
 
 

 

 

 

 

 

 مرور سریع 
 بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی

 22/70/1931  اسفراین مردم اجتماع در 

 جمالت طالیی موضوعات اصلی

بیانات پیشنهاد 

برای مطالعه مرتبط 

 بیشتر

 *** .بنامند «لقرآندارا» را اينجا كه شده موجب شهر، اين در قرآن جلسات بركت. ميشود محسوب قرآنيان پرورش مهد شهر، اين  اسفراین افتخارات

 نشاط عمومی جوانان

 هاست زمينه ى همه در آنها پيشرفت براى اصلى ى زمينه ملت، يك در سرزندگى و نشاط و شور. 

 كنند. خاموش را نشاط و شور يعنى بدهند؛ خمودگى حالت ما ملت به كه است اين كشور اين پيشرفت دشمنان نظر مورد ى نقطه يك 

 بيفزايد ما جوانان نشاط و شور بر ميتواند رزمندگان، و شهيدان و سرداران نام نگهداشتن زنده و بزرگداشت هك است اين بنده ى عقيده. 

 كنند مبارزه مخدر مواد با كرديم، اشاره كه نشاطى و شور همان با بايد جوانها خود. 

ار اعضای بیانات در دید

انجمن های اسالمی 

 دانش آموزان

91/20/68 

پیشرفت در منطق 

 اسالم

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

 دهد نشان را خودش دنيا در الگوئى يك عنوان به گوناگون جهات در بتواند كه كند پيشرفت آنقدر كه دارد را استعداد اين ايران ملت. 

 بگيرد ياد فارسى زبان باشد مجبور كند، پيدا دست علمى هاى تازه به بخواهد كسى اگر كه رسيمب وضعى به دنيا در بايد. 

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

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

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

بیانات در دیدار استادان 

 و دانشجویان کردستان

02/20/66  

 وظیفه 

 در مردم و مسئولین

 ده هااجنگ ار

 برساند. بيشترى پيشرفتهاى به را ما ميتواند مردم آحاد شناسى مسئوليتها و  دستگاه همكارى ، مسئوالن ى كلمه اتحاد ايران، ملت وحدت 

 شد مغرور نبايد. دارد بزرگى خطرات دشمن، مكر و كيد از كردن غفلت و مغرورشدن خود به. 

 بايد حفظ كرد. را داخلى مصرف ى روحيه اقتصاد مسائل مناسبت به ،تعاون و همكارى ،شركت ، حضور ى روحيه 

 به زدن ضربه اما است، شخصى هوس يك فرونشاندن خطاست. باشند، خارجى اسمهاى و خارجى برندهاى و ماركها دنبال اش همه كسانى اينكه 

 .است اصلى و عمومى كار يك

 

بیانات در دیدار مردم 

 مازندران

 28/99/66 
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 یجزئیات تکمیل

 

 در منطق اسالم پیشرفتاساسی شاخصهای 

 عزت ملی

 اعتماد به نفس ملی

 عدالت

 عوامل تعیین کننده در جنگ اراده ها

 مردماراده و  تصميم

 دمبصيرت و روشن بينی مر

 ايران ملت وحدت

 كشور مسئوالن ى كلمه اتحاد

 مختلف هاى دستگاه همكارى

 وظيفه شناسی و مسئوليت شناسی آحاد مردم

 مغرور نشدن

 غفلت نكردن از كيد و مكر دشمن

 ضعيف نشمردن دشمن

 حفظ روحيه حضور در صحنه

 احساس وظيفه ی مردم نسبت به مديريت كشور

 داخلیحفظ روحيه مصرف كاالی 


