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 مرور سریع 
 ۲۵/۰۳/۱۳۹۵ نظام مسئوالن دیدار در رهبر انقالب بیانات

 جمالت طالیی موضوعات اصلی
پیشنهاد برای 

 مطالعه بیشتر

رمضان، ماه 

استغفار و توبه از 

 گناهان

 است بزرگیمهم و  گناهان گناهان، جوراین میکند؛ ضرر کشور و جامعه[ که] میرویم، را راهی یک میگوییم، را سخنی میدهیم، انجام را حرکتی یک. 

 کنیم مقاومت نتوانیم بیاوریم، تاب نتوانیم بزنگاه، ینقطه یک در حسّاس، ینقطه یک در که میشود موجب ما گناه. 

 کند پیدا اختالف زبانمان با دلمان یعنی بشویم؛ نفاق دچار ما که میشود موجب خطا آن میکنیم، خطائی گاهی ما. 

 ماه یمجموعه این بین در عمرمان آخر تا تکلیف یدوره از را رمضددان ماه شدد ددت ماه، پنجاه ماه، سددی ماه، بیسددت حاال که شددده داده ما به توفیق 

 .بدانیم قدر را همینها خب، باشیم؛ داشته[ حضور] تاریخ هایرمضان

 دیدار در بیانات

نظام  مسئوالن

02/04/1394 

علت دشمنی 

استکبار با جمهوری 

 اسالمی

 [اسالمی جمهوری مورد در] ِندارد سابقه دنیا در که است ایپدیده یک اسالمی جمهوری که است این عّلت چیست؟ علّت. است ایویژه دشمنی. 

 رشد دارد روزروزبه نظام این ...هست استکبار با ضدّّیت اسالمی مبانی این در که اسالمی مبانی یپایه بر اسالم، یپایه بر است آمده وجود به نظامی یک 

 .است این خاطربه اسالمی جمهوری با دشمنی... بکنند متوقّفش اندنتوانسته اندکرده کار هر و میکند پیدا

 [بدانیم] کنیم آماده دشمن مقابل در حراست و حفاظتو بخشیامنیّت و بخشیم ونیّت برای را خودمان هاینقشه این، اساسبر و چیست دشمن نقشه. 

دیدار  در بیانات

 نمایندگان

 شورای مجلس

اسالمی 

16/03/1395 

 توقّف

 هایتوانمندی

، اسالمی جمهوری

 دشمنبرنامه 

 کند جلوگیری آنها رشد از اقالاّ یا ببرد بین از یا کند؛ متوقّف را اسالمی جمهوری هایتوانمندی که است این دشمن یبرنامه. 

 دشمنند است، اسالمی جمهوری و اسالمی حکومت مبنای و کردند تعبیر( علیهاهللرضوان) امام که نابی اسالم آن با چیزهمه از بیش. 

 است آنها هایدشمنی آماج از یکی این است؛ ما اسالمی ایمان ما، توانمندی هایزمینه و ما اقتدار هایزمینه آن از یکی. 

 بیاید وجود به کشور کالن و اساسی حرکت مبانی در اختالف مردم، دروندر که است این دارد اشکال آنچه ،ندارد اشکالی هیچ سیاسی یسلیقه اختالف. 

 است نوآوری و ابتکار و نشاط و حرکت و انگیزه جوشان یچشمه و حرکت منشأ جوان، چون است؛ نعمت و پدیده یک ما جوان جمعیّت. 

 کنیم حل را مشکالت و بیاییم کنار آمریکا با بیاییم؛ کنار میتوانیم آمریکا با ما» که است این آن و دارد وجود اینجا در غلطی ت وّر یک»! 

 [.نیست ما] مخ وص این است، آمریکایی سیاستهای یمعده در دنیا سیاستهای و قدرتها هضم آمریکا اساسی سیاست 

 است غلطی ت وّرو  خیال هم این نه، ...ایمکرده گریستیزه ما که است این خاطربه میشود ما با که هاییدشمنی میکنند خیال بعضی . 

 دیدار در بیانات

 و رئیس

 نمایندگان

 شورای مجلس

اسالمی 

16/03/1395 
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 [در مقابل دشمنیِ دشمن ]؟...کند پیدا افزایش سته اگر یا بیاید، وجود به[ برای کشور]م ونیّت این کنیم کارچه... کند پیدا م ونیّت باید کشور 

 .کند پیدا افزایش روزروزبه باید هاتوانمندی

 صرف را اشانگیزه نیرویش، توانش، اش،جوانی که را جوانی آن بدانیم یکسان ارزشی، لحاظ از نمیتوانیم ما... دارم ارادت متدیّن انقالبیِ جوانِ به بنده 

 .است اینها مانند و گریاشرافی و رانیشهوت دنبال که جوانی آن با میکند، کشور یعالیه اهداف

 درباره یتذکّرات

 اقتصادی مسائل

 کشور

 است سیاستها و مدیریّتها به مربوط باشد، تحریمها به مربوط آنچه از بیشتر. ..اشتغال و رکود از است عبارت هم[ در اقت اد] مشکالت این یمدهع. 

 بگیریم نظر در باید را اولویّتها میکنیم، اقت ادی مسائل یزمینه در ما که هاییگیریت میم در . 

 بشود. بررسی باید این ...است؟ کشور اولویّت این آیا است الزمی و مهم کار خیلی خب، بشود؛ نوسازی ما هوایی ناوگان کنید فرض 

 است اولویّتها جزو این است؛ کارها تریناساسی از یکی بنیاندانش شرکتهای به پرداختن. اقت ادند هم علمند، هم بنیان،دانش شرکتهای. 

 است بنزین کردن وارد میکشد، خجالت خودش پیش میکند، فکر وقتی گاهی انسان که چیزهایی از یکی. 

 [مقاومتی اقت اد] داشت توجّه باید هم را نبایدهایش داشت، توجّه باید را بایدهایش دارد؛ نبایدهایی دارد، بایدهایی. 

 دیدار در بیانات

 و رئیس

 نمایندگان

 شورای مجلس

اسالمی 

16/03/1395 

برجام و تعهدات دو 

 در آنطرف 

 میکنند. مبالغه خودشان نظرات بیان در دو هر مخالفان، هم و موافقان هم من، نظر به مخالفانی؛ و دارد موافقانی برجام 

 ترغیب و کرد وادار را ما که است چیزهایی همان محسّناتش دارد؛ معایبی یک دارد، محسّناتی یک دارد؛ ایمنفی نقاط یک دارد، مثبتی نقاط یک برجام 

 د.نش تأمین هایشخیلی یعنی نشد، تأمین محسّنات آن یهمه البتّه ...بیاوریم رو مذاکرات این به که کرد

 میشد منتفی یا میشد کمتر معایب البتّه میشد، بسته وفُرَجخلل این اگر... برجام در دارد وجود وفُرَجیخلل. 

 سعی کردند، را خودشان کار اینها نیست؛ داشتند شرکت مذاکرات در که ما عزیز برادران این به ناظر مطلقاا میکنم، عرض برجام به راجع آنچه من 

 .بودند ما یمذاکره طرف که است کسانی آن به است؛ مقابل طرف به من نگاه ...کردند را خودشان

 آییممی ما که میکنند تهدید دارند مدام آمریکایند، جمهوری ریاست نامزد که کسانی این ...!بدانند همه را این کرد؛ نخواهیم نقض ابتدائاا را برجام البتّه ما 

 .میزنیم آتش ما کردند، پاره اگر اینها میکنیم، نقض میکنیم، پاره

 نشده برطرف تحریمها نکرده؛ برطرف کند، برطرف را تحریمها که بود این مقابل طرف یوظیفه. 

 کردیم، تعطیل را اراک کردیم؛ تعطیل تقریباا را فُردو کردیم، تعطیل را درصد بیست[ سازیغنی] ما: دادیم انجام طوریهمین را هایمانپرداختپیش ما 

 .دارند توقّع باز حاال بوده، ما هایپرداختپیش اینها

 ببیند لطمه نباید و کند پیدا توسعه بایست صنعت این بماند، باقی باید صنعت این است؛ ما کشور برای راهبردی صنعت یک ایهسته صنعت. 

 دیدار در بیانات

نظام  مسئوالن

02/04/1394 
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واژگان کلیدی

بیانات رهبر انقالب در
دیدار مسئوالن نظام

۱۳۹۵/۳/۲۵

ماه رمضان
تأثیرات 

گناه

برنامه 
دشمن

توانمندی های

جمهوری 
اسالمی

دشمنی با 
جمهوری 
اسالمی

مشکالت 
اقتصادی رعایت 

اولویّتها

برجام

رفع 
تحریمها

آمریکای 
بدعهد

صنعت 
هسته ای

جوان مؤمن 
انقالبی
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 لیجزئیات تکمی

ها پس از برجاممصادیقِ عدم رفع تحریمها توسط آمریکایی  

 .کردند حفظ قدرت کمال با هامریکاییآ را اوّلیّه حریمهایت -1

 .نمیکنند معامله بزرگ بانکهای -2

 حل نشده است. هاکشنفت یبیمه -3

 .نشده داده ما به داریم دیگر کشورهای در که پولهایی -4

 مطالبات رهبری از مسئوالن در زمینه مسائل اقتصادی

 ی رکود و اشتغال )بیکاری( و حل آنهابه دو مسئله توجّه -1

 متوسّط و کوچک صنایع احیاء -2

 هاگیریتصمیم در اولویّتها در نظر گرفتن  -3

 بنیاندانش شرکتهای به پرداختن -4

 الزم غیر قراردادهای از جلوگیری -5

 های موردنیاز و دارایدر قسمت فاینانس یا خارجی منابع مصرف -6

 اولویّت

 مضر واردات از جلوگیری -7

 صنایع یفرسوده ماشینهای تبدیلو  شده تعطیل صنایعتوجه به  -8

 توجه به بخش کشاورزی -9

سازی و تولید کاالی دارای ارزش افزوده از نفت و گاز و فرآورده -10

 پتروشیمی دستیپایین صنایع سازی  و فعّال صادارت آن

 انقالبی و جهادی روشهای با قاچاق از جدّی جلوگیری -11

 مبالغبا هدایت   مقاومتی اقتصاد حرکت شروعبرای  منابع تأمین -12

 مشّوقها انواع با کشور بانکهای در مردم ریالی و ارزی هایسپرده


