
 
 

 

 

 مرور سریع 
 كنندگان شركت دیدار در اسالمی انقالب معظم رهبر بیانات

 و اسالم جهان هاى دانشگاه اساتید جهانی اجالس در

 12/90/2902اسالمى  بیدارى 

 جمالت طالیی موضوعات اصلی

پیشنهاد بیانات 

مرتبط برای 

 مطالعه بیشتر

 علمی نخبگان نقش

 اسالمی بیداری در

 
 سمتى يك به را ملتها فكر ميتوانند كه هستند آنها است؛ انديشمندان جوامع و  خواص دست به جامعه، در فكرى جريان تمان وگف فكر، يك ايجاد 

 .شود ملتها نجات ى مايه كه كنند هدايت

 دشمنان از نترسيدنشجاعت و  ،اخالص شرط به البته شوند؛ مردم حركت دار سررشته ميتوانند كشورى هر در علمى نخبگان و فرزانگان دانشگاه، اساتيد. 

ديداردربيانات

دركنندگانشركت

اهلعلمایانديشیهم

تشيعوتسنن

52/01/0832

 عنوان

 اسالمی بیداری

 است كرده نفوذ و رسوخ و شده اسالمى امت وارد بيدارى. دارند ارىدشو كار شوند، مسلط مسلمان ملتهاى بر بخواهند عالم مستكبرين اگر امروز . 

 ى همه است؛ اسالمى بيدارى از بخشى اين، ليكن. داد تغيير را وابسته و فاسد رژيمهاى و شد تبديل انقالب به بيدارى اين هم كشورها از بعضى در 

 .نيست اسالمى بيدارىِ

 نرود كار به عظيم حركت اين براى «اسالمى بيدارى» عنوان ميكنند سعى ؛ميترسند «اسالمى بيدارى» ى كلمه از دشمنان. 

  اسالم مردم، ى توده اسالم اقدام، اسالم عمل، اسالم از اما نميترسند؛ باشد، نداشته مردم ى توده در و عمل در انتهائى و امتداد كه اسالمى اسم ازدشمنان 

 .ميترسند الهى وعد به ظن حسن اسالم خدا، به توكل

ديداردربيانات

دركنندگانشركت

جوانانجهانیاجالس

اسالمىبيدارىو

01/00/0831

 شناسی آسیب

  های  انقالب

 مسلمان مردم

 و مصر در عظيم اجتماعات اين نبودند، اسالمند، به معتقد دندان بن از و دارند جايگاه مردم بين در كه عظيمى جمعيتهاى و اسالم به معتقدين اگر 

 .نميشد كيلتش تونس

 آنها به مردم باشند، ميدان وسط مسلمان سياسيون و مسلمان رهبران و شود برگزار آزادى خوبِ انتخاباتِ يك اگر اسالم دنياى سرتاسر در تقريباً امروز 

 .داد خواهند رأى

اجالسدربيانات

بيدارىالمللیبين

 52/12/0831اسالمى
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 اهداف تبیین

 اسالمی بیداری

 آيد مى وجود به آشفتگى آيد، مى وجود به سردرگمى نشد، تبيين هدفها اگر. 

 است جهانى استكبار ى سلطه شرّ از رهائى اسالمی، بيداری اهداف مهمترين از يكى . 

 هدفهاست از يكى هم اين بدهيم؛ قرار خودمان فعاليت محور را اسالمى فكر و شريعت. 

 ميكند تهديد خطر را آنها نشود، سازى نظام كردند، انقالب كه كشورهائى اين در اگر. است سازى نظام هدفها، از ديگر يكى. 

 بكنند نميتوانند غلطى هيچ هم آمريكا از بزرگتر و آمريكا ميشوند، همدل مردم كه آنجائى.است مردمى هاى پشتيبانى حفظ مهم، مسائل از ديگر يكى. 

 دنيا؟ علمى مرجع بشود اسالم دنياى ديگر سال سى تا باشيم نداشته انتظار چرا.كنند پيشرفت فناورى و علم لحاظ از اسالمى هاىكشور بايد 

اجالسدربيانات

بيدارىالمللیبين

 52/12/0831اسالمى
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 یجزئیات تکمیل

 دالیل اسالمی بودن انقالبهای ملتهای مسلمان

 شعارهایاسالمیمردم

 فاسدرژيمهاىاسقاطدر واسالمگراهااسالمبهمعتقدانآفرينینقش

 باترأیآوردناسالمگراهادرانتخا

 به نسبت باید اسالم دنیای كه مسائلی

  دشمن افکنی اختالف

 باشد هشیار آنها در

قوميتهااختالف  

 مليتهااختالف

غلطتفاخرهاى  

یفلسطينكارشکنیدرمسئله  

یبحرينسنیكردنمسئله–شيعه  

یبرادركشیویسوريهبهعرصهكشيدهشدنمسئله

 جنگداخلی

 روی بیداری اسالمی  ف پیشهداا

 

جهانىاستکبارىسلطهشرّازرهائى  

 اسالمشريعتوفکرمحورقرارگرفتن

سازینظام  

مردمىهاىپشتيبانىحفظ  

اسالمىكشورهاىپيشرفتجوانهاوعلمىتربيت  

فناورىوعلملحاظاز  

 حفظوحدتوپرهيزازاختالف


