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 مرور سریع 
 ۶۰/۶۰/۳۰۳۰ اسالمى كشورهاى یراسف نظام و مسئوالن دیدار در بیانات

 جمالت طالیی موضوعات اصلی
پیشنهاد برای 

 مطالعه بیشتر

 بعثت پیامبر 

  ،اله(وعلیهاهلل)صلی 

بعثت خردهای 

 شدهفند

 شد. خواهد حل اسالمى ىبشر و جامعه مشكالت ىعمده بدهد، قرار رايج امر يك خود ميان در را خِرَد و انديشه كارگيرى به اسالمى ىجامعه اگر 

 به نام اسالم ى ديگرى كسانى خاطر مسلمان بودن مورد قتل و تجاوز و ظلم قرار ميگيرد. در نقطهدر آفريقا در يك مركزى، در يك كشورى، كسى به

 خاطر اين است كه پيام اسالم براى مسلمانان جا نيفتاده استدخترهاى مردم را ميدزدند و فرار ميكنند؛ اينها به

 برسيم پيامبراسالم تعاليم اعماق به ، خودمان خِرَد و عقل ميزان با و بفهميم درست را اسالم را، قرآن بايد مسلمانها ما. 

 ميكنيم. پيدا لغزش وقتآن نديديم، درست است، انسان زندگى براى كامل ىمنظومه يك كه را قرآنى مفاهيم ىمجموعه كرديم، مهجور را قرآن وقتى 

 است بين مسلمانان ،اختالف ايجاد با اوّل ىدرجه در آنها ىمقابله ميكنند؛ مقابله اسالم با علنى صورتبه دشمنانى دنيا در امروز . 

 است ايمانى و عقيدتى اختالفهاى اختالفها، ترينخطرناك و اختالفها ترينعميق. 

 محفوظ را صهيونيستى غاصب رژيم اينكه براى برسند، خودشان استكبارى هدفهاى به استكبارى هاىدستگاه اينكه براى اسالم دنياى در امروز 

 آورند.مى وجودبه هراسىايران آورند،مى وجودبه هراسىشيعه ميكنند؛ ايجاد اختالف مسلمانان ميان در ،دارندنگه

 آمد وجودبه - بشر زندگى محيط از - آن زدودن براى پيغمبر بعثت كه است جاهليّتى همان ميكنند، ترويج غرب سياسى هاىدستگاه امروز آنچه . 
 منتها است، جاهليّت همان اين است؛ تبرّج همين غربى، تمدّن مظاهر ترينعمده از يكى امروز. است زنانه تبرّج ،اُولى جاهليّت هاىنشانه از يكى 

 .بدانيم و بفهميم مسلمانها ما بايد را اينها بپوشاند؛ مردم چشم از را حقايق بكند، مجهّز مدرن تبليغات سالح با را خود است توانسته كه جاهليّتى

 بشناسيم را دوستانمان بشناسيم، را دشمنانمان اسالمى؛ امّت دشمن ىجبهه حقيقى شناختن به دارد احتياج امروز اسالم دنياى. 

 العُقول. دَفائِنَ لَهُم يُثيروا وَ: دارد احتياج عقول دفائن ىاثاره به دارد، احتياج انديشه و تدبّر اين به دارد، احتياج بصيرت اين به اسالم دنياى امروز 

 فَاعبُدون رَبُّكُم اَنَا وَ وَحِدَةً اُمَّةً اُمَّتُكُم هذِهِ اِنَّ: داد تشكيل واحده امّت و كرد عبور عقيدتى اى،سليقه جزئى، اختالفات از بايد است؛ اتّحاد اسالم دنياى ديگر مهمّ نياز 

 سركوب اسالمى بيدارى امّا كردند سركوب هم جاهايى يك و كنند سركوب را بيدارى اين كه شد سعى است؛ آمده وجود به اسالمى بيدارى ما نظر به 

 . نيست شدنى

 ىوعده به ظن سوء كفّار، و ايمانانبى مثل است؛ كرده اعتماد الهى ىوعده به دشمنان با ىمواجهه در امروز تا آغاز از اسالمى جمهورى نظام بحمداهلل 

 .شديم پيروز لذا نداديم؛ نشان الهى

 مسئوالن دیدار

عید  در نظام

 مبعث
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واژگان كلیدی 

بیانات در دیدار

مسئوالن نظام و سفرای 
كشورهای اسالمی 

۳۰۳۰/۶۰/۶۰

ر بعثت پیامب
(صلی اهلل علیه واله)

بیداری 
اسالمی

انتکریم انس

بکارگیری 
نیروی فکر 

ایجاد اختالف

شیعه هراسیایران هراسی

سیاست های 
استکبار

دشمن  
شناسی

بصیرت

امت واحده
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 یجزئیات تکمیل

 نیازهای دنیای اسالم

 خِرَد و اندیشه ،فکر نیروى کارگیرى به -7

 درست تحلیل کردن و مسائل را درست فهمیدن -2

 ى دشمن امّت اسالمىشناخت حقیقى جبهه -8

 دوستان خود شناخت -4

 بصیرت -0

 اتّحاد -6

 تشکیل امّت واحده  اى، عقیدتى وتالفات جزئى، سلیقهاخ از عبور -1

 عوامل پیشروی ملت ایران

 قرآن به اعتقاد -7

 بعثت پیام به اعتقاد -2

 خود میان در درونى اتّحاد -8

 دشمن از نترسیدن و دشمن مقابل در دلیرى احساس -4

 نصرت الهى ىوعده به امید احساس -0

حرف قرآن است:این   

 ضِدّاً عَلَیهِم یَکونونَ وَ بِعِبادَتِهِم سَیَکفُرونَ کَلّا عِزّاً، لَهُم لِیَکونوا ءَالِهَةً اللَّهِ دُونِ مِن وَاتَّخَذُوا

 (18و18سوره مريم/)

 هدایت به و بکنند، قبول را الهى والیت و ببرند، پناه خدا به اینکه جاى به خِرَدبى انسانهاى

 متمسّک بشریّت دشمنان و اسالم دشمنان والیت به شیاطین، والیت به بزنند، چنگ الهى

 .آیدنمى آنها دست به عزّت این و کنند، درست عزّت خودشان براى اینکه براى میشوند

 .کرد نخواهند سپاسگزارى آنها از هم نابکار شوندگان عبادت آن


