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 هرٍر سریع 
 27/04/1314   اسالهى کشَرهبى سفراى ٍ ًظبم هسئَالى دیدار در  اسالهی اًقالة هعظّن رهبر بيبًبت

 جوالت طالیی هَضَعبت اصلی
پيشٌهبد برای 

 هطبلعه بيشتر

افکٌی؛  تفرقه

سيبست دشوي در 

 دًيبی اسالم

 ایني  بب ...است فرهَدُ تأکیذ هسلوبًبى برادری ٍ هسلویي یکپبرچگی ٍ ٍحذت بر ِّو ایي اسالم. است زیبد بسیبر ّب گرفتبری اسالم دًیبی در اهرٍز  ِ  ّون

 .ًویکٌین عول اسالم دستَر ایي بِ هتأسّفبًِ هسلوبًْب هب اهرٍز تأکیذ، ٍ سفبرش

 کنٌن  درخَاست کطَرّب یِ ّو در ًخبگبى زبذگبى، سیبستوذاراى، دٍلتْب، هسئَالى رٍضٌفکراى، علوب، از هخصَصبً هسلویي، آحبد از هیخَاّن هي  ِ  کن

 .ًیست طبیعی تفرلِ ایي. کٌٌذ هطبّذُ ٍ ببیٌٌذ تفرلِ ایي در را اسالهی اهّت دضوٌبى خبئي دست

 ببضذ. یکپبرچِ اسالهی اهّت ًویخَاٌّذ. است تفرلِ ایي در بسرگ لذرتْبی هٌبفع ایٌکِ برای چرا؟ اسالم؛ دًیبی بِ هیکٌٌذ تسریك را تفرلِ ایي 

 هیطذ فرد هٌحصربِ لذرت یک تردیذ بذٍى جْبًی سیبست سپْر در هیکرد، تکیِ خَد هطترکبت رٍی بر اگر بَد، یکپبرچِ الهیاس اهّت اگر. 

 سنبزهبًْبی  ایني  ضنیعِ،  ٍ سٌّی جٌگْبی ایي اًذاختٌذ؛ راُ را داخلی جٌگْبی ایي کردًذ؟ کبر چِ. کٌٌذ هٌصرف صْیًَیسن از ببیذ را هلّتْب کردًذ فکر 

 .بذٌّذ لرار ّن همببل در را هلّتْب ٍ بیٌذازًذ ّن جبى بِ را هبّب ایٌکِ برای ضذًذ ٍپرداختِ سبختِ ایٌْب، اهثبل ٍ داعص ٍ المبعذُ لبیل از کبری جٌبیت

 دیذار در بیبًبت

 ٍ ًظبم هسئَالى

 سفرای

 کطَرّبى

اسالهى 

63/60/6030 

 خبئٌبًه سيبستهبی

 استکببری قدرتهبی

 هٌطقه در

 کٌٌذ سرًگَى را دهَکراسی ٍ اکثریّت ٍ اًتخبببت از ی برآهذُ ًظبم کِ است ایي استکببری لذرتْبی سیبست عراق، در. 

 ضذّ هب سیبست کٌٌذ؛ سرًگَى ،صْیًَیسن همببل در همبٍهت بِ است ضذُ ضٌبختِ کِ را دٍلتی لیوتی، ّر بِ کِ است ایي استکببر سیبست سَریِ، در 

 .است ایي

 ضنوب . ّسنتیذ  ضنوب  ترٍریسنن،  هنذافع ! ترٍریسنن  هذافع هیگَیٌذ ایٌْب از حوبیت خبطر بِ را ایراى ٍ ترٍریست هیگَیٌذ را [لبٌبى اهلل حسة] ّب آهریکبیی 

 .هیذاریذ ًگِ خَدتبى ببل زیر را ترٍریست ٍ خبیث ّبی صْیًَیست ٍ هیکٌیذ تربیت ترٍریست اًذازیذ، هی راُ داعص کِ ّستیذ

 بنی  هنردم  هیسًٌنذ،  را ّنب  خبًِ را، ضْرّب را، ّب بیوبرستبى را، هسبجذ هیسًٌذ؟ را کسی چِ. هیکَبٌذ را یوي دارًذ کِ است هبُ چْبر ًسدیک االى  ُ ٍ  گٌنب

 .هیکٌذ حوبیت ایٌْب از آهریکب چیست؟ ایٌْب جرم هیکطٌذ؛ را ّب بچِّ

 است کبسِ یک در دستتبى هیذّیذ، دٍستی دست رشیوْب هستبذتریي بب هیکٌیذ؛ اضتببُ داریذ [ّب ضوب آهریکبیی] ّن االى. 

 دیذار در بیبًبت

 ٍ ًظبم هسئَالى

 سفراى

 کطَرّبى

اسالهى 

63/66/3061 
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ًکبتی پيراهَى 

 هسئله هسته ای

 [ّب آهریکبیی] تَافنك  ٍ هنااکرات ]دضَار آزهبیص ّویي در. ًیست ایٌْب در صذالت بطَد؛ خبرج دّبًطبى از راست حرف کِ ًیستٌذ ًیکسب  ِ  [ای ّسنت

 .ضذ دادُ ًطبى زهبى ایي طَل در آًْب هکرّر ٍ هتعذّد ّبی صذالتی بی

 ینک  بنبالخرُ - بگَیٌنذ  جَر یک دستِ ّر کِ ًطَد درست دستگیدٍ ایٌْب، هبًٌذ ٍ ای ّستِ غیر ٍ ای ّستِ لضبیبی ایي از. ببضذ هتّحذ ببیذ ایراى هلّت 

 ًببینذ  هنردم  بنیي  -ببضنٌذ  آى دًبنبل  ٍ بذٌّذ تطخیص است هلّی هٌبفع آًچِ ضبءاهلل اى هیکٌٌذ؛ دًببل دارد، هسئَلیٌی هیگیرد، اًجبم دارد است کبری

 .بیبیذ ٍجَد بِ دٍدستگی

 رٍینص  ًویتَاًٌنذ  بیرًٍنی  ًیرٍّنبی  بکٌنذ،  تمَیت را خَد فرٌّگ را، خَد ایوبى را، خَد صٌعت ا،ر خَد علن کٌذ، لَی را خَد درٍى، از هلّتی یک اگر 

 .کٌین عول ًسخِ ایي بِ ببیستی هب ی ّوِ اهرٍز کِ است ای ًسخِ ایي. بگاارًذ تأثیر

 ًوبز ّبی خطبِ

فطر  عیذ

64/61/0613 
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 یجزئيبت تکويل

 دًيبی اسالم در استکببری قدرتهبی سيبستِ

 داعص ٍ القبعذُ قبیل از کبری جٌبیت سبزهبًْبیٍ ایجبد  ضیعِ ٍ سٌّی جٌگْبیاًذازی  افکٌی بب اقذاهبتی چَى7 بِ راُ  تفرقِ -3

 در عراق یدهَکراس ٍ اکثریّت ٍ اًتخبببت از ی برآهذُ ًظبمی سرًگًٍَ  تضعیف -6

 در سَریِ صْیًَیسن هقببل در هقبٍهت بِ ضذُ ضٌبختِ ی دٍلتسرًگًَ -0

 لبٌبى اهلل حسة چَىفذاکبری  هؤهيِهقبٍمِ  گرٍُ ترٍریست هعرفی کردى -1

 صْیًَیست کبرِ جٌبیت جبّبرِ کُصِ کَدک رشینحوبیت از  -2

 کٌٌذگبى بِ هردم یوي حوبیت از حولِ -3

 در هٌطقِ ٍ هتْن کردى ًظبم هردهیِ جوَْری اسالهی بِ استبذاد وْبرشی هستبذتریيدادى بب  دٍستی دست -4

 تالش برای دٍدستگی ٍ ایجبد اختالف بیي هردم ایراى -5

 جوهَری اسالهی ایراى در دًيبی اسالم سيبستِ

 ایي کطَر ارضی توبهیّتٍ حفظ  عراق در را اًتخبببت از ی برآهذُ دٍلتتقَیت  -3

 ست در سَریِّب صْیًَیست هقببل در ایستبدگی ًیّتص ٍ ّذفص ضعبرش، کِ ٍلتیدحوبیت از  -6

 لبٌبى هقبٍهت از دفبع -0

 ی هسلوبىهلّتْببیي  اتّحبدترٍیج  -1


