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 هرور سریع 
 11/06/1314  هردم هختلف اقشبر دیذار در  اسالهی انقالة هعظّن رهبر بيبنبت

 جوالت طالیی هوضوعبت اصلی
پيشنهبد برای 

 هطبلعه بيشتر

 هبه هتبرّک ایّبم

 روزهبی و قعذه ری

 شهریور  پرخبطره

 وشد استفبدُ ایٌْب اص ثبیذ است؛ ثشوبت اص پش است، هتجشّوی ٍ هجبسن لیبلی ٍ یّبما هتَالی، هبُ سِ ایي دس است حشام ّبی هبُ اٍّل وِ لعذُ ری هبُ دس ایّبم. 

 ثستٌذ هسلسل سگجبس ثِ سا پٌبُ ثی هشدم طبغَت سطین عَاهل تْشاى، ضْذای هیذاى ّویي دس ،۷۵۳۱ سبل ضْشیَس ّفذّن. 

 حنَاد،،  ایني  ی ّوِ دس. است پُشهغض ٍ پشهعٌب است، عجیجی خبطشات ْبایٌ. افتبد اتّفبق وطَس ثِ صذّام ثعثی سطین ًظبهی ی حولِ ضْشیَس هبُ ّویي دس 

 .ثستٌذ جٌبیبت ایي ثش سا چطوطبى حذّالل یب وشدًذ تطَیك یب وشدًذ ووه هستمین طَس ثِ یب وِ ثَدًذ آهشیىبیی عَاهل ثَد؛ لضیِّ پطت آهشیىب سطین

 ینبد  اص سا هعبصنش  دٍساى ثنضسي  عجشتْبی ٍ هْن حَاد، ایي ثتذسیج هب ی ثبلٌذُ ىِجَا ًسل ایي وِ است ایي ّستن، آى ًگشاى ثٌذُ وِ چیضّبیی اص یىی 

 .ثطَد ضعیف ًجبیذ هلّت یه تبسیخی ی حبفظِ ثطَد؛ وٌِْ ًجبیذ حَاد، ایي است؛ هسئَل ّبی دستگبُ وبسی ون است، هب وبسی ون ایي ثجشد؛

 ضذ خَاٌّذ اضتجبُ دچبس آیٌذُ ضٌبخت دس ٍ وطَسضبى ضٌبخت دس ًىٌٌذ، یبثی وكع ٍ تحلیل ًذاًٌذ، سا حَاد، ایي وطَس سشتبسش دس هب جَاًْبی اگش. 

- 

 هطلق حبکويّت

 ایراى در در آهریکب

 طبغوت رشین دوراى

 افتبدًنذ  سطین عَاهل ّستٌذ؛ آى ثِ تَجِّ ثی غبلجبً وِ افتبد اتّفبق اًمالة هیذاى دس ثْوي ّطتن دس دیگشی، وطتبس  ِ ِ س[ ّنبیض  طًنشال ].. .هنشدم  جنبى  ثن  ثن

 .ثضًیذ هشدم ثِ ٍ پبییي ثیبٍسیذ سا تفٌگْب ی لَلِ هیگَیذ ٍ هیىٌذ تَصیِ ضبُ ّبی طًشال

 اهٌیّتنی،  سیبسنی،  التصنبدی،  ّنبی  صهیٌِ دس هیذّذ؛ دستَس جَس ایي ضبُ سطین ّبی طًشال ثِ است؛ داضتِ هطلك حبوویّت وطَس ایي دس سبل ۵۳ آهشیىب 

 .ثَد ّب ییآهشیىب حشف حشف ایشاى دس خبسجی، سیبست

 هیىٌٌذ داسًذ ٍ ثىٌٌذ؛ دضوٌی ّن ثبیذ ؛وشد ثیشٍى هولىت ایي اص سا آهشیىب هشدم، ایي ی ٍسیلِ ثِ ٍ آهذ اهبم ثَد؛ آهشیىب هطت دس یىسشُ ایشاى. 

 دیذار در تیاًات

 ٍ  آهَزاى داًش

داًشجَیاى 

10/08/1391 

دشونی آهریکب بب 

 ایراى هلّت

 هیىٌذ سیبوبسی ّن هیذّذ، فشیت ّن هیىٌذ، تحشین ّن هیىٌذ، وطتبس ّن هیىٌذ، اغَاء ّن آهشیىب، ...است ثضسي ضیطبى آهشیىب: فشهَد ثضسگَاس اهبم. 

 هیذّنذ  اجنبصُ  ٍجذاًی ٍ عمل وذام...ٌذوٌ ٍاًوَد فشضتِ ضىل ثِ ٍ وٌٌذ ثضن خصَصیّبت ایي ثب سا ثضسي ضیطبى ایي داسًذ اصشاس ّب ثعضی  ِ  اًسنبى  ون

 ثىٌذ؟ اًتخبة ًجبت ی فشضتِ اعتوبد ٍ هَسد دٍست، عٌَاى ثِ سا آهشیىب لذست هثل لذستی

 وٌذ پیذا ًفَر ثذّین اجبصُ ًجبیذ ثشگشدد؛ پٌجشُ اص سفت، دس اص ثگزاسین ًجبیذ ؛وشد ثیشٍى وطَس اص سا ثضسي ضیطبى ایي ایشاى ثضسي هلّت. 

 ٌثطنَد  لنَی  چٌنبى  آى اینشاى  هلّت ٍلتی تب ثطَیذ، لَی ضوب ٍلتی تب هیىٌذ؟ پیذا اداهِ وی تب هیىٌذ؛ پیذا اداهِ[ ایشاى هلّت ثب]ی آهشیىب ّب یدضو  ِ  ون

 .غیشرله ٍ تحشین یب التصبدی یب ًظبهی یب اهٌیّتی یب سیبسی تْبجن اص ثطَد هأیَس دضوي

 دیذار در تیاًات

 از جوعی

 ٍ آهَزاى داًش

داًشجَیاى 

13/08/1381 
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 ،اص ثشخنی  سا اًمالثنی  ٍ اللّْنی  حنضة  جَاًْبی ّوِ ایي ثذاسًذ؛ گشاهی سا اًمالثی جَاًْبی وطَس هسئَلیي ٍ .وٌذ حفظ ثبیذ سا اًمالثیگشی ی سٍحیِّ جَاى 

 .ایٌْب اهثبل ٍ افشاطی اسن ثِ ًىَثٌذ ًَیسٌذگبى ٍ گَیٌذگبى

 هیىٌذ تْیِّ اسالهی جوَْسی علیِ هصَّثِ یىی هیضًذ، لجخٌذ یىی هیىٌٌذ؛ ٍظبیف تمسین ثلِ،. ًویىٌذ ّن پٌْبى سا خَدش دضوٌی آهشیىب. 

 دس فمن   هنب . اسنت  خَاستْب تحویل ًفَر ٍ ثشای ٍسیلِ هزاوشُ است، ثْبًِ هزاوشُ[ اهّب] ایشاًٌذ؛ ثب ی هزاوشُ ًبم ثِ چیضی دًجبل  ِ ِ  ی لضنیّ ِ  ای ّسنت  ثن

ِ  ایني  دس ّنن  هنب  وٌٌذگبى هزاوشُ ثحوذاهلل. وشدًذ هزاوشُ خت وٌٌذ؛ هزاوشُ ثشًٍذ وشدین هَافمت هطخّصی، دالیل  دس اهّنب  ضنذًذ؛  ظنبّش  خنَة  عشصن

 .ًویىٌین هزاوشُ آهشیىب ثب ٍ ًذادین هزاوشُ ی اجبصُ هب دیگش ّبی عشصِ

 به راجعنکبتی 

 صهيونيستی رشین

 هنزاوشاتی  ایني  ثب فعالً گفتٌذ اضغبلی فلسطیي دس ّب صْیًَیست ضٌیذم ای، ّستِ هزاوشاتِ ایي اتوبم اص عذث  ِ ِ  اص سنبل  ۵۳ تنب  ضنذ،  ون  اینشاى  ی دغذغن

 جْنبدی،  ٍ وبسیح ٍ هجبسص اسالهیِ ی سٍحیِّ ّن هذّت ّویي دس ثبًیبً... دیذ ًخَاّیذ سا آیٌذُ سبل ۵۳ ضوب اٍّالً هیىٌن عشض جَاة دس ثٌذُ ...این آسَدُ

 گزاضت. ًخَاّذ ساحت سا ّب صْیًَیست لحظِ یه

 ًویشسذ جبیی ثِ[ اهّب] وٌٌذ، عَض سا دٍست ٍ دضوي جبی هیخَاٌّذ تجلیغبتی ثَلْبی ٍ دٍلتْب حبال ویست؛ دضوي هیذاًٌذ اًذ، ضذُ ثیذاس هلّتْب. 

 در اتتیاً

 کٌفراًس

  الوللی تیي

 اًتفاضِ

  فلسطیي

04/02/1380 

نکبتی پيراهوى 

 انتخبببت  هسئله

 ًیست هصلحت هب ًظش ثِ ایي وشدى؛ هطشح سا اًتخبثبت هسبئل وشدًذ ضشٍع اًتخبثبت اص پیص سبل دٍ پیص، سبل ۳/۷ اص هتأسّفبًِ ثشخی. 

 [ اهّنب ] ثیٌذاصًنذ  عمنت  یب وٌٌذ تعطیل سا اًتخبثبت وِ ثَد ایي ضبى سعی صدُ سیبست ٍ ثبص سیبست آدهْبی اص ثشخی ّب دٍسُ اص ثعضی دس ِ  الْنی  تَفینك  ثن

 .گشفت اًجبم هعیّي هَعذ دس اًتخبثبت ٍ ضذ گشفتِ ایٌْب جلَی

 ًِهىنشّس  اًتخبثنبت  اص لجل اص. وٌٌذ خذضِ ای دٍسُ ّش دس اًتخبثبت سالهت دس دائوبً وِ است ایي داسًذ، داخل دس ثعضی وِ ثذی عبدتْبی اص یىی هتأسّفب 

 .است غلطی وبس ایي ثطَد؛ چٌبى ثطَد، چٌیي ایٌىِ اص دغذغِ، اص تملّت، اص ثضًٌذ دَم

 سنبل  دس هب ایٌىِ. است الٌّبس حكّ ّن ایي ثَد؛ هلتضم آى ثِ ثبیستی ضذ، ّشچِ ّن آساء ی ًتیجِ. ...است الٌّبس حكّ ولوِ ٍالعی هعٌبی ثِ ّن هشدم سأی 

 .وشدین دفبع الٌّبس حكّ اص وِ ثَد ّویي خبطش ثِ ایستبدین، ثطَد ثبطل اًتخبثبت ثبیذ هیىشدًذ اصشاس وِ ًیوسب همبثل دس ۸۸

 وشد حفظ ٍ سعبیت ثبیذ سا ایي ...است ًگْجبى ضَسای هؤثّش ٍ استصَاثی ًظبست حكّ ٍ سأی حكّ ّویي الٌّبس، حكّ ایي اص ثخطی. 

 ضذ خَاّذ پیشٍص دضوٌبًص ی ّوِ ثش اسبسی لبًَى ایي ثب هٌطك، ایي بث هشدم، ایي ثب ایشاى اسالهی جوَْسی ثذاًیذ. 

 دیذار در تیاًات

 در قن هردم

 قیام سالرٍز

  هاُ دی ًَزدّن

19/10/1386 
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 یجسئيبت تکويل

 يطبى بسرگای از اقذاهبت آهریکب؛ ش گوشه

 .هیکٌذ اغَاء -1

 .هیکٌذ کشتار -2

 هیکٌذ. تحرین -3

 .هیذّذ فریة -4

 هیکٌذ. ریاکاری -5

 هلّی اقتذار عواهل اسبسی

 هقاٍم ٍ قَی اقتصاد -1

 رٍزافسٍى ٍ پیشرفتِ علن -2

 جَاًْا در تخصَص ّوِ در اًقالتیگری ی رٍحیِّ حفظ -3

 ی انتخبببت در کشور نکبتی پيراهوى هسئله

 .ًیست هصلحتهَقع فضای اًتخاتاتی  تیایجاد  -1

 .است هردم اًتخاب ٍ حضَر کاهل هظْر اًتخاتات، -2

 ای تعذ از اًقالب اًتخاتات تعطیل ًشذُ است. در ّیچ تُرِّ -3

 کٌٌذ. ٍارد هی درٍغیي ایرادّایتات ایراى اّا ًسثت تِ اًتخ آهریکایی -4

 .هردم تاالی شرکت ًصابِ تا است تَدُ اًتخاتات تریي سالن ٍ تْتریي از ییک الوللی، تیي هتعارف هعیارّای ترطثقِ ها ّای اًتخاتات -5

 .کٌٌذ خذشِ ای دٍرُ ّر در اًتخاتات سالهت در دائواً کِ است ایي دارًذ، داخل در تعضی کِ تذی عادتْای از یکی -6

 .ستا الٌّاس حقّ ًگْثاى شَرای هؤثّر ٍ استصَاتی ًظارتٍ  رأی حقٍّ  آراء ی ًتیجِ، هردم رأی -7

 .هیکٌذ حفظ[ حضَر] ایي را کشَر هعتقذم دارم؛ هردم پُرشَر حضَر تِ اعتقاد هي -8


