
مسئوالن و سفراى كشورهاى اسالمىبيانات در ديدار 
1393/05/07

مي
سال

ت ا
و ام

الم 
 اس

اي
دني

متفرق بودن دنیای اسالم در حال حارضآسیب شناسی

نگاه امت ساز دین مقدس اسالم
و تعالیم پیامرببزرگوار اسالم  نقطه مقابل

معنا کردن متفرق بودن دنیای اسالم 
نان و عقاید مختلفبه تفرق نحله های مسل آسیب شناسی

ن از  عبور کشورهای مسل
های سیاسی و قدرت طلبانهانگیزه حلراه

تشکیل نشدن قدرتی با قابلیت دفاع از حقوق و حوائج یک و نیم 
ن میلیارد مسل پیامد

های سیاسی ها، انگیزهسیاست
های قدرت طلبانهو انگیزه علت

های عمومی، ملی و های اسالمی از تواناییی دولتلزوم استفاده
یت از مظلوم دولتیشان برای ح

لزوم اعالم موضع دنیای اسالمگیرینتیجه
در برابر سبعیت و تجاوز دشمنان 

محسوس بودن تالش برای ایجاد شاهد
امت واحده در بسیاری از تعالیم اسالمی

اَلَّذى جَعَلتَُه لِلمُسلِمیَن عیدامؤید

پاسخ
نان و عقاید مختلفطبیعی بودن تفرق نحله های مسل

نانمنافات نداش تشکیل امت واحده با تفرق نحله های مسل

مسئول
نخبگان سیاسی 

ندان و دارندگان مناصب حکومتی در کشورهای اسالمی قدر

ره
کسی نخواهد توانست به یک کشور اسالمی زور بگوید

نناتوانی هر قدرتی نسبت به باج طلبیدن از دولت های مسل
ن تشکیل قدرتی با قابلیت دفاع از حقوق و حوائج یک و نیم میلیارد مسل

های متجاوز و مستکربایجاد قدرتی برتر از همه ی قدرت

رکز دنیای اسالم بر موارد مشرتکشانراهکار

ناتوانی دنیای اسالم نسبت به نشان دادن عکس العمل در مقابل تجاوز و خون آشامی نتیجه
هارس زده از صهیونیست

یت نکردن قدرت یتح های مستکرب از مظلوم و ح ل وقاحت  از ظا و رژیم صهیونیستی با ک

ها به مجموعهیک کشور اسالمی به رصف داش سالح مخرب، تجاوز صهیونیست
ب، آتش و باروت ، موشک،  هواپی

مسئله غزه؛ مسئله اول دنیای اسالممسئله اصلی

ُسلِم ِ َمن اَصبََح َو لَم یَهتَمَّ بِاُموِر املُسلِمین فَلَیَس  مؤید

م به مسئله غزه در  قرار گرف اهت
مات همه ی دنیای اسالمصدر اهت الزمه

کمک به مظلوم به معنای 
هافراهم کردن امکانات حیاتی آن

الزام

مقابله و معارضه با مرتکبان ستم بزرگ تاریخی و نسل کشی و بی 
رشمی در جنایات غزه

مخاطب
هاملت

هادولت

هامسئوالن کشورها و دولت

آحاد مردم 

مصداق
رستان،  آب، برق، بازسازی منازل و شهرهافراهم کردن غذا، دارو، بی

فراهم کردن سالح

همه ی دنیای اسالممسئول

َو لِلمَظلوِم عَونامؤید

ابراز برائت و معارضه دنیای اسالم با حامیان رژیم صهیونیستی اعم از مسئولین مکمل
کشورهای مستکرب یا مجامع عمومی 

رشمیبیشاهد
ارائه منطق برای کش مردم غیر نظامی، های کوچک و کودکان معصوم و مظلومبچه 

مصداق
ایستادگی ملت ایران با عزم راسخ در

میدان مقابله با مرتکبان جنایت در غزه 

های اسالمی با لزوم کنار گذاش اختالفات سیاسی و غیر سیاسی دولت
هدف کمک به مردم مظلوم غزه

ها و بیان رصیح سخن خود در قبال خباثت و دشمنی در غزه بدون مالحظه قدرت
یی روز قدس اشخاص مانند راهپی


