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 مرور سریع 
 رهبر معظم انقالب اسالمی بيانات

  قضائيه ى قوه كاركنان و مسئوالن  دیدار در

50/54/2931 

 جمالت طالیی موضوعات اصلی

 پيشنهاد بيانات

مرتبط برای مطالعه 

 بيشتر

 حادثه هفتم تير

 بودسازسرنوشتاسالمىجمهورىبراىحادثهاينودارد،ارتباطاسالمىجمهورىنظاموانقالبسرنوشتبهكهاستاىحادثهتيرهفتمىحادثه. 

 شدآشكارهمآنهاىچهرهپسكردند؛حمايتاينهاازصهيونيستهاواستكباريعنىاسالم،اصلىدشمنان.شدمنافقينپليدواقعيتافشاگرحادثه،اين. 

 ميكندتقديماسالمتاريخبهمسلمان،ملتهاىبهاسالمى،امتبهرادهائىدستاورخودباكهداردراطبيعىوقهرىاثراينخدا،راهدرشدنكشته.

 با ديدار در بيانات

 برگزارى ستاد اعضاى

تير  هفتم مراسم

92/30/9032 

سالمتی و كارآمدی؛ 

 قوه قضائيه اهداف

 قوه،سالمتازاستعبارتيكى،بگيردانجاماعلىهدفدواينجهتدربايدكارهاىهمهداشت؛نظردرهميشهبايدرااعلىفهددوقضائيهىقوهدر

 .سالمكامالًوكارآمدكامالًىمجموعهيكبهشودتبديلقوهاينكهباشداينبايدتالشهاىهمه.قوهكارآمدىدوم

 كندرضايتاحساسبتواندجامعهكهاستهمينبراىاست،شدهخصومتهافصلوحلوقضاوتبهتنسباسالمدركهتأكيدىهمهاين 

 شدخواهدبهترقوهوضعروزروزبهشاءاهللانشد،ايناگربگيرد؛صورتنبايدبرنامهجهتدرحركتدراغماضىهيچ.

 ديدار در بيانات

 قضائى مسئوالن

 30/30/9031كشور 

نکات اساسی 

 31انتخابات 

 دادنشانمهارتخودازالمللى،بيندشمنانورزىكينهوخصومتومقابلهومواجههىعرصهدرداد؛انجامكارستانىوبزرگكارايرانملت. 

 بهمندند؛عالقهاست،آنمتونواركانجزوانتخاباتاينكهاسالمى،جمهورىنظامهبمندند؛عالقهكشورسرنوشتبهكهبوداينمردمحضورمعناى

 .كشورندىپيشروندهمستمرِحركتبهاميدوارودارنداعتماد-ناظرچهمجرى،چه-انتخاباتىبرگزاركنندهدستگاههاى

 كندحفظميتواندراملىعزتوراكشورمنافعاسالمىجمهورىنظامكهميدانندمهآنهادارند؛اعتمادنظامبهنيستند،همنظامطرفداركهكسانىحتّى. 

 است؟كوچكىچيزاين.نشدگزارشونيفتاداتفاقباشد،ناامنىىدهندهنشانكهحادثهيككشور،سراسردرروستاوشهرهزارهادهايندر 

 استمهمىچيزخيلىايندادند؛نشانواكنشوكردندعملقضيهايندررىپذيقانونونجابتبامختلفنامزدهاىانتخابات،ازبعد. 

 باشددرسمابراىهميشهبراىبايداين.ميشودشادمردمدلميشود،شيرينمردمدهنشد،رعايتقانونوقتى. 

 كنندكمكمختلفهاىدستگاهكنند،كمكهمهاست،مردممنتخبكهكسىآنبهبايد. 

 بايدهمرااينامااست؛مفيدكشوركارپيشرفتبراىقطعاًسالمكردنِاعتراضوكردنانتقادچرا،نكند؛اعتراضنكند،انتقادنگيرد،ايرادكسىنميگوئيم

 .استسختاجرائىكاركهداشتتوجه

 نگاهمطلقنبايدزمينهايندراماندارد؛ايرادىنايميگويد،هممردمبهبيند،مىراموجوداشكاالتميكند،عرضهمردمبهراخودكهكسىاستبديهى

.شودگفتههممنفىنقاطشود،گفتهبايدهممثبتنقاطكرد؛فكروكرد

 دست ديدار در بيانات

 برگزارى اندركاران

 93/39/9029  انتخابات
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 مسئله هسته ای

 رأسدروجهانى،ىجامعهميگذارندبدروغوبغلطراخودشاناسمواستخواهزيادهوزورگومعدودِكشورچنددرمنحصرعمدتاًكهمامخالفىبههج

 .شودحلايراناىهستهموضوعنميخواهندكهاستايناينهاىمسئلهصهيونيستهايند،هماصلىمحركاست،آمريكاآنها

 اينكهكردقبولكرد؛امضاءاىهستهآژانسكردند،امضاءرفتيم،پيشحلىلحظهتابارها.ميشدحلبراحتىاىهستهموضوعنبود،هاآنلجبازىاگر

.وسطدآوردنكردند،مطرحراجديدچيزيكبالفاصلههاآمريكائى.ميكردپيداپايانبايدكشوراىهستهىپرونده،شدهبرطرفداشته،وجودكهاشكاالتى

 .شودتمامقضيهنميخواهند

 قانونىهماى،هستهىقضيهدراسالمىجمهورى برفشاربراىكهاستاىنقطهيكاينمنتهااست؛كردهعملمنطقىاستداللى،لحاظازوشفاف،

.نندميكمطرحفشاربراىراديگرىىقضيهيكنباشد،همايناگر.انددانستهمناسبراايناسالمىجمهورى

 ديدار در بيانات

ای  هسته دانشمندان

30/99/9023 
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 یجزئيات تکميل

  31ریزی دشمن برای انتخابات  اهداف برنامه

 .نيفتد اتفاق انتخابات يا -9

 .شود اجهمو مردم اعتنائى بى و كم اقبال با انتخابات اي -9

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

 .كنند اعمال كشور در را خودشان شوم مقاصد

  31نکات اساسی انتخابات 

 .حضور پرشور مردم برخالف خواست دشمنان -9

 .بدون ناامنی هم با شوراها و جمهورى رياستبرگزاری انتخابات  -9

 .و تبريک به رئيس جمهور منتخب مختلف زدهاىنام پذيرى قانون و نجابت -0

 

 مختصات مسئله هسته ای ایران 

 و زورگو معدودِ كشور چند در منحصر ما مخالف ى جبهه -9

 .جهانى ى جامعه نه است خواه زياده

 .موضوع مانع حل ها و تحريک صهيونيست ها آمريكائی لجبازى -9

عملكرد قانونی، شفاف و منطقی جمهوری اسالمی در اين  -0

 .ئلهسم

ای برای تهديد، فشار و خسته كردن  قضيه هسته ای نقطه -0

 جمهوری اسالمی. 

 معنای حضور مردم در انتخابات 

 .مندند عالقه كشور سرنوشت همردم ب -9

 متون و اركان جزو انتخابات اين كه اسالمى، جمهورى نظام همردم ب -9

 .مندند عالقه است، آن

 ناظر چه مجرى، چه - انتخابات ى برگزاركننده دستگاههاى به مردم -0

 .دارند داعتما -

 اميدوارند. كشور  پيشرونده مستمرِ حركتمردم به  -0

 

  31ریزی دشمن برای انتخابات  اهداف برنامه

 .نيفتد اتفاق انتخابات يا -9

 .شود مواجه مردم اعتنائى بى و كم اقبال با انتخابات اي -9

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

 .كنند اعمال كشور در را خودشان شوم مقاصد


