و بکند تالشـى خود درون در ملّت یک که اسـت این عالج چیسـت؟ عالج اسـت؛ کردن دشـمنى دشـمن طبیعت •
 .بگذارد اثر کم یا نگذارد اثر است، حتمى

 بود. دولتى ما اقتصاد اینکه یکى بود؛ نفتى ما اقتصاد اینکه یکى: است داشته وجود ما اقتصاد در بزرگ اشکال دو •
 .است الزم هم نباشد تحریم است، الزم هم باشد تحریم است؛ ضرورى کشور براى مقاومتى اقتصاد •
 یعنى این؛ ىیعن مقاومتى اقتصاد. کند وارد آسیب مردم زندگى به نمیتواند المللىبین هاىتکانه این از کدامهیچ باشد، مقاومتى اقتصاد کشـور در اگر •

 .بشود استفاده مردم نیروهاى از که باشد جورى اقتصادى بناى و اقتصادى ساختِ کشور، داخل در
 .میدهند مالیات و میکنند تولید مردم که درآمدى به یعنى باشد، داخلى تولید به بودجه ىتکیه باید •
 مالیاتى فرار نمیگیریم؛ مالیات وکتابحساببى درآمددارِ فالن دار،سرمایهکالنْ فالن از امّا میگیریم مالیات ضعفا از امروز ما. است فریضـه یک مالیات •

 .است جرم اینها دارند؛
 .ورىبهره بهبود میشود این ببرد؛ باال را کیفیّت کند، کم را تولید ىهزینه وپاش،ریخت کردنِ کم با کند سعى ما داربنگاه ما، ىتولیدکننده •
 !چیست بِرَند فالن؛ بِرَند است، »بِرَند« بگویند است شده مُد حاال. هانشانه این دنبال نروند کنند؛ مصرف مردم را داخلى محصوالت •
 .کنیم ایستادگى میتوانیم آورند،درمى حرفها این و تحریم سر ما دشمنان اىکهشنگهالم مقابل در ما میتوانیم؛ ما •
ــئله در حتّى اگر • ــته ىمس  و آنها مخرّب حرکت هم باز را، آنها ىدیکته کنیم قبول و برویم پیش ما میکنند دیکته آنها که جورهمان هم اىهس

 .مخالفند انقالب اصل با چون میکنند؛ درست هم باز را مشکالت اقسام و انواع شد؛ نخواهد برداشته آنها تحریمهاى
 آن به دنیا و است اثرگذاري و مهم بسـیار انرژي یک که گازي .کرد خواهد تحریم را آنها که اسـت ایران ملّت این آینده در باشـد، تحریم بر بناى اگر •

 .باشد مناسب که وقتی در را آنها میکنیم تحریم ما. است ما اختیار در گاز این دارد، گاز این به احتیاج بیچاره اروپاي همین و دارد احتیاج

 در بیانات

 تبیین جلسه

 هايسیاست

مقاومتی  اقتصاد

20/12/1392 
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واژگان کلیدي
بیانات در دیدار مردم 

آذربایجان

1393/11/29

مردم 
راهپیماییآذربایجان

بیست و 
دوم بهمن

برنامه ریزي
دشمن 
براي 

اقتصاد

اقتصاد 
نفتی

اقتصاد 
دولتی

اقتصاد 
مقاومتی

قطع اتکاء 
بودجه به 

نفت
مالیات

ارتقاء 
بهره وري

ز استفاده ا
ظرفیت هاي 

داخلی

مصرف 
محصوالت 

داخلی

شرکت هاي 
ندانش بنیا

حربه 
تحریم
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 یجزئیات تکمیل

 راهکارها و الزامات حل مشکالت اقتصادي کشور
 فروشی نفتهاي نفتی و جایگزینی آن با خامفرآوردهتولید  -1

 44عمل به سیاستهاي اصل  -2

 نفت به کشور ىبودجه اتّکاءقطع  -3

 و مالیات داخلى تولید به بودجه ىتکیه -4

 ورىبهره ارتقاء -5

 داخلى ظرفیّتهاى از حدّاکثرى ىاستفاده -6

 توسط مردم و مسئولین داخلى محصوالت مصرف -7

 عمومى منابع دادن هدر و مال تضییع اسراف، از اجتناب -8

 بنیانهاي دانشي شرکتتوسعه -9

 قاچاق با جدّى ىمبارزه -10

 بانکى هاىبدحساب با جدّى ىمبارزه -11

 و شجاعانه مردم آذربایجان بهنگاممقاطع تاریخی حضور 
 انگلیسى کمپانى با ىمبارزه و تنباکو تحریم ىقضیّه -1

 ایران مشروطیّت قضایاى -2

 ملّى نهضت ماجراى -3

 اسالمى نهضت حوادث -4

 اسالمى انقالب پیروزى -5

 مقدّس دفاع سالهشت دوران -6

4 
 


