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 مرور سریع 
 ۱۷/۰۶/۱۳۹۵ منا شهدای هایخانواده دیدار دررهبر انقالب  بیانات

 جمالت طالیی موضوعات اصلی
پیشنهاد برای 

 مطالعه بیشتر

 منا یحادثهابعاد 

 ماش برای فقدانشان و رفتند دست از اگرچه شما عزیزان این که است این بدهد، تسلّا را شما دلهای میتواند که چیزی آن ولی است؛ سخت حادثه این 

 .ورندغوطه شاءاهللان الهی نعمت در لکن است سخت

 از وظیفه انجام حال در و متعال خدای به متوجّه دلهای با رفتند، دنیا از احرام لباس در رفتند، دنیا از ذکر حال در و عبادت حال در شما عزیزان این 

 .است پروردگار پیش در درجات علوّ برای و الهی رحمت برای و الهی مغفرت برای هاییوسیله و هاییمایه همه اینها رفتند؛ دنیا

 مثالا  یا ۴۷۰ حدود هم برروی مسجدالحرام شهدای و منا شهدای ما، شهدای خب. شد داغدار حادثه این به نسبت خود وسیع ابعاد در اسالمی امّت 

 .است باالیی رقم خیلی رقم این! نفرند هزارهفت حدود در مختلف، کشورهای از شهدا مجموع آید،می دستبه آمارها از آنچه ولی بودند، نفر۴۸۰

 را اسالمی امّت جان که است بزرگی بالی چه این حادثه؟ این به نسبت ندادند نشان العملعکس ملّتها ها،خانواده دولتها، دیگر، کشورهای در چرا 

 .است بزرگ مصیبتِ این، فراگرفته؟

 تحمیل -دمیشون جمع بار یک سالی آنجا در که- اسالم دنیای حجّاج بر را ناامنی این دادند، نشان را کفایتیبی این که کسانی این که است این حقیقت 

 .است این قضیّه واقعیّت شریفین؛ حرمین خدمت برای نیستند الیق شریفین، حرمین یاداره برای نیستند الیق انصافاا اینها کردند،

 این و میبازند جان دولت یک عمل سوء و تدبیریبی و کفایتیبی خاطربه نفر هزار چند اینجا.. .است بشر حقوق مدّعی دنیای به نگاه دیگر، بُعد یک 

 .نمیزنند حرف و میگیرند مرگ سکوت بشر حقوق مدّعی دولتهای و بشری حقوق هایدستگاه

 دروغ چقدر که ببینند را؛ واقعیّت این بفهمند را، حقیقت این ببینند میبندند، امید آنها به و میدهند المللیبین سازمانهای و هادستگاه به دل که کسانی 

 .دارد وجود تشکیالت این و سازمانها این هویّت در واقع خاِلف و

 کندب اعتراضی اینها[ علیه] کسی نمیگذارند دنیا، بندگانِ و پول بندگانِ این میبندند، پول با را دهانها ملعونه، یخبیثه یشجره و سلسله این. 

 ریکاآم قدرت پشتیبانی به بْدعمل، حکّامِ این .است آلوده ما منای شهدای خون به دستشان حالدرعین امّا نداشتند؛ حضور منا یقضیّه در هاآمریکایی 

 .بِایستند اسالم دنیای مقابل در وقیحانه جوراین میتوانند که است آمریکا همراهی و

 بدهند؛ قرار اسالمی[ جوامع] بین دعوای حساب به را این میکنند سعی آنها امثال و هاغربی جاسوسیِ هایدستگاه واقع در و تبلیغاتی هایدستگاه 

 .است محض دروغ این عرب؛ غیر و عرب دعوای سنّی، و شیعه دعوای

 مسئوالن دیدار

 و

 اندرکاراندست

 رهبر با حج

 انقالب

۲۷/۰۷/۱۳۹۴ 
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واژگان کلیدی

ر بیانات رهبر انقالب د
دیدار خانواده های 

شهدای منا

۱۳۹۵/۶/۱۷

شهدای منا

حادثه 
مسجدالحرام

حقوق بشر

مصائب 
دنیای اسالم

بی کفایتی 
حکام سعودی

شجره ملعونه

خیانت به 
امت اسالمی

عزت اسالمی

فریضه ی حج
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 جزئیات تکمیلی

 ی منا و خیانت حکام سعودیدنیای اسالم در قبال فاجعهوظایف 

 علما، فعاالن سیاسی و روشنفکران نسبت به شهادت حدود هفت هزار نفر در حادثه منا مردم، عتراضا -۱

 امنیت حجاج ناتوانی در تأمین دنیای اسالم از حکام سعودی نسبت بهمطالبه  -۲

 حرمین شریفین یادارهلیاقتی حکام سعودی برای بی و تبیین ترویج -۳

 حادثه منا یدربارهیاب هیئت حقیقتتشکیل  -۴

 آمریکایی و انگلیسی آنها و اربابانسعود لجستن دنیای اسالم از آتبری  -5


