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 مرور سریع 
 ۰6/۰3/۱3۹۵ رهبری خبرگان مجلس اعضای و رئیس دیدار در بیانات

 جمالت طالیی موضوعات اصلی
پیشنهاد برای 

 مطالعه بیشتر

 هویّتنکاتی درباره 

 خبرگان مجلس

 است عظیمی چیز پروردگار، طرف از است موهبت یک خبرگان مجلس. 

 زیاد یا کم یا هستند، مردمی یعقبه دارای شانهمه هستند مجلس این در که افرادی. 

 سائل یدرباره میتوانید شما... بدهد انجام را بزرگی کارهای انقالب هدفهای جهت در میتواند مجلس این  یک یدرباره کنید؛ صادر قطعنامه گوناگون م

 .بشوید متمرکز خاص یمسئله

 دیدار در بیانات

 خبرگان مجلس

رهبرى 

12/06/1394 

حرکت مجلس زوم ل

خبرگان در مسیر 

 انقالب

 کند حرکت انقالب هدفهای و انقالب مسیر در بایستی[ خبرگان]مجلس. 

 کند حکومت اسالم اینکه برای آمد؛ وجودبه این برای انقالب اصالً است؛ اسالم حاکمیّت اوّل یدرجه در چیست؟ انقالب هدفهای. 

 است سلطه کردن فراگیر دنبال است، سلطه دنبال است، سلطه استکبار طبیعت. است انقالب اهداف از یکی استکبار، یسلطه مقابل در مقاومت. 

 ستکبار و ظلم یکنندهوقمعقلع بالشک اسالم ستکبار و را کفر میتواند اسالمی آن ...است ا  و تجاوز از یا کند محدود را او یا کند وقمعقلع را ظلم و را ا

 .باشد او اختیار در فراوان ابزارهای باشد، اقتصاد سیاست، رسانه، نظامی، نیروی دولت، نظام، دارای که کند جلوگیری او تعدّی

 [دشمنان ]عبارت آن و ...است دیگر نوع از نرم جنگ میگیرد انجام دارد سوّم یمرحله در آنچه.. .نرمشان جنگ هم خورد، شکست سختشان جنگ هم 

 .محاسبات تغییر برای نفوذ مردم؛ باورهای تغییر برای نفوذ گیری؛تصمیم و سازیتصمیم مراکز در نفوذ از است

 است قدرت عناصر از نظام شدن تهی برای سازیزمینه نرم، جنگ این در تالش: کلمه یک در. 

 دیدار در بیانات

 اعضاى و رئیس

 خبرگان مجلس

رهبرى 

12/06/1394 

کشور، راه قتدار ا

 بقای انقالب

 کنیم مقتدر را کشور ما اینکه از است عبارت کلمه، وسیع معنایبه انقالب، هدفهای تحقّق راه و انقالب پیشرفت راه انقالب، بقای راه. 

 ستکبار از شد، قوی کشور اگر سل انداختید، راه به آوردید، وجود به دشمن رغمعلی را سانتریفیوژ هزار نوزده شما وقتی .. .گرفت امتیاز میشود هم ا  ن

 .است این اقتدار بکند؛ قبول است مجبور[ دشمن] خب دادید، انجام را دیگری فراوانِ جنبیِ کارهای کردید، تولید را چهارمش و سوّم و دوّم

 ستیم داخل در ما اگر میشود؛ زائدی کار یک تحریم و ندارد معنی تحریم دیگر شدیم، قدرتمند و شدیم قوی ما اگر اقتصاد، در  به اقتصادی اقتدار توان

 .اقتصادی ارتباط دنبال آیندمی دریوزگی، به آیندمی خودشان آنها بیاوریم، دست

 شمن مقابل در صل شد؛ روحی انهزام دچار نباید هم د ضیّه، ا ست این هم یکی ق سی هر دارد؛ ضرر روحی انهزام. ا  در شد، منهزم خود درون در که ک

 .نمیتواند کند احساس که است خودش درون در شکست انسانی، هر شکست اوّلین. شد خواهد منهزم قطعاً صحنه،

 در بیانات

 افسرى دانشگاه

 تربیت و

 امام پاسداری

 حسین

 السالمعلیه

03/03/1395 
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واژگان کلیدی

بیانات رهبر انقالب در 
دیدار رئیس و اعضای 

مجلس خبرگان رهبری  
۱3۹۵/۰3/۰6

مجلس 
خبرگان 
حاکمیّت رهبری

اسالم

مقاومت در 
مقابل 
سلطه  
استکبار

جنگ نرم

نفوذ

جهاد کبیر
اقتدار 
کشور

جبهه 
دشمن

اهداف 
انقالب

حفظ انقالب

صنعت 
هسته ای
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 لیجزئیات تکمی

 اهداف انقالب اسالمی

 اسالم حاکمیّت -1

 آزادی -2

 اجتماعی عدالت -3

 عمومی رفاه -4

 جهل و فقر کنیریشه -5

 غرب از  سرازیر شده  اخالقی فساد کن  بنیان سیل برابر در مقاومت -6

 استکبار یسلطه مقابل در مقاومت -7

های مختلف دشمن در جنگِ سخت و نرم علیه جمهوری اسالمیتوطئه  

 سالههشت جنگ -1

 قومی شورشهای -2

 تروریستی جریانهایسازی فعّالایجاد یا  -3

 مسافری هواپیمای و نفتی سکّویحمله به  -4

 اقتصادی تحریم -5

 اغواگر تبلیغات -6

 دیگر کشورهای از برخی در اسالمی جمهوری هایعقبهبه  زدنضربه  -7

 ابعاد مختلف توطئه نفوذ دشمن

 گیریتصمیم و سازیتصمیم مراکز در نفوذ -1

 مردم باورهای تغییر برای نفوذ -2

 نمسئوال محاسبات تغییر برای نفوذ -3

هایی که دشمن بر پیکر انقالب وارد میکندزخم  

 (سنّی و شیعه) طائفی و مذهبی تفرّق -1

 جناحی اختالفات -2

 جامعه مصنوعی   هایکردن دوقطبی -3


