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نسخه تلفن همراه

بسماهللالّرحمنالّرحيم
والحمدهللرّبالعالمينوالّصالةوالّسالمعلیسّيدنامحّمدوآلهالّطاهرینوعلیصحبه

المنتجبينوعلیمنتابعهمباحسانالییومالّدین.

تبریکعرضميکنمميالدمسعودپيامبراعظم،سرورکائناتوسّيدمخلوقاتدرعالم
وجود،حضرتمحّمدبنعبداهللوهمچنينوالدتباسعادتحضرتابیعبداهللالّصادق،
فرزند]پيامبر[وحّجتخدادرزميندردورانامامت.اميدواریمکهخداوندبههمهی
ما،بههمهیمسلمين،بههمهیروشنبينانعالَمتوفيقبدهدکهقدرایننعمتهارا،
قدراینعظمتهارابشناسيم،بفهميموسعیکنيمدرهمانصراطمستقيمیکهاین

استوانههای)۲(عالموجودبهمانشاندادند،حرکتکنيم.

 وجود مقّدس پیامبر اعظم، مّنت خدا بر بشریّت و رحمت بر همه ی 
عالمیان 

اهّمّيتوجودِیوجودمقّدسپيغمبراعظمبقدریاستکهخدایمتعالبهخاطردادناین
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اهلّلَعلَیالُمؤِمنيَناِذبََعَثفيِهمرَسواًلِمناَنُفِسِهم. نعمتبهبشر،براومّنتميگذارد؛لََقدَمنَّ
)۳(امامسّجاد)عليهالّصالةوالّسالم(درصحيفهیسّجادیّهاینجورعرضميکندبهخدای
ٍدنَبيِّهدوَناالَُمِمالماضَيةَوالُقروِنالّسالَِفة.)۴(مّنت َعلَينابُِمَحمَّ الَّذیَمنَّ متعال:اَلَحمُدهلِلِّ
الهیبرایاینعطّيهیبزرگبهبشریّت،تصریحقرآنوکالمائّمهیمعصوميناست؛این
خيلیعظمتاست.»رَحَمًةلِلعلَمين«)۵(تعبيریاستکهخدایمتعالبرایپيغمبربيان
فرمودهاست،نه»لِِفرَقٍةِمَنالَبَشر«یا»لَِجمٍعِمَنالعالَمين«؛نه،رَحَمًةلِلعلَمين؛برایهمه
رحمتاست.آنپيامیکهاوازسویخداوندمتعالآوردهاست،هدیهميکندبهبشریّت؛

اینبصيرترا،اینراهرادراختيارهمهیآحادبشرقرارميدهد.

 جهاد، حرکتی همیشگی علیه کّفار و منافقین و دشمنان بشریّت 
البّتههستندکسانیکهصاحبانقدرتند،صاحبانزروزورند،مایلنيستندکهاینسفرهی
گستردهیرحمتالهیمورداستفادهیآحادمردمقراربگيرد؛باقدرتآنهامخالفند؛لذا
َو درمقابلاینحرکتالهیمیایستند.آنوقتخدایمتعالميفرماید:یاَیَّهاالنَِّبّیاتَِّقاهللَّ
التُِطِعالکِفریَنَوالُمنِفقين؛)۶(دنبالآنهامرو،مراقبباش؛درجایدیگرميفرماید:یاَیَّها
النَِّبّیجِهِدالُکّفاَرَوالُمنِفقيَنَواغُلظَعلَْيِهم؛)۷(باکّفاروبامنافقينمبارزهکن.ميفرماید
»جاِهد«؛نميفرماید»قاتِل«؛»قاتِِلالُکّفاَرَوالُمنافِقين«]قتال[هميشهالزمنيست،اّما

جهادهميشهالزماست.
گاهیجهاد،جهادسياسیاست،گاهیجهادفرهنگیاست،گاهیجهادنرماست،گاهی
جهادسختاست،گاهیباسالحاست،گاهیباعلماست؛همهیاینهاجهاداستاّمادر
همهیاینهابایدتوّجهداشتکهاینجهاد،عليهدشمناست،عليهدشمنبشریّتاست،
عليهدشمنانیاستکهبهاتّکاءقدرتخودوزروزورخود،وجودسنگينومطامع)۸(
َوالتُِطِعالکِفریَن خودشانرابربشریّتتحميلميکنند.سازشباآنهامعناندارد؛اِتَِّقاهللَّ
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وَالُمنِفقين.

 توصیه به توّجه به آیات قرآن برای یافتن صراط مستقیم الهی
آیاتکریمهیقرآندربارهیپيغمبرودربارهیتعاليمیکهبهپيغمبرميدهدوبنای
جامعهیاسالمینوپاراقدمبهقدموکلمهبهکلمهبهپيغمبرتعليمميدهد،خيلی
زیاداست.توصيهیمابهخودمان،بهجوانهایمان،بهمبلّغيناموردینی،بهکسانیکه
سررشتههایفکرمردمدستاینهااست،ایناستکهبههمهیاینآیاتمراجعهکنند،
همهیاینمفاهيمرادرقرآنببينند؛یکمجموعهاست،یکمجموعهیکاملاست.
اشکالکارماایناستکهماازمجموعهیکاملتعاليمالهیخطاببهپيغمبروتوصيفی
کهخداازپيغمبرميکند،غفلتميکنيم.اگراینمجموعهیکاملرامقابلنظرقراربدهيم،
آنوقتآنرفتاردرست،آنصراطمستقيمیکهپيغمبربرآنقرارداشته،جلویپایما
ََّکَعلیِصراٍطُمسَتقيم؛)۹(اینصراطمستقيمرابایدپيداکرد. ظهورپيداخواهدکرد.اِن

 وحدت و اتّحاد اسالمی، راه حّل عبور دنیای اسالم از محنتها 
چونبرادرانوخواهرانعزیزماازکشورمان،ازکشورهایدیگر،ميهمانانعزیزهمایش
وحدت)۱۰(،سفرایمحترمکشورهایاسالمی،ازمذاهبمختلفاسالمی-شيعه،سّنی،
ازانواعنَِحل)۱۱(وشيوههایفکری-دراینجلسهحضورداریدوبعدهماینحرفها
شنيدهخواهدشد،آنچهبندهالزمومناسبميدانمدراینجلسهعرضبکنم،ایناستکه
برادرانعزیز،خواهرانعزیز!امروزدنيایاسالمدچارمحنتهایبزرگیاستوراهحّلآن
محنتها،اتّحاداسالمیاست.وحدت،همافزایی،کمکبهیکدیگر،ازاختالفاتمذهبیو
فکریعبورکردن.امروزنگاهدستگاهاستکبارواستعماربهدنيایاسالم،ایناستکهسعی
ميکننددنيایاسالمراهرچهبيشترازوحدِتخوددورکنند.اینبرایآنهاتهدیداست:
یکونيمميلياردمسلمان،اینهمهکشورهایاسالمیبااینهمهمنابع،ایننيرویانسانی
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فوقالعاده؛اگراین]مجموعه[مّتحدباشدوباوحدتبهسمتاهدافاسالمیحرکتبکند،
قدرتمنداْندیگرنميتواننددردنياکوس)۱۲(قدرتبزنند؛آمریکادیگرنميتواندارادهی
خودرابرکشورهاوبردولتهاوبرملّتهاتحميلکند؛شبکهیبدخيِمخبيِثصهيونيستی
دیگرنميتوانددولتهاوقدرتهایگوناگونرادرپنجهیاقتدارخودبگيردوآنهارادرجهت

راهخودوکارخودپيشببرد؛اگرمسلمانهامّتحدباشنداین]طور[است.

  وحدت مسلمانها، عامل تغییر وضعّیت منطقه ی غرب آسیا 
اگرمسلمانهامّتحدباشند،وضعفلسطينآنچنانکهامروزمشاهدهميکنيمنخواهد
بود؛امروزوضعفلسطين،وضعسختیاست؛غّزهیکجور،ساحلغربیآنیکجور.ملّت
فلسطين،امروززیرفشارشدیدروزانهاست؛ميخواهندمسئلهیفلسطينراازاذهاندور
کنندوبهفراموشیبسپارند.ميخواهندمنطقهیغربآسيارا-شاملهمينکشورهای
ما-کهیکمنطقهیفوقالعادهحّساسراهبردیاست،]یعنی[همازلحاظجغرافيایی،
همازلحاظمنابعطبيعی،همازلحاظگذرگاههایآبییکمنطقهیحّساسیاست،به
خودشانمشغولکنند؛مسلماندرمقابلمسلمان،عربدرمقابلعرببِایستندوهمدیگر
راهدفبگيرندویکدیگررانابودبکنندتاارتشهایکشورهایمسلمان،مخصوصاًارتشهایی
کهدرهمسایگیصهيونيستهاقراردارندروزبهروزتضعيفبشوند؛هدفآنهاایناست.

  تعارض دو اراده ی وحدت و تفرقه، از شرق آسیا تا غرب آفریقا 
امروزدوارادهدراینمنطقهبایکدیگردرتعارضند:یکاراده،ارادهیوحدتاست؛یکاراده،
ارادهیتفرقهاست.ارادهیوحدت،متعلّقبهمؤمنيناست؛فریاداتّحادواجتماعمسلمين
ازحنجرههایبااخالصبلنداستومسلمانهارادعوتميکنندبهاینکهبهمشترکاتشان
توّجهبکنند؛اگراین]طور[بشودواگراینوحدتاتّفاقبيفتد،وضعیکهامروزمسلمانها
دارنددیگربهاینشکلنخواهدبودومسلمانعّزتپيداخواهدکرد.امروزشمامالحظه
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کنيدازمنتهااليهشرقآسيادرميانمارمسلمانکشیهست،تاغربآفریقادرنيجریهو
امثالاینها؛همهجامسلمانها]کشتهميشوند[؛حاالیکجابهدستبوداییکشتهميشوند،
یکجابهدستبوکوحراموداعشوامثالاینهاکشتهميشوند.یکعّدهایهمدراینآتشها
ميدمند؛شيعهیانگليسیوسّنیآمریکاییمثلهمهستند؛همه،دولبهییکقيچی
هستند؛سعيشانایناستکهمسلمانهارابهجانهمبيندازند؛اینپيامارادهیتفرقهاست
کهارادهیشيطانیاست؛اّماپياموحدتایناستکهاینهاازایناختالفاتعبوربکنند،در

کنارهمقراربگيرند،باهمکارکنند.

   انگلیس، منبع شّر و فساد و تهدید و خطر و نکبت برای منطقه ی از شبه 
قاره تا فلسطین 

]اگر[شماامروزنگاهکنيدبهاظهاراتیکهازمستکبرینومتصّرفينفضاهایحياتیملّتها
سرميزند،میبينيدکهدعوتبهتفرقهاست؛ازقدیم،بهسياستانگليسیهاگفتهميشد
سياسِتتفرقهبيندازوآقاییکن؛َفرِّقتَُسد،آقاییکنبهبرکتتفرقهانداختن؛آنوقتی
کهانگليسقدرتیداشت،اینسياستآنهابود؛امروزهماینسياستراقدرتمندانامروز
ماّدیدنيادارند؛چهآمریکا،چهاخيراًبازانگليس.انگليسهادرمنطقهیماهميشهمنبع
شربودند،هميشهمنبعنکبتبرایملّتهابودند؛ضربههاییکهاینهابهحياتملّتهادر
اینمنطقهزدند،شایددرکمترنقطهایدردنياازسوییکقدرتینظيرداشتهباشد.در
شبهقاّرهیهند-کهامروزهندوبنگالدشوپاکستاناست-آنجورضربهزدند،آنجور
مردمرافشاردادند؛درافغانستانیکجور،درایرانیکجور،درمنطقهیعراقیکجور؛
باالخرهدرفلسطينهمکهآنحرکتمشئوم)۱۳(وخباثتآلودراانجامدادندومسلمانها
راودرواقعیکملّتراآوارهکردندوازخانهیخودشدورکردند؛یککشورتاریخی
ثبتشدهیازچندهزارسالپيش-بهنامفلسطين-باسياستانگليسیهاازبينرفت.
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دراینمنطقهازدوقرنپيشبهاینطرف-دوقرنواندکی،ازحدود۱۸۰۰]ميالدی[به
اینطرف-هرچهازانگليسهاسرزدهاست،شّروفسادوتهدیدبوده؛آنوقتاینمسئول
انگليسی)۱۴(میآیداینجاوميگویدایرانتهدیدمنطقهاست؛ایرانتهدیدمنطقهاست؟
اینخيلیبیشرمیميخواهدکهکسانیکهخودشاندرطولزمان،تهدیدوخطرونکبت
برایمنطقهبودهاند،بيایندکشورمظلوموعزیزمارامّتهمکنند؛اینهااینجوریهستند.

  افزایش فّعالّیتهای تفرقه آمیز دشمنان در منطقه، با تشکیل نظام 
اسالمی و بیداری اسالمی مّلتها 

ازوقتیدراینمنطقهنشانههایبيداریاسالمیدیدهشد،فّعالّيتهایایجادتفرقهبيشتر
شد؛اینهاتفرقهرایکوسيلهایميدانستندبرایاینکهبرملّتهامسلّطبشوند.اززمانیکه
احساسشددراینمنطقهحرفهاینو،افکاراسالمینو،ایستادگیملّتها،زندهشدنو
سرپاشدنملّتهاداردوجودپيداميکند،حرکتتفرقهآميزدشمنانبيشترشد؛وقتیکه
نظاماسالمیدرایرانسرپاآمد،کهپرچماسالمرابرافراشتهکرد،قرآنراسِردستگرفت
وباافتخارگفتکهمابهاسالمعملميکنيموقدرتوسياستوامکاناتوارتشونيروی
مسلّحوهمهچيزراباخودهمراهداشتوازآنهااستفادهکردوروزبهروزآنهاراتقویّت
کرد،اینحرکتتفرقهآميزبيشترشدهاست.اینحرکتتفرقهآميزراتشدیدکردندبرای
مقابلهیبااینقياماسالمیوبااینعّزتاسالمی.اسالمبرایآنهامایهیخطربودوقتی
بيداریبهملّتمسلمانداد؛اّماآناسالمیکهدولتندارد،ارتشندارد،دستگاهسياسی
ندارد،اموالندارد،یکملّتبزرگومجاهدندارد،فرقميکندباآناسالمیکههمهیاینها
رادارد.جمهوریاسالمیسرزمينوسيع،ملّتمجاهد،مردمجوان،پرانگيزه،مؤمن،معادن
سرشار،استعدادبرترازمتوّسطدنياوحرکتبهسمتعلموپيشرفت]دارد[.البّتهچنين
ایرانیبرایآنهامایهیخطراست؛]چون[الگودرستميشوددرمقابلملّتهایمسلمان؛
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باایندشمنند.اگراّدعاینرمشهمیکوقتیبکنند،دروغاست؛باطنکارشانخشونت
است.بایداینهارافهميد،بایداینهاراشناخت؛برایمواجههیباایندشمن-دشمنیکهنه
اخالقدارد،نهدیندارد،نهانصافدارد؛ظاهرراآراستهميکند،]اّما[درباطن،یکوحشِی

بهتماممعنااست-ملّتهابایدآمادهباشند.

 توّجه به مشترکات و اتّحاد، مهم ترین آمادگی امروز مسلمین در مقابل 
دشمنان 

بهنظرمامهمترینآمادگیامروز،عبارتاستازاتّحادبينمسلمين.برحذرباشندمسلمانها
ازایجاداختالف؛فرقینميکند،همهیفَِرق،شيعهوسّنیندارد.همهیفَِرقاسالمیباید
سعیکننددراینکهاختالفاتفکریخودشانرادرزیرمشترکاتفراوانیکهوجوددارد،
مورداغماضقراربدهندوازآناغماضکنند.وجودمقّدسپيامبراعظم،نقطهیکانونِی
توّجهمحّبتهاوعالئقآحادملّتهایمسلماناست.همهعشقمیورزندبهپيغمبر؛این
نقطهیکانونیاست،ایننقطهیاصلیاست.قرآنمحّلتوّجهواعتقادهمهیمسلمانان
است؛کعبهیشریفهمينجور؛چقدرمشترکاتبينمسلمانهازیاداست!اینمشترکات
راموردتوّجهقراربدهند؛عواملدشمنانرا،عواملاستکباررادرمنطقهبشناسند.متأّسفانه
آندشمِنصریح،میآیدميگوید»شماهاباهمدشمنيد،اینکشورتهدیدشمااست«،
یعنیشمادشمنآنهاهستيد،آنهاهمدشمنشماهستند!اودشمناستکهاینحرفرا
ميزند،خبواضحاست؛آنهاییکهمیشنوندحرفاورا-]آنها[کهدرظاهِراسالمیوبانام
اسالمیدارندزندگیميکنندوحکومتميکنند-چرابایدازاوقبولکنند؟چرابایدحرف
اوراتصدیقکنند؟چرابایدممشایبعضیازدولتهایمنطقه،متأّسفانهممشایپيرویاز

دشمنانصریحاسالمودشمنانصریحاّمتاسالمیباشد؟
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  عّزت دنیا و آخرت، وابسته به  پیمودن راه امام و انقالب 
آنچهمنبهملّتخودمانعرضميکنم-بهملّتعزیزایرانکهواقعاًدراینسالهایپساز
تشکيلنظامجمهوریاسالمیوهمچنينسالهایمبارزاتیکهمنتهیبهتشکيلنظام
جمهوریاسالمیوانقالباسالمیشد،امتحانخوبیداده-ایناستکهاینراهراکهراه
امامبزرگوارمااستوراهانقالبمااست،رهانکنيد؛اینراهرادنبالکنيد.عّزتدنياوعّزت
درمألاعلیبهاینوابستهاستکهاینراهرابرویم:راهتمّسکبهقرآنوعترت،راهتمّسک
بهاحکامالهی،راهایستادندرمقابلدشمنان،راهمالحظهنکردندراظهارحقيقتودفاع
کردنازحقيقت؛اینآنراهیاستکهاگرملّتمادنبالبکند-کهبحمداهللتاامروزاین
رادنبالکردهاند،دنبالسِرمسئولينکشورحرکتکردهاندواینراهپرافتخاررادنبال
کردهاند-اگراینراهادامهپيدابکندواینمبارزهادامهپيدابکند،دنياوآخرتاینملّت
تأمينخواهدشدومسلماناندیگِردنياهمميتوانندمنتفعبشوند.ماهمهیدولتهای
مسلمانوکشورهایمسلمانرابههمافزاییوبهکمکیکدیگردعوتميکنيمواین

دعوتیاستکهبهسودهمهاست.
اميدواریمخداوندمتعالخيروبرکتورحمتخودرابرهمهیآحاداّمتاسالمیو
برهمهیکشورهایاسالمیوبرهمهیملّتهایاسالمینازلفرمایدوشّردشمنانرا

انشاءاهللازاینمنطقهکمکند.

والّسالمعليکمورحمةاهللوبرکاته

۱(درابتدایایندیدار،حّجتاالسالموالمسلمينحسنروحانی)رئيسجمهور(مطالبیبيانکرد.
۲(ستونها

۳(سورهیآلعمران،بخشیازآیهی۱۶۴؛»بهیقين،خدابرمؤمنانمنتنهاد]که[پيامبریازخودشان
درميانآنانبرانگيخت...«
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۴(صحيفهیسّجادیّه،دعایدّوم
۵(سورهیانبياء،بخشیازآیهی۱۰۷

۶(سورهیاحزاب،بخشیازآیهی۱؛»ایپيامبر،ازخداپروابداروکافرانومنافقانرافرمانمبر...«
۷(سورهیتوبه،بخشیازآیهی۷۳

۸(خواستهها
۹(سورهیزخرف،بخشیازآیهی۴۳؛»...توبرراهیراستقرارداری.«

۱۰(سیامينکنفرانسوحدتاسالمیازتاریخ۲۵/۹/۱۳۹۵بهمدتسهروزدرتهرانبرگزارگردید.
۱۱(مذهب،فرقه
۱۲(طبلبزرگ

۱۳(ناميمون،شوم
۱۴(اشارهبهاظهاراتترزاِمی)نخستوزیرانگليس(دراجالسشورایهمکاریخليجفارسدربحرین.
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