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 مرور سریع 
 رهبر معظم انقالب اسالمی بيانات

كریم  قرآن المللی بين مسابقات در كنندگان شركت دیدار در

 18/۰3/13۳۱ 

 جمالت طالیی موضوعات اصلی

 پيشنهاد بيانات

مرتبط برای 

 مطالعه بيشتر

حاكميت قرآن در 

 جوامع بشری

 

 هدف قرآن؛ ى سايه در اجتماعى و فردى زندگى به دادن شكل قرآن، معارف گرفتن افر قرآن، حقيقت به رسيدن براى است اى وسيله يك هم تالوت 

 .اينهاست

 هست معنوى علوّ هم هست، دنيا سعادت هم باشد، حاكم قرآن بشرى جوامع در اگر. 

 تر سريع ما حركت بسنجيم، است، تهخواس ما براى قرآن كه چيزى آن با را خودمان ى فاصله و كنيم پيدا انس قرآن معارف با شويم، آشنا قرآن با اگر 

 .بود خواهد

 ميگيرند دست سر را قرآن بدهند، عزت و استقالل و آزادى عدالت، شعار بخواهند كسانى اگر اسالم، غرب تا اسالم شرق از اسالم، دنياى در امروز. 

 دارد الزم مجاهدت است؛ سخت ،كردن عمل است؛ آسان زدن، حرف البته. كنيم پيدا انس قرآن با شويم، نزديك بايد قرآن به. 

محفلدربيانات

قرآنباانس

13/40/3133

اتحاد امت اسالمی؛ 

 دستور قرآن

 

 ال و جميعا اللّه بحبل اعتصموا و: »رندبگذا يكديگر دست در دست باشند؛ متحد يكديگر با اسالمى امت آحاد كه است اين قرآن دستورات از يكى 

 .است دنيا سراسر در اسالم به مؤمنين ى همه به خطاب كيست؟ به خطاب اين .«تفرّقوا

 ميخواهد. استعمار امروز كه است چيزى اين. بدانند برى آنها از را خود كنند، لعن كنند، تكفير را ديگر ى عده يك عده، يك 

 را، مسلمان ملتهاى كه زبانى و اى حنجره هر. است اللّه من ناطق است، الهى ى حنجره كند، دعوت اسالم دنياى وحدت به كه اى حنجره هر امروز 

 .است الشيطان من ناطق كند، تحريك يكديگر عليه را عصبيتها و كند تحريك يكديگر با دشمنى به را اسالمى گوناگون طوايف را، اسالمى مذاهب

 ريزى نقشه ميكنند، خرج پول دارند همه تراستها، و كارتلها اين دنيا، بزرگ تجارى و نفتى هاى كمپانى گردانندگان استعمار، دستگاه غرب، دنياى 

 .ستيزى اسالم براى ميكنند

 مهمترين از يكى. دهند افزايش روز روزبه را توانائى و اقتدار عوامل خودشان درونِ در بايد مسلمانها برگردند؛ خودشان قدرت عناصر به بايد مسلمانها 

 .است اتفاق و اتحاد همين اقتدار، عوامل

ديداردرسخنرانى

كشورىمسؤوالنبا

ولشكرىو

شركتميهمانان

كنفرانسدركننده

اسالمىوحدت

31/40/3113
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 یجزئيات تکميل

 نتایج حاكميت قرآن در جوامع بشری 

 سعادتدنيا -3

 معنوىعلوّ -2

بازشدنراههایسالمت،امنيتوامنيتروانیوعزت -1

آميزبازشدنراهزندگیدرستوسبکزندگیسعادت -0

 ستيزی دنيای غرب مصادیق اسالم

 آتشزدنقرآن -3

 اهانتنسبتبهناممبارکپيغمبر)ص( -2

كاريكاتوروكتابعليهاسالمانتشار -1

ايجادهيجاناتقومیدرپايتختهایبزرگاروپاعليهمسلمانان -0


