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 مرور سریع 
  31/19/3931 رهبرى خبرگان مجلس اعضاى با دیدار در بیانات

 جمالت طالیی موضوعات اصلی
پیشنهاد برای 

 مطالعه بیشتر

 از برکاتاستفاده 

 القعده ذىماه 

 برراى  خود از مراقبت ماه است، اللَّه الى رجوع ماه است، توبه ماه القعده ذى ماه میفرمایند( علیه تعالى اللَّه رضوان) ملکى آقاى جواد میرزا حاج مرحوم 

 .بکنیم خدا رسول و متعال خداى با ى محاربه خودمان، عمل با نکرده خداى مبادا اینکه

 ببریم بهره - است حرام متوالى ماه سه آغاز که - ماه این برکات از شاءاللَّه ان که مردم براى ما، براى است فرصتى. 

 و ایشران  مضرج   برکرات  از کره  هستند - ها ایرانى ما بخصوص - همه نعمت ولى که هست هم( علیه اللَّه سالم) الحجج ثامن حضرت ماه القعده، ذى ماه 

 .کنیم نزدیک رضوى ارزشهاى به را خودمان شاءاللَّه ان و کنیم استفاده ببریم، بهره شاءاللَّه ان ایشان مرقد

- 

های  عوامل و نشانه

تضعیف قدرت غرب 

گیری نظم  و شکل

 جدید جهانی

 و تغییرر  حرال  در دنیرا  قبلرى  حراکم  مستقرّ نظم که میکند برخورد اساسى ى نکته این به انسان - منطقه به جمله از و - جهان کلّ به کالن نگاه در 

 .میکند مشاهده و میفهمد انسان را این است؛ تبدیل

 امرروز  پایره  هرردو  که است این من عرض. سیاسى و نظامى یعنى عملى، ى پایه یک و ارزشى، و فکرى ى پایه یک: داشت اساسى ى پایهدو  قبلى نظم 

 .شده تزلزل دچار شده، چالش دچار

 دسرت  به را دنیا مدیریّت و بود گرفته دست به را دنیا بر تسلّط عمالً و کند مدیریّت را دنیا بود قادر سالح دو آن با غرب که - سالحى دو و ابزار دو آن 

 .است شده ضعیف بتدریج دنیا در امروز عامل دو هر - بود گرفته

 است غرب در معنوى و اخالقى افزایش به رو بحران کرده، متزلزل را نظام این معنوى ى سلطه و را غرب ارزشى نظام که عواملى این از یکى. 

 قررآن  فهم به گرایش اسالم، به رایشگ اسالم، به ى عالقه خاص طور به مذهب، به ى عالقه مذهب، به میل غربى، کشورهاى گوناگون جماعات بین در 

 .میدانند بخوبى اندرکارند، دست که کسانى را این که است؛ شده بیشتر روز روزبه

 عمرالً  شرعارها  ایرن  برا  غربى دولتهاى قدر آن عمل در میزدند؛ حرفها این و بشر حقوق از دم و دموکراسى از دم و آزادى از دم دنیا در [ها غربی] اینها 

 .است درآمده مستهجن امر یک صورت به ها غربى سوى از دنیا در شعارها این طرح امروز که را شعارها این کردند نقض و کردند مخالفت

 فرهنگرى  ى غلبره  نمیتواننرد  و میکننرد  پیردا  مسرلله  ملّتى یک با کشورى، یک با اینها که وقتى که گرفت قرار دنیا مردم چشم مقابل در و شد دیده 

 .میبرند زور به دست بکنند، تأمین را خودشان ى سلطه و بکنند تحمیل ورکش این بر را خودشان

 دیدار در بیانات

 مجلس اعضای

رهبری  خبرگان
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 شرواهد  مرا  نکننرد  اعترراف  هم اگر اند؛ انداخته راه به اینها را [داعش و القاعده جریان همین قبیل از] جریانها این که میکنند اعتراف [ها غربی] اینها 

 .میدانیم ما داریم،

 اینها مانند و هستیم، انسانى ارزشهاى دار طرف ما بشریم، حقوق دار طرف ما بگویند اینها که نمیپذیرد کسى ىغرب قدرتهاى از و ها غربى از دیگر. 

 بود اسالمى جمهورى نظام برپایى کشید، چالش به را - سیاسى و نظامى اقتدار عامل - عامل این که چیزى ترین مهم. 

 کره  بکنرد  کارى محدود، بسیار هاى توانایى با محدود، کوچک، ى منطقه یک. است آسا معجزه ىها نمونه جزو واقعاً که غزّه ى روزه ۰۵ اخیر جنگ این 

 .بیاید در زانو به است، منطقه در غرب قدرت نماد که صهیونیستى رژیم

وظایف ما در مقابل 

 تغییر نظم جهانی

 نشود، فهمیده غلط نشود، تحلیل غلط نشود، تحلیل واژگونه میکنیم، مشاهده امروز که واقعیّتهایى این که است این اوّل مطلب: است مهم مطلب، دو 

 .بشود فهمیده هست که همچنان

 درک کره  دارند وجود جریانهایى اى، سیاسى رجال هایى، شخصیّت دولتهایى، شورهایى،ک کسانى، هنوز آسیا، ى منطقه در[ بلکه] ما کشور در فقط نه 

 .شد غرب تسلیم باید نداریم، بیشتر راه یک غرب مقابل در ما که معتقدند اینها شد؛ بیان که را واقعیّتى این نمیکنند

 اینکره  برراى  کنریم  آمراده  را کشرور  جدیرد؛  نظرم  آوردن پدیرد  در نقرش  ایفراى  برراى  کنیم آماده را خودمان که است این است، مهم که دوّمى کار 

 .کنیم قوى باید را کشور کشور؛ کردن قوى با مگر شد نخواهد ممکن هم این و. کند آفرینى نقش

 داریم کشور بیرون در و کشور داخل در ما که هایى توانایى و ظرفیّتها ى همه از ى استفاده بر است متوقّف کشور تقویت. 

 این در. است فرهنگ ى مسلله یکى است، اقتصاد ى مسلله یکى است، فنّاورى و علم ى مسلله یکى: دارد نقش بسیار کشور تقویت در مه موضوع سه 

 .اند کلیدى عناصر اینها کنیم؛ گذارى سرمایه باید ما بخش سه

 اقتدار ایجاد در دارد تأثیر خیلى جمعیّت، لحاظ از کشور بودن بزرگ و جوان نسل افزایش و ملّى؛ اقتدار در دارد زیادى تأثیر جمعیّت ى مسلله. 

 مردم عقاید و باورها سطح در بخصوص است؛ فرهنگ ى مسلله تر، مهم اینها ى همه از البتّه. 

 ببرد. بین از را کشور همدلى و را کشور وحدت نباید اختالفها این امّا دارد، وجود سیاسى هاى زمینه در سلیقه اختالف 

 انجرام  هرحال به باید حمایت امّا باشید، داشته مجلس یا قضائیّه، ى قوّه یا دولت، یا مسلول، فالن به هم ایرادى یک شما اینکه با داردن منافات حمایت 

 .بگیرد

 ایرن  ى آینرده  ى،الهر  ى وقوّه حول به الهى، توفیق به که میدانم و میبینم روشن بسیار را آینده را، افق خودم، مقابل در میکنم نگاه که طور همین بنده 

 .بود خواهد بهتر - معنوى جهات و مادّى جهات - جهات ى همه از آن ى گذشته از کشور

 دیدار در بیانات
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 یجزئیات تکمیل

 بعوامل تزلزل نظام ارزشی غر

 بین در روحى ناامنى بیهودگى، پوچى، احساس رواجهایی چون:  با نشانه غرب در معنوى و اخالقى افزایش به رو بحران -5

 از جدّىبه صورت  فمینیستى حرکترفتن  سؤالشدن نظام خانواده، زیر  متالشى، جوانها بین در بخصوص مردم آحاد

 گرایی مجنسی چون همنکرات شدن ارزش، روشنفکران و متفکّرین سوى

 ه مذهب و به خصوص اسالم ببیشتر شدن گرایش  -1

 و نقض شعارهایی چون آزادی و دمکراسی توسط دولتهای غربی غربى شعارهاى با عملى تعارضهاى بُروز -9

 ی فرهنگی از جمله تحریم و ناتوانی از غلبه سرکوب و خشونت و زور از ى استفاده به بردن پناه -4

 اینها مانند و داعش و القاعده قبیل از هایى سازى ریانج -1

 های به چالش کشیده شدن اقتدار نظامی و سیاسی غرب عوامل و نشانه

 جمهورى ى ساله هشت ایستادگىِو  آمریکا نفوذ تحت بشدّت مناطقِ از یکى در. بود اسالمى جمهورى نظام برپایى -5

 مقدّس دفاع در ایران ملّت و اسالمى

 جنگ و غزّه ى روزه ۸ جنگ روزه، 11 جنگ روزه، 99 جنگ لبنان، حوادث فلسطین، حوادثاز جمله:  منطقه حوادث -1

 غزّه ى روزه 1۵ اخیر

 از جمله: چین و هند و ... شرق و آسیا در جدیدى قدرتهاىظهور  -9


