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 مرور سریع 
 ۸/۰۱/۰۹۳۱  اسالمى وحدت کنفرانس میهمانان و نظام مسئوالن دیدار در بیانات

 جمالت طالیی موضوعات اصلی
پیشنهاد برای 

 مطالعه بیشتر

وظیفه امت اسالمی 

در یادبود والدت 

 پیامبر)ص(

 شد دمیده روز آن یمرده دنیای کالبد در که بود روحی بزرگوار، آن بعثت همچنین و( وسلّموآلهعلیهاهللصلّی) اکرم پیغمبر توالد. 

 ،است کمی و کوچک کار این کند؛ برپا جشن پیغمبر بعثت یا پیغمبر والدت یادبود به که نیست این تنها اسالمی امّت یوظیفه امروز. 

 کند باز را ایتازه راه کند، ایجاد جدیدی فضای بدمد، دنیا این در روحی پیغمبر، خود مثل و اسالم خود مثل دارد وظیفه امروز اسالم دنیای. 

 در بیانات

 میالد سالروز

 (ص)نبیاکرم

 ۱۲/۲۲/۲۹۳۱ 

طراحی تمدن نوین 

 اسالمی

  کنند انتخاب را درست راه خود تشخیص با تا است، ملّتها به الهی یهدیّه کردن عرضه معنایبهاین  ...باشیم اسالمی نوین تمدّن دنبال بایدما. 

 کنند ریزیشالوده خودشان برای را تمدّنی یک توانستند مسلمین یفلسفه و مسلمین دانش از استفاده با اروپا مردم روزی یک. 

 تمددّن کردن برپا برای میکنیم، استفاده جهان دانش از امروز ما.. .کنند ریزیشالوده را اسالمی نوین تمدّن خود، همّت با که است مسلمین نوبت امروز 

 .معنویّت روح با و اسالمی روح با منتها اسالمی،

 ندارم ی دنیای اسالمسیاستمدارها به امیدی چندان دیگر بنده. است راستین روشنفکران و دین علمای به خطاب عمدتاً این. 

 هایعرصده در را خودشدان یهنرمندانده هدایآفرینش میتوانند باربیاوریم، مستقل اسالم تعالیم با را اینها اگر که ... دارد فراوانی ابزارهای اسالم دنیای 

 .بدهند ارائه و بدهند نشان اجتماعی گوناگون

 نیست هزینهبی بزرگی کار هیچ و دارد هزینه البتّه است؛ اوّل شرط این نباشد؛ کشورها سر بر هاابرقدرت شوم و سنگین یسایه که است این شرطش. 

 در بیانات

 جهانی اجالس

 بیداری و علما

 اسالمی

 ۱۳/۱۱/۲۹۳۱ 

ایجاد تفرقه، ابزار 

 دشمنان

 شدند نگران همه نظر اهل شدیم؛ نگران ما شد، پیدا هاآمریکایی ادبیّات در شیعه و سنّی یکلمه که روزی آن. 

 ورزندمی نفاق اینها میگویند؛ دروغ مخالفیم، اسالمی یفرقه فالن با موافقیم، اسالم با ما میگویند که آمریکا بر حاکم فعلی آقایان این. 

 بیندازند هم جان به را جوانها و کنند ایجاد اختالف میخواهند مذهب نام به امروز  . 

 اندشده موفّق حدودی تا متأسّفانه و است مسلمانها بین داخلی جنگ ایجاد آنها هدف. 

 کنیم. پیدا بصیرت بماند؟ باقی ناشناخته ما برای است، آنها هدف که چیزی آن چرا بشویم؟ توطئه این تسلیم ما چرا 

 بروید خواب ندارید حق بزنید، چُرت ندارید حق شما است، شما متوجّه خود امکانات یهمه با زروزور دنیای قدرت، دنیای کهوقتی. 

 دیدار در بیانات

 و نظام مسئوالن

 سفرای

 کشورهاى

 اسالمى

۱۰/۱۹/۲۹۳۹ 
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واژگان کلیدی

ر دبیانات رهبر انقالب 
دیدار مسئوالن نظام و 

میهمانان کنفرانس 
وحدت اسالمى 

۰۹۳۱/۰۱/۸

تمدن نوین
اسالمی

مپیامبر اسال
(صلّی اهلل علیه وآله)

دنیای اسالم

ایجاد تفرقه

جنگ بین 
شیعه وسنی

نفاق 
آمریکایی ها

بصیرت

شناخت 
دشمن
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 یجزئیات تکمیل

 ساکت میماند؟چرا دنیای اسالم در برابر این فجایع 

 ها در سوریهویرانی و نابودی زیرساخت -۲

 روزی قریب به یک سال در یمنبمباران شبانه -۱

 ها در لیبینابودی زیرساختویرانی و  -۹

 آزار مسلمانان در بحرین -4

 در نیجریه مؤمن تقریبی قتل حدود هزار نفر از مردم اطراف شیخ مصلحِ -5

 جنایات در عراق -۰


