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 مرور سریع 
 رهبر معظم انقالب اسالمی بيانات

 91/40/9911تا  91/40/9911ماه مبارک رمضان  در

 جمالت طالیی موضوعات اصلی

یا  پيشنهاد بيانات

مرتبط برای پيام 

 مطالعه بيشتر

 سبک زندگی قرآنی

 دادن قرار قرآن با منطبق را زندگى سبك است؛ قرآنى خالقا به تخلق باالتر، مسئلهى است، قرآن حرمت از پاسداشتن و ظاهرى احترام مسئله، يك. 

 (91/40/9911) .ميگيرد الهى هدايت از ميگيرد، قرآن از را معيار كه است ملتى و امت آن مسلم و مؤمن امت 

 تشكيل در ارتباطاتشان، در شان، زندگى مسائل در اعمالشان، در رفتارشان، در دنيا، از بخش فالن مردم ،مادى مردم غربى، كشورهاى مردم حاال اينكه 

 (91/40/9911) .است خطا اين كنيم، عمل اينجور بايد هم ما ميكنند، عمل اينجور خانواده،

 انس محفل در بيانات

 13/40/3133قرآن  با

 دهم و نهم دولت

 .(19/40/9911) اين دولت بحمداهلل توانست شعارهاى انقالب را سر دست بگيرد و به آنها افتخار كند و آنها را در جامعه مطرح كند 

 ى ضدانقالب در طول تاريخ اين بوده است كه سعى كنند ارزشهاى انقالب را كمرنگ كنند. به اينجا هم محدود نميشود؛ اول  يكى از كارهاى مهم جبهه

 (19/40/9911) ه ضدارزش ميكنند.ارزشها را كمرنگ ميكنند، بتدريج آنها را محو ميكنند؛ اگر ميدان پيدا كنند، آنها را تبديل ب

 (19/40/9911) ى امام، لبّ ارزشهاى مورد نظر امام است. ى امام مراجعه كنند. وصيتنامه من هميشه به مسئولين توصيه ميكردم كه به وصيتنامه 

 (19/40/9911) ى خدمت را رها نكنيد. كارى كه بايد بر آن همت بگماريد، اين است كه رشته 

بر انقالب در بيانات ره

دیدار هيئت دولت 

2/6/3133 

 معتبر قرائت

 (ره)خمينی امام

 كه نيست متشابهات است؛ محكمات است، بيّنات گذاشت، باقى ما ميان در خود هاى نوشته از خود، هاى گفته از خود، اظهارات از بزرگوار امام كه آنچه 

 (19/40/9911) .نفهمد را آنها كسى

 تغيير قابل نيست، تحريف قابل ارزشها اين كه لذاست. است گذاشته زنده گذاشته، باقى امام را اينها است؛ امام نظر مورد ارزشهاى لبّ امام، ى وصيتنامه 

  (19/40/9911) .نيست

 هاى جهتگيرى ايشان، مطهر مرقد در( عليه تعالى اهلل رضوان) بزرگوار امام رحلت سالگرد در امسال خردادِ چهاردهم روز در بنده. است مهم ها جهتگيرى 

 در جهتگيرى خارجى، سياست در جهتگيرى داخلى، سياست در جهتگيرى. دادم شرح - است حجت و معتبر ما براى كه - امام قرائت اساس بر را انقالب

 (94/40/9911) .است( عليه تعالى اهلل رضوان) امام نصوص و امام بيانات به مستند اينها گفتم؛ مفصالً را اقتصاد ى عرصه در جهتگيرى فرهنگ، ى عرصه

 مراسم در بيانات

 چهارمين و بيست

 حضرت رحلت سالروز

خمينی  امام

30/41/3132 
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علم و اقتصاد؛ 

های امروز  اولویت

 کشور

 اين به و دهيم ادامه را راه اين ميخواهيم اگر ما. است اين كار اساس بخشيد؛ استحكام را قدرت درونى ساخت بايد آرمانى، هدفهاى سمت به پيشرفت در 

 به را توكل و صبر و كنيم ايستادگى ها معارضه اين مقابل در و برويم پيش و بدوزيم آرمانها اين به چشم و كنيم دنبال را هدفها اين و كنيم حركت سمت

 (94/40/9911) .ببخشيم استحكام و كنيم تقويت كشور درون در را ملى قدرت ساخت بايد بگيريم، كار

 كه كسانى كشور، سياستگذاران كشور، كالن مسئوالن .است علم ى مسئله و اقتصاد ى مسئله من نظر به دارد اولويت كشور براى حاضر حال در كه آنچه 

 (94/40/9911) .كنند توجه بايد پيشرفت براى لىاص ى نقطه دو اين به دارند، عهده به كشور در را اساسى امور ى اداره

 كنيم حفظ همچنان را پيشرفت سرعت اين بايد برسيم، جهانى دانش مقدم خطوط به بخواهيم اگر؛ بوده خوب خيلى ما علمى حركت گذشته، سال ده در. 

(94/40/9911) 

 الگوى با پيشرفت پيشرفت، از ما مراد كه باشيم داشته توجه ميدانيم، كشور عمومى پيشرفت الزم شرط را علمى پيشرفت و هستيم پيشرفت دنبال اگر ما 

 (91/41/9911) .است اسالمى - ايرانى پيشرفت وىالگ كردن دنبال اسالمى، جمهورى نظام قطعى كار دستور. نيست غربى

 دیدار در بيانات

 و جمهوری رئيس

دولت  هيئت اعضای

46/46/3134 

نسبت جوانان با 

اهی و  آرمانخو

 بينی واقع

 .(40/41/9911) هر كسى كه در پى تحقق آرمانها است، بايد نقش جوانها را جدى بگيرد؛ و بدانيد بنده نقش جوانها را جدى ميگيرم 

 مدتند، اما جزو آرمانهايند. ها اهداف كوتاه ترند، بعضى تر و نهائى ضى از اينها اهداف غائىاى است، مراتب مختلفى هم دارد؛ بع آرمانهاى نظام يك منظومه 

 (40/41/9911) ى يك و جزو برترين آرمانها است. ى عادالنه و عادل و پيشرفته و معنوى يك آرمان است؛ جزو آرمانهاى درجه جامعه 

 ى واقعيتها، به خيالپردازى و توهّم خواهد انجاميد. وقتى شما دنبال يك مقصودى، يك آرمانى حركت ميكنيد، واقعيتهاى اطراف  آرمانگرائى بدون مالحظه

 (40/41/9911) ريزى كنيد. خودتان را بايد بسنجيد و بر طبق آن واقعيتها برنامه

 ى مورد نظر خودشان رسيدند، از دنبال كردن آرمانها دست ميكشند؛ اين ها هستند كه اگر چنانچه جريان كار بر وفق مرادشان پيش آمد و به نقطهبعضى

 چار يأس و انفعال و شكست ميشوند؛ اين هم غلط است. آيد، بر طبق خواست و بر وفق مراد آنها نبود، دخطا است. بعضی هم بعكس؛ اگر آنچه كه پيش مى

 (40/41/9911) بينانه.بستى وجود ندارد در آرمانخواهىِ صحيح و واقعاصالً بن هر دو غلط است.

بیانات در دیدار 

 دانشجویان

۶۱/۵۰/۶۹۳۶ 

 رابطه

 و مداری تکليف

 گرایی نتيجه

 ى مطلوب، بر طبق تكليف عمل كند؛ برخالف تكليف عمل نكند، ضدتكليف عمل  گرائى معنايش اين است كه انسان در راه رسيدن به نتيجه حتماً تكليف

 (40/41/9911) نكند، كار نامشروع انجام ندهد.

 ند، اگر مگر ميشود گفت كه ما دنبال نتيجه نيستيم؟ يعنى نتيجه هر چه شد، شد؟ نه. البته آن كسى كه براى رسيدن به نتيجه، برطبق تكليف عمل ميك

 (40/41/9911) د.ى مطلوب خود نرسيد، احساس پشيمانى نميكن يك وقتى هم به نتيجه

 آيد، چگونه قابل تحقق است؛ براى رسيدن به  تيجه چگونه به دست مىگرائى هيچ منافاتى ندارد با دنبال نتيجه بودن، و انسان نگاه كند ببيند اين ن تكليف

 (40/41/9911) ريزى كند. آن نتيجه، بر طبق راههاى مشروع و ميسّر، برنامه

بیانات در دیدار 

اعضای مجلس 

خبرگان رهبری 

۶۰/۵۰/۶۹۱۱ 
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هایی به  توصيه

و  جمهور رئيس

 هيئت دولت جدید

 (91/41/9911) .شود دنبال جديت با بايد كه است؛ علمى مسائل و اقتصادى مسائل اول، ى درجه در ملى؛ اقتدار درونى ساخت استحكام به بپردازيم بايد ما 

 باشيم الهى تكليف انجام دنبال و الهى رضاى دنبال كه است اين موفقيت راه. ميخواهد چه ما از اسالم ببينيم است؛ اسالم راه همان وسط، راه. 

(91/41/9911) 

 هستند اسالمى جمهورى نظام در اى شده آزموده فرد يك هستند؛ مختلف بخشهاى در اسالمى نظام به قديمى خدمتگزار عناصر جزو روحانى آقاى نابج. 

(91/41/9911)  

 دیدار در بيانات

  نظام مسئوالن

14/40/3132 

مصر  در اخير حوادث

 اسالمی  منطقهو 

 اى جز آنچه كه در مذاكرات قبلى پيش آمد، نخواهد  باز مجدداً مذاكراتى بين دولت خودگردان فلسطين و صهيونيستها شروع شده است كه مطمئناً نتيجه

 ها از حقوق خودشان، و تشويق متجاوز به تجاوز بيشتر، و سركوب كردن مبارزات بحق مردم فلسطين. شينى فلسطينىن داشت؛ كه عبارت است از عقب

(91/41/9911) 

 روز تقويت پيدا ميكند؛ و اين فاجعه است. كه دارد ميشود، روزبه ما از آنچه كه در مصر ميگذرد، نگرانيم. گمان وقوع جنگ داخلى در مصر، با كارهائى 

(91/41/9911) 

 اند،  ساالرى و آراء مردم بر سر كار آمده است. چون ابرقدرتها و نيروهاى مرتجع منطقه از اين وضع ناراضى در عراق، يك دولتى، يك حكومتى با موازين مردم

 (91/41/9911) رود.ميخواهند نگذارند آب خوش از گلوى مردم عراق پائين ب

 اند با خشنودى اين وضعيت را تماشا ميكنند و احساس راحتى و آسايش ميكنند. آيا اين  ى اين قضايا، رژيم صهيونيستى و غاصبان اسرائيل نشسته در همه

 (91/41/9911) روا است؟

بيانات در اجالس 

جهانی علما و بيدارى 

 43/42/3132   اسالمى

 و خدا به ایمان

کلمه؛ عوامل  اتحاد 

 قدرت کشور

 آنها اختيار در و خدمت در دين بركت به كه وحدتى و انسجام و اتحاد ى روحيه با ايمان، ى روحيه با الهى، ى هقو و حول به پروردگار، فضل به ايران ملت 

 (91/41/9911) .ندارد اثر ها توطئه اين اينجا در كردند، ديگر كشورهاى در كه اى توطئه. كنند طى را راه اين اند توانسته است،

 است اين دارند، مردم ميان در اى كلمه نفوذ ى منطقه كه آنهائى به دينى، برجستگان و برگزيدگان به سياسى، نخبگان به كشور، مسئوالن به ام توصيه من :

 (91/41/9911) .كنند تكيه ايران ملت باارزش انسجامِ و اتحاد اين روى بر ميتوانند، كه آنجا تا

 ملت و بدهد؛ آنها به مقاومت قدرت دارد؛ نگه خودشان پاى روى را ملتها را، كشورها ميتواند كه است چيز دو اين كلمه؛ اتحاد و دين اتحاد، و خدا به ايمان 

 (91/41/9911) .است برخوردار دو اين از بحمداهلل ايران

 دیدار در بيانات

 و نظام مسئوالن

 كنفرانس ميهمانان

اسالمی  وحدت

34/33/3133 
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 یجزئيات تکميل

 واقعيتهای امروز کشور

 جغرافيائىخوب  موقعيت -3

 نظير علمی پرافتخار و ميراث كم تاریخ كهن، تمدنى هاى ریشه -2

ی باال در دنيا از لحاظ منابع و استعداد  و رتبه چشمگير طبيعى ثروتهاى -1

 انسانی

ضربه خوردن از استبداد داخلی و تهاجم بيرونی در طول دو سه قرن  -0

 اخير

وطيت، نهضت ملی و انقالب بيداری ملی در كشور در سه مقطع: مشر -5

 اسالمی

های گوناگون: علمی، سياست داخلی،  ی پيشرفت در عرصه تجربه -6

 سياست خارجی، سازندگی و فرهنگی

 معاند دشمن ى جبهه یك مواجهه با -7

 برخی از آرمانهای کالن و 

 خُرد نظام اسالمی

 پيشرفته و معنوى ،عادل ،ى عادالنه جامعه -3

 اقتصاد مقاومتی -2

 ت در جامعهسالم -1

 صنعت برتر -0

 كشاورزى برتر -5

 تجارت پر رونق -6

 علم پيشرو -7

 نفوذ فرهنگى در جهان -8

 ى سياسى سلطه در عالم نفوذ سياسى در جهان و در منظومه -3

 رسيدن به عدالت اجتماعى -34

 این سخن قرآن است

 الَّذینَ مَثَلُ یَأتِكُم وَلَمّا الجَنَّةَ تَدخُلُوا أَن حَسِبتُم أَم» 

 ٰحَتّى وَزُلزِلوا وَالضَّرّاءُ البَأساءُ مَسَّتهُمُ ۖ قَبلِكُم مِن واخَلَ

 إِنَّ أَال ۗ اللَّهِ نَصرُ ٰمَتى مَعَهُ آمَنوا وَالَّذینَ الرَّسولُ یَقولَ

 «قَریبٌ اللَّهِ نَصرَ
 190 -البقرة

 سال، چند و سى این در ما. ميشدند مأیوس كشور ى آینده از مقاطعى، در كه بودند بسيارى

 كمك به باور ضعف دچار یا بودند، بين نزدیك یا كه افرادى بودند داریم؛ متعددى هاى تجربه

 یقول حتّى زلزلوا و» مواقعى، یك در نداشتند؛ الهى ى وعده به ظن حسن یا بودند، الهى

 همان در است؛ آمده پيش هم تاریخ طول ؛ در«اهلل نصر متى معه ءامنوا الّذین و الرّسول

 .است كرده كمك متعال خداى مواقع،
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 های رهبری به  توصيه

 رئيس جمهور جدید

استفاده از ظرفيتهای كشور، كم  -3

كردن مشكالت مردم و رساندن 

 كشور به اهداف خود

بدون ، انجام كارها با صبر -2

شتابزدگی و با گامهای محكم و 

 مطمئن

پرداختن به استحكام ساخت  -1

 یدرونی اقتدار مل

با جدیت دنبال كردن مسائل  -0

اقتصادی و علمی به عنوان 

 های كشور اولویت

دنبال كردن اهداف واالی  -5

ی  جمهوری اسالمی در زمينه

المللی با  مسائل سياسی و بين

 آميز و عاقالنه برخوردِ حكمت

 تكليف انجام و الهى رضاى دنبال -6

 بودن به عنوان راه موفقيت الهى

 م،اسال مبانى به ایبندىپ -7

 و رهنمودهاو  اسالمى ارزشهاى

 امام خمينی)ره( روشن خطوط

همكاری با سایر قوا برای حل  -8

 مشكالت كشور

 واقعيتهای پيشرفت علم در ایران

 

 علمى رشدشانزده برابر شدن  -3

 اخير سال دوازده حدود در كشور

ی پيشرفت علم برابر سيزدهرشد  -2

به  دنيا متوسط در ایران نسبت به

 رسانى اطالع ههاىپایگاقضاوت 

 دنيا رسمى

 چهارم ى رتبه یابی ایران به دست -1

با حفظ روند پيشرفت   دنيا علمى

 پایگاههاىفعلی به قضاوت 

 دنيا رسمى رسانى اطالع

ی برابر پنج و بيست رشد  حدود -0

 و صد تعداد دانشجویان كشور از

 چهاربه  دانشجو هزار هفتاد

  ميليون

 رشد تعداد اساتيد دانشگاه از  -5

 دانشيار ،استادیار، استاد هزار پنج

 معلم هزار شصت حدودبه  معلم و

 دانشگاهى

 پراستناد علمى مقاالتافزایش  -6

  ایرانى محققين

 

 مطالبات رهبری از دانشگاهها

 در جهت 

 حفظ و تقویت حرکت علمی کشور 

ی  كارِ با آگاهی و بصيرت در زمينه -3

دیپلماسی علمی و توجه به 

 ن در این موضوعریزی دشم برنامه

 و علم گفتمان» تقویت و حفظ -2

 گفتمان» و «علمى پيشرفت

 دانشگاه در «كشور عمومى پيشرفت

و مراقبت نسبت به نرفتن فضای 

 دانشگاه به سوی مسائل پوچ

و  دانشگاه در علمى نوآورى بر اصرار -1

 در علمى پيشرفتهاى گرفتن قرار

 كشور نيازهاى خدمت

 تتحقيقا خوردن گره بر اصرار -0

 تجارت و صنعت با دانشگاهى

 در سازنده رقابت ایجاد بر اصرار -5

 نوآورى

 به اهتمام با همراه كمّى گسترش -6

 ریزی و برنامه كيفى گسترش

 كشوردانشگاهى  مدیریت دستگاه

 یكيفارتقای سطح  براى

 تر یِ با سطح كيفی پائيندانشگاهها


