
 
 

پیشنهاد براي  جمالت طالیی موضوعات اصلی
 مطالعه بیشتر

 و شهادت معارف
 حادثه شهداي برکات

 تیر هفتم

 . است زمان این در اسالمی اساسی معارف بازتولید اسالمی، انقالب برکات از یکی •
 ،بهجت هست هرچه هست؛ اندوه نه هست، بیم نه راه این در که - شما و من مثل - نشـدند ملحق آنها به که کسـانی به میدهند بشـارت شـهیدان •

 .است امید و روحیّه ،نشاط ،ابتهاج
 حیحص مسیر در گرفت، قرار واقعی مسیرِ یک در انقالب مسیر شد؛ متّحد ملّت. پیوست وقوع به داشت انتظار هفتم تیر حادثه از دشـمن آنچه عکس •

 .شدند رسوا شدند، افشا ملّت دشمنان گرفت؛ قرار
 درست ايحادثه چه دیدید شـما و شـدند تهران وارد شـهید 270 این، از قبل روز چند همین. ایرانند ملّت يروحیّه تقویت حال در شـهدا هم امروز •

 .است شهدا کار این گرایی؛آرمان عشق، شوق، آمادگی، تحرّك، رکونها؛ و رکود ها،نومیدي ها،دلسردي مقابل ينقطه! هیجانی چه شوري، چه شد؛
 ودجوشخ مردمیِ انقالبیِ مؤمنِ فرهنگیِ جناح به سپرد بایستی هم را کار این که میرسد نظر به... .کردیم کاريکم انصافاً شهدایمان يمسئله روي ما •

را   باهنر هیدش و رجایی شهید ،بهشتی شهید مثل کسی، را هفتم تیر حادثه بتوانند باید جدید ابزارهاي از ياستفاده با تصویر، زبان با هنر، زبان با.. .
 .کنند معرّفی دنیا در

 و نندمیک بزك تبلیغاتی و ايرسانه آرایشیِ اقالم اقسام و انواع يوسیلهبه را خودشان که جهانی دشمنان]. دارد نیاز[ دشمن شناخت به کشـور امروز •
  .بشناسیم را آمریکا بشناسیم؛ میدهند، قرار چشم مقابل در

 موجّهی يچهره یک - است آمریکا رواندنباله از بعضی سـیاسـتهاي و آمریکایی سـیاسـتهاي که - هیوال این از میکنند سـعی امروز که کسـانی آن •
  .میکنند جنایت و خیانت دارند اینها کنند، معرّفی

ــه مواجهه خودرا آماده کند براي مواجهه؛احتیاج دارد ملت ما  • ــوارتر از آن مواجهه در میدان  در میدان این مواجهه همیش ــت، دش جنگ نظامی نیس
 جنگ نرم، فرهنگ، سیاست و زندگی اجتماعی است.

   .هندمید ما به شهدا که معنوي يروحیّه و معنوي ابتهاج از سرشار افشاگر، امیدبخش، پیام این است؛ نیازمند شهیدان پیام به امروز ایران، عزیز ملّت •
 عظمت به شهیدان نام نیستند حاضر که کسانی آن کنند، کتمان را این که کسانی آن. مدیونیم همه است؛ شـهدا هايخانواده و شـهدا مدیون ملّت، •

 .انداجنبی اینها ملّتند؛ این مصالح از بیگانگان اینها ...بشود برده

 دیدار در بیانات

 و رئیس

 يقوه مسئوالن

  قضائیه
07/04/1389 

 مرور سریع
 06/04/1394 تهران استان شهداي هايخانواده از جمعی و تیر هفتم شهداي هايخانواده دیدار در بیانات
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واژگان کلیدي

بیانات در دیدار خانواده هاي
شهداي هفتم تیر و جمعی از

خانواده هاي شهداي
استان تهران

1394/04/06

برکات 
شهادت

جنگ نرم

شناخت 
دشمن

خانواده 
شهدا

جناح جوان 
مؤمن 

انقالبی 
خودجوش

معرفی شهداشهداي ترور

پیام 
شهیدان

حقوق بشر 
آمریکایی

افشاشدن 
دشمنان

شهید 
آیت اهللا 
بهشتی
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 هفتم تیر يحادثهآثار 
 حفظ جریان اصیل انقالبی و جلوگیري از انحراف آن 

 ایجاد نشاط و ابتهاج معنوي در مردم

 نشان دادن قدرت و قوت و رسوخ انقالب در اعماق جامعه

 افشاگري قدرتهاي استکباري مدعی حقوق بشر

 در ایام هفتم تا دوازدهم تیربروز حقوق بشر آمریکایی 
 مدیران برجسته انقالبنفر از  72؛ ترور 1360 هفتم تیر

 سردشت؛ حمایت از بمباران شیمیایی 1366هفتم تیر 

 ؛ ترور شهید صدوقی1360یازده تیر 

 ؛ اسقاط هواپیماي ایرباس بر روي خلیج فارس1367دوازده تیر 

 جزئیات تکمیلی

۳ 


