
 
 

 جمالت طالیی موضوعات اصلی
پیشنهاد براي 
 مطالعه بیشتر

 نوروز ایرانی

�.کرد عوض را آن توايمح داشت، نگه را نوروز صورت و قالب داد؛ تغییر دلخواه، شکل به و خود يعقیده با را باستانی نوروز مسلمان، زیركِ یرانیِا�•
 وروزن حقیقت ایرانی، نوروز در. تعالیباري مقدّس ذات یعنی عزّت، و عظمت مبدأ میان و مردم میان قلبی ارتباط براي است ايوسیله و ايبهانه نوروز�•

�است. مردمی حقیقت یک
 گونههیچ نباید نوروز مراسم یقیناً است، مصادف) علیها هللا سالم( زهرا يفاطمه حضـرت اسـالم، جهان بزرگ بانوي شـهادت با نوروز ایّام که امسـال�•

 .کرد نخواهد پیدا منافاتی یقیناً و باشد؛ داشته بزرگوار آن یاد و بزرگوار آن نام به احترام و تکریم با منافاتی

 دیدار در بیانات

 و زائرین

 حرم مجاورین

 رضوي مطهر

01/01/1377 

 نظام اسالمیندسه ه

 االَرضِ فِی مَکَّنّاهُم اِن اَلَّذینَ ؛لَقَدیر نَصرِهِم عَلی اهللاَ اِنَّ وَ: اسـت فرموده مقرّر شـرطی اسـت، داده نصـرت يوعده که کسـانی آن براي متعال خداوند�•
�.االُمور عاقِبۀُ لِلّهِ وَ المُنکَرِ عَنِ نَهَوا وَ بِالمَعروفِ اَمَروا وَ ةالزَّکو ءاتَوُا وَ الصَلوةَ اَقامُوا

 شاخص، چهار و خصوصیّت چهار این کدام هر. منکر از نهی دیگري و است معروف هب امر یکی است، زکات یکی اسـت، نماز یکی شـرط، چهار این از�•
�.دارند] هم[ اجتماعی سازينظام در تأثیر و اجتماعی يجنبه یک آن، کنار در لکن دارند، شخصی و فردي يجنبه یک

�.است اسالمی نظام يهندسه يدهندهشکل ت،اس سازنظام و اجتماعی يمسئله یک ،]در نماز[ واحد مرکز یک به دلها يهمه اتّصال این�•
 را خود است، دنیوي مال از برخوردار اسـالمی، يجامعه و محیط در که انسـانی که اسـت این زکات سـازنظام اجتماعی ترجمان و اجتماعی يجنبه�•

�اند.مید اسالمی يجامعه بدهکار را خود نمیداند، طلبکار میداند، مدیون میداند، متعهّد
�.است اسالم اجتماعی حرکات يهمه زیربناي نوعی به واقع در منکر از نهی و معروف به امر�•
�.است معروف به امر این اسالمی؛ نظام حفظ و اسالمی نظام ایجاد از است عبارت اوّل يدرجه در معروفها ترینبزرگ�•
 در مردم آحاد میان قلبیِ و اجتماعی ارتباط و انسجام یعنی نکر؛م از نهی و معروف، به امر زکات، ایتاء صـالت، ياقامه به اسـت متّکی اسـالمی نظام�•

 .اسالمی نظام

 دیدار در بیانات

 نظام کارگزاران

21/09/1380 

 مرور سریع
 01/01/1394 رضوي مطهر حرم در  اسالمی انقالب معظّم رهبر بیانات
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 زبانیِ هم و همدلی�
��ملّت و دولت میان

براي استفاده از 
فرصتها و غلبه بر 

 چالشها

�.میخواهد را نکرد کمک یکدیگر به افزایی،هم انسجام، ما يهمه از اجتماعی، يسلیقه هر با و افراد اجتماعی منشأ هر با اسالم�•
�.ندادند رأي دولت در خاص شخص این به که کسانی آن سوي از حتّی بگیرند؛ قرار مردم حمایت مورد باید اسالمی نظام در دولتها�•
�.نیست دولت این مخصوص این. کنند کمک دولتی مسئولین به و کنند حمایت کشور مسئولین از که است این ملّت آحاد يهمه يوظیفه امروز�•
 این به دهندگانرأي آحاد از نسبتی چه و چقدر که نیست مهم. است مشـروع و قانونی بیاید، کار سـر بر اسـاسـی قانون چهارچوب در که لتیدو هر�•

�.رددان ارتباطی قانونیّت و مشروعیّت به امّا میکند، پیدا ارتباط محبوبیّت به آراء افزایش و کاهش تعداد دادند؛ رأي جمهوررئیس آن یا جمهوررئیس
�.نکند سلب کارند، مشغول و مسئولند که کسانی از را عمومی اعتماد که باشد جوري بایستی تذکّر این امّا ندارد اشکالی هیچ دادنتذکّر�•
 ئوالن،مس سوي از مخالفان تحقیر نکنند؛ اهانت آنها به نکنند، تحقیر را آنها باشند، داشـته مناسـبی رفتار خود منتقدین با باید هم کشـور مسـئوالن�•

�.است حکمت خالف و تدبیر خالف
�.میکنم دعوت کشور اساسی مسائل در اهتمام به را آنها نمیکنم؛ دعوت نکردن نظارت و تفاوتیبی به را عزیزمان مردم من�•
 منديدغدغه و دلواپسی احساس کشور، حسّاس و مهم يمسئله یک به نسبت حقیقتاً کسـانی میتوانند. نیسـت جرم بودن دلواپس و داشـتن دغدغه�•

�.نباشد خدمات و زحمات گرفتن نادیده معنايبه نباشد، کردن متّهم معنايبه این امّا ندارد؛ مانعی هیچ کنند؛
 حسببر الهی، کمک به و الهی توفیق به و میکنم قضاوت عملکردها برحسب و عملکردها به میکنم نگاه. نمیدهم کسـی به هم امضـا سـفید چکمن �•

�.کرد مخواه عمل هم عملکردها
 جوان عمدتاً و کارآمد نیروي فراوانی، و بوفور بحمداهللا ما کشور در که مبتکر و کارامد انسانی نیروي به میشود مربوط ما فرصتهاي ترینبزرگ از یکی�•

�.دارد وجود روحیّه و ابتکار داراي و
�.است بزرگوار امام و منظا هدفهاي و نظام با ما جوانهاي و ما مردم همراهی ما فرصتهاي ترینبزرگ از یکی�•
�.است آمده وجودبه تحریم دوران در که ايعلمی پیشرفتهاي از است عبارت فرصتها از دیگر یکی�•
�.باشد فرصت میتواند تحریم، این امّا است آورده وجودبه هاییدشواري بله ایران؛ ملّت براي است فرصت معنا یک به تحریمها همین خود�•
�.است ملّی اقتصاد يمسئله کشور چالشهاي ترینرگبز و نقدترین از یکی امروز�•
�د.بدهن قرار نظام مقابل در را مردم که است این هدف. است سیاسی هدف یک اقتصادي فشارهاي از هدفشان که میگویند صریحاً ما دشمنان�•
 حرکات و امنیّت؛ زدن برهم به کنند وادار را مردم و ببرند بین از مردم دســتبه را هســت ما کشــور در امروز که امنیّتی این میخواهند ]دشــمنان[�•

 .میکنند ریزيبرنامه دارند میکنند، کار دارند میکنند، تحریک دارند کنند؛ شروع کشور در را اعتراضی

 به نوروزي پیام

 آغاز مناسبت

  1394 سال

01/01/1394 
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حل اهکارهاي ر
�اقتصاد مسئله

 از جنگی است، جنگ يعرصه یک است، رکارزا يعرصه یک آمریکا، يخصمانه سیاستهاي خاطربه اقتصـاد، يعرصـه امروز که اسـت این اوّل کتهن�•

�.است کرده جهاد کند، تالش کشور نفع به بتواند کسی هر کارزار، يعرصه این در. خاص نوع
 تهايظرفیّ از باید را اقتصاد پیشـرفت ما که میگوید نگاه یک .دارد وجود نگاه جور دو کشـورمان اقتصـاد به کالن نگاه در که اسـت این دوّم ينکته�•

 مستکبر فالن اب میگوید است؛ مرزها از بیرون کمک از استفاده با اقتصاد پیشرفت به نگاه کشور اقتصاد به دوّم گاهن .بکنیم تأمین مردم و ورکش درون
�.ستا هفایدبی و عقیم و غلط کامالً نگاه یک دوّم نگاه این که است داده نشان ما به کشور شرایط امروز .کند پیدا رونق اقتصاد تا بیاییم کنار

 در ادياقتصــ فعّالیّت تا بکنید قبول شــما را این میکنیم دیکته شــما به ما که را چیزي آن میگوید ]نوروزي خود[ پیام این در آمریکا جمهور رئیس�•
�.رسید نخواهد نتیجه به هرگز که است نگاهی نگاه، این. دوّم نگاه همین یعنی بیفتد؛ راه شما کشور

�.بشود گذاريهدف باید کرد، حرکت نمیشود گذاريهدف بدون دیگري، يبرنامه هیچ در نه و اقتصاد در نه ؛سوّم نکته�•
�.بشود بسیج داخلی تولید تقویت براي باید همه سوي از تالشها يهمه�•
 .ودبش اثربی ندمیتوا تحریم کنیم، عمل تدبیر با و درست ما اگر. است دشمن ابزار تنها تحریم که است این اقتصاد يزمینه در چهارم ينکته�•

 در بیانات

 تبیین جلسه

 هايسیاست

 مقاومتی اقتصاد

20/12/1392 

نکاتی پیرامون 
 مسائل هسته اي

.اردد احتیاج بسیار ايهسته مذاکرات به آمریکا. میکنند حرکت گذاريسیاست و تدبیر با دارند دارند قرار ایران ملّت مقابل طرف که ما دشمنان�•
 راتمذاک این در که را امتیازي است مایل دولت، مقابل جناح آن ]به این دلیل اسـت که[ ،هسـت هاآمریکایی بین در بینیدمی که هم اختالفاتی این�•

.هستند این دنبال نشود؛ ثبت است دموکرات حزب که حریفش نام به دارد، وجود
. بشود حل مذاکرات با و بشود حل ايهسته يمسئله نخواهد که نیست کسهیچ ایران در�•
.بدانند همه را این الغیر، و است ايهسته يقضیّه در صرفاً آمریکا با يمذاکره آمریکا، و اروپایی دولتهاي با است جریان در امروز که مذاکراتی این�•
ــوعات جزو تحریمها رفع�• ــت، مذاکره موض ــت آمریکایی يخدعه یک اینمذاکرات.  ينتیجه نه اس  هب میکنیم نگاه میبندیم، قرارداد میگویند که اس

.بگیرد انجام توافق به رسیدن هنگام در ايفاصله هیچ بدون باید تحریمها رفع. نیست جورياین! برمیداریم را تحریمها بعد رفتارها،
.نداریم قبول ما را این باشد؛ داشته وجود ايناپذیريبازگشت میگیرد، که هاییتصمیم در بایستی ایران که میکنند تکرار هاآمریکایی�•
دادند. نشان تقلّب و آراء در تلوّن کردند، عهدشکنی هاآمریکایی .بودیم ندپایب اسالمی -سیاسی اخالق تعهّدات به مذاکرات این در ما�•
 این به کنند نگاه اســت خوب کیســت،  آمریکا  مقابلشــان طرف که نبودند ملتفت هنوز کشــور روشــنفکري يمجموعه درون در که کســانی آن�•

 .میدهد انجام دارد چه دنیا در امروز آمریکا و مواجهند کسی چه با بفهمند و مذاکرات

 دیدار در بیانات

 آذربایجان مردم

29/11/1393 
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واژگان کلیدي

بیانات در حرم رضوي

1394/01/01

نوروز 
اخالق ایرانی

سیاسی

مذاکره  با 
آمریکا

مسائل 
هسته اي

تولید 
داخلی

ظرفیّتهاي
درون 
کشور

اقتصاد 
ملّی

امنیتّ 
کشور فرصتِ 

تحریم

اي پیشرفته
علمی

فرصتها و
چالشهاي 

نظام 
اسالمی

انتقاد 
منطقی

اعتماد 
عمومی

دولت و «
ملّت، 

همدلی و 
»هم زبانی

امر به 
معروف و 

نهی از 
منکر

نظام سازي
اجتماعی
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 اسالمی در جامعه معروفها ترینبزرگ
 اسالمی نظام حفظ و اسالمی نظام ایجاد�-1

 ایران ملّت آبروي و عزّت حفظ�-2

 فرهنگ اعتالي�-3

 اخالقی محیط سالمت�-4

 خانوادگی محیط سالمت�-5

 کشور اعتالي براي آماده جوان نسل تربیت و نسل تکثیر�-6

 تولید و اقتصاد به نداد رونق�-7

 اسالمی اخالق کردن همگانی�-8

 فنّاوري و علم گسترش�-9

 اقتصادي عدالت و قضائی عدالت استقرار�-10

 اسالمی امّت اقتدار آن، از فراتر و�ایران ملّت اقتدار براي مجاهدت�-11

 اسالمی وحدت براي مجاهدت و تالش�-12

 راهکارهاي تقویت تولید داخلی به عنوان هدف اقتصادِ کشور
  کوچک و متوسّط تولیدي هايبنگاه ازحمایت �-1

 بنیاندانش هايبنگاه فعّالیّتهايتقویت �-2

 افزوده ارزشو ایجاد  فروشیخام کاهش نهضت�-3

 گذاريسرمایه تسهیلها و آفرینی بانکنقش�-4

 مصرفی کاالهاي واردات کاهش�-5

 قاچاق با مبارزه�-6

 افراد توانمند در تولید گذاريسرمایه�-7

 داخلی محصوالتکارگر ایرانی و رونق کارگاه تولیدي با مصرف  حمایت از�-8

 شخصی اموال وپاشریخت و رويزیاده اسراف، از پرهیز�-9

 دادوستد خارجی�و تجارتفعال در  افرادِ عمل صحّت�-10

 اسالمی نکرها در جامعهم ترینبزرگ
 اخالقی ابتذال�-1

 اسالم دشمنان به کمک�-2

 اسالمی نظام تضعیف�-3

 اسالمی گفرهن تضعیف�-4

 جامعه اقتصاد تضعیف�-5

 فنّاوري و علم تضعیف�-6

 جزئیات تکمیلی
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