
  آســیب شناســی انقــاب هــا      نظــام ســازی     وحــدت مســلمین     اختــاف افکنــی    

حركت هاى دنياى اسالم را، اين انقالب هائى كه در مصر و تونس و ليبى و امثال اينها اتفاق افتاده است و به پيروزى رسيده است، آسيب شناسى كنيد؛ خطراتش 
چيست؟ مشكالتش كجاست؟ چرا مي گوئيم آنچه كه اتفاق افتاده است، قطعاً اسالمى است؟ شعارهاى مردم را نگاه كنيد؛ در طول اين مدت، نقش معتقدان 
به اسالم را در اسقاط رژيم هاى فاسد ببينيد. اگر معتقدين به اسالم و جمعيت هاى عظيمى كه در بين مردم جايگاه دارند و از بن دندان معتقد به اسالمند، نبودند، اين 
اجتماعات عظيم در مصر و تونس تشكيل نميشد/ در كنار آسيب شناسى ها، تبيين هدف هاست. اگر هدف ها تبيين نشد، سردرگمى به وجود مى آيد، آشفتگى به وجود 

مى آيد. بايد هدف ها تبيين شود. يكى از مهمترين هدف هاى اين بيدارى، رهائى از شّر سلطه ى استكبار جهانى است؛ اين را بايد صريح گفت.| متن کامل در

از آمريكا ميترسيد؟

 اوائل انقالب، سى و يكى دو سال قبل از اين، در يك قضيه ى بسيار مهمى، 
من و دو نفر ديگر كه آن روز عضو شوراى انقالب بوديم، از تهران رفتيم قم 
خدمت امام - امام آن وقت هنوز در قم بودند، تهران نيامده بودند - تا نظر ايشــان را 
نسبت به آن قضيه و اقدام مهم بپرسيم. وقتى قضيه را براى ايشان شرح داديم، امام رو 
كردند به ما، گفتند از آمريكا ميترسيد؟ گفتيم نه. گفتند پس برويد اقدام كنيد. ما هم 
آمديم اقدام كرديم و موفق شــديم. اگر ترس آمد، اگر طمع آمد، اگر غفلت آمد، اگر 
گرايشهاى انحرافى پا در ميان گذاشت، كارها مشــكل خواهد شد.  | متن کامل در

مفاهیمی که امروز در بیانات 
رهرب انقالب مطرح شده اند:

دیدار  رشکت کنندگان اجالس اساتید اساتید دانشگاه های جهان اسالم

عالقه مندان می توانند با ارسال يك پيامك بدون منت به شامره 20110 در اين سامانه عضو شوند.

روزنگار مرور ی کوتاه  بر 
ــام هـا و  دیـدار هـای    پـی
در این ديدار هفت نفر از نخبگان و اساتيد كشورهاى اسالمى رهـبـر مـعـظـم انقـالب

به بيان ديدگاه هاى خود در خصوص تحوالت كنونى منطقه 
و بيدارى اسالمى و آســيب هاى پيش روى آن ها پرداختند.
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کلید واژه ها

پیشنهاد

برگزیده

ناظر بر بیانات رهبر ی 
در دیدار 

شرکت کنندگان اجاس 
اساتیددانشگاه های 

جهان اسام و بیداری 
اسامی:

  نظام سازی
از نظر رهبر معظم انقاب 

اسامی مهم ترین کاری 
است که انقابیون پس از 
ساقط کردن دیکتاتورها 

دارند.
بدون نظام سازی، خطر 

بازگشت عوامل حکومت 
قبلی و یا استحاله 

انقابیون در طول زمان 
وجود خواهد داشت.

در راهبرد کان ترسیمی 
توسط ایشان برای انقاب 

اسامی  نیز تحقق نظام 
اسامی مقدمه ای برای 

دولت، کشور و تمدن 
اسامی است

مطالعه بیشتر در همین 
مدخل در بخش جستار 

پایگاه   
توصیه میشود.

 دشمنان از اسم اسامی 
که امتداد و انتهائی در 
عمل و در توده ی مردم 

نداشته باشد، نمیترسند؛ 
اما از اسام عمل، اسام 

اقدام، اسام توده ی مردم، 
اسام توکل به خدا، اسام 

حسن ظن به وعد الهی 
میترسند.

  امروز تقریباً در سرتاسر 
دنیای اسام اگر یك 

انتخاباِت خوِب آزادی 
برگزار شود و رهبران 
مسلمان و سیاسیون 
مسلمان وسط میدان 

باشند، مردم به آنها رأی 
خواهند داد.

فرازهایی از بیانات رهربانقالب  دردیدار با رشکت کنندگان اجالس اساتید دانشگاه های جهان اسالم و بیداری اسالمی

دوراهکار برای جلوگیری از سردرگمی انقالب های منطقه
آسیب شناسی و تبین اهداف 

دشمن را بايد شناخت، ابزارهاى دشمن را بايد شناخت، حيله هاى دشمن 
را بايد شــناخت؛ از كجا وارد ميشــود؟ ما با اين نگاه در قضيه ى سوريه 

موضعگيرى كرديم. 
ما با آمدن خون از بينى يك انسان مســلمان هم موافق نيستيم و دردمان مى آيد. ما 

ميگوئيم آن كسانى كه سوريه را به جنگ داخلى دارند ميكشانند، مقصرند. 
آن كسانى كه سوريه را دارند به سمت تخريب و برادركشى ميكشانند و كشانده اند، 
مقصرند. همه ى خواسته هاى ملتها بايد از طرق متعارف، معمولى و بدون خشونتهاى 

اينجورى حل شود. متن کامل در

دالیل اسامی بودن انقابهای ملتهای مسلمان
  شعارهاى اسالمى مردم

   نقش آفرینی معتقدان به اسام و اسامگراها در اسقاط رژیمهای فاسد

   رأی آوردن اسامگراها در انتخابات

اهداف پیش روی بیداری اسامی 

  رهائی از شّر سلطه ی استکبار جهانی 

  محور قرار گرفتن فکر و شریعت اسام

  نظام سازی

 حفظ پشتیبانی های مردمی

  تربیت علمی جوانها و پیشرفت کشورهای اسامی
 از لحاظ علم و فناوری 

حفظ وحدت و پرهیز از اختاف

مسائلی که دنیای اسام باید نسبت به آن هشیار باشد

   اختاف قومیتها 

   اختاف ملیتها

   تفاخرهای غلط

   کارشکنی در مسئله ی فلسطین

   شیعه - سنی کردن مسئله ی بحرین

   کشیده شدن مسئله ی سوریه به عرصه ی برادرکشی و جنگ داخلی

ک
تیرت ی

خاطره

تیرت دو
تکمیلی

٢٦ محرم ١٤٣٤
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كسانى كه سوريه را
 به سمت برادركشى كشانده اند مقصرند


