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 هرٍر سریع 
 از تکفیرى ٍ افراطى جریاًهاى  جهاًى ى کٌگرُ» در کٌٌدگاى شرکت دیدار دیدار در بیاًات

 40/40/3101 «اسالم علواى دیدگاُ

 

 جوالت طالیی هَضَعات اصلی
پیشٌهاد برای 

 هطالعِ بیشتر

تکفیر؛ جریاًی در 

خدهت استکبار ٍ 

 صهیًَیسن

 ًیست آى ى ّوِ است، تکفیز ى خجیثِ ى ضجزُ فزٍع اس یکى هیطَد ضٌبختِ داػص ًبم ثِ اهزٍس کِ جزیبًى . 

 رصین ى هسئلِ اصلى، ى هسئلِ لکي ثپزداسین، آى ثِ ًبچبرین ٍ است کزدُ اسالم دًیبى ٍارد سبس دست هطکل صَرت ثِ دضوي را[ تکفیز ى هسئلِ] ایي 

 .است لذس ى هسئلِ اصلى، ى هسئلِ است؛ صْیًَیستى

 جْتت  در آًْتب  کتبر  هیکٌٌتذ؛  حزکتت  دارًذ صْیًَیسن ٍ استکجبر ًیّبت جْت در کبهالً ّستٌذ، آى حبهى ٍ پطتیجبى کِ تْبیىحکَه ٍ تکفیز جزیبى 

 .است صْیًَیستى اضغبلگز رصین ٍ ارٍپب استؼوبرى دٍلتْبى ٍ آهزیکب ّذفْبى

 هسلوبًبى ثیي جٌگ ثِ داد جْت تغییز را ذادىضذّاستج ٍ ضذّآهزیکبیى ٍ ضذّاستکجبرى ػظین[ اسالهى ثیذارى ] حزکت ایي تکفیز، جزیبى. 

 ثجٌگٌذ هسلوبًْب ثب تب هیسبسًذ صْیًَیستى رصین ثب تکفیزًذ، جزیبى پطتیجبى کِ کسبًى آى. 

 جزهٌ آٍرد، ٍجَد ثِ - دیگز کطَرّبى اس ثؼضى ٍ لجٌبى ٍ لیجى ٍ سَریِّ ٍ ػزاق در - اسالهى کطَرّبى در تکفیزى جزیبى کِ آلَدى فتٌِ حزکت ایي 

 .ثطَد ٍیزاى کطَرّب ایي ارسضوٌذ ّبى سیزسبخت کِ ضذ ایي ثِ

 هیشًٌتذ،  گتزدى  ضوطیز ثب ٍ ًطبًٌذ هى را کسى کِ دیذًذ ّب تلَیشیَى در دًیب ى ّوِ. کزد سضت کزد، هخذٍش دًیب در را اسالم ى چْزُ تکفیز جزیبى 

 .ثبضذ ضذُ هؼیّي اٍ ثزاى جزهى ایٌکِ ثذٍى

 ،ًزفتٌذ غشُّ کوک ثِ اسالهى دٍلتْبى. کزد همبٍهت تٌْب رٍس پٌجبُ جٌگیذ، تٌْب رٍس پٌجبُ غشُّ. گذاضتٌذ بتٌْ را همبٍهت هحَر ایٌْب. 

 ثتشر   ّذفْبى درخذهت ّستٌذ آهبدُ است، گذاضتِ اثز ایٌْب در اسالهى ثیذارى دارًذ، اى حوبسِ ٍ ضَر یک جَاًبى اسالم، دًیبى سزتبسز در اهزٍس 

 .کزد هٌحزف را حوبسِ ٍ ضَر ایي تکفیز، جزیبى ایي[ اهّب] کٌٌذ، حزکت اسالم

 دارًتذ؛  ًگِ سًذُ را فتٌِ ایي هیخَاٌّذ است، دیگزى خجیث اّذاف دًجبل ائتالف، ایي است؛ هحض درٍؽ کِ! اًذ کزدُ درست داػص ضذّ ائتالف ظبّزث 

 .ثوبًذ[  جٌگ] ایي تب ثذٌّذ استوزار طَر ّویي را هسلوبًبى ثیي خبًگىِ جٌگ ثیٌذاسًذ، ّن جبى ثِ را طزف دٍ

 دیدار در بیبنبت

 و نظبم هسئوالى

 هیهوبنبى

 کنفرانس

 اسالهی وحدت
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ٍظایف هسلویي برای 

 هقابلِ با

 جریاى تکفیر

 استت  استالهى  هذاّت ػلوبى ى ّوِ سَى اس فزاگیز هٌطمى ٍ ػلوى ًْضت یک[  تطکیل] یکى.. .داد اًجبم ثبیذ کِ دارد ٍجَد ثشر  ى ٍظیفِ چٌذ 

 .تکفیزى جزیبى کزدى کي ریطِ ثزاى

 استالم  دًیتبى  ثبیتذ  کزد؛ رٍضٌگزى ثبیذ. است اًگلیس ٍ آهزیکب استکجبرى سیبستْبى ًمص ثِ ًسجت رٍضٌگزى است، السم ثسیبر کِ دوّم کبر  ِ  ّوت

 .چیست هیبى ایي در آهزیکب سیبستْبى ًمص کِ ثذاًٌذ

 دست ثِ هسجذااللصى ى هسئلِ ٍ ضزیف لذس ٍ فلسطیي ى لضیِّ ًگذاریذ. است فلسطیي ى لضیِّ ثِ اّتوبم ثگیزد، اًجبم ثبیذ حتوبً کِ سوّهى کبر 

 .هیخَاٌّذ را ایي آًْب ثطَد؛ سپزدُ فزاهَضى

 است هسجذااللصى تصزّف دًجبل ثِ است، ضزیف لذس تصزّف دًجبل ثِ صْیًَیستى رصین هسلوبى، هلّتْبى ٍ هزدم آحبد اسالم، دًیبى غفلت رد. 

 صتفَف  در ثتزٍین  هتب  ثذّیتذ  اجتبسُ  کِ هیکٌٌذ التوبس ٍ یٌَیسٌذه ًبهِ هي ثِ ضًٌَذ، ًوى جَاثى ٍ هیکٌٌذ هزاجؼِ کِ هب جَاًْبى اس ثؼضى گبّى 

 .است ّب صْیًَیست ثب ى هجبرسُ ػبضك هلّت،. ثجٌگین صْیًَیستى رصین ثب همذّم

 کزدین لجٌبى اهلل حشة ثِ کِ را کوکى ّوبى هب. کزدین ػجَر هذّجى اختالف هحذٍدیّت اس الْى فضل ثِ ٍ الْى تَفیك ثِ هب  ِ ِ  کت  ّوتبى  استت،  ضتیؼ

 .کزد خَاّین ّن ثبس ٍ کزدین دجْب ثِ ٍ کزدین حوبس ثِ را کوک

 است تز ضؼیف سبل ۰۵۱ ٍ سبل ۰۱۱ ایي ى گذضتِ دٍراًْبى ى ّوِ اس اهزٍس است، استکجبر کِ اسالم دضوي. 

 صتزاحت  ثتب  ٍ هیکطیذًذ داد! هیذاد «فزات تب ًیل اس» ضؼبر کِ است رصیوى ّوبى ایي. است ضذُ ضؼیف ثطذّت گذضتِ ثِ ًسجت صْیًَیستى رصین 

 .کٌٌذ فتح را ّب فلسطیٌى ّبى تًَل ًتَاًستٌذ غشُّ در رٍس پٌجبُ! است هب هبل فزات تب ًیل اس هیگفتٌذ

 کزدًتذ  استتفبدُ  ًیزٍیطبى ى ّوِ اس ٍ ضذًذ جوغ ّن دٍُر ارٍپبیى استؼوبرگز کطَرّبى ٍ آهزیکب ثیٌیذ هى ضوب اسالهى، جوَْرى ثب ى همبثلِ رد  ِ  کت

 .تَاًست ًخَاٌّذ ٍ درثیبٍرًذ ساًَ ثِ ًتَاًستٌذ درثیبٍرًذ؛ ساًَ ثِ را اسالهى جوَْرى اى، ّستِ ى لضیِّ در

 دیدار در بیبنبت

 و نظبم هسئوالى

 هیهوبنبى

 کنفرانس

 اسالهی وحدت
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 یجسئیات تکویل

 اسالماز هشکالت دشوٌاى هصادیقی 

 اهنیّتىو  سیبسیالتصبدی، هشکالت انواع در  اروپب استعوبرى دولتهبىگرفتبری  -0

 و پولی و هبلی سیبسیاخاللی، هشکالت انواع در  آهریکبگرفتبری  -9

 دنیب ى هوه در ابرلدرتى حیثیّتِآهریکب در  ضعف -9

 هب فلسطینی رژین صهیونیستی در همببلنبتوانی  -4

 هدفهبیشبى  تحمّكو عدم  هنبطك گونبگوى، لبنبى و سوریّه، در عراق دشونبى نبکبهی -5

 اى هسته ى لضیّهدر به زانو درآوردى جوهوری اسالهی برای  اروپبیى استعوبرگر کشورهبى و آهریکب نبتوانی -6


