
 
 

 مرور سریع 
 و رادیو ياتحادیه و السالمعلیهم بیت اهل جهانی مجمع اعضاي دیدار در در اسالمی انقالب معظّم رهبر بیانات

 26/05/1394 اسالمی هايتلویزیون

 جمالت طالیی موضوعات اصلی
پیشنهاد براي 
 مطالعه بیشتر

 الزامات پیروي از
 بیتاهل

  )السّالمعلیهم(

 ترینمهم از یکی. کنند تحریف کنند، عوض بکنند، قلب یا کنند نابود یا را اســالمی معارف که اســت بوده این امّت طواغیت و ظالم حکومتهاي ســعی�•
�.اسالمی معارف احیاء اسالمی، معارف حفظ بوده؛ این مقابل در ایستادگی) السّالمعلیهم( ائمّه حرکات هايرشته

�.است بوده الهی احکام ياقامه) المالسّعلیهم( ائمّه دیگر کارهاي از یکی�•
�.است بوده ظالم با يمبارزه و ظلم با يمبارزه است، ايجداگانه سرفصل یک خود که �)السّالم علیهم( ائمّه� مجاهدت این از مهمّ بخش یک�•
 راه رد باید بدانیم؛ خودمان اهداف جزو را الهی احکام ياقامه بایستی کنیم؛ ترویج را اسالمی معارف بایستی. باشـیم بیتاهل پیروان میخواهیم حاال ما�•

�.بجنگیم ظالم با بجنگیم، ظلم با باید کنیم؛ مجاهدت وجود يهمه با خدا
�اسالمی. يمنطقه در استکبار هاينقشه با يمبارزه از است عبارت دارد، قرار بیت اهل پیروان ما مسلمانها، ما مقابل در که مجاهدت مصداق امروز�•
 و فاعد حالت هم فقط. کنیم مبارزه دشمن اهداف با و کنیم ریزيبرنامه بنشینیم بعد بکند؛ میخواهد کارچه بدانیم بخوانیم، را دشـمن دسـت باید اوّل�•

 .هجوم و دفاع از است اعم مبارزه. نیست انفعال

 دیدار در بیانات

 نمیهمانا

 کننده شرکت

 چهارمین در

 جهانی مجمع

 )ع( بیت اهل

28/05/1386 

 در استکبارنقشه 
و  دنیاي اسالم
در سیاستهاي ما 
 مقابل آن

�.کرد پیدا شدّت ایران در اسالمی انقالب پیروزي دوران از هاتوطئه و هاریزيبرنامه و فشارها این لکن نیست؛ جدید اسالم، دنیاي علیه يتوطئه�•
�.استکبار نظام از است عبارت دشمن از ما مراد. نمیکنیم اشاره توهّمی و خیالی موجود یک به میگوییم، ما که دشمن�•
�.است آمریکا يمتّحده ایاالت رژیم کنیم، مشخّص برایش بخواهیم هم خارجی مصداق یک اگر. هستند دشمن اند،سلطه نظام سردمداران که کسانی�•
�.نفوذ از است عبارت دوّمی اختالف، ایجاد از است عبارت یکی است استوار پایه دو بر عمدتاً منطقه این در دشمن ينقشه�•
 یک و کردند درست خودشان آوردند؛ وجودبه آنها را هاتکفیري آوردند، وجودبه آنها را جبهۀالنّصـرهو  داعش که میکنند اعتراف هاآمریکایی خود امروز�•

�.خوردند را نهاای گول صادق، اگرچه لوحساده مسلمان عدّه
 .میکند کار دشمن ينقشه داخل بصیرت، عدم خاطربه النّیّهصادق انسان گاهی که است این است، آموزعبرت خیلی ما براي که چیزي�•

 دیدار در بیانات

 شرکت

 در کنندگان

 همایش

 کنفرانس

اسالمی  وحدت

03/05/1385 
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�.کند حفظ و پیروز را انقالب توانست که بود اصول به پایبندي برکت به ما بزرگوار امام. است مبانی و اصول به پایبندي ما اعتقاد�•
�.نداریم دشمنی بر بناي نمسلما برادران با و نداریم آشتی سرِ استکبار با دشمنان، با ما. است »بَینَهُم رُحَمآءُ الکُفّارِ عَلَی اَشِدّآءُ« اصول، از یکی�•
�.است اصلی يمسئله ما براي این است؛ فلسطین يمسئله مسلمانها يمنطقه مسائل رأس در امروز�•
�.باشد داشته ادامه سال هاده تا که بیاورند وجودبه نفوذي یک منطقه، کشورهاي در و اسالمی کشورهاي در میخواهند است؛ نفوذ دشمن دوّم ينقشه�•
 راه نای ما. کشور داخل در نفوذ براي کنند پیدا ايوسیله توافق، و مذاکرات این از که بود این  �هاآمریکایی� آنها نیّت ايهسته مذاکرات جریان این در�•

�.بست خواهیم قاطع طور به را راه این و بستیم را
�.است آمریکا سیاستهاي مقابل ينقطه منطقه، در ما سیاستهاي�•
�.باشد مکنم ما براي که حمایتهایی انواع میکنیم؛ حمایت او از ما کند، تأیید را مقاومت و بکوبد را صهیونیستی رژیم و کند مبارزه اسرائیل با کسی ره�•
 وجودبه را افکنیتفرقه این که کسانی يهمه با میکنیم؛ حمایت میکنند ایستادگی آمریکا يافکنانهتفرقه سیاستهاي با يمقابله در که کسانی يهمه از�•

�.مقابلیم و طرفیم آورندیم
 .است انحراف این نیست؛ تشیّع تشیّع، این ...نداریم قبول است لندن تبلیغاتش پایگاه و مرکز که را تشیّعی ما�•

 

 ايرسانه امپراتوري
استکبار و ضرورت 

 مقابله با آن

�.نمیکنند حرکت دینی جهت در هاتلویزیون و رادیوها اکشوره همان در وقتآن دارند، دینی گرایش �مسلمان کشورهاي در�مردم درصد هشتاد هفتاد�•
ــتکبار امروز�• ــانه عظیم امپراتوري یک اس ــت ايرس ــان میل به را اخبار کرده؛ درس  میکنند، بیان را دروغهایی میکنند، پنهان میکنند، تحریف خودش

�]!طرفیمبی[ ما که میگویند هم مدام وقتآن میکنند؛ القا طریق این از را سیاستها
 یک ،است صهیونیستی و آمریکایی هايکمپانی و دارانسرمایه اختیار در امروز که ايرسـانه عظیم مافیاي این و خطرناك امپراتوري این با يمقابله در�•

�.کرد تقویتو  دنبال بایستی را حرکت این است؛ حرکت یک شروع میکنید، دارید شما که کاري این. داد انجام باید کاري
 هايهدنبال و استکبار همراهان و استکبار امنیّتی، و سـیاسـی و نظامی و مالی لحاظ از که فراوانی تالش و میکند اسـتکبار که هاییوانیرجزخ رغمعلی�•

 .است اسالم به متعلّق قطعاً آینده اسالم، دنیاي کلّ در و منطقه این در میدهند، انجام استکبار

 دیدار در بیانات

 مسئوالن

 و صدا سازمان

سیما 

15/11/1381 
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واژگان کلیدي
بیانات در در دیدار اعضاي 

مجمع جهانی اهل بیت 
علیهم السالم و اتحادیه ي 

رادیو و تلویزیون هاي 
اسالمی

1394/05/26

مجاهدت 
اهل بیت 

مبارزه ي با )معلیهم السّال(
نقشه هاي 

استکبار

نظام سلطه

ی اختالف افکن
و نفوذ

بصیرت
ه پایبندي ب
اصول و 

مبانی

حمایت از 
مظلوم 

حمایت از 
مقاومت

امپراتوري 
رسانه اي 
استکبار
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