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 جمالت طالیی موضوعات اصلی

پیشنهاد بیانات 

مرتبط برای 

 مطالعه بیشتر

توصیف صحنه 

هماوردی ملت ایران 

 با دشمنان

 
 است پرارزش و اهمیت با كار یك هم ملی ی محاسبه تاس الزم ما برای نفس ی محاسبه شخصی، مسائل در كه همچنان. 

 خرسند ما پیشرفتهای از دارند؛ اشتغال ایران ملت اوضاع ی مطالعه به كه هستند دیگری بعضِ میكنند، استفاده ما های تجربه از كه هستند ملتهائی 

 .میشوند خوشحال ما موفقیتهای از میشوند،

 را كشور تولیدی واحدهای از برخی در تولید افت بینند، می را گرانی بینند؛ می را ضعفها فقط میكنند، نگاه كشور اوضاع به وقتی ما خود مردمِ از بعضی 

 .است ناقصی نگاه نگاه، این. بینند می را دشمنان فشارهای بینند، می

 دشمنان، رغم به میدان، این در ایران ملت كه میكنم مشاهده را پرچالشی عظیم میدان یك میكنم، نگاه ملتمان اوضاع و كشور اوضاع به وقتی من 

 .است شده ظاهر پیروز و سربلند

 میشود آمریكا دولت متوجه ایران ملت ذهن یشود،م برده «دشمن» نام هرگاه كه است سال چهار و سی امروز. 

 كرد خواهد یكسان خاك با را «حیفا» و «آویو تل» اسالمی جمهوری بزند، سر [صهیونیستی رژیم سردمداران ] آنها از غلطی اگر. 

 حساب به مستقلی دشمن یك را او انسان كه ندارد استقاللی انگلیس دولت خود. میكند بازی میدان این در را آمریكا مكمل نقش انگلیس دولت 

 .است آمریكا روِ دنباله بیاورد؛

 كه ــ ساركوزی زمان از غلط سیاست اما حاضر؛ دوران در نه داشتیم، مشكلی تاریخ طول در نه نداشتیم؛ مشكلی فرانسه كشور با فرانسه، دولت با ما 

 .است ایران ملت با دشمنی ــ میرود را راه همان متأسفانه هم فرانسه امروز دولت

 ی جامعه، است آمریكا آنها رأس در كه ؛«جهانی ی جامعه» اند گذاشته را كشور چندتا اسم. "جهانی ی جامعه" میگویند میزنند، حرف وقتی ها آمریكائی 

 .نیست اسالمی ایران و ایرانی و ایران با دشمنی صدد در وجه هیچ به جهانی

 

 

 

 حرم در بیانات

 آغاز در رضوی

 ۱۹ سال
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درسهایی از حوادث 

 30سال 

 در غیرواقعی، اظهارات این برخالف اما كردند، دوستی اظهار زبان در اینكه با كردند؛ شروع را خودشان جدید های برنامه ها آمریكائی 19 سال اول زا 

 .كنند سختگیری ایران ملت و ایران به نسبت كردند سعی عمل

 اقتصاد باید ما. است نفت به ی وابسته كه است اشكال این دچار ما اقتصاد .است ما خود در اساسی اشكال یك هم این گذاشت؛ اثر باالخره تحریمها 

 .كنیم جدا نفت از را خودمان

 شد رو روبه كامل شكست با كار این ؛كنند منزوی دنیا در خودشان تعبیر به را اسالمی ایران كردند سعی 19 سال طول در هم سیاسی ی عرصه در. 

 و ستبی روز در .بیندازند جدائی اسالمی نظام و ایران ملت بین كنند؛ مردد خودشان راه در را ملت كه بود این تحریمها این از[ دشمنان ]آنها هدف 

 .زدند آنها دهان بر محكمی مشت ایران ملت بهمن، دوم

 كند پیدا تحقق عظیمی كارهای و كند بروز استعدادهائی شود، فعال ایران ملت عظیم ظرفیت و درونی نیروهای كه شد موجب تحریم. 

 است كننده خوشحال و خرسندكننده است، كشور ی هآیند به معتقد كه انسانی برای و پُركن چشم حقیقتاً كه شد كارهائی فنّاوری و علم ی زمینه در. 

 به توكل خود، درونی استعداد به تكیه است، مهم ملت یك برای آنچه كه شد معلوم میكنند، دنبال را ایران مسائل كه كسانی ی همه برای و ما برای 

 .است دشمنان به ی تكیه عدم و خود به اعتماد بزرگ، خدای

 باید كشور كنند؛ توجه نكته این به ــ آمد خواهند كار سر بر امسال انتخاباتِ از بعد كه آینده مسئولین بخصوص و امروز مسولینِ ــ كشور مسئولین 

 .باشد داشته شده ریزی برنامه و مدوّن و روشن كالنِ دیِاقتصا سیاست

 كنیم حركت جلو طرف به توانستیم و ساختیم فرصت دشمن تهدیدهای از 19 سال در. 

 است مهم علمی پیشرفتهای و مردم سالمت ، كشور امنیت نیست؛ اقتصاد ی مسئله هم مسئله تنها اما ،است مهمی ی مسئله اقتصاد. 

 نیست افتادگی عقب معنای به نكردن، زندگی آمریكا ی سایه در كه كرد ثابت پیشرفتها با ما ملت. 

 ببرد سر به انفعال حال در نباید كشور دشمن، فعالیت مقابل در. كنیم حركت دشمن از جلوتر باید همیشه ها ریزی برنامه در ما. 

 از یكی این داریم؛ نگه و كنیم حفظ دشمن، سوی از تأثیر قابل غیر نفوذ، قابل غیر مستحكم، را كشور كنیم سعی كه است این ما ی همه ی وظیفه 

 .است «مقاومتی اقتصاد» اقتضائات

 حرم در بیانات

 آغاز در رضوی

 ۱۹ سال

1۹/1۹/۹9۱۹ 

مسئله مذاکره با 

 آمریکا

 كنیم پیدا دست منطقی حل راه یك به تا بنشینیم هك نیست معنی این به آمریكائی حضرات منطق در گفتگو كه میدهد نشان ما ی گذشته های تجربه 

 .نمیرود تحمیل بار زیر ایران و است تحمیل این، !كنید قبول را ما نظر شما تا بزنیم حرف بنشینیم كه است این گفتگو از منظورشان

 است عمومی افكار دادن  فریب برای و آمریكائی تاكتیك یك ها، آمریكائی سوی از مذاكره پیشنهاد. 

 است محض دروغ و دیگر تبلیغاتیِ تاكتیك یك هم این كردند؛ مذاكره ها یكائیآمر با كسانی رهبری، طرف از كه میكنند شایع گاهی. 

 ی  مناقشه و شود تمام ای هسته های گفتگو ندارند دوست ها آمریكائی. نیست ای هسته مذاكرات شدن  تمام به مایل آمریكا كه است این ما برداشت 

 .شود حل ای هسته

 شود. شناخته دنیا طرف از ــ است اش طبیعی حق كه ــ او سازیِ غنی حق میخواهد فقط ای، هسته ی مسئله در ایران 

 و منطقی حرف مذاكره، پیشنهاد. بردارند دست ایران ملت با دشمنی از بردارند، دست اسالمی جمهوری با دشمنی از ها آمریكائی: است این حل راه 

 .نیست مستدلی و متین

 ديدار در بیانات

  آذربايجان مردم
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 انتخابات

 ریاست جمهوری 

 است «سیاسی ی حماسه» مظهر ما كشور در انتخابات. 

 است كشور مدیران انتخاب در مردم یكایك تأثیر و رأی صندوقهای پای در مردم حضور و انتخابات به اسالمی جمهوری آبروی. 

 انتخابات در مردم حضور همین اسالمی ساالری مردم مظهر كردیم، مطرح غربی لیبرال دموكراسیِ مقابل در را اسالمی ساالری مردم ی مسئله كه ما 

 . است

 دارد اهمیت انتخابات در مردم ی گسترده حضور و مشاركت گسترش اول، ی درجه در. 

 در باید میسوزد، ملی منافع برای دلشان میدهند، اهمیت كشور ی آینده به معتقدند، كشور استقالل به و اسالمی جمهوری نظام به كه كسانی ی همه 

 .كنند شركت انتخابات

 نیست درست نسبت این شد، داده نسبتی چنین اگر. نیست بهمان به است، فالن به نظرش بریره كه بدهد نسبت بیاید كسی كه نیست اینجور. 

 همین از همه پیش 88 سال در كه حوادثی .كنند تمكین قانون مقابل در باشند؛  قانون رأی تسلیم باید همه انتخابات، غیر و انتخابات ی مسئله در 

 د.نكن تمكین قانون به نخواستند كسانی كه شد ناشی

 دارد وجود كه ضعفهائی منهای دارد، وجود امروز كه امتیازاتی از است عبارت داریم، نیاز آینده جمهور رئیس برای ما آنچه. 

 ديدار در بیانات

قم  مردم
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 یجزئیات تکمیل

 از هایی  نمونه

 30های ایران اسالمی در سال  ها و موفقیت پیشرفت

 در تهران غیرمتعهدها اجالس آمیز  برگزاری موفقیت -۹

 حضور متراکم و با شور و اشتیاق مردم در روز بیست و دوم بهمن -8

ای جمهوری اسالمی  اعتراف و اقرار دشمنان به نفوذ و قدرت منطقه -9

 ايران

 کشور ی آينده اقتصادی یزيرساختها های برجسته در  پیشرفت -4

 به فضا فرستادن ماهواره ناهید  -5

 به فضا فرستادن کاوشگر پیشگام با موجود زنده و سالم برگشتن آن -6

فناوری در منطقه و تولید اقالم داروئی بر  ی زيست اول شدن در زمینه -7

 اين اساس

 ی نانوفناوری در منطقه  اول شدن در حوزه -2

 ی علمی مهم در سطح منطقه چندين حوزه کسب مقام اول در تولید علمِ -۱

همچنین در تولیدات علمیِ کل جهان و ی سهم کشور  پیشرفت در زمینه -۹1

 سرعت پیشرفت علمی

 سی و يک درصد رشد نسبت به سال گذشته در مسابقات علمیِ  -۹۹

 دانشجويان ی فنّاورانه

به نسبت  ۱۹بیست و پنج برابر شدن تعداد دانشجويان کشور در سال  -۹8

 انقالباول 

هايی چون: آب، محیط زيست،  های بزرگ در حوزه کسب پیشرفت -۹9

 های نو، گیاهان داروئی و انرژی هسته ای سلولهای بنیادی، انرژی

 کارهای اصلی دشمنان برای 

 جلوگیری از پیشرفت و رشد ملت ایران

 تراشی عملی بر سر راه پیشرفت ملت با:  مانع -۹

ی  به کارهای درجه تحريم، تهديد، مشغول کردن مديران

کردن حواس ملت و نخبگان به  طفعدو و فرعی و من

 کارهای غیراصلی

 انکار پیشرفتهای ايران با: -8

ی تبلیغاتی بسیار عظیم براساس  انکار  فعالیت شبکه

کردن  ی ملت ايران و بزرگ و عمدهقوّتهاها و  پیروزی

 ضعفها

 های موردنیاز برای شاخص

 آینده کشوررئیس جمهور  

 پايبندی به انقالب و ارزشها -۹

 پايبندی به منافع ملی -8

 پايبندی به نظام اسالمی -9

 پايبندی به عقل جمعی -4

 پايبندی به تدبیر -5


