
 
 

 مرور سریع 
 12/06/1394 رهبري خبرگان مجلس اعضاي و رئیس دیدار در رهبر انقالب بیانات

 جمالت طالیی موضوعات اصلی
پیشنهاد براي 
 مطالعه بیشتر

اهمیت مجلس 
 خبرگان

�.است ایمان هاينشانه از الهی يسکینه انزال این چون باشد؛ الهی يسکینه انزال این تمام و تام مظهر میتواند خبرگان مجلس�•
 طبیعی طوربه انسانها روح در مختلف، وضـعیّتهاي ها،دشـمنی گوناگون، خبرهاي گوناگون، حوادث اسـت؛ تالطم مقابل در آرامش هم سـکینه معناي�•

�.میکند ایجاد تالطم
 مظهر� است. رهبري انتخاب هم دوّم انتخاب�،میکنند معیّن را خودشـان معتمدین که مردم يوسـیلهبه انتخاب یکی: مجلس این در مهم انتخابات دو�•

�است. مجلس این واقع در تمام و تام و کامل طوربه اسالمی ساالريمردم
ــایلی و ابزار این. کنند پیدا تحقّق زندگی واقعیّت در باید بمانند؛ باقی اذهان در فقط که اندنیامده الهی ادیان�•  لسمج ابزار، این اینجا دارد؛ الزم وس

� .را اسالم حاکمیّت و را خدا دین حاکمیّت و را الهی احکام اجراي و را الهی ارزشهاي حاکمیّت میکند تضمین طریق این از که است خبرگان
 مؤمنین دلهاي در آرامش و سکینه موجب این میدهد، نشان را خود آگاهی و خود فکري استقالل و خود آمادگی و میشـود تشـکیل مجلس این وقتی�•

 .جامعه داخل به مجلس این از میشود سَرریز الهی، يسکینه این واقع در میشود؛

 دیدار در بیانات

 مجلس اعضاي

 خبرگان

09/06/1385 

منظومه فکري 
 اسالمی انقالب

�.بشود نباید سلطه نظام تحمیلی هايکلیشه اسیر باشد داشته فکري استقالل بایستی خبرگان مجلس�•
�.بگیرند کاربه و بفهمند را مفاهیم این آنها معناي طبق همه، مایلند و میکنند معنا و میکنند کاريدست یا جعل یا را مفاهیمی طلبانهسلطه رویکرد با�•
�.کرد عرضه دنیا به را نو فکري يمنظومه یک که بود این کرد، ایجاد دنیا در زلزله انقالب این اینکه علّت و انقالب این اهمّیّت�•
 قدرتها يسلطه از آزاديِ امّا است، سکّه روي یک فردي آزاديِ یعنی است آزادي از بخشی استقالل ،»اسالمی جمهوري آزادي، استقالل،« معروف شعار�•

�است. سکّه دیگر روي هاابرقدرت و
� .کرده پیدا را خودباوري این ما ملّت امروز که میکند پیدا خودباوري ملّت که است این فکري، هاينگاه این ينتیجه�•
 تحقّق اسالمی جمهوري براي[پیشرفت مادي و معنوي]  آینده این که است این براي اسالمی، جمهوري با يمواجهه در میشود امروز که تالشی يهمه�•

  .نکند پیدا

 دیدار در بیانات

 مجلس اعضاى

 رهبرى  خبرگان

21/12/1393 
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شناخت نقشه لزوم 
 دشمن

� .باشد جمع همه حواسشان کند؛ کارچه میخواهد دشمن بدانند همه و کنند کار همه کنند، کوشش همه کنند، تالش همه باید�•
 یاناًاح حرفی کلمه یک ،امري یک در دشمن مدّتکوتاه مساعدت یک احیاناً با دشمن، لبخند با چیست؛ دشمن هدف که بدانند کشور مسئولین يهمه�•

�نخوریم. فریب ما حرفها این به آورد، زبان بر اسالمی جمهوري نفع به
 هیئت سرِ پشت و اسـت مصـداقش ترینبزرگ آمریکا اسـت؛ روشـنی مصـادیق داراي و اسـت واقعی امر یک نیسـت؛ موهوم امر یک جهانی اسـتکبار�•

 هستند. صهیونیست غالباً خوارِجهان دارانِسرمایه و هاکارتل و هاتراست و هاکمپانی آمریکا، يحاکمه

 دیدار در بیانات

 و جمهوررئیس

 هیأت اعضاى

 دولت

04/06/1394 

مسائل مربوط به 
 برجام

�. بشود وارد مجلس باید بداریم؛ برکنار قضیّه این از را مجلس که نیست مصلحت ما نظر به که امکرده عرض را این هم جمهور رئیس آقاى به�•
 .دیگرى نحوبه یا باشد، رد یا تصویب نحوبه باشد؟ جورىچه گیرىتصمیم نوع. بکند عمل جورىچه که مجلس به ندارم اىتوصیه هیچ بنده �•

 

مسائل مربوط به 
 بعد از برجام

 کردیم، رهمذاک اینکه شد؛ خواهد حفظ تحریمها چهارچوب که میگویندبشود.  روشن حرفها این تکلیف باید میزنند؛ حرف بد خیلی آمریکایی مسئولین�•
�ندارد. وجود ايمعامله نشود، برداشته تحریمها است بنا اگر بشود؛ برداشته تحریمها که بود این براي دادیم، امتیازاتی آمدیم، کوتاه موارد از بعضی در

 هم ما پس بخ میکنند، تعلیق آنها اگر نداریم؛ تحریم تعلیق نداریم، تحریم توقّف. نبوده این ما يمســئله میشــود؛ متوقّف یا تعلیق تحریمها میگویند�•
�است. اروپایى دولتهاى دست یا آمریکا دولت خود دست که چیزهایى .است تحریمها لغو] منظور[ بنابراین میکنیم، تعلیق اینجا

 زامرو. کرده فرق دنیا! عقبند قرن دو واقعاً تاریخ، از و دنیا از یعنی میزنند؛ حرف نوزدهم قرن هايانگلیســی مثل آمریکا يحاکمه هیئت يمجموعه در�•
�است. اسالمی جمهوري طرف، هم بعد ندارند؛ را کاري چنین یک يعُرضه ندارند، ايتوانایی چنین ندارند، قدرتی چنین هاابرقدرت

 ورعب اسالمی ارزشهاي از یعنی متفاوت،! بدهد انجام متفاوت کاري اسالمی، جمهوري دولت یا اسالمی جمهوري مسـئولین که داریم انتظار ما میگویند�•
�.افتدنمی اتّفاقی چنین است؛ این آنها نظر از متفاوت معناي دادن؛ دست از را اسالمی احکام به پایبندي یعنی کردن،

 نیدک تالش هم خارج در ندهید؛ آمریکا به مطلقاً داخل در را طلبىفرصت این ىاجازه که است این گوناگون مسئولیّتهاى در و دولت در دوستانمان به�•
� .نگیرد قرار آمریکا اختیار در فرصتها این که

�کنند. تهیّه اقتصادي مقاومت سیاستهاي تحقّق براي کاربردي و عملیّاتی جامعِ يبرنامه یک که کردیم خواهش دولت در برادرانمان از ما�•
، فرهنگی اقتصادي، کار يآماده یعنی نیست؛ جنگ يآماده معناي به کاربهآماده. باشند کاربهآماده کشور سـرتاسـر در معتقد و اصـیل مؤمن، نیروهاي�•

 است. راست اشوعده متعال خداي است؛ راست هم الهی يوعده و�.باشیم آماده باید همه ما باشند، سیاسی
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واژگان کلیدي

بیانات در دیدار رئیس
و اعضاي مجلس 
خبرگان رهبري 

1394/06/12

سکینه 
الهی استقالل 

فکري

ادبیات 
نظام سلطه

منظومه 
فکري 
اسالم

آزادي 

پیشرفت 
ایران 
اسالمی

نقشه 
برجامدشمن

تحریم

آینده 
انقالب 
اسالمی

اقتصاد 
مقاومتی

نیروهاي 
مؤمن

وعده الهی
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 برخی مصادیق جعل مفاهیم توسط نظام سلطه            
 کارهایی که تروریسم و ضدحقوق بشر معنا میکنند: و حمایت از حقوق بشر معنا میکنند: کارهایی که ضدتروریست

 دفاع نیروهاي مقاومت در فلسطین و لبنان در مقابل اشغالگر ها و مدارس و بیمارستانهاشش ماه بمباران یمن و کوبیدن خانه

 بحرین یک رأي داشته باشدهر نفر در داخل کشور  ها در غزه و غیر غزهحمله به مناطق فلسطینی

 مجازات مجرمی که اعتراف به جرم کرده و میکند ايترور دانشمندان هسته

 یجزئیات تکمیل

 خصوصیات پیشرفت براي آینده ایران اسالمی 
 داراي شاخصهاي پیشرفت مادي، مانند علم و صنعت پیشرفته�-1

 میلیونی 200یا  150داراي جمعیت �-2

 دوري از سلطه، زورگویی و تحمیل حرف خود به دیگران�-3

 دوري از تعدي و تجاوز به دیگران�-4

 کمک به مظلومین�-5

 ایستادگی در مقابل حرفهاي زورگوهاي دنیا�-6

 افزایی ملیبرخوردار از برادري، وحدت ملی و  هم�-7

 برخوردار از معنویت و متکی به خداي متعال�-8

 برخوردار از سبک زندگی اسالمی�-9

 ذاکر هللا، شاکر هللا، عابد هللا، ساجد هللا؛ و تسلیم در برابر احکام الهی�-10

 اسالمی شوراي مجلس در برجام بررسی مسئله برجام

  از پس مسائل

 برجام

 آن قبال در دولت گیريموضع و هاتحریم يدرباره هاآمریکایی اظهارات

 هم ما اقدامات کنند تعلیق را آنها هاتحریم برداشتن جاي به  اگر

 اساسی نه بود خواهد تعلیقی

 ایران رفتار تغییر بر مبنی آمریکا انتظار نشدن برآورده

 مقاومتی اقتصاد براي دولت ریزيبرنامه

 دشمن گیريجهت با مقابله براي مؤمن نیروهاي آمادگی

 اجزاء منظومه فکري اسالم
 نفی ظلم، استکبار و استبداد�-1

 ملی عزت ملتها و عزت�-2

 عزت اسالمی در کشورهاي اسالمی�-3

 استغناء ملتها از تکیه به دیگران و آویزان قدرتها بودن�-4

 استقالل همه جانبه: استقالل فکري، سیاسی و اقتصادي�-5
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