
بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم
1393/07/21

۱از ۱

الم
 اس

يخ
تار

هم 
ر م

سيا
له ب

مسئ
ر؛ 

غدي

ارزیابی

ت بودن اصل حادثه عجیب و مهم غدیر جزو مسل
« من کنت مواله فهذا علی مواله» و بیان رشیف 

غدیر؛ یک مسئله مسلم تاریخی و اسالمی

های شیعی و غیرشیعینقل قول
شاهد

های برخی نورسیدگان و نوکیسگانشبهه
« من کنت مواله فهذا علی مواله» در معنای جمله   ن حرفارزیابیچالش ی بزرگهای مطرح شده در هزاران ه سال گذشته و پاسخ داده شده از سوی عل

هادرس

نصب امیراملومنین به خالفت و امامت بعد از نبی اکرم

پرداخ اسالم به امر حکومت و
امر سیاست امت و اهمیت آن از نظر اسالم 

پاسخ دندان شکن مسئله غدیر به معتقدان 
عی و سیاسی و حکومت داری  برکناری اسالم از مسائل اجت علت اهمیت

نصب امیراملومنین به حکومت، کشورداری، سیاست و مدیریت جامعهاسالمی 
های بسیار حساس زندگی خود به دستور خدای متعال توسط پیامرب در آخرین ماه شاهد

درس بزرگی برای امروز و فردای مسلمین اهمیت

های معنوی نبودن نصب امیراملومنین از سوی به معنای نصب جنبهآسیب شناسی
های معنویپیامرب به دلیل قابل نصب نبودن جنبه

اثر نگذاش مسئله اعتقادی غدیر به عنوان پایه و اساس تفکر شیعه در 
نان با یکدیگر نان و همگامی مسل زندگی عمومی مسل الزمه

ها افراد نسبت به غدیر در محافل علمی و تخصصیی شبههبحث درباره راهکار

ن؛ یکی از مراکز طمع دشمنان اسالم اختالف بین فرق مسل رضورت

نان به دعوای درونی و غفلت هدف رصف شدن همت، نیرو و انگیزه مسل
آنان از مسائل بیرونی و دشمنان بزرگشان

رگران«  تکفیر» ساخ جریان راهکار توسط استع

ر در سالارزیابی دی و پس از انقالب  و تشکیل نظام سیاست اساسی استع های مت
جمهوری اسالمی با هدف جداسازی دنیای اسالم از جمهوری اسالمی

های سیاسی و امنیتی دولت انگلیس خبیثدستعوامل

الزمه
نان به دشمنی آمریکا و سیاست های استکباری و صهیونیستی با توجه مسل

اسالم، آگاهی اسالمی و حاکمیت اسالم

نان به تالش دنباله سال گذشته  ۳۵دار توجه مسل های استکباری علیه جمهوری اسالمیسیاست 

وظیفه ما
نان اعم از شیعه و سنی  به دشمن به وسیله تحریک نکردن احساسات یکدیگرکمک نکردن مسل

نان به اتحاد، برادری و همبستگی اسالمی به عنوان یکی از  التزام مسل
ی جوامع اسالمیترین وظایف همهترین و واجبالزم

منطق قوی و حجت قاطع شیعهزمینه مناسب


