
امروز بعد از آنكه دعوتهاى غيرالهى و مادى، چه دعوت ماركسيزم، كه يك روزى دنيا را به خود متوجه كرده بود، چه دعوت مكاتِب به اصطالح انسان گرايانه 
و ليبراليزم، كه تمدن را در بسيارى از مناطق عالم در قبضه ى خود گرفته است، نشان دادند كه نميتوانند سعادت بشر را تأمين كنند، دلها به سوى اسالم 
متوجه است. هر جا صداى عدالت و عدالتخواهى بلند ميشود، اين صداى اسالم است، ولو آن كســانى كه اين فرياد را سر ميدهند، ندانند اين از كجاست؛ هر جا نداى 
كرامت انسان بلند ميشود، اين نداى اسالم است، نداى اديان است؛ و البته كانون اين همه، مركز اسالم و مركز ايمان و هر جائى است كه در آن، قرآن مورد اعتقاد و ايمان 

قرار داشته باشد؛ طبعاً دشمنِى دشمنان اسالم و قرآن هم با آنجا بيشتر است؛ امروز اين را داريد مشاهده ميكنيد.| متن کامل در

عالقه مندان می توانند با ارسال يك پيامك بدون منت به شامره 20110 در سامانه پیامکی   عضو شوند.

پیشنهاد

برگزیده

   اسالم هراسی: 
رهبر معظم انقالب اسالمى طى 
بياناتى در ديدار مسئوالن نظام 

و سفراى كشورهاى اسالمى 
در سالروز بعثت پيامبر مكرم 

اسالم)ص( ضمن اشاره به نقش 
سرويس هاى امنيتى و حمايت 
مالى قدرتهاى سلطه گر در روند 
اسالم هراسى و مسلمان  ستيزى 
در دنيا، مسمانان را به شناخت 
نقشه ى دشمن و اتحاد بيش از 

پيش براى مقابل با سرمايه دارى 
فاسد و مفسد و صهيونيزم 

فراخواندند.
اشاره به روند اسالم هراسى 

در كشورهاى غربى و از سوى 
زورگويان جهانى پيش از اين نيز از 
سوى رهبر انقالب اسالمى سابقه 

داشته است.

برای مطالعه ی بیشتر این موضوع  
و آشنایی دقیق تر با ابعاد گوناگون 

آن در نگاه و اندیشه ی آیت اهلل 
العظمی خامنه ای، مطالعه ی 

مدخل » اسالم هراسی« در بخش 
جستار  پایگاه     

پیشنهاد می گردد.

   دعوت انبياء روزبه روز در دنيا 
ماندگارتر و فراگيرتر و بيشتر به 
ذهن مردم و دلهاى مردم آشنا و 

نزديك شده است. 

   بعد از آنكه دعوتهاى غيرالهى 
و مادى، چه دعوت ماركسيزم، و 
چه دعوِت ليبراليزم، نشان دادند 

كه نميتوانند سعادت بشر را 
تأمين كنند، دلها به سوى اسالم 

متوجه است.

   نقشه ى دشمن اين است: 
ملتهاى مسلمان را به يكديگر 

مشغول كنند، بين اينها اختالف 
به راه بيندازند، ملتهاى مسلمان 
از مسائل اصلى خود غافل بمانند.

   امروز براى مسلمانها، اتحاد 
و اتفاق، همدلى و همكارى، جزو 
فورى ترين و ضرورى ترين است.

در دنيا سياستها پشت سر آن ذهنهاى بيمار و خبيثى هســتند كه با پيامبر اسالم به شكل 
هتاكانه مواجهه ميكنند. نميشود باور كرد كه اهانت به اسالم و اسالم ستيزى و مسلمان ستيزى 
در دنيا بدون دســتهاى سرويســهاى امنيتى و بدون پول قدرتها ادامه و انتشــار پيدا كند؛ كه امروز شما 
نمونه هايش را در دنيا مشــاهده ميكنيد؛ اين همان مبارزه ى با اسالم است. البته بهانه هم پيدا ميكنند. در 
اعمال ما مسلمانها گاهى انحرافاتى پيدا ميشود، جمودهائى، تحجرهائى، كارهاى غلطى، كه اين راشياطين 
دستاويز قرار ميدهند براى اينكه »و لتصغى اليه افئدة الّذين اليؤمنون باألخره« تحقق پيدا كند؛ اين را بايد 

مسلمانها بدانند.

در دنیای اسالم یهودی ستیزی وجود نداشته است
يك روزى دنياى اسالم با صهيونيسم غاصب مقابله ميكرد، دشمنان در تبليغاتشان گفتند اين 
يهودى ستيزى است؛ در حالى كه يهودى ستيزى نبود. در كشورهاى اسالمى، يهودى ها هم مثل 
ديگر اديان - يهودى، مسيحى، مسلمان - در كنار همديگر زندگى ميكنند. امروز در كشور ما يهودى هست، 
مسيحى هست، مسلمان هست، بعضى از اديان ديگر حضور دارند و در زير سايه ى امنيت اسالم، همه باهم 
زندگى ميكنند. بحِث يهودى ستيزى نيست، بحِث مقابله ى با صهيونيسم غاصِب متجاوِز ظالِم قسى القلب 
است؛ اين را بدروغ تحريف ميكردند، ميگفتند يهودى ستيزى؛ اما امروز خود غربى ها مبتال به اسالم ستيزى 
و مسلمان ستيزى هستند. در دنياى غرب شما مشاهده كنيد؛ امواج مسلمان ستيزى را تحريك ميكنند، از 
آنها حمايت ميكنند، از اهانت كنندگان به اسالم و پيامبر اعظم پشتيبانى ميكنند - اين اسالم ستيزى است، 
اين مال آنجاست - در درون جامعه ى اسالمى هم مذاهب مخالف ستيزى را ترويج ميكنند، شيعه ستيزى را 
ترويج ميكنند؛ اين سياست آنهاست: مسلمانها بايد با يكديگر مبارزه كنند، سرگرِم هم شوند؛ شيعه عليه 
سنى، سنى عليه شيعه؛ براى اينكه حواسها از نقطه ى اصلى دشمنى منعطف شود، نفهمند كيست كه امروز 
دارد با دنياى اسالم مقابله ميكند، نفهمند كيست كه براى امت اسالمى دامهاى خطرناكى گذاشته. اينها را 

ما بايد بفهميم؛ هم ملتها بفهمند، هم سياستمداران بفهمند، هم روشنفكران بفهمند.

ت
روای

تیرت دو
تکمیلی

پول قدرتها پشتوانه
 اسالم ستیزی در دنیا

نقشه و برنامه دشمن علیه مسلمانان 

1- اختالف افکنی بین مسلمانان
2- تحریك عصبیتهای مذاهب مختلف و ترویج 
مذاهب مخالف ستیزی و شیعه ستیزی در درون 

جامعه اسالمی
3- منحرف کردن توجه امت اسالمی از نقطه ی 
حقیقی خصومت و دشمنی یعنی سرمایه دارِی 

فاسد و مفسد و صهیونیزم 
4- تحریك مسلمان ســتیزی و پشــتیبانی از 

اهانت کنندگان به اسالم و پیامبر اعظم)ص(

الزامات گسترش پیام اسالم در دنیا

1- انتشار اسالم با صراحت، شجاعت و صداقت
2- انتشار اسالم با رکن اصلی آن یعنی عدالت

رهرب انقالب اسالمی :

هر جا فریاد عدالت خواهی 
و کرامت انسان بلند شود، فریاد اسالم است
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بیانات رهرب انقالب 

مطرح شده اند:

دیدار مسئوالن نظام و سفرای كشورهای اسالمی در روز مبعث
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تبريك عرض ميكنم اين عيد بزرگ را - كه شايد بتوان گفت 
براى عموم مسلمانها، بلكه براى جامعه ى بشرى، بزرگترين 
عيد و شــيرين ترين خاطره در همه ى تاريخ است - به شما 
حضار محترم، ميهمانان عزيز، نمايندگان كشورهاى مسلمان 
كه در جلسه حضور دارند، و به همه ى ملت ايران كه مخلصانه 
و صادقانــه راه آن بزرگوار را دنبال كرده انــد و با مجاهدت و 
فداكارى اين راه را دنبال ميكنند، و به همه ى امت اسالمى، و 

به همه ى آزاديخواهان عالم.

درباره ى شب بعثت، در روايات هم وارد شده است كه آسمان، 
ديگر بر همچون شبى سايه نيفكنده است؛ يعنى هيچ شبى در 
طول تاريخ مثل شب بعثت نبود، كه فرداى آن روز پيامبر مكرم 
با خطاب الهى، مبعوث به اين رسالت عظيم و ماندگار در طول 
تاريخ شد. بعثت، كار بزرگ و دشــوارى بود. عظمت همه ى 
كارها متناسب است با مشكالت و مزاحمتهائى كه در راه آن 
كارها به وجود مى آيــد. كارهاى كوچك، اقدامهاى كوچك، 
قاعدتاً مزاحمتهاى كوچك دارد؛ كارهاى بزرگ، مزاحمتها و 
معارضه هاى بزرگ دارد. در دوران حيات مبارك پيغمبر - چه 
در دوران مكه، چه در دوران مدينــه - مزاحمتها در مقابل 
اين دعوت، پى درپى و از جوانب گوناگون بود. اين مخصوص 
پيغمبر ما هم نيست؛ همه ى پيغمبران، همه ى رسالتها مواجه 
با يك چنين معارضه هائى بودند؛ البته در مورد پيغمبر ما اين 
معارضه ها سنگين تر بود، شديدتر بود، همه جانبه تر بود؛ »و 
كذلك جعلنا لكّل نبّى عدّوا شــياطين االنس و الجّن يوحى 

بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا«؛)۱( شــياطين انس و 
جن در مقابل دعوت الهى، در مقابل راه سعادت بشر، به هم 
كمك ميكنند. »و لتصغى اليه افئدة الّذين اليؤمنون باألخرة 
و ليرضوه و ليقترفوا ما هم مقترفون«؛)۲( يعنى دلهاى ناآگاه، 
دلهاى ســاده انديش، دلهاى بى تدبــر و بى بصيرت هم اين 

فريادهاى معارض را، مخالفتها را در مقابل 
دعوت الهى، در مقابل دعوت انبياء ميپذيرند. 
اين از دوران ظهور بعثت و از آغاز پديد آمدن 
اين پيام الهى شروع شد و تا آخر عمر مبارك 
پيغمبر با شكلهاى مختلف ادامه داشت و بعد 
از آن، تا امروز هم ادامــه دارد. هر جا دعوت 
حق بود، معارضه ى شياطين هست؛ هر جا 
راه انبياء بود، راه معارضان انبياء هم در مقابل 

آن هست.

 البته حركت تاريخ به ســمت حق اســت؛ 
يعنى شما اگر به روال كلى تاريخ نگاه كنيد، 
مى بينيد كه دعوت انبيــاء روزبه روز در دنيا 
ماندگارتر و فراگيرتر و بيشتر به ذهن مردم 
و دلهاى مردم آشــنا و نزديك شده است؛ 
شــياطين كار ميكنند، اما طبيعت عالم و 

حركت عالم به سوى حق اســت و اين وجود دارد؛ هميشه 
دلهائى هستند كه حقيقت را ميفهمند، معارف الهى و حقايق 
الهى و اخالق الهى به شــكلهاى مختلف در جوامع پراكنده 

ميشود، اما معارضه ها به شكلهاى گوناگون هست، امروز هم 
معارضه وجود دارد.

 امروز بعد از آنكــه دعوتهاى غيرالهى و مــادى، چه دعوت 
ماركســيزم، كه يك روزى دنيا را به خود متوجه كرده بود، 
چه دعوت مكاتِب به اصطالح انسان گرايانه و 
ليبراليزم، كه تمدن را در بســيارى از مناطق 
عالم در قبضه ى خود گرفته است، نشان دادند 
كه نميتوانند سعادت بشر را تأمين كنند، دلها 
به ســوى اسالم متوجه اســت. هر جا صداى 
عدالت و عدالتخواهى بلند ميشود، اين صداى 
اسالم است، ولو آن كسانى كه اين فرياد را سر 
ميدهند، ندانند اين از كجاست؛ هر جا نداى 
كرامت انسان بلند ميشــود، اين نداى اسالم 
است، نداى اديان است؛ و البته كانون اين همه، 
مركز اسالم و مركز ايمان و هر جائى است كه 
در آن، قرآن مورد اعتقاد و ايمان قرار داشــته 
باشد؛ طبعاً دشمنِى دشمنان اسالم و قرآن هم 
با آنجا بيشتر است؛ امروز اين را داريد مشاهده 

ميكنيد.

 در دنيا سياستها پشت سر آن ذهنهاى بيمار و خبيثى هستند 
كه با پيامبر اسالم به شكل هتاكانه مواجهه ميكنند. نميشود 
باور كرد كه اهانت به اسالم و اسالم ستيزى و مسلمان ستيزى 

بسم اهللّ الّرحمن الّرحيم 

متـن کـامل بیـانات

هيچ شبى در طول تاريخ مثل 
شب بعثت نبود، كه فرداى 

آن روز پيامبر مكرم با خطاب 
الهى، مبعوث به اين رسالت 

عظيم و ماندگار در طول 
تاريخ شد. بعثت، كار بزرگ و 

دشوارى بود.

عالقه مندان می توانند با ارسال يك پيامك بدون منت به شامره 20110 در سامانه پیامکی   عضو شوند.
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در دنيا بدون دستهاى سرويسهاى امنيتى و بدون پول قدرتها 
ادامه و انتشار پيدا كند؛ كه امروز شما نمونه هايش را در دنيا 
مشــاهده ميكنيد؛ اين همان مبارزه ى با اسالم است. البته 
بهانه هم پيدا ميكنند. در اعمال ما مسلمانها گاهى انحرافاتى 
پيدا ميشود، جمودهائى، تحجرهائى، كارهاى غلطى، كه اين 
راشياطين دستاويز قرار ميدهند براى اينكه »و لتصغى اليه 
افئدة الّذين اليؤمنون باألخره« تحقق پيدا كند؛ اين را بايد 

مسلمانها بدانند.

 دعوت اسالم را بايد با صراحت، با شجاعت، با صداقت، همراه 
با ركن اصلى دعوت اسالم - يعنى عدالت - در 
دنيا منتشر كرد. فرمود: »و تّمت كلمة ربّك 
صدقا و عــدال«؛)۳( اين دو تــا، خصوصيات 
دعوت الهى است؛ خصوصيات كلمه ى ربوبى 
است: »صدق و عدل«؛ »صداقت و عدالت«. 
مسلمانها اين را بايد در دنيا از خودشان نشان 
دهند. اين، دلهــا را متوجه خواهد كرد؛ پيام 
اسالم را به دلها خواهد رساند. البته دشمنى ها 
هم وجود دارد و ادامه پيدا خواهد كرد. بايد 
در مقابل دشمنى ها ايســتاد؛ همچنان كه 
پيغمبر ايستاد؛ همچنان كه مؤمنان به اسالم 
و مؤمنان به حقيقت و عدالت در طول تاريخ 

ايستادند.

 امروز ما مسلمانها احتياج داريم به هوشيارى؛ 
احتياج داريم به اين كه نقشه ى كلى زندگى 
خود و مواجهه ى دشمنان با خود و با اسالم را 

بشناسيم. اگر نقشه را شناختيم، راه را درست انتخاب خواهيم 
كرد. اشكال آنجاست كه گاهى ما مسلمانها خودمان نقشه ى 
دشمن را درست نمى شناسيم، خود ما جزئى از آن نقشه ى 
دشمن ميشويم؛ كه امروز متأسفانه دنياى اسالم مبتالى به 

اين است. نقشه ى دشمن، اختالف افكنى در بين مسلمانان 
است؛ نقشه ى دشمن، تحريك عصبيتهاى مذاهب مختلف 
اسالمى عليه يكديگر است؛ نقشه ى دشمن اين است كه توجه 
امت اسالمى را از نقطه ى حقيقى خصومت و دشمنى - يعنى 
سرمايه دارِى فاسد و مفسد و صهيونيزم - منحرف كند و به 

جاهاى ديگرى متوجه كند.

 يك روزى دنياى اسالم با صهيونيسم غاصب مقابله ميكرد، 
دشمنان در تبليغاتشــان گفتند اين يهودى ستيزى است؛ 
در حالى كه يهودى ســتيزى نبود. در كشــورهاى اسالمى، 
يهودى ها هــم مثل ديگر اديــان - يهودى، 
مسيحى، مسلمان - در كنار همديگر زندگى 
ميكنند. امروز در كشــور ما يهودى هست، 
مسيحى هست، مسلمان هســت، بعضى از 
اديان ديگــر حضور دارند و در زير ســايه ى 
امنيت اســالم، همه باهــم زندگى ميكنند. 
بحِث يهودى ستيزى نيست، بحِث مقابله ى 
با صهيونيسم غاصِب متجاوزِ ظالِم قسى القلب 
است؛ اين را بدروغ تحريف ميكردند، ميگفتند 
يهودى ستيزى؛ اما امروز خود غربى ها مبتال 
به اسالم ستيزى و مسلمان ستيزى هستند. 
در دنياى غرب شما مشــاهده كنيد؛ امواج 
مسلمان ســتيزى را تحريك ميكنند، از آنها 
حمايت ميكنند، از اهانت كنندگان به اسالم 
و پيامبر اعظم پشــتيبانى ميكننــد - اين 
اسالم ستيزى اســت، اين مال آنجاست - در 
درون جامعه ى اسالمى هم مذاهب مخالف 
ستيزى را ترويج ميكنند، شيعه ســتيزى را ترويج ميكنند؛ 
اين سياست آنهاست: مسلمانها بايد با يكديگر مبارزه كنند، 
سرگرِم هم شوند؛ شيعه عليه سنى، سنى عليه شيعه؛ براى 
اينكه حواسها از نقطه ى اصلى دشمنى منعطف شود، نفهمند 

كيست كه امروز دارد با دنياى اسالم مقابله ميكند، نفهمند 
كيست كه براى امت اســالمى دامهاى خطرناكى گذاشته. 
اينها را ما بايد بفهميم؛ هم ملتها بفهمند، هم سياستمداران 

بفهمند، هم روشنفكران بفهمند.

نقشه ى دشمن را بشناسيم. اگر نقشه ى دشمن را شناختيم، 
امكان تدبير در مقابل اين نقشه به وجود مى آيد؛ اما اگر نقشه ى 
دشمن را نشناختيم، امكان تدبير وجود نخواهد داشت؛ در 
پيدا كردن راِه خودمان اشتباه ميكنيم، در عملكرِد خودمان 
اشتباه ميكنيم.  نقشه ى دشمن اين است: ملتهاى مسلمان را 
به يكديگر مشغول كنند، بين اينها اختالف به راه بيندازند - 
كمااينكه امروز مى بينيد به راه انداخته اند - هزاران نفر كشته 
شوند، خونها بر زمين ريخته شود، ملتهاى مسلمان از مسائل 
اصلى خود غافل بمانند، از پيشــرفت ضرورى اى كه بايد به 
دنبال آن باشند، غفلت كنند، براى اينكه منافع استعمارگران، 
منافع صاحبان قدرت ظالم و ستمگر تأمين شود؛ همچنان 

كه يك روز با استعمار، اين كار را كردند.

من به شما عرض بكنم؛ در تاريخ، غربى ها نخواهند توانست 
لكه ى ننگ اســتعمار را از دامان خود پاك كنند. شعارهاى 
طرفدارى از حقوق بشر، شعارهاى طرفدارى از دموكراسى، 
نخواهد توانست عملكرد غربى هاى مدعى و پرادعا را در آسيا 
و در آفريقا و در آمريكاى التين و در نقطه نقطه ى كشورهائى 
كه سالها تحت استعمار بودند، به فراموشى بسپرد. آن روز با 
استعمار اين كار را كردند، امروز به شكل ديگرى همان نقشه 
را دنبال ميكنند، همان هدفها را دنبال ميكنند؛ خب، ما بايد 
بيدار باشيم؛ ما بايد بفهميم كه چه ميكنيم؛ ما بايد نقشه ى راه 

خودمان را بشناسيم.

امروز براى مسلمانها، اتحاد و اتفاق، همدلى و همكارى، جزو 
فورى ترين و ضرورى ترين است. ما دعوت ميكنيم از همه ى 
كشورهاى اسالمى، از همه ى دولتهاى اسالمى، بصيرت را به 
كار بگيرند؛ ببينند كه در مقابل كى قرار دارند؛ در شــناخت 
دشمن اشتباه نكنند، در شناخت نقشه هاى دشمن اشتباه 
نكنند؛ بفهمند دشمن دنبال چيســت و بدانند كه سعادت 

ملتهاشان در چيست.
اميدواريم خداوند متعال به بركــت روز بعثت و به بركت نام 
مبارك و مقــدس خاتم االنبياء، ان شــاءاهلل همه ى ملتهاى 
مسلمان را به راه خودشان آشــنا كند؛ همه ى ما را از خواب 
غفلت بيدار كند و ان شاءاهلل توفيق دهد كه امت اسالمى به 

سوى قله هاى سعادت حركت كند.

والّسالم علیکم و رحمةاهلل و برکاته 
 

1( انعام: 112
2( انعام: 113
3( انعام: 11۵

متن کامل بیانات

دعوت اسالم را بايد با 
صراحت، با شجاعت، با 
صداقت، همراه با ركن 

اصلى دعوت اسالم - يعنى 
عدالت - در دنيا منتشر 

كرد. فرمود: »و تّمت كلمة 
ربّك صدقا و عدال«؛ اين دو 
تا، خصوصيات دعوت الهى 

است.

عالقه مندان می توانند با ارسال يك پيامك بدون منت به شامره 20110 در سامانه پیامکی   عضو شوند.
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دیدار مسئوالن نظام و سفرای كشورهای اسالمی در روز مبعث

روزنگار مرور ی کوتاه  بر 
ــام هـا و  دیـدار هـای    پـی

رهـبـر انقـالب اسالمی
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