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 مرور سریع 
 رهبرى خبرگان مجلس اعضاى دیدار در بيانات

 ۵۱/۵۱/۵۹۳۱ 

 جمالت طالیی موضوعات اصلی
پيشنهاد برای 

 مطالعه بيشتر

اهميت مجلس 

 خبرگان

 دارد اىويژه جايگاهخبرگان  مجلس اسالمى، جمهورى نظام و اسالمى نظام اركان ىمجموعه در . 

 متنفّذيينِ و بزرگان و علما از همهاين اجتماع و مجلس اين اهمّيّت - جهانى مسائل ىمجموعه در چه داخلى، اوضاع در چه - آيدمى پيش كه مناسبتهايى به گاهى 

 است. دورانها اين ىجمله از كنونى دوران ما نظربه ميكند؛ پيدا اىويژه اهمّيّت اينها، مانند و مجتهدين و بالد در روحانى

 قبذا  در داشذت خواهد حرفى طبعاً اسالمى جمهورى نظام و است؛ مهمّى اوضاع است، اىپيچيده اوضاع - اروپا در چه آفريقا، در هچ آسيا، در چه - عمومى اوضاع 

 .است دوران اين در ما ىهمه مسئوليّتهاى جزو وظيفه بازيابىِ و خودنگرى و نظام، اين

 ىهمذه بنذابراين اسذت؛ هميشه از بيش جهانى معادالت در گاهى بلكه منطقه معادالت در ىاسالم جمهورى گيارى اثر هم دارد، وجود زيادى معضالت دنيا در هم 

 كذه مجلس اين اعتبار حيث به هم  علما ذاتى و شخصى ىوظيفه حيث به هم باشند؛ داشته مسائل به اساسى و مبتكرانه نگاه بايد مجلس، اين جمله از نظام اركان

 .است عهده بر وظايفى است، حكومتى نهاد يك

 

 ديدار در بيانات

 مجلس اعضای

  خبرگان

۹۰/۹۰/۵۸۳۱ 

آنچه از مسائل 

کنونی جهان به ما 

 مربوط ميشود

 سذر آسذيا در كه قدرتهايى و آسيا ىمنطقه در آفريقا، از ديگرى مناطق و آفريقا شما  ىمنطقه شد؛ منكر نميشود را اين است، اساسى تحواّلت درگير جهان امروز 

 .است تحوّ  يك حا  در دنيا دارد؛ وجود ميكنيد مالحظه اروپا در كه وضعيّتى[ يا] عالم، سنّتى قدرتهاى مقابل در ميكنند اندام عرض دنيا در و اندبرآورده

 افتدمى اتّفاق دارد چه دنيا در كه بفهميم[ بايد] ما لكن گرفت؛ خواهد انجام سا  بيست ظرف در بمُرور تحوّ  اين ولو ديد بايد را تحوّ  هاىنشانه. 

 داشذتند آرامشذى يذك كه اروپايى؛ قدرتهاى چه آمريكا، قدرت چه بودند، حاكم دنيا در كه اىسنّتى قدرتهاى همين يعنى - جهانى مسلّط ىجبهه ظاهرى آرامش 

 خذورده، همبذه امذروز - بود حاكم اينها زندگى بر بظاهر آرامشى يك و كشورهايشان داخل در اجتماعى استقرار لحاظ از ى،ارسانه لحاظ از اقتصادى، لحاظ از اينها

 .ميبيند انسان را خوردگىهمبه اين هاىنشانه

 ميدهد نشان خودش در دارد را ورشكستگى هاىنشانه امروز مستقر، اقتصاد آن آمريكا؛ هم است و اقتصادى بحران دچار اروپا هم. 

 انسذانيّت" كه است اين آن معناى است؛ شده بنا تمدّن اين ىهمه اصالةاالنسانيّه و اومانيسم اساس بر آمد؛ وجودبه انسان پاسداشت اساس بر غرب كنونى تمدّن"، 

 .اندشده شكست دچار انصافاً و حقّاً و است شدهپاما  انسانيّت غرب، تمدّنى نظام در امروز بود؛ خواهد تمدّن اين براى اساسى ىقبله و اصلى هدف و اصلى عنصر

 بركنارند غالباً ببينند؛ را گوناگون كتابهاى بخوانند، كتاب[ مثالً كه] نيستند مرتبط ميدان در فرهنگى، مسائل با ما، فرهنگى مسئولين از خيلى متأسفانه. 

 فروميريزد. دارد ديگرى از پس يكى غربى مادّى تمدّن علمى هاىپايه چون اند،خورده شكست تمدّن اين پاسداران و تمدّن اين هم هويّتى منطِق ىعرصه در 

 دنيا. در منفورند امروز و شده آشكار دنيا مردم براى ند،هست آنها ىنشاندهدست كه مستبدّى حكومتهاى و غربى دولتهاى جنايتهاى 

 معلوم ندارد؛ اسالم به ربطى نيست، اسالمى بيدارى اين نه، كه شد گيرىجبهه تعبير اين عليه عربى، ىمنطقه و آفريقا شما  ىمنطقه در اسالمى بيدارى گفتيم ما 

 دارد. اسالم به ربط كامالً چرا، كه شد

 نكرده. دور خود از را انقالبى ىروحيّه است، نگياشته كنار را انقالب است، نكشيده دست است، نشده زده انقالب از انقالب، طلوع از سا  ۵۳ تگيش با ايران ملّت 

 ديدار در بيانات

 اعضای و رئيس

 خبرگان مجلس

رهبری 

۵۱/۹۰/۵۸۰۱ 
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کارهایی که ما بر 

 عهده داریم

 ميرويم ضعف نقاط سراغ كه است اين انسان طبيعت واقعيّتها، به نگاه در معموالً. ببينيم را خودمان ىجامعه موجود واقعيّتهاى بايد. 

 دارد وجذود هم ديگرى واقعيّتهاى لكن ميكنند درشت را همينها البتّه هم هابعضى ميكنيم، مشاهده را اسالمى اهداف از برخى نيافتن تحقّق[ يا] بينيممى را گرانى 

 .ديد بايد را اينها كشور؛ اين در

 مرزبندى است؛ دشمن ىجبهه با صريح و صحيح مرزبندى ىوظيفه امروز، بخصوص باشد نظرمان مورد بايد هميشه كه ىاوظيفه. 

 مرزهذا كنيذد، مرزبنذدى نذه، دشذمنيم؛ دنيا ىهمه با ما ميگوييد شما كه نكنند مغالطه بكنيد، توجّه بكنيم؛ قطع را مانرابطه ما كه نيست اين معناى به مرزبندى 

 .هستيد كسى چه شما هستيم، كسى چه ما باشد مشخّص كه است اين مرزبندى معناى [.نشود] مخلوط

 و دينذى مرزهذاى چه كشور؛ به نميكنند خدمت اينها مردم، به نميكنند خدمت اينها ببرند، بين از يا كنند محو يا كنند گكمرن را مرز اين ميكنند سعى كه كسانى 

 .سياسى مرزهاى چه عقيدتى،

 ، جهانى ىجامعه با شدن منطبق و شدن حل و شدن جهانى عنوانبه - را ملّت يك استقال  اهمّيّت ميكنند سعى كه كسانى اين كشور؛ براى است مرزى استقال - 

 .كشور اين به نميكنند خدمتى هيچ اينها ميزنند، حرف مينويسند، مقاله كنند، كمرنگ و ببرند بين از

 يذانب صذريح زبذانِ بذه را انقذالب انفعذا  عذدم و را ايران ملّت انفعا  عدم ميزنند؛ صريح حرفِ دشمن با ىمقابله در كه كشور مسئولين از كنم تشكّر بايد واقعاً من 

 .است الزم خيلى اين ميكنند؛

 نيست مصون دشمنان دشمنى از بكند، حركتى و باشد اىايده و حرفى صاحب كه ملّتى هيچ. دارد وجود باالخره دشمنى. نشويم بيمناك اشرار دشمنى از بايد. 

 دولت يك آبرومند، دولت يك ما دشمن .است همين هم قضيّه تواقعيّ كه شده معرفى جنايت به ىآلوده و خشن بازيگر يك المللىبين سطح در آمريكا دولت امروز 

 .بدهد راه خودش به انسان بيمى يك نبايستى اينها از نيست، دارحسابحرفِ

 است ما وظائف جزو اين اتّحاد؛ حفظ ملّى، وحدت وحدت، ىمسئله. 

 اسذت؛ بزرگ است، جنايت هم آن ميكشند، را هانگناهبى كه نيست اين بزرگشان خطر فعّالند، منطقه نقاط از برخى در متأسّفانه امروز كه تكفيرى نيروهاى حضور 

 .بگيريم بايد را بدبينى اين جلوى است؛ بزرگى خطر خيلى اين ميكنند؛ بدبين هم به نسبت را سنّى و شيعه گروه دو كه است اين بزرگ خطر امّا

 است اقوام وحدت و سنّى و شيعه مياهب وحدت بخشها از يكى كه ؛[برود بين از] هست كشور بين در امروز وحدتى اين كه نگيارند. 

 است مهمّى ىمسئله فرهنگ، ىمسئله. نگرانم هم بنده داريد، نگرانى كه شد معلوم حاال هم آقايان كه است؛ فرهنگ ىمسئله هم مسئله يك. 

 كذه نهالهذايى ايذن تقويذت مؤمن، فرهنگى جناح تقويت و است انقالبى و اسالمى فرهنگ حفظ بر پيروزى، شاءاهللان نهايت در و حركت اين ايستادگى، اين اساس 

 .فرهنگ ىعرصه در است روييده

 [ را آن] بشذود كه نيست اقتصادى هاىرخنه مثل آمد، وجودبه فرهنگى ىخنهر يك چنانچه اگر كرد؛ نميشود مالحظگىبى كرد، نميشود شوخى فرهنگى مسائل با

 بود، نخواهد ترميم قابل ديگر آسانى اين به نيست، جورىاين داد؛ نقدى ىيارانه يا داد كاال سبد يا كرد جمع پو  كرد، جمع

 ميدان توى ميروند تحميلى جنگ سا  هشت ميكنند، سپر سينه خطر روز كه اندبىانقال و مؤمن جوانان اين همه؛ بدانند، همه را انقالبى و مؤمن جوانان قدر بايد. 

 بيايد در گفتمان صورت به اينها بايد بشنويد، شما بگويم بنده بشنوم، بنده بگوييد شما كه نيست ما بين دردد ِ و نصيحت فقط اينها كرديم، عرض كه مطالبى اين. 
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 یجزئيات تکميل

 جامعه ایراندر  های موجودواقعيت

 ايستادگی نظام مبتنی بر اسالم -۵

 های دينی در نسل امروز انقالبانگيزه -۱

 شمار ملیهای بیظرفيت -۸

 دشمنی دشمنان -۱

  اسالمى نظام با ىمقابله و ايران ملّت با ىمقابله از دشمن،عجز  -۱

 شديم جهادى حركت به حاضر و كرديم تكيه مردم نيروى و خدا به كه جايى هرپيروزی در  -۰

 و زير دست بوديم  اما امروز خدای متعال دست ما را قوی كرده است كم مستضعف، ما -7

 این حرف قرآن است:

 رسيد؛ پشت از فرعون لشكر مدّتى از بعد آورد، را اينها موسى جناب و آمدند بيرون مصر از و كردند حركت اسرائيلبنى كهوقتى

 لَمُدرَكون، ا نّا موسى اصحابُ قالَ  الَجمعان   َترآَءا فَلَمّا

 رفتيم؛ دست از آمد، در پدرمان [موسی گفتند: ياران] ميديدند دور از را همديگر ديگر كه رسيدند حدّى به جمعيّت دو اين كه وقتى

  سَيَهدين؛ رَبّى مَع ىَ  ا ن   كَلّا قالَ

 (!«كرد خواهد هدايت مرا بزودی است، من با پروردگارم يقيناً! نيست چنين: »گفت( موسی) ترجمه:، ۲۶عراء/ش)

 .ميكند كمك متعال خداى باشيم، كه خدا براى باشد؟ او با كه را اىبنده واميگذارد مگر متعال خداى باشيد، خدا با: است درس اين


