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 مرور سریع 
 ۶۱/۲۰/۶۹۳۱اسالمی  کشورهای سفرای و نظام مسئوالن دیدار در انقالب رهبربیانات 

 جمالت طالیی موضوعات اصلی
پیشنهاد برای 

 مطالعه بیشتر

احتیاج بشریت به 

 تبعثفهمیدن 

 بعثت حقیقت و بعثت معناى کردن فهم براى است ترمحتاج همیشه از بشریّت امروز. 

 است آنها سعادت و هدایت مشتاق عَلَیکُم؛ حَریصٌ اسالم، پیغمبر مبارک جان بر است گران بشرى جوامع و انسانها زندگى مشکالت بشریّت، رنج. 

 و ظلام اساتقرار خادا، غیار بنادگ  دارد، اداماه گونااگون شکلهای به رنجها این هم امروز و است داشته ادامه تاریخ طول در که بشر یعمده رنجهای 

 .است بشر یهمیشه رنجهای اینها است؛ زورگویان زورگوی  و فرودستان رنجهای مردم، طبقات میان شکاف عدالت ،ب 

 در بیانات

 دیدار

 نظام مسئوالن

۶۰/۶۰/۳۰۳۰ 

تداوم جاهلیت و 

 بعثت در طول زمان

 دارد، اداماه جاهلیّات... دانسات نبایاد معیّن  و مشخّص تاریخ ِ مقطع یک به مربوط امر یک را جاهلیّت. است جاهلیّت یجبهه بعثت، مقابل یجبهه 

 .دارد ادامه بعثت کههمچنان

 است جاهلیّت حاکمیّت آن از ناش  ملّتها، انسان  منابع کردن فاسد و ملّتها مال  منابع غارت و ملّتها تحقیر و استعمار. 

 است ستیزیشیعه است، ستیزیایران است، ستیزیاسالم او با همراه دولتهای و آمریکا دولت قطع  سیاستهای جزو امروز. 

 هام خاود روی باه میکنند، نابود عواملشان یا و خودشان یا را، منطقه این کشورهای یبقیّه مثل و عراق مثل و افغانستان مثل کشوری هایزیرساخت 

 .میدهند ادامه را راه و آورندنم 

 در بیانات

 دیدار

 نظام مسئوالن

 ۶۰/۶۶/۳۰۳۱ 

وظیفه امروز 

مسلمانان نسبت به 

 بعثت

 ِیاک[ وضاعیّت] ایان. جدیاد تادابیر باا جدیاد، یشاکله با جدید، ابزارهای با البتّه است؛ پیغمبر دوران جاهلیّت همان معنا، و روح در امروز، جاهلیّت 

 .میکند متحتّم و میکند مسلّم اسالم  امّت یهمه بر و مسلمانها یهمه یعهده بر را ایوظیفه

 ،یمباارزه یاک مبارزه این و نیست واقع  ائتالف یک ائتالف این که میدهد نشان صحیح اطّالعات و خبرها امّا میشود تشکیل داعش ضدّ ائتالف بظاهر 

 . است صوری کار یک این[ بلکه] نیست، واقع 

 ،بشر نجات برای و انسان نجات برای برانگیختگ  یعن  بعثت. است بعثت حقیقت از دنیا کردن آگاه و شدن آگاه مسلمانها ما یوظیفه امروز. 

 و ترقوی روزروزبه و ببرند بین از را آن اندنتوانسته اندکرده تالش هم چه هر و است شده آغاز دنیا در اسالم  جمهوری نظام تشکیل با که حرکت  این 

 .شد خواهد پیروز قطعاً است، شده ترعمیق

 دیدار در بیانات

 و نظام مسئوالن

 میهمانان

 کنفرانس

 اسالمى وحدت

۶۰/۳۶/۳۰۳۱ 
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واژگان کلیدی

ر بیانات رهبر انقالب د
دیدار مسئوالن نظام و

سفرای کشورهای 
اسالمی 

۶۹۳۱/۲۰/۶۱

جریان 
بعثت

جریان 
جاهلی

رنجهای 
بشریت

فطرت 
الهی

طاغوت

اسالم

ستیزی
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 یجزئیات تکمیل

 هدفهای بعثت
 (البالغهنهجخطبه اول برطبق )

 وادار کردن انسان به عمل به معاهده فطری با خدا  «فِطرَتِه میثاقَ لِیَستَأدُوهُم» -۳

)نعمت وجود، نعمت به انسان نعمتهای فراموش شده یادآوری  ؛«هتنِعمَ مَنسِیَّ یُذَکِّروهُم وَ» -۶

 سالمت، نعمت خِرد، نعمت خلقیات نیکو(

 تمام کردن حجت بر مردم با گفتن سخن حق« بِالتَّبلیغ َعلَیهِم یَحتَجّوا  و» -۰

 بازگشایی گنجینه خِرد برای بشر «العُقول دَفائِنَ  لَهُم یُثیروا وَ» -۱

 الهی قدرت آیات و هدایت عقل بشر به سمت توحید «المَقدِرَة ءایاتِ یُروُهم وَ» -5

 مواردی که در فطرت الهی انسان به ودیعت نهاده شده است

 حق از طرفداری

 عدل از طرفداری

 مظلومان راه در مجاهدت از طرفداری


