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ی اهّلل علی محّمد المصطفی و آله الّطاهرین 

ّ
والحمد هّلل رّب العالمین و صل

و صحبه المنتجبین

حج؛ نمایانگر وحدت اّمت اسالمی

تهای مسلمان قرار 
ّ
خدای عزیز و حکیم را سپاس میگوییم که موســم مبارک حج را بار دیگر میعاد مل

داد و این مسیر فضل و رحمت را به روی آنان گشود. اّمت اسالمی اکنون بار دیگر میتواند وحدت و 

اف و ابدی مشاهده کند و از انگیزه  های تشّتت و تفّرق روی بگرداند.
ّ

یکپارچگی خود را در این آئینه ی شف

وحدت و معنوّیت؛ پایه های اساسی حج

ـ که   وحدت مســلمانان یکــی از دو پایه ی اساســی حج اســت که چون بــا ذکــر و معنوّیت ـــ

پایه ی اساسی دیگر این فریضه ی ُپر راز و رمز اســتـ ـ همراه شــود، میتواند اّمت اسالمی را به 

 َو ِلَرســوِلِه َو ِللُمؤِمنیــن« 1 قرار دهد. 
ُ

ة اوج عّزت و ســعادت برســاند و آن را مصداق »َو هَّلِِل الِعزَّ

حج، ترکیبی از این دو عنصر سیاســی و معنوی است؛ و دین مقّدس اســالم آمیزه ی ُپرشکوه و 

باعظمتی از سیاست و معنوّیت است. 

لزوم مقابله ی اّمت اسالمی با توطئه ی دشمن برای تضعیف وحدت و معنویت در 

تهای مسلمان 
ّ

میان مل

تهای مســلمان در تاریخ اخیر، کوشــش انبوهی را برای سســت کردن این دو اکسیر 
ّ
دشــمنان مل

تهای ما به کار گرفته اند. معنوّیت را با ترویج 
ّ
زندگی بخش، یعنی وحدت و معنوّیت، در میان مل

ســبک زندگی غربی که تهی از روح معنوی و برآمده از کوته بینی ماّدی است، کم رنگ و بی رمق 

میکنند، و وحدت را با گسترش و شّدت بخشیدن به انگیزه های موهوم تفرقه مانند زبان و رنگ 

و نژاد و جغرافیا به چالش میکشند. اّمت اسالمی که اکنون نمونه ی کوچک آن در مراسم نمادین 

حج دیده میشود، باید با همه ی وجود، به مقابله برخیزد؛ یعنی از سویـی یاد خدا، کار برای خدا، 

 تدّبر در کالم خدا، اعتماد به وعده های خدا را در ذهنّیت همگانی خویش تقویت کند، و از سویـی 

بر انگیزه  های تفّرق و اختالف فائق آید.

شرایط و زمینه های مساعِد جهان و جهان اسالم برای تقویت وحدت و معنوّیِت 

مسلمانان

آنچه امروز با قاطعّیت میتوان گفت، آن است که شرایط کنونی جهان و جهان اسالم برای این تالش 

ارزشمند از همیشه مساعدتر است.

1  . سوره ی منافقون، 

 بخشی از آیه ی 8؛ 

»... و]لی[ عّزت از آِن 

خدا و از آِن پیامبر او و از 

آِن مؤمنان است ...«
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دست یافتن جوانان و اندیشمندان دنیای اسالم به دیدگاهی نو درباره ی ثروِت 

معرفتی و خطوط سیاسی خود 

زیرا اّوًال امروز نخبگان و بسیاری از توده های مردم در کشورهای اسالمی به ثروت عظیم معرفتی 

و معنوی خود توّجه یافته و به اهّمّیت و ارزش آن پـی برده اند. امروز دیگر لیبرالیسم و کمونیسم 

به عنوان مهم ترین ارمغان تمّدن غرب، جلوه گرِی صد ســال پیش و پنجاه سال پیش را ندارد. 

ران غربی اعتراف 
ّ

آبروی دموکراسِی پول محوِر غربی با عالمت سؤال های جّدی روبه رو است و متفک

میکنند که به سرگردانی معرفتی و عملی دچارند. در دنیای اسالم، جوانان، اندیشمندان، مردان 

علم و دین با مشاهده ی این وضعّیت، به دیدگاهی نو درباره ی ثروت معرفتی خود و نیز به خطوط 

 سیاسی رایج در کشــورهای خود دست می یابند .. و این همان بیداری اســالمی است که همواره 

از آن یاد میکنیم. 

آفریده شدن پدیده ی معجزآسای مقاومت در قلب دنیای اسالم 

ثانیًا این خودآگاهی اسالمی، پدیده ای شگرف و معجز آسا در قلب دنیای اســالم آفریده است که 

قدرتهای استکباری در برابر آن بشّدت دچار مشکلند. نام این پدیده »مقاومت« و حقیقت آن، ُبروز 

ل است. این پدیده همان است که درباره ی نمونه ای از آن در صدر اسالم، 
ّ

قدرت ایمان و جهاد و توک

ا 
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ضٍل َعظیم.2  صحنه ی فلسطین یکی از جلوه گاه های این پدیده ی شگفت انگیز است 
َ

اهَّلِِل َو اهَّلُِل ذو ف

که توانسته رژیم طغیانگر صهیونیست را از حالت تهاجمی و عربده کشی به وضعّیت دفاع و انفعال 

بکشاند و مشکالت سیاســی و امنّیتی و اقتصادی آشکار کنونی را بر آن تحمیل کند. نمونه های 

درخشان دیگر مقاومت را میتوان در لبنان و عراق و یمن و برخی نقاط دیگر بوضوح مشاهده کرد. 

تحقِق الگوی موفِق حاکمیت سیاسی اسالم در ایران اسالمی 

ق و یک نمونه ی سرافراز از قدرت و حاکمّیت 
ّ

ثالثًا در کنار این همه، امروز دنیا شاهد یک الگوی موف

سیاسی اســالم در ایران اســالمی است. ثبات و اســتقالل و پیشــرفت و عّزت جمهوری اسالمی، 

اب است که میتواند اندیشه و احساس هر مسلمان بیدار را 
ّ

حادثه ای بس عظیم و ُپرمعنی و جذ

به خود جلب کند. ناتوانی ها و عملکرد های بعضًا خطای ما کارگزاران این نظام که دستیابی کامل 

به همه ی برکات حکومت اسالمی را به تأخیر انداخته، هرگز نتوانسته است پایه های مستحکم و 

گامهای استواری را که نشئت گرفته از اصول اساسی این نظام است متزلزل سازد و پیشرفت ماّدی 

ف کند. در صدر فهرســت این اصول اساســی، حاکمّیت اســالم در قانونگذاری 
ّ

و معنوی را متوق

و اجرا، تکیه بر آراء مردمی در مهم ترین مسائل مدیرّیتی کشور، اســتقالل سیاسی کامل، و عدم 

تها و 
ّ
رکون3  به قدرتهای ستمگر قرار گرفته است؛ و همین اصول است که میتواند محّل اجماع مل

2  .   سوره ی آل عمران، 

آیات 173 و 174؛ 

»همان كسانى كه 

]برخى از[ مردم به 

ایشان گفتند: »مردمان 

براى ]جنگ با[ شما گرد 

آمده اند پس، از آنان 

بترسيد.« و]لى این 

سخن[ بر ایمانشان 

افزود و گفتند: »خدا 

ما را بس است و نيكو 

حمایتگرى است.« پس 

با نعمت و بخششى از 

جانب خدا، ]از ميدان 

نبرد[ بازگشتند، در 

حالى كه هيچ آسيبى 

به آنان نرسيده بود، 

و همچنان خشنودى 

خدا را پیروى كردند، و 

خداوند داراى بخششى 

عظيم است.«

3   . تمایل
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دولتهای مسلمان قرار گیرد و اّمت اسالمی را در جهت گیری ها و همکاری ها یکپارچه و مّتحد سازد.  

اینها زمینه  ها و عواملی است که اوضاع مساعد کنونی دنیای اسالم را برای حرکت یکپارچه و مّتحد 

فراهم آورده است. دولتهای مسلمان، و نخبگان دینی و علمی، و روشنفکران مستقل، و جوانان 

حقیقت جو بیش از همه باید به بهره گیری از این زمینه های مساعد بیندیشند. 

نگرانی قدرتهای استکباری از حرکت یکپارچه امت اسالمی و به کارگیری همه ی 

امکانات خود در رویاروئی با آن 

طبیعی است که قدرتهای استکباری و بیش از همه آمریکا، از چنین گرایشی در دنیای اسالم نگران 

باشند و همه ی امکانات خود را در رویارویـی با آن به کار برند .. و اکنون چنین است. از امپراتوری 

رسانه ای و شیوه های جنگ نرم، تا جنگ افروزی و شعله ور ساختن جنگهای نیابتی، تا وسوسه گری 

و خبرچینی سیاسی، و تا تهدید و تطمیع و رشــوه .. همه و همه از سوی آمریکا و دیگر مستکبران 

به کار گرفته میشود تا دنیای اسالم را از مسیر بیداری و ســعادت خود جدا کنند. رژیم جنایتکار و 

سیه  روی صهیونیست در این منطقه هم یکی از ابزارهای این تالش همه جانبه است.

به فضل و اراده ی الهی این تالشها در بیشتر موارد ناکام مانده و غرب مستکبر در منطقه ی حّساس 

ما و اخیرًا در همه ی جهان روز به روز ضعیف تر شده است. پریشانی و ناکامی آمریکا و همدست 

جنایتکار او یعنی رژیم غاصب در منطقه را میتوان در صحنه ی حوادث فلسطین و لبنان و سوریه و 

عراق و یمن و افغانستان بوضوح تماشا کرد.

وجود جوانان ُپرانگیزه و با نشاط در جهان اسالم برای ساختن آینده و غلبه بر کید دشمن

در نقطه ی مقابل، جهان اسالم مملّو از جوانان ُپرانگیزه و بانشاط است. بزرگ ترین سرمایه برای 

س است که امروز در جهان اسالم بویژه در کشورهای این منطقه 
ْ

ساختن آینده، امید و اعتماد به نف

موج میزند .. همه وظیفه داریم این سرمایه را حفظ کنیم و افزایش دهیم.

با این همه، از کید دشــمن یک لحظه نباید غفلت ورزید؛ از غرور و غفلت بپرهیزیم و بر تالش و 

هشــیاری خود بیفزاییم .. و در همه حال، با توّجه و تضّرع از خدای قادر و حکیم کمک بخواهیم. 

ر و تصمیم. 
ّ

ل و تضّرع، و نیز برای تفک
ّ

حضور در مراسم و مناسک حج، فرصت بزرگی است برای توک

برادران و خواهران مســلمان خود در سراســر جهان را دعا کنید و توفیق و پیروزی آنــان را از خدا 

بخواهید. هدایت و کمک الهی به این برادرتان را هم در ادعیه ی زاکیه ی خود بگنجانید.

والّسالم علیکم و رحمة اهَّلِل

سّیدعلی خامنه ای
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