
 
 

 مرور سریع 
 26/02/1394 اسالمى کشورهاى سفراىو  نظام مسئوالندیدار  در  اسالمی انقالب معظّم رهبر بیانات

 جمالت طالیی موضوعات اصلی
پیشنهاد براي 
 مطالعه بیشتر

در  جاهلیّتبازتولید 
 امروز دنیايِ 

 حـاکم رذائـل و بشود گم آن در فضائل که دربیاید شکلى به خود فرمانروایان عمدتاً غضبىِ و هوىش تمایالت تأثیر تحت انسانى، جوامع یعنى جاهلیّت�•
�بشود.

 تمایل یک این خب، میگویند میکنید؟ ترویج را گرایىهمجنس را، بازىهمجنس چرا میگوییم است؛ »تمایل« غرب دنیاى در رانىشهوت منطق امروز�•
�!است منطقشان این است؛ بشرى

�.دانش و علم سالح به است مجهّز و مسلّح جاهلیّت، امروز که است این اوّل صدر جاهلیّت با مدرن[ جاهلیّت این فرق�•
�.اسالم اوّل دوران و اوّل روزهاى جاهلیّت برابرِ هزارها بلکه صدها خطر با باال، بسیار توان با است؛ شده بازتولید جاهلیّت امروز�•
 .داریم احتیاج آن به مسلمان ملّتهاى ما که است چیزى این ؛»همّت و عزم« دوّم ىدرجه در و است »صیرتب« اوّل ىدرجه در است الزم که چیزى�•

 دیدار در بیانات

 نظام مسئوالن

 عید روز در

 مبعث

19/04/1389 

سیاستهاي استکبار 
در منطقه و وظایف 

انان در مقابل مسلم
 آن

�.آوردند وجودبه اینها خود را تروریستى جرّار هاىگروه ترینخطرناك کهدرحالى کنند، مبارزه تروریسم با میخواهند میکنند ادّعا هاآمریکایى امروز�•
 داخـل در هـایىگروه یـا را منطقـه کشـورهاى خودشان، منافع براى است؛ نیابتى جنگهاى ایجاد ما ىمنطقه در استکبار آلودخباثت سیاستهاى امروز�•

�.کنند دنبال را خودشان منافع آنها و بیفتند هم جان به که کنند وادار و کنند تحریک را کشورها
 مسـمّاى کشـورهاى عامل، متأسّفانه. آمریکا میکند؟ پشتیبانى دارد را ناامنى این کسى چه نیست؟ ناامنى این شد، زنان و کودکان کشتار میدان یمن�•

�.است او طرّاح و پشتیبان اند؛خورده فریب اینها امّا اندمنطقه کشورهاى اند،سلمانىم به
�.میکنیم بازهم کردیم، کمکشان کردیم، همکارى میجنگیدند تروریسم علیه که کسانى با لبنان سوریه، عراق، در خودمان، کشور داخل در ما�•
 - حرام ماه - رجب ماه در که هستند کسانى روز، آن ىمکّه از بدتر و ترزشت امروز. میکردند قطع را جنگ میشد، رجب ماه وقتى هم مکّه مشرکین�•

�مینشانند عزا به را یمنى هاىخانواده
 کُـن« که است گفته ما به اسالم است؛ ما ىوظیفه باشد ما وسع و ما هاىتوانایى که مقدارى هر و میکنیم حمایت مظلوم از بتوانیم که مقدارى هر ما�•

�.»عَونا لِلمَظلومِ وَ خَصماً لِمِللِظّا
 را اصـلى دشمن و کنند درست موهوم دشمنِ است، همدیگر از کشورها این ترساندن اسالمى، ىمجموعه این دشمنان و منطقه این دشمنان سیاست�•

�.دارند نگه حاشیه در است صهیونیست هستند، آنها وابستگان و متعدّى و متجاوز هاىکمپانى است، استکبار که
�.کرد مقابله این با باید است؛ دشمنان سیاستهاي اینها سنّی؛ مقابل در شیعه دیگر، قومیّت فالن مقابل در قومیّت فالن عرب، مقابل در ایران�•
 .نیست شدنىسرکوب ت،بصیر نیست؛ شدنىسرکوب بیدارى، لکن کردند سرکوب موقّتاً را اسالمى بیدارى�•

 دیدار در بیانات

 نظام مسئوالن

 عید روز در

 مبعث

19/04/1389 
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 یجزئیات تکمیل

 ها و مشکالت دنیاي اسالم در مقطع کنونیبرخی از گرفتاري
 برادرکُشی و  ناامنی�-1

 رخببی خدا از هايگروه تسلّط�-2

 براي دخالت آمریکا آنها رأس در و بزرگ قدرتهاي استکباري هاينقشه�-3

 مصادیق حمایتهاي آمریکا از تروریسم  و فعالیتهاي تروریستی او
 صهیونیست تروریستی دولتحمایت از �-1

 ایجاد داعش و حمایت از آن�-2

 از تروریستهاي جنایتکار در سوریه ایتحم�-3

 در پاکستان، افغانستان و عراق مردم هايخانهي سازویران�-4
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