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 مرور سریع 
 28/۱۱/۱۳۹۴ شرقی آذربایجان مردم دیدار در اسالمی انقالب معظّم رهبر بيانات

 جمالت طالیی موضوعات اصلی
پيشنهاد برای 

 مطالعه بيشتر

حرکت مردم تبریز 

 ونهمبيستدر روز 

 بهمن

 از بشناسنند، را راه اشنند،ب ابتکنار دارای خنود فعّالیّنت در باشنند، قندمثابت باشنند، بیدار باشند، آگاه که است این مردم از مجموعه یک بزرگ حُسن 

 .بروند پیش و نکنند واهمه راه خطرات

 ملّنت بینداری در آن نقنش کنه انندداده انجام بهمن ونهمبیست روز در حرکتی یک تبریز مردم ... است نشدنی فراموش روز یک بهمن ونهمبیست روز 

 .بود استثنائی نقش یک ایران، ملّت عظیم حرکت در و ایران

 را جمعیّتهنا کنه مراکنزی. آفریدنند بهمنن ودوّمبیسنت در امسال که ایحماسه خاطربه ایران بزرگ ملّت از کنم تشکّر دل اعماق از که است الزم من 

 .بود گذشته سال از بیش توجّهی قابل میزانبه کشور شهرهای یهمه در تقریباً جمعیّت، امسال که آوردند گزارش من برای میزنند تخمین

 دیدار در بیانات

  آذربایجان مردم

۲۹/۱۱/۱۳۹۳ 

توطئه دشمن برای 

 انتخابات

 شد نخواهم ملول و خسته حقیقت گفتن از بنده. کرد خواهیم عرض هم باز ...زدیم حرف خیلی انتخابات یدرباره ام. 

 شدمی تحقیر قدرتها و بیگانگان یوسیلهبه ایران ملّت قبالً داد؛ خاتمه را ایران ملّت تحقیر دوران اسالمی انقالب. 

 هنم بناز و کردنند کنه ییتحریمها میکنند، که تهدیدهایی میزنند، بشر حقوق باب در که حرفهایی انداختند، راه ایهسته یمسئله سر بر که دعواهایی 

 .کنند متوقّف را آن و دبیندازن شتاب از میکند، حرکت دارد پُرشتاب که راهی این در را ملّت این که است این برای میکنیم، تحریم که میکنند تهدید

 جاهنای در را ایجداگاننه قطعنات میچیننند، را هاییبرنامنه دارد؛ نگنه غافل خود پلید نیّات و اهداف از را ما عمومی افکار که است آن درصدد دشمن 

 .نگذاریم باید ام کند؛ پیدا تحقّق آنها اصلی یتوطئه و نقشه آن وقتآن کنند، وصل هم به را قطعات این تا بینندمی تدارک مختلف

 [دشمنان ]هرجنور و انتخابنات در کننند نفنوذ اِعمنال میخواهنند لذا رسید، نخواهد جایی به کشور انتخابات کردن متوقّف برای آنها سعی که میدانند 

 .کنند عمل میخواهند، آنها آنچه مقابل ینقطه و باشند آگاه باید مردم کنند؛ خراب را انتخابات میتوانند

 و مجلن  خنأ در سال چهار را کشور یعنی  ...چیست؟ معنایش است، قانونی غیر اینها که شد ادّعا و رفت سؤال زیر نگهبان شورای هایتصمیم وقتی 

 .میخواهد را این دشمن و است این نگهبان شورای تخریب معنای داشتن؛ نگه قانون خأ

 کنند محروم دینی ساالریمردم از را اسالمی جمهوری اینکه بر است متمرکز دشمن تالش. 

 دیدار در بیانات

 قم مردم

۱۹/۱۰/۱۳۹۴ 
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مجلسِ  انتخابات

شورای اسالمی و 

 خبرگان رهبری

  است دولت حرکتِ گذارریل مجل  چون چرا؟. است اهمیّتی با بسیار جایگاه اسالمی شورای مجل  است؛ مهم خیلی مجل. 

 عظنیم دسنتگاه ...ننه دارد؛ نقشنی مجلن  ینماینده یا دارد نقشی مجل  اجرائی، مراتبسلسله در که نیست این[ بودن مجل ] «امور رأس» معنای 

 .نندک حرکت مسیر این در که قانون برطبق موظّفند دولتها است؛ مسیر یکنندهتعیین مجل  امّا میکند، اجرا که است دولت

  یمسنئله امّنا داردنن کاری کشور جاری مسائل به خبرگان مجل . است ترمهم هم این از زیربنائی و اساسی و اصولی اهمّیّت لحاظ از خبرگان مجل 

 در اینکنه بنه دارد یبسنتگ اینن باشند؟ کشور اصلی گذارسیاست و گیرتصمیم است بنا کسی چه کرد، خواهند رهبر را کسی چه. است رهبری تعیین

 .باشند کسانی چه خبرگان مجل 

 در کنردن دخالنت رایبن شنده تنگ دلشان هاانگلیسی! ندهید رأی فالنی به بدهید، رأی فالنی به میدهد دستورالعمل تهران مردم به انگلیسی رادیوی 

 چنه دشنمن دانستی شما قتیو میخواهد؛ چه دشمن بدانند است؛ این خاطربه بشوند، وارد بصیرت با مردم انتخابات، در میکنیم عرض ما اینکه.. .ایران

 .است معلوم میکنی؛ عمل او عک  میخواهد،

 در بیانات

 ائمه دیدار

 سراسر جمعه

  کشور

۱۴/۱۰/۱۳۹۴ 

ها دشمنی آمریکایی

و راه  ایران با ملّت

 مقابله با آن

 تسنلّ  غربنی قندرتهای بنر و دولتهنا بر که است صهیونیستی انسانیّت از دور و خطرناک یشبکه آنها رأس در هستند؛ پرواییبی دشمنان ما دشمنان 

 .هاآمریکایی بر بخصوص دارند؛

 مجندّداً دیگرشنان یکی این، از قبل روز سه دو ...بود هاخارجی گذاریسرمایه با اقتصادی گشایش بودند مذاکرات این دنبال که کسانی هدفهای از یکی 

 کنرد، اعتمناد نمیشنود هناآمریکایی هبن گفنتم بار ده بنده اینکه. کنند گذاریسرمایه ایران بروند نکنند جرئت گذارهاسرمایه که میکنیم کاری ما گفت

 .است این معنایش

 [هاآمریکایی ]بنه مربنو  اینن[ امّنا] میبرنند؛ کنار بنه خنوش زبنان میزنند، ونرمچرب حرفهای میدهند، دست میزنند، لبخند خصوصی دیدارهای در 

 .ندارد واقعیّت در تأثیری ندارد، ارزشی ندارد، اهمّیّتی است؛ خصوصی دیدارهای دیپلماسی

 اینران صناحب روز ینک کاآمری. است دشمن آمریکا نمیخواهد، تحریک آمریکا نه، میکنید؛ تحریک و میکنید وادار را آمریکا مدام شما نگویند هابعضی 

 .بکند لّ مس را خودش دوباره کهوقتی تا بنشیند نمیخواهد پا از است؛ آورده بیرون دستش از را[ کشور] این آمده انقالب است، بوده

 باشد انقالب برافکندن فکر به که میکند غل  دشمن امروز. 

 اسنت این راهش ...نکنید فراموش را زاییدرون این امّا بکشیم، حصار کشور دُور نگفتم وقتهیچ من. است گرابرون و زادرون مقاوتی اقتصاد ایمگفته ما 

 .کنند حرکت هوشیارانه و آگاهانه و بِایستند مسئولین بِایستد، ملّت که

 در بیانات

 اقشار دیدار

 مردم مختلف

۱۸/۰۶/۱۳۹۴ 
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واژگان کليدی

بيانات رهبر معظّم انقالب
در دیدار مردم اسالمی

آذربایجان شرقی 

۱۳۹۴/۱۱/28

حرکت 
بيست ونهم

انقالب بهمن
اسالمی

تحریم

بيداری 
مردم

توطئه  
دشمن برای 

انتخابات

تخریب 
شورای 
نگهبان

مجلس 
شورای 
اسالمی 

مجلس 
خبرگان 

شبکه ی 
یصهيونيست

اعتماد به 
آمریکا

تقویت 
درونی کشور
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 جزئيات تکميلی

 انتخابات درباره اسالمی انقالب رهبر بيانات مهم نکات

 هااهداف و ویژگی عنوان

 مطلوب اسالمیِ مجلس شورای

 :انندمیگیری اهدافی پ
 رفاه مردم 

 عدالت 

 گشایش اقتصادی 

 پیشرفت علم و فناوری 

 عزت 

 استقالل 

 مجلس شورای اسالمیِ مرعوب
 ها:یژگیو

 مرعوبیت در مقابل غرب و آمریکا 

 دنبال کردن حاکمیت جریان اشرافی 

 انقالبیمجلس خبرگان رهبریِ 

 یژگی نمایندگان: و

 انقالب به دلبسته 

 ملت به دلباخته 

 آن مقابل در مقاوم و دشمن هایتوطئه از آگاه 
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  مند شدن ایران اسالمیالزامات پيشرفت و قدرت

 مردم بیداری -۱

 مردم ایمانی هایانگیزه حفظ -۲

 مؤمن و پُرانگیزه جوانان گرفتن کاربه -۳

 مدیریّتی و ایمان هایدستگاه با قوی شدن اقتصاد، علم، کشور درونی تقویت -۴

 توس  مردم بانقال آرمانهای و انقالب اصول ،انقالب از دفاع در صدایییکو  یکپارچگیو  اتّحادحفظ  -5

 داخلی نیروهای هباعتماد و اتکای آنان  کشور و مسئولینِ توس   خدا رضای برای و خدا خاطربه کارانجام  -۶


