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پيشنهاد بيانات
جمالت طالیی

موضوعات اصلی

مرتبط برای مطالعه
بيشتر

حادثه هفتم تير



سرنوشتسازبود.

حادثهاىاستكهبهسرنوشتانقالبونظامجمهورىاسالمىارتباطدارد،واينحادثهبراىجمهورىاسالمى

حادثهىهفتمتير




چهرهىآنهاهمآشكارشد.
اينحادثه،افشاگرواقعيتپليدمنافقينشد.دشمناناصلىاسالم،يعنىاستكباروصهيونيستهاازاينهاحمايتكردند؛پس 



كشتهشدندرراهخدا،ايناثرقهرىوطبيعىراداردكهباخوددستاوردهائىرابهامتاسالمى،بهملتهاىمسلمان،بهتاريخاسالمتقديمميكند .



اعلىانجامبگيرد،يكىعبارتاستازسالمتقوه،
همهىكارهابايددرجهتايندوهدف 
اعلىرابايدهميشهدرنظرداشت؛ 
قوهىقضائيهدوهدف 
در 

بيانات در ديدار

مجموعهىكامالًكارآمدوكامالًسالم.

همهىتالشهابايداينباشدكهاينقوهتبديلشودبهيك
دومكارآمدىقوه .

مسئوالن قضائى

سالمتی و كارآمدی؛
اهداف قوه قضائيه

بيانات در ديدار با



اينهمهتأكيدىكهدراسالمنسبتبهقضاوتوحلوفصلخصومتهاشدهاست،براىهميناستكهجامعهبتوانداحساسرضايتكند



روزبهروزوضعقوهبهترخواهدشد .
انشاءاهلل 
هيچاغماضىدرحركتدرجهتبرنامهنبايدصورتبگيرد؛اگراينشد ،



بينالمللى،ازخودمهارتنشانداد.
كينهورزىدشمنان 
عرصهىمواجههومقابلهوخصومتو 
ملتايرانكاربزرگوكارستانىانجامداد؛در 



عالقهمندند؛ به
عالقهمندند؛ به نظام جمهورى اسالمى ،كه اين انتخابات جزو اركان و متون آن است  ،
معناى حضور مردم اين بود كه به سرنوشت كشور  

اعضاى ستاد برگزارى
مراسم هفتم تير
9032/30/92

كشور 9031/30/30

پيشروندهىكشورند.

برگزاركنندهىانتخابات-چهمجرى،چهناظر-اعتماددارندواميدواربهحركتمستمرِ

دستگاههاى


حتّىكسانىكهطرفدارنظامهمنيستند،بهنظاماعتماددارند؛آنهاهمميدانندكهنظامجمهورىاسالمىمنافعكشورراوعزتملىراميتواندحفظكند.



دهندهىناامنىباشد،اتفاقنيفتادوگزارشنشد.اينچيزكوچكىاست؟

دههاهزارشهروروستادرسراسركشور،يكحادثهكه 
نشان
دراين 

نکات اساسی



قانونپذيرىدراينقضيهعملكردندوواكنشنشاندادند؛اينخيلىچيزمهمىاست.
بعدازانتخابات،نامزدهاىمختلفبانجابتو 

انتخابات 31



وقتىقانونرعايتشد،دهنمردمشيرينميشود،دلمردمشادميشود.اينبايدبراىهميشهبراىمادرسباشد.



دستگاههاىمختلفكمككنند.

بايدبهآنكسىكهمنتخبمردماست،همهكمككنند،



نميگوئيمكسىايرادنگيرد،انتقادنكند،اعتراضنكند؛چرا،انتقادكردنواعتراضكردنِسالمقطعاًبراىپيشرفتكاركشورمفيداست؛امااينراهمبايد
توجهداشتكهكاراجرائىسختاست.



مىبيند،بهمردمهمميگويد،اينايرادىندارد؛امادراينزمينهنبايدمطلقنگاه
بديهىاستكسى كهخودرابهمردمعرضهميكند،اشكاالتموجودرا 
كردوفكركرد؛نقاطمثبتهمبايدگفتهشود،نقاطمنفىهمگفتهشود .
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بيانات در ديدار دست
اندركاران برگزارى
انتخابات 9029/39/93



جامعهىجهانى،ودررأس

زيادهخواهاستواسمخودشانرابغلطوبدروغميگذارند
بههىمخالفما كهعمدتاًمنحصردرچندكشورمعدودِزورگوو 
ج 
هستهاىايرانحلشود.
مسئلهىاينهاايناستكهنميخواهندموضوع 

آنهاآمريكااست،محركاصلىهمصهيونيستهايند،



مسئله هسته ای

هستهاى امضاء كرد؛ قبول كرد كه اين
لحظهى حل پيش رفتيم ،امضاء كردند ،آژانس  
هستهاى براحتى حل ميشد.بارها تا  
اگر لجبازى آنها نبود ،موضوع  

بيانات در ديدار

آمريكائىهابالفاصلهيكچيزجديدرامطرحكردند،آوردندوسط.

هستهاىكشوربايدپايانپيداميكرد.
پروندهى 

اشكاالتىكهوجودداشته،برطرفشده،

دانشمندان هستهای
9023/99/30

نميخواهندقضيهتمامشود.


نقطهاى است كه براى فشار بر
هستهاى ،هم قانونى،شفاف و از لحاظ استداللى ،منطقى عمل كرده است؛ منتها اين يك  
قضيهى  
جمهورى اسالمى در  
قضيهىديگرىرابراىفشارمطرحميكنند .
دانستهاند.اگراينهمنباشد،يك 

جمهورىاسالمىاينرامناسب
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جزئيات تکميلی

نکات اساسی انتخابات 31

اهداف برنامهریزی دشمن برای انتخابات 31
 -9يا انتخابات اتفاق نيفتد.

 -9حضور پرشور مردم برخالف خواست دشمنان.

مواجه شود.
 -9يا انتخابات با اقبال كم و بىاعتنائى مردم مواجه

 -9برگزاری انتخابات رياست جمهورى و شوراها با هم بدون ناامنی.

 -0يا اينكه بعد از انتخابات بهانههائى به وجود بيايد كه بتوانند

 -0نجابت و قانونپذيرى نامزدهاى مختلف و تبريک به رئيس جمهور منتخب.

مقاصد شوم خودشان را در كشور اعمال كنند.

مختصات مسئله هسته ای ایران
 -9جبههى مخالف ما منحصر در چند كشور معدودِ زورگو و
زيادهخواه است نه جامعهى جهانى.

معنای حضور مردم در انتخابات
 -9مردم به سرنوشت كشور عالقهمندند.
 -9مردم به نظام جمهورى اسالمى ،كه اين انتخابات جزو اركان و متون

 -9لجبازى آمريكائیها و تحريک صهيونيستها مانع حل موضوع.
 -0عملكرد قانونی ،شفاف و منطقی جمهوری اسالمی در اين

آن است ،عالقهمندند.
 -0مردم به دستگاههاى برگزاركنندهى انتخابات  -چه مجرى ،چه ناظر

مسئله.
 -0قضيه هسته ای نقطهای برای تهديد ،فشار و خسته كردن

 اعتماد دارند. -0مردم به حركت مستمرِ پيشرونده كشور اميدوارند.

جمهوری اسالمی.
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