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 مرور سریع 
 ۲۰/۱۲/۱۳۹۴ رهبری خبرگانمجلس  اعضای دیدار در انقالب رهبر بيانات

 جمالت طالیی موضوعات اصلی
پيشنهاد برای 

 مطالعه بيشتر

 پرهيز از مسائل

ذکر  درافكن  اختالف

  زهرا مناقب حضرت

 نشود مطرح افکن اختالف مسائل بزرگوار، آن شهادت ذکر بزرگوار، آن مناقب ذکر مناسبت به فاطمیّه، ایّام در بشود توجّه. 

 میدهندد  شهید میدهند، کشته و میجنگند بیت اهل حرم از دفاع در دارند ما همراه و ما با که داریم را کسانی سنّت اهل برادران از خود، کنار در امروز ما .

 بشود؟ دور ما از که کنیم کاری باید ما را این برنجانیم؟ باید ما را این

در دیدار بیانات 

 - جمعی از مداحان 

1393/01/31 

اهلل واعظ  یادی از آیت

اهلل  طبسی و آیت

خزعلی دو عضو فقيد 

 دوره چهارم خبرگان

 گذاشدت  کنار را مالحظات ی همه ۸۸ ی فتنه در .کرد ظاهر واضحی طور به را خودش انقالبی جایگاه مواقع، ترین حسّاس در ]مرحوم آقای طبسی[ ایشان 

 .نگرفت خود به اشرافی وضع نداد، توسعه را خودش زندگی... او  گذاشت. کنار را اینها مانند و ها رودربایستی و رفاقتها میدان؛ وسط آمد و

 [.ایستادند] شجاعت و صراحت با بود، منتسبان و نزدیکان بحث که آنجایی. ایستادند انقالب پای دادند؛  دشوار بسیار از امتحانی خزعلی آقای مرحوم 

پیام تسلیت در پی 

اهلل واعظ  درگذشت آیت

 1394/12/14 - طبسی

پیام تسلیت در پی  

   اهلل خزعلی رحلت آیت

1394/06/25 

نكاتی درباره 

هفتم  انتخابات

 ۹۴اسفند 

 درصدد  چهدل  به مردم شرکت آمار وقت هیچ اخیر سال ده این در آمریکا در  است باالیی درصد درصد، 62. درخشیدند خوش ]درانتخابات[ حقیقتاً ردمم 

 .دادند نشان اسالمی نظام به را خودشان اعتماد کلمه واقعی معنای به مردم است؛ معنادار خیلی مردمی، حضور این. نرسید

 مندد  بهدره  آنهدا  حضدور  از خبرگدان  مجلد  . نمیکندد  پیددا  اینها شخصیّت به مِساسی هیچ نیاوردنشان، و آوردن رأی اینها که هستند ما بزرگان از بعضی 

 وزاندت  مجل  باشند، داشته حضور خبرگان مجل  در وقتی مصباح، آقای جناب یا یزدی آقای جناب امثال. خبرگان مجل  در حضور از آنها نه میشود،

 .است خسارت اینها نبودن خبرگان مجل  برای بله،. نمیزند ضرری گونه هیچ اینها به خبرگان، مجل  در اینها نبودن. میکند پیدا بیشتری

 از نظام و حکومت بین کنند درست ای دوقطبی یک میخواهند میکنند؛ دنبال دارند ما دشمنان که است چیزی آن مقابل ی نقطه درست این حضور مردم 

 .نیست جوری این نخیر، که دادند نشان میدان در آمدند مردم طرف؛ یک از مردم و طرف یک

 مرکدز  این را؛ نگهبان شورای بکنیم تخریب نباید...  افراد گونه این از دارم گله حقیقتاً بنده نگهبان؛ شورای به میکنند متوجّه را اشکاالت از برخیها  بعضی 

 .است انقالبی غیر و قانونی غیر شرعی، غیر اسالمی، غیر کار یک حقیقتاً نگهبان شورای علیه کردن پراکنی لجن. بکنیم تخریب نبایستی را قانونی اساسی

پیام به مناسبت  

حضور پرشکوه 

مردم در انتخابات 

مجل  شورای 

اسالمی و مجل  

 - خبرگان رهبری

1394/12/09 

وظایف مجلس 

 خبرگان رهبری

 بکند. عمل انقالبی و کند فکر انقالبی باید بماند؛ انقالبی باید خبرگان مجل  که بود خواهد این کلمه یک آن بکنم، عرض کلمه یک در بخواهم اگر نم   

 رهبدر  اسدت  بندا  کده  وقتدی  آن نیست؛ کمی احتمال آزمایش، این به بشود مبتالدوره  این اینکه احتمال. بکنید را خدا ی مالحظه آینده، رهبر انتخاب در 

 بشود. انتخاب رهبر اساس این بر بگیرند؛ نظر در را کشور نیاز و را وظایف را خدا بگذارند؛ کنار را ها رودربایستی و مالحظات بشود، انتخاب

در دیدار بیانات 

اعضای مجل  

 - خبرگان

13۸5/06/09 
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وظایف مجلس 

 شورای اسالمی

 االن ام؛ کرده تشویق دولت به کمک و دولت با همراهی به را مجل  همیشه مختلف، دولتهای و مختلف مجال  در متمادی سالهای طول در همیشه من 

 .است سختی کار اجرا چون اجرا؛ برای کند هموار را راه و کند کمک دولت به بایستی مجل  که است این ام عقیده هم

 و کنندد  رعایدت  کامالً بایداست  مجل  ی وظیفه قانون در که چیزهایی آن کند؛ اغماض خودش قانونی وظایف از مجل  که نیست آن این، معنای منتها 

 .ندارند منافاتی هم با اینها باشد؛ دولت با همکاری و همراهی و دولت به کمک بر بنایشان منتها نکنند آنها از اغماض

دیدار  دربیانات 

 نمایندگان مجل 

1373/03/11 

های کاری  اولویت

 دولت

 از مدا  مدراد . کدرد  خواهد پیشرفت داد، قرار مالحظه مورد را اولویّت سه این کشور اگرچنانچه. داریم اولویّتهایی ما بگیرد؛ نظر در را کشور اولویّتهای دولت 

 و کنیم وارد جن  مقداری یک بدهیم، اقتصاد به ظاهری رونق یک که است این صوری پیشرفت. است حقیقی پیشرفت نیست، صوری پیشرفت پیشرفت،

 .شد خواهد تمام کشور ضرر به نهایت در امّا کند خشنود مقداری یک را مردم العجاله علی است ممکن این ندارد، ای فایده این ، بدهیم؛ وبرقی زرق

پیام به مناسبت  

حضور مردم در 

 - انتخابات 

1394/12/09 

 نفوذ دشمن

 که میدانند نه، بشود؛ کودتا جایی یک از که نیست این برای نفوذ این! نشود اشتباه .است ها آمریکایی و استکبار جدّی ی برنامه یک کشور در نفوذ ی برنامه 

 .مردمند دوّم آماج مسئوالنند؛ نفوذ این آماجهای از یکی. است دیگر منظور دو برای نفوذ این. ندارد معنی کودتا ایران در

 فکدر  کده  بشدود  ایدن  نتیجده  وقتدی  وقدت،  آن بدهند؛ تغییر را مسئوالن محاسبات که است این هدف چیست؟ هدف چه؟ برای نفوذند؛ این آماج مسئوالن 

 بکند. مستقیم دخالت بیاید دشمن نیست الزم دیگر بگیرد، قرار دشمن مشت در مسئولین ی اراده و مسئولین

 وظدایف  شخصدی  کارهای از غیر اسالم اینکه به باور سیاسی، اسالم به باور انقالب، به باور اسالم، به باور بشود؛ عوض باید مردم باورهای. مردمند دوّم آماج 

 .کنند عوض را استقالل به باور[ میخواهند] دارد؛ هم سازی تمدّن و سازی جامعه و حکومت دارد، هم عمومی

 تبلیغدات  در. ایم دیده صدمه غرب از ما! آقایان. کنند فراموش را غرب خیانتهای که است این میگیرد قرار هدف مردم باورهای در نفوذ که چیزهایی از یکی 

. مخالفندد  آمریکا با چرا مخالفند، غرب با - آورند می بالخصوص را بنده اسم هم گاهی - ها بعضی اسالمی، جمهوری در چرا اینکه روی میکنند تکیه جهانی

 میکنیم. تعامل داریم کسی چه با بدانیم که است این مسئله[ امّا] نیستیم غرب با ارتباط مخالف ما. کرده چه ما با غرب که نکنیم فراموش باید

 دارندد  امدروز  کده هدا  همان باشدد،  غندی  و قدوی  اسدالمی  ایدران  اگر. بگذارد احترام است مجبور میگذارد؛ احترام باشد قوی و باشد غنی که کشوری به دنیا 

 .میکنند کشی منّت و ایستند می ما ی دروازه پشت آیند می همینها میکشند، وشانه شاخ

 بده  بداز  مدن  هدم  را ایدن  - نمیدانم - باشد داشته است ممکن آینده در حاال نداشته؛ ما برای تاکنون مثبتی معنای هیچ هست، االن که وآمدهایی رفت این 

 بنشدینید  کده  نددارد  ای فایدده  کاغدذ  روی باشدد؛  معلوم زمین روی باید که گفتم - داشتند حضور هم روحانی دکتر آقای - بودند آمده که رؤسایی از یکی

 حداال  تدا  ایدن  میگیدرد؛  انجدام  دارد کاری چه که باشد معلوم باید جا، فالن موافقت به کنید مشروطش و نکند پیدا تحقّق که چیزهایی یک سر کنید تفاهم

 .کند پیدا تحقّق کار این میکنند، دارند آقایان که ای گیری دنبال با شاءاهلل ان امیدواریم البتّه. نشده

بیانات در دیدار 

فرماندهان 

های  گردان

 - بسیج

1394/09/04 
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 واژگان کليدی

در    بيانات رهبر انقالب 
دیدار با اعضای مجلس 

 خبرگان رهبری

  ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ 

 انتخابات 
تخریب 
شورای 
 نگهبان

اعتماد مردم 
به نظام 
 اسالمی

اختالف  
 مذهبی

 نفوذ دشمن

مصون سازی 
 فرهنگی

اقتصاد 
 مقاومتی

رفتار  
نانجيبانه 
فتنه گران 

88 

88فتنه    

پيشرفت 
 صوری
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 جزئيات تكميلی

 سه اولویت اصلی کشور و دولت

 مقاومتی اقتصاد -1

 تداوم جهش علمی -2

 سازی فرهنگی مصون -3

 ۹۴های انتخابات هفتم اسفند  ویژگی

 مردم آزادانه حضور -1

 کامل رقابت -2

 آرامش و امنیت -3

 امانتداری و سالمت -4

 نیاوردند رأی که کسانی ی نجیبانه رفتار -5
 های نفوذ دشمن راه

 های علمی ارتباطات و راه -1

 هنریهای فرهنگی و  راه -2

 ورود افراد امنیتی به کشور -3

 های اقتصادی راه -4

 های گوناگون دیگر راه -5


