
 
 

 

 

 

 

 

 

 مرور سریع 
  نظام مسئوالن دیدار در بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی

 اسالمی وحدت كنفرانس میهمانان و

1/11311/11 

 جمالت طالیی موضوعات اصلی

پیشنهاد بیانات 

مرتبط برای 

 مطالعه بیشتر

تقویت رابطه معنوی 

  با پیامبر اسالم
 و آله(  علیه اهلل  )صلّی 

 است عالم آزادگان ى همه به متعلق است، شده مترتب بزرگ ميالد اين بر كه الهى بركات و رپيغمب ميالد بشارت. 

 است عالم مسلمانان ى همه بين مشترك ى نقطه اين كند؛ تقويت روز روزبه را مكرم نبى با خود عاطفى و قلبى و معنوى ى رابطه بايد اسالم دنياى. 

 كنند تكيه پيغمبر مقدس وجود با عاطفى و معنوى ى رابطه روى بر بايد پد،ميت اسالمى امت تشكيل براى دلشان كه كسانى. 

 

 دیدار در بيانات

نظام  كارگزاران

52/40/4730 

 

افکنی؛  اختالف

 ترین  مهم

 دستاویز دشمن

 است اسالم سربلندى و استقاللشان ،عزت ى سيلهو كه ميكنند احساس امروز اسالم دنياى مردم. 

 بايستند غربى دولتهاى استكبار و استثمارو   ظالمانه ى سلطه و تكبر غرب، تسلط مقابل در ميتوانند اسالم بركت به اسالمى ملتهاى. 

 است اختالف ايجاد اسالمى، بيدارى با ى مقابله براى دشمن دستاويز مهمترين امروز. 

 ميگيرد قرار حاشيه در غرب، و آمريكا خواهى زياده مقابل در ايستادگى و فلسطين ى مسئله شد، مشغول يكديگر با اختالف به سرشان مسلمانها وقتى. 

 اند. كرده شروعآنان  زندگى در مجدد حضور و آفريقا ملتهاى بر تسلط براى  آفريقا در را اى تازه حركت يك ها غربى كه يشودم مشاهده امروز 

 آن دشمن كه است زمينى در كردن بازى كشور، آن افراد ميان كشور يك درون در يا مسلمان، ملتهاى ميان در شكلى، هر به اختالفى، حركت هر 

 .است هكرد تعيين را زمين

 بگيرند جدى را وحدت ى مسئلهبايد  علميه هاى حوزه نخبگان و دانشگاهى دينى، سياسى، نخبگاناول  ى درجه در. 

 هستيم، اسالم مكرم نبى به مند عالقه چنانچه اگر ما؛ ميكرد دعوت اتحاد به را ما، بود ما ميان در( ءاله و عليه اللّه صلّى) اسالم مكرم پيامبر اگر امروز 

 .ببخشيم تحقق را بزرگوار آن قطعى ى خواسته اين بايد

 دیدار در بيانات 

 در كنندگان شركت

 علمای اندیشی هم

تشيع  و تسنن اهل

52/44/4732 
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 یجزئیات تکمیل

 در جهان اسالمبرآمده از اختالف مسلمانان های  آسیبمصادیقِ 

ی فلسطين در حاشيه قرار گرفتن مسئله -4  

غرب   و آمریكا خواهى زیاده مقابل در ایستادگى در حاشيه قرار گرفتن -5  

 ها در آفریقا برای تسلط بر ملتهای آفریقا ی غربی حركت تازه -7

ی اختالفات ایجاد فجایع در پاكستان به بهانه -0  

به جان هم انداختن مردم در سوریه -2  

وت و خاموش كردن صدای ملت بحرین به طور كلیبایك -6  

در مقابل هم قرار دادن مردم در مصر و مناطق دیگر -3  

 راهکارهای رفع اختالفات مسلمانان و 

 ایجاد وحدت در جهان اسالم

دست به دست هم دادن گروهها، مذاهب و جناحهای  -4

مختلف داخل هر كشور و حاكم نكردن اختالفات فكری، 

ای و جناحی بر حركتهای اساسی  قيدتی، سياسی، سليقهع

 خود

ی وحدت از سوی نخبگان سياسی،  جدی گرفتن مسئله -5

های علميه در همه جا نخبگان حوزه دینی، دانشگاهی و  

ی دشمن به ایجاد اختالف  تشریح نقشه و نگاه اميدوارانه -7

بين مردم، كشورهای اسالمی، جناحهای اسالمی، سنی و 

رایشهای مختلف در مذاهب مختلف برای مردم شيعه و گ

سياستمداران و افراد دارای نفوذ و  دانشگاهيان، توسط علما،

 تاثير در كشورها

 قرآن

 «اذى الّا یضرّوكم لن»
 (111 آيه عمران آل مباركه سوره )

 

 

 درست مشكل ميكنند، آزاردشمنان 

 خدا به باشيم، عازم ما اگر اما ميكنند؛

 حركت بر تصميم باشيم، داشته توكل

 سد ما راه جلوى نميتوانند باشيم، داشته

 .كنند ایجاد
 

 فعجّل تأخذونها كثيرة مغانم اللّه وعدكم»

 لتكون و عنكم النّاس ایدى كفّ و هذه لكم

 «مستقيما صراطا یهدیكم و للمؤمنين ءایة
 (۰۲ آيه الفتح مباركه سوره )

 

 

 با ى مقابله در ملت یك كه اى پيروزى هر

 هاى شيوه و روشها و تبليغات و دشمنان

 ،بشارت یك ميكند، پيدا آنها آلود خباثت

 .است الهى ى نشانه و آیت
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