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بیانات رهرب انقالب در دیدار مسئوالن نظام و سفرای کشورهای اسالمی

نسخهتلفنهمراه

بسماهللالرّحمنالرّحیم ()۱
رب العالمین و الصّ الة و السّ الم علی سیّدنا و نبیّنا ابیالقاسم المصطفی محمّ د و
والحمدهلل ّ
علی آله الطّ یّبین الطّ اهرین المعصومین و صحبه المنتجبین.

عید سعید مبعث را به همهی شما برادران و خواهران عزیزی که در اینجا تشریف دارید،
به میهمانانمان -سفرای کشورهای اسالمی -و به همهی ملّت بزرگ ایران تبریک عرض
میکنم.
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بعثت؛ برنامهای زنده برای متحوّل کردن جوامع بشری
اهمّ یّت عید مبعث در این است که در این بعثتی که اتّفاق افتاد ،رابطهی جدید بین خدا
و خَ لق ،برنامهی جدید تحوّل جوامع بشری و انسانها که در این بعثت وجود داشت ،زنده
است .این بعثت ،این برنامه ،این تحوّل ،در همهی ادوار ،در همهی احوال ،در همهی نقاط
جغرافیایی عالم ،بالقوّه تواناییِ این را دارد که زندگی انسانها را همچنانکه در آن دوره
دگرگون کرد به سَ مت نیکی و فالح و سعادت ،امروز هم دگرگون کند؛ اهمّ یّت بعثت در
این است.

بعثت پیامبر در محیط تاریک و ظلمانی دنیا
امیرالمؤمنین(سالماهللعلیه)میفرماید:آنوقتیکهپیغمبرمبعوثشدوخدایمتعالنبیّ
اکرم را مبعوث به رسالت کرد ،دنیا تاریک بود؛ َو الدُّنیا کاسِ َف ُة النّو ِر ظا ِه َر ُة الغُرور؛( )۲جهان
بشریّت در تاریکی بود ،مشحون و سرشار از غرور بود .غرور یعنی فریب نفْس؛ انسان خودش
را در یک وضعی تصوّر کند و توهّم کند ،و در واقع اینجور نباشد؛ دنیا در یکچنین وضعی
بود .قرآن هم فلسفهی وحی الهی را این قرار میدهد :لِیُخرِجَ کُم مِنَ الظُّ لُماتِ اِل َى النُّور؛()۳
بشریّت را از ظلمات خارج کند ،وارد نور کند.
خب ،ظلمات آن دوره تا حدود زیادی در تاریخ منعکس است؛ چه در خود محیط
حولوحوش که خرافه بود ،جهل بود ،بیرحمی بود ،خشونت بود،
جزیرةالعرب و مکّه و آن 
بیعدالتی بود ،زورگویی بود ،زندگی پست بود ،گرسنگی بود؛ و چه در دنیای متمدّن آن روز.
بزرگ آن روز ،یعنی ایرانِ آن روز و روم،
شما [اگر] نگاه کنید به دو نقطهی اساسی تمدّ ن ِ
این تاریکی و ظلمت را در آنجا هم مشاهده میکنید .در این دو امپراتوری هم خرافات بود،
ظلمات بود ،تبعیض بود ،بیعدالتی بود ،بیرحمی نسبت به ضعفا بود .در ایران پادشاهی
که ب ه نام عدالت معروف است -همین انوشیروانی که معروف به عادل است -در یکروز
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ال مزدکی هستند ،دین دیگری
چندین هزار انسان را به قتل رساند به عنوان اینکه اینها مث ً
دارند؛ چندهزار نفر را در یکروز از بین برد؛ این یک نمونه است .در امپراتوری روم ،پادشاه
این ن ِرون معروف -مادرش را کشت ،همسرش را کشت ،شهر را آتش زد .اینجوری بودند:الدنیا کاسِ َف ُة النّو ِر ظا ِه َر ُة الغُرور[ .پس اینها] مخصوص جزیرةالعرب نبود؛ همهی دنیا
َو ُّ
اینجوری بود .در یکچنین شرایطی خورشید اسالم طلوع کرد.

عملی شدن دستورات اسالم؛ راه نورانی شدن جوامع بشری
خب ،دعوت اسالم ،دعوت به نور است؛ یعنی دعوت به علم است ،دعوت به انصاف است،
دعوت به محبّت است ،دعوت به وحدت است ،دعوت به عدالت است؛ در زندگی جوامع
بشری اینها همه نورانیّت است ،اینها همه نور است .مهم این است که این دعوت در زبان
و برروی کاغذ نمان ْد؛ امروز هم [اگر] شما به اسناد سازمان ملل یا حتّی اسناد بعضی از
کشورهای مستکبر نگاه کنید از این حرفهای خوب در آن هست .شما اعالم ّیهی حقوق
بشر را و بق ّیهی چیزها را نگاه کنید همین حرفهای خوب در آن هست ،امّا اثری از آن در
عالمِ واقع وجود ندارد.

عملکردنمسلمانانبهتعالیمپیامبر؛زمینهسا ِزرشدوپیشرفتافراد

و ایجاد بزرگترین تمدّ ن بشری

اهمّ یّت اسالم این است که آنچه را پیغمبر روز اوّل بیان کرد ،آنچه را آیات قرآن در آن سیزده
سال مبارزهی دشوار مکّه پیدرپی به مردم تعلیم داد ،اینها را بعد در مرحلهی عمل ،پیاده
کرد ،اینها را نشان داد ،اینها را عمل کرد .پیغمبر آن عدالت را ،آن محبّت را ،آن انصاف را ،آن
ایستادگی در مقابل ظلم را ،ایستادگی در مقابل کُفر را در عمل نشان داد .کشاندن مردم به
ی و زیرساختی که پیغمبر در ظرف ده سال
وادی علم ،به وادی معرفت؛ این قاعده و زیرساز 
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حکومت در مدینه درست کرد ،همان بود که بعد از گذشت یک قرن ،دو قرن به بزرگترین
تمدّن بشری تبدیل شد .بله ،ابعاد مختلف آن مراعات نشد [-مثالً] عدالت ،باز هم مراعات
ی که در اوّل تشکیل
نشد -امّا علم و بهرهمندی از معرفت و استعدادها و رشد ظرفیّتهای بشر 
حکومت اسالمی شروع شده بود ،آنچنان پیشرفت داشت که بعد از مدّت کوتاهی -یکی دو
قرن -به بزرگترین تمدّن بشری تبدیل شد که همهی دنیا از آن سود بردند و بهره بردند.
بعثت این است.

وظایف مسلمانان:

 .1معرّفی اسالم و بعثت به افکار عمومی دنیا
ما امروز به بعثت احتیاج داریم .اوّل ،معرّفیِ بعثت است؛ در درجهی اوّل افکار عمومی دنیا
باید بشناسند مفهوم و معنای بعثت اسالم را؛ این نقطهی بسیار مهمّ ی است .بعد از تشکیل
جمهوری اسالمی که یک رشحهای( )۴از رشحات حکومت نبوی در این نظام ما بحمداهلل
به وجود آمد و خود آن منشأ یک تحوّل عظیم و یک حرکت عظیمی شد که بحمداهلل ادامه
دارد و ادامه خواهد داشت ،دشمنان جهانی بشر -نمیشود گفت دشمنان اسالم -دشمنان
جوامع بشری به فکر افتادند که با آن چیزی که مایهی این حرکت است و در بخش مهمّ ی از
دنیا زمینه دارد ،مبارزه کنند؛ آن چه بود؟ آن اسالم است .امروز با اسالم مبارزه میکنند؛ چرا؟
چون اسالم مایهی رشد جوامع است ،مایهی حرکت انسانها است ،مایهی ب ُروز استعدادها
است و مایهی پدید آمدن یک تمدّن معنوی و مادّیِ مشترک و توأمان است؛ چون اسالم
میتواند جلوی تعدّ یّاتِ تمدّنِ مادّیِ ظالمِ امروز را بگیرد؛ لذا با اسالم مبارزه میکنند؛ انواع و
اقسام مبارزه .تشکیل گروههای تروریست به نام اسالم هم یکی از توطئهها است؛ این توطئه
است ،همچنانکه کشورهای اسالمی را دچار جنگ و جدل و اختالف کردن هم یکی از
این دشمنیها است .امروز سررشتهی این دشمنیها به دست آمریکا و صهیونیسم است.
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حکومتصهیونیستیخبیثوغاصبدرفلسطینوپشتسرشحکومتظالمومستکبر
ش از جاهای دیگر
آمریکا دارند با اسالم مبارزه میکنند .بله ،امروز با جمهوری اسالمی بی 
در حال مبارزهاند .این ازاینجهت و بهخاطر این است که اسالم در نظام جمهوری اسالمی
بارزتر است ،تحقّقش بیشتر است ،و زمینهی عمل و اجرا و اقدام آن در اینجا بیشتر است.
مخالفندبهخاطراینکهاسالمجلویمطامعاینهارامیگیرد،جلویاستکباررامیگیرد؛[پس
درواقع] با اسالم مخالفند.

 .2ایجاد اتّحاد و همبستگی میان کشورهای اسالمی
این را باید ما مسلمانها در درجهی اوّل بفهمیم که یک وظیفه در قبال غیر مسلمانها است
که باید اسالم را معرّفی کنیم ،یک وظیفه [هم] درون خود ما است؛ باید خودمان بفهمیم که
دشمنیِ با اسالم از سوی نظامهای مستکبر عال َم و قدرتهای زورگوی عال َم بهخاطر چیست؟
این را باید بفهمیم .امروز دولتهای اسالمی باید توجّ ه کنند که علّت اینکه آمریکا با این دولت
اسالمی همراهی میکند ،با آنیکی دشمنی میکند ،بهخاطر این است که میخواهند اینها
با همدیگر همدست نشوند ،اینها با همدیگر متّحد نشوند ،اینها منافع مشترک خودشان
ی در
سیاست اختالفافکن 
ِ
را تشخیص ندهند؛ برای این است .متأسّ فانه آمریکا در این
منطقهی ما موفّق بوده است؛ این مایهی تأسّ ف است! دستشان در جیب بعضی از دولتها
برای غارت سرمایههای آنها [است] ،و برای اینکه این کار آسان بشود ،دشمنتراشی
[میکنند]؛ یا جمهوری اسالمی را ،یا ایران را ،یا تشیّع را بهعنوان یک دشمن معرّفی میکنند
تا بتوانند آنها را غارت کنند .اینها سیاستهای رایجِ امروز قدرتهایی است که در رأس آنها
آمریکا است؛ این را باید همه بفهمیم ،این را باید همه احساس کنیم ،باید در مقابل این
ب ِایستیم .ایستادن در مقابل این ،ایجاد اتّحاد و ایجاد وحدت است بین کشورهای اسالمی.
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امروز منطقهی ما متأسّ فانه دچار مشکالت بزرگی است .یمن ،بحرین ،سوریه ،عراق،
هرکدام بهنحوی دچار مشکل هستند .وقتیکه عامل اساسیِ در این مشکالت را جستجو
میکنیم ،میبینیم استکبار است .سرویسهای جاسوسی و امنیّتی آمریکا و صهیونیسماند
که دارند این کارها را راه میاندازند و دنبال میکنند و نیروها را علیه هم به کار میبرند؛ اینها
را بایستی توجّ ه کرد.

عزم و ارادهی قاطع مردم ایران برای حضور در صحنه و ایستادگی در

برابر زورگویان و مستکبران

بحمداهلل اراد ه و عزم جمهوری اسالمی در این راه ،اختاللناپذیر است .عزم ثاقب( )۵و
قاطعی در جمهوری اسالمی وجود دارد؛ نه فقط از سوی دولتمردان [بلکه] از سوی آحاد
ملّت .در جمهوری اسالمی آنکسی که در مقابل زورگویی ایستاده است ،کلّ ملّت ایرانند،
جوانهای ما ،مردم انقالبی ما و مردم مؤمن ما هستند که در مقابل زورگوییهای استکبار
ایستادهاند .و هر ملّتی و هر کشوری که مردمش یکپارچه ،یکجهت ،یکدل ،در مقابل
دشمن ب ِایستند ،دشمن هیچ تعرّضی نمیتواند به اینها بکند ،هیچ غلطی نمیتواند بکند.
شجاعت جمهوری اسالمی ،ایستادگی جمهوری اسالمی بهخاطر همین اتّحاد و وحدتی
است که وجود دارد ،و بهخاطر حضور مردم در صحنه است .مردم ما حضور در صحنه را
وظیفهی خودشان میدانند.

حضور مردم در صحنهها؛ مانع تعرّض دشمن
اشاره کردند به انتخابات؛ انتخابات یکی از مظاهر مهمّ حضور مردم در صحنه است؛ بنده این
را عرض بکنم .مردم عزیز ما انتخابات را یک وظیفه میدانند و باید بدانند ،یک وظیفه است؛
هم حق است ،هم وظیفه است .انتخابات یک وسیلهی چندمنظوره برای نظام جمهوری
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اسالمی است .انتخابات ،هم شأن مردم و حقّ مردم و قدرت مردم در تشکیل رأس حکومت
و مسئوالن اجرائی حکومت را ا ِحیاء میکند و این قدرت را به مردم میدهد که انتخاب بکنند،
هم دشمن را از تعرّض به کشور و ملّت بازمیدارد .حضور مردم مانع تعرّض دشمن و برای
مصونیّت کشور است .معنای حضور مردم این است که این ملّت بزرگ ،یکپارچه ایستاده
است .دشمن وقتی این را میبیند ،جسارت خودش را از دست میدهد ،توانایی تحرّک و
تعرّض خودش را از دست میدهد.

عدم توانایی دشمن برای تعرّض به ایران
البتّه این را همه بدانند و میدانید که دشمنان نظام جمهوری اسالمی از تواناییهای خود
برای ضربهزدن ،هرجا بتوانند ،استفاده میکنند؛ تا حاال هم اینجور بوده است .هیچ فرقی
وجود ندارد بین فالن تیم و فالن تیم [دیگر] در مجموعهی حکومت آمریکا؛ آنها هم که
ال بودند ،بهطور دائم تهدید میکردند ،اینها هم که حاال هستند ،تهدید میکنند؛ هیچ
قب ً
فرقی ندارند .در اینکه نیّتشان نیّت خباثتآلودی است نسبت به ملّت ایران و کشور ایران و
نظام جمهوری اسالمی ،همهی آنها مثل هم هستند ،تفاوتی بینشان نیست .در اینکه هیچ
تعرّضی هم نمیتوانند بکنند ،و هر حرکت آنها علیه ملّت ایران بدون تردید به ضرر خودشان
تمام خواهد شد و عکسالعمل ملّت ایران هم عکسالعمل مستحکمی خواهد بود ،هیچ
تردیدی نیست.
خداوند متعال تفضّ ل کرده است بر ملّت ما ،به آنها آگاهی داده است ،راه را روشن کرده است،
تجربههای متراکم را در برابر ما قرار داده است .در این قریب چهل سال همیشه دشمنی بوده
است،همیشه انگیزهی خباثتآلود از سوی دشمن بوده است،همیشههم هر کار توانستهاند
کردهاند و همیشه هم ملّت ایران ،علیرغم آنها و به کوری چشم آنها تا امروز پیشرفت داشته
است؛ بعد از این هم پیشرفت خواهیم داشت ،بعد از این هم ترقّی خواهیم کرد ،بعد از این
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هم علیرغم دشمن ،اوضاعمان به فضل الهی و به حول و ق ّوهی الهی از گذشته بهتر خواهد
شد[ .این پیشرفتها] بهخاطر ایمان ملّت ما است ،بهخاطر ایستادگی ملّت ما است؛ در مقابل
دشمن و در ادامهی این راه ،این ایمان را حفظ کنید ،این اتّحاد را حفظ کنید ،این حضور
در صحنه را حفظ کنید ،این عزم راسخ و قاطع را حفظ کنید .این دشمنیها تا وقتی ادامه
پیدا خواهد کرد که دشمن بکلّی مأیوس بشود؛ باید کاری کنید که دشمن مأیوس بشود.

قولسپردننامزدهایریاستجمهوریبرایپیشرفتاموروتوسعهی

کشور ،با نگاه به درون کشور و نه بیرون

و من به همهی این آقایان محترمی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری هستند این را عرض
میکنم -حرفی است که بارها گفتهایم -تصمیم بگیرند ،به مردم هم بگویند ،در تبلیغاتشان
هم بگویند ،قول هم بدهند که برای پیشرفت امور کشور ،برای توسعهی اقتصادی ،برای
باز کردن گرهها ،نگاهشان به بیرون از این مرزها نخواهد بود ،نگاه به خود ملّت خواهد بود.
تواناییهای ما زیاد است ،ظرفیّتهای ما زیاد است؛ توجّ ه به این ظرفیّتها ،استفادهی از این
ظرفیّتها ،برنامهریزی عاقالنه و مدب ّرانه برای استفادهی از این ظرفیّتها میتواند کشور را به
اقتدار و استحکا ِم ساخت درونی برساند؛ و این ،آن چیزی است که دشمن را مأیوس میکند،
این ،آن چیزی است که به کشور و ملّت و نظام اسالمی ،به توفیق الهی مصونیّت خواهد داد.
امیدواریم خداوند متعال این تفضّ ل را بکند و به برکت تفضّ ل الهی بر ارواح طیّبهی شهدا و
روح مطهّر امام راحل ،هدایت الهی و دست پشتیبان الهی مثل گذشته پشت سر این ملّت
و لطف الهی شامل حال این ملّت باشد.
والسّال م علیک م و رحمةاهلل
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 )۱در ابتدای این دیدار ،حجّ تاالسالم والمسلمین حسن روحانی (رئیسجمهور) مطالبی بیان کرد.
 )۲نهجالبالغه ،خطبه۸۹
 )۳از جمله سورهی احزاب ،بخشی از آیهی ۴۳؛ « ...تا شما را از تاریکیها به سوی روشنایی برآورد»...
 )4قطره
 )5روشن
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