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 مرور سریع 
 رهبر معظم انقالب اسالمی بيانات

 اسالمى كشورهاى سفرای و نظام مسئوالن دیدار در

 71/۰3/73۳۱ 

 جمالت طالیی موضوعات اصلی

 پيشنهاد بيانات

مرتبط برای 

 مطالعه بيشتر

 دعوت الهیاركان 

 
 شد تاريخ طول در ماندگار و عظيم رسالت اين به مبعوث الهى، خطاب با كرمم پيامبر روز آن فرداى كه نبود، بعثت شب مثل تاريخ طول در شبى هيچ .

 . بود دشوارى و بزرگ كار بعثت،

 بود گوناگون جوانب از و درپى پى دعوت، اين مقابل در مزاحمتها - مدينه دوران در چه مكه، دوران در چه - پيغمبر مبارك حيات دوران در . 

 طبيعت اما ميكنند، كار شياطين است؛ شده نزديك و آشنا مردم دلهاى و مردم ذهن به بيشتر و فراگيرتر و ماندگارتر دنيا در روز روزبه انبياء دعوت 

 .است حق سوى به عالم حركت و عالم

 نميتوانند كه دادند نشان ليبراليزم، و گرايانه انسان اصطالح به مكاتبِ دعوت چه ماركسيزم، عوتد چه مادى، و غيرالهى دعوتهاى آنكه از بعد امروز 

 .است متوجه اسالم سوى به دلها كنند، تأمين را بشر سعادت

 كجاست از اين ندانند ميدهند، سر را فرياد اين كه كسانى آن ولو است، اسالم صداى اين ميشود، بلند عدالتخواهى و عدالت صداى جا هر. 

 ربّك كلمة تمّت و: »فرمود. كرد منتشر دنيا در - عدالت يعنى - اسالم دعوت اصلى ركن با همراه صداقت، با شجاعت، با صراحت، با بايد را اسالم دعوت 

 .است الهى دعوت خصوصيات تا، دو اين ؛«عدال و صدقا

ديداردربيانات 

نظامكارگزاران

70/70/6701

 اتحاد و

نقشه  شناخت 

دشمن؛ راه مقابله با 

هراسی  اسالم

 دشمنان

 

 كند پيدا انتشار و ادامه قدرتها پول و ی امنيت سرويسهاى دستهاى بدون دنيا در ستيزى مسلمان و ستيزى اسالم و اسالم به اهانت كه كرد باور نميشود. 

 اگر. بشناسيم را اسالم با و خود با دشمنان ى مواجهه و خود زندگى كلى ى نقشه كه اين به داريم احتياج هوشيارى؛ به داريم احتياج مسلمانها ما امروز 

 .كرد خواهيم انتخاب درست را راه شناختيم، را نقشه

 اعظم پيامبر و اسالم به كنندگان اهانت از ميكنند، حمايت آنها از ميكنند، تحريك را ستيزى مسلمان امواج كنيد؛ مشاهده شما غرب دنياى در 

 .آنهاست سياست اين ميكنند؛ ترويج را ستيزى شيعه ميكنند، ترويج را ستيزى خالفم مذاهب هم اسالمى ى جامعه درون در ميكنند پشتيبانى

 نشناختيم، را دشمن ى نقشه اگر اما آيد؛ مى وجود به نقشه اين مقابل در تدبير امكان شناختيم، را دشمن ى نقشه اگر. بشناسيم را دشمن ى نقشه 

      .داشت نخواهد وجود تدبير امكان

 غافل خود اصلى مسائل از مسلمان ملتهاى بيندازند، راه به اختالف اينها بين كنند، مشغول يكديگر به را مسلمان ملتهاى: است اين دشمن ى نقشه 

 تأمين ستمگر و ظالم قدرت صاحبان منافع استعمارگران، منافع اينكه براى كنند، غفلت باشند، آن دنبال به بايد كه اى ضرورى پيشرفت از بمانند،

 .شود

 است ترين ضرورى و ترين فورى جزو همكارى، و همدلى اتفاق، و اتحاد مسلمانها، براى زامرو. 

ديداردربيانات 

دركنندگانشركت

لمایعانديشیهم

تشيعوتسنناهل

52/67/6732
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 یجزئيات تکميل

 نقشه و برنامه دشمن عليه مسلمانان 

 افکنیبينمسلماناناختالف -6

 وشيعهستيزیدردرونجامعهاسالمیستيزىمخالفمذاهبوترويجمختلفمذاهبعصبيتهاىتحريك -5

صهيونيزمومفسدوفاسددارىِسرمايهيعنىدشمنىوخصومتحقيقىىنقطهاز منحرفكردنتوجهامتاسالمی -7

)ص(اعظمپيامبرواسالمبهكنندگاناهانتتحريكمسلمانستيزیوپشتيبانیاز -4
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