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 مرور سریع 
 ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ انتخابات برگزاری اندرکاراندست دیدار در رهبر انقالب بیانات

 جمالت طالیی موضوعات اصلی
پیشنهاد برای 

 بیشترمطالعه 

 انتخاباتی مسئله

 و بُدرد واقد  در ...بالیدد خواهدد ایدران کندد، پُر خود عزم و خود رأی از را رأی صندوقهای و بشود میدان وارد عازم و جازم قوی، خوب، ایران، ملّت اگر 

 .است برنده صورت هر در ملّت ندارد؛ وجود ملّت برای باختی

 را نظدام کده کسدی اینکدهنه مّاا بدهند، رأی کنند، شرکت انتخابات در بیایند ندارند قبول را نظام حتّی که کسانی آن که میگویم هم باز و امگفته بنده 

 . بفرستند مجلس بخواهند ندارد، قبول

 هیمبد قرار اهانت مورد یا بدهیم قرار افترا مورد نباید دارد، وظایفی یک که را قانونی نهاد یک ...کنند تمکین قانون به همه. 

 نکنند بدبین انتخابات به را مردم است؛ غلطی بسیار کار عمومی افکار تشویش. 

 نکنید هم غیبت رقیبتان از نزنید، تهمت رقیبتان به نکنید، اهانت رقیبتان به. 

 بده چدرا کندی، عملی را دهوع این نمیتوانی که شما نیست؛ ساخته آنها دست از میدانند هم خودشان که میدهند مردم به هاییوعده نامزدها، از بعضی 

 میدهی؟ وعده مردم

 تندروی به نکنید متّهم را اللّهیحزب جوانان را، انقالبی و مؤمن جریان نه، است؛ نظرشان مؤمن و اللّهیحزب جریان تندروی، میگویند وقتی بعضی. 

 در بیانات

قم  مردم دیدار

19/10/1394 

نکاتی پیرامونِ 

 برجام یمسئله

 [برجام یدر مسئله] کنندده،مذاکره هیئدت خارجده، محتدرم وزیدر- عزیز برادران این شد، برآورده اسالمی جمهوری هایخواسته از که مقداری همان 

 .کردند تالش خیلی انصافاً -محترم جمهوررئیس شخص

 مدثالً را تحریمهدا ایدن کده مدا بده کدرد لطفدی یدک آمریکا شد، پیدا مثالً حاال که دستاوردهایی این کأنّه که میکنند وانمود جوراین دارند ایعدّه یک 

 .کنند بزک را استکبار منحوس یچهره باز کنند، استفاده میخواهند فرصت این از ایعدّه یک. نیست جوراین برداشت؛

 راه این در دادیم شهید چهار بردیم، پیش[ مان]مختلف دولتهای هایپشتیبانی با دانشمندانمان، فکر با خودمان، هایتوانایی با را ایهسته انرژی ما. 

 کرد اقتضا را اندازه همین امکانات و فرصت و توان باالخره خب، بدهیم، انجام هم بهتر این از ما میشد که معتقدم شخصاً من. 

 ادامده و کندد پدا بدر را نظدامی یک دین، اساس بر نتوانست هم ایران اسالمی جمهوری که کنند تفهیم ملّتها به که است این [مستکبرین] اینها هدف 

 رهبر نامه

 به انقالب

 جمهوررئیس

 الزامات درباره

برجام  اجرای

29/07/1394 
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 .است این هدف و بدهند نشان را این میخواهند کند؛ اداره و بدهد

 از ایدعدهخ اگرچنانچه.. .نکند خدعه مقابل طرف که باشند مراقب -کردیم توصیه ما که نظارتی هیئت آن چه دولتی، مسئولین چه - مسئوالن ىهمه 

 .بکند عهد نقض باید هم طرفاین کرد، عهد نقض[ مقابل] طرف اگرچنانچه یعنی بکنند؛ مثلبهمقابله بایستی مقابل، در وقتآن دیدند، طرف

 [ پاسدارانجوانان سپاه] هایعرصده یمدهه در هسدتند، سیاست مسئولین که کسانی... دادند نشان قدرت و هویّت خودشان از دشمن تجاوز مقابل در 

 .کنند عمل جورهمین جهانی

و  مدیریّت

ریزی برای برنامه

خوداتکائی کشور و 

های غلبه بر نقشه

 دشمن

 برنامده و مددیریّت ه،ند شد؟ خواهد حل تحریمها برداشتن با مردم هایسفره و مردم معیشت و کشور اقتصاد مشکل آیا شد، برداشته تحریمها که حاال 

 .است الزم

 جدوری را اقتصداد بایدد مدا  ...افتددیم زیداد اتّفاقات این باشد، دشمن دست به انسان چشم اگر  ...اندرسانده قیمت پنجمِیک به تقریباً امروز را ما نفت 

 .نگیرد قرار تأثیر تحت و بِایستد محکم بتواند هاتکانه این مقابل در که بکنیم

 صدنعت بده میروندد، و آینددمی کده ایبیگانه اقتصادیِ و صنعتی و تجاری هیئتهای با بستن قرارداد که نباشد جوراین باشند؛ هوشیار دولتی مسئولین 

 .بزند لطمه داخل کشاورزی به داخل، کار به داخل،

 ،یخاورمیانده فهمیددیم حداال .. .«جدید یخاورمیانه» گفتند هاآمریکایی این، از قبل سال چند ...است ملّتها ضرر به هایشنقشه و است دشمن دشمن 

 .تروریست یخاورمیانه جنگ، یخاورمیانه: چیست جدید

 دید خواهد شاءاهللان د، برس خود آرزوهای به و بیاید فائق استکباری سیاستهای یهمه بر که را روزی آن ایران ملّت الهی توفیق به. 

 کار همدیگر با بسازیم، همدیگر اب باشیم، همدیگر با. است الزم هم به نسبت ما هایمهربانی است، الزم ما هایهمکاری است، الزم ما یمخلصانه تالش 

 .نکنیم فراموش را بلند آرمانهای نکنیم، فراموش را اهداف کنیم،

 در بیانات

 دیدار

 و جمهوررئیس

 هیأت اعضاى

 دولت

04/06/1394 
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واژگان کلیدی

بیانات در دیدار 
دست اندرکاران برگزاری

انتخابات

۱۳۹۴/۱۰/۳۰

حضور 
همگانی در 

سالمت انتخابات
انتخابات 

انتخاب 
نامزد صالح

تمکین به 
قانون

رفتار 
صادقانه

جریان مؤمن 
و انقالبی

مسئله
برجام 

اقتدار ملّى

خدعه  
آمریکایی ها

اقتصاد 
مقاومتى 

نقشه 
دشمن
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 یجزئیات تکمیل

 نکاتی درباره انتخابات 

 هاانتخابات یهمه قطعی پیروز ایران، ملت -1

 انتخابات: سالمت تأمین عوامل -2

o ایران ملت همگانی حضور و عمومی مشارکت 

o صالح افراد انتخاب و مردم عمومی بصیرت 

o قانونی نهادهای و قانون مقابل در همگانی تمکین 

o یکدیگر به نسبت غیبت و تهمت اهانت، از نامزدها پرهیز 

o انتخابات به نسبت مردم کردن بدبین از پرهیز 

o غیرقانونی و عملی غیر شعارهای و هاوعده از نامزدها پرهیز 

o ِ(تندروی به انقالبی و مؤمن جریان کردن متهم از پرهیز: تذکر)مردم  با رفتار و زدن حرف در صداقت رعایت 

 صالح: افرادِ  انتخاب هایِشاخص -3

o بدهد قرار کشور مشکالت بالى سِپر را خودش که کسى. 

o نفروشد دشمن به را کشور. 

o باشد مردم عمومى منافع و مصالح خدمات، در فانى. 

o نگذارد پا زیر آن، و این با رودربایستى براى را کشور مصالح. 

 آن سالمِ  و خوب برگزاری با انتخابات نعمت واقعی شکرگزاری -4


