ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﭼﺮاﻏﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪای
ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪ و ﻫﺮﮔﺰ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ
ﻧﺪارد
ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﮐﺸﺘﮑﺎر :ﻫﻨﮕﺎم وﻻدت ﻓﺮﺧﻨﺪه ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﯽاﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ و
آﻟﻪ اﻳﻮان ﻛﺴﺮى ﺷﻜﺎف ﺑﺮداﺷﺖ و ﭼﻨﺪ ﻛﻨﮕﺮه آن ﻓﺮو رﻳﺨﺖ و آﺗﺶ
آﺗﺸﻜﺪه ﺑﺰرگ ﻓﺎرس ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪ.
ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﮐﺸﺘﮑﺎر در ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯿﻼد
ﺑﺎﺳﻌﺎدت ﻧﺒﯽ ﻣﮑﺮم اﺳﻼم و ﻫﻔﺘﻪ ﺣﺪت ﺑﺎﺑﯿﺎن اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﻮﻟﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﺳﻮره ﺳﺒﺎ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺸﯿﺮ و ﻧﺬﯾﺮ اﺳﺖ« .ﺑﺸﯿﺮ و ﻧﺬﯾﺮ ﺑﻮدن در ﮐﻨﺎر راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ
ﮐﺮدن اﺳﺖ او راه و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﯿﻤﻮدن آن را ﻧﺸﺎن داده ،ﻋﻮاﻗﺐ ﺗﻠﺦ
اﻧﺤﺮاف از راه را ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ازاﯾﻦرو ﺑﺸﯿﺮ و ﻧﺬﯾﺮ اﺳﺖ .در
ﺳﻮره اﺣﺰاب ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ص( را ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﯾﺎ
اﯾﻬﺎ اﻟﻨﺒﯽ اﻧﺎ ارﺳﻠﻨﺎک ﺷﺎﻫﺪا و ﻣﺒﺸﺮا و ﻧﺬﯾﺮا و داﻋﯿﺎ اﻟﯽ اﻟﻠﻪ
ﺑﺎذﻧﻪ و ﺳﺮاﺟﺎ ﻣﻨﯿﺮا« .ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺎ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮔﻮاه و ﺑﺸﺎرت و
ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ؛ و دﻋﻮتﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪا ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن او و ﭼﺮاﻏﯽ
ﺗﺎﺑﻨﺎک.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﻫﺪاف رﺳﺎﻟﺖ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪﺻﻮرت ﻗﺮآن
ﮐﺮﯾﻢ ﻣﺘﺠﻠﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ،ﭼﺮاﻏﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪای ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪ و ﻫﺮﮔﺰ
ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﺪارد.
ﺧﻄﯿﺐ ﺟﻤﻌﻪ در اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻮﻟﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار داد و
ﮔﻔﺖ :ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﯽاﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻟﻬﻰ در 12
رﺑﯿﻊاﻻول از ﭘﺪرى ﺑﻪ ﻧﺎم “ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ” و ﻣﺎدرى ﺑﻪ ﻧﺎم
“آﻣﻨﻪ ﺑﻨﺖ وﻫﺐ” دﻳﺪه ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد و ﺑﺎ اﻧﻮار ﺟﻤﺎل ﻣﻨﻮرش ،ﺟﻬﺎن
ﻇﻠﻤﺎﻧﯽ و ﺗﺎرﻳﻚ را روﺷﻦ ﮔﺮداﻧﻴﺪ.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﭘﺪرش ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ،ﭘﻴﺶ از ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪش
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﯽاﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮش آﻣﻨﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮزﻧﺪى
ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻗﺮﻳﺶ ﺟﻬﺖ ﺳﻔﺮ ﺗﺠﺎرى ﻋﺎزم ﺷﺎم
ﮔﺮدﻳﺪ و در ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺷﺎم در ﻳﺜﺮب )ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻣﻨﻮره( ﺑﻴﻤﺎر ﺷﺪ و در
ﻫﻤﺎنﺟﺎ درﮔﺬﺷﺖ و ﺗﻮﻓﻴﻖ دﻳﺪار ﻧﻮزاد ﺧﻮﻳﺶ را ﻧﻴﺎﻓﺖ .ﮐﺸﺘﮑﺎر در
اداﻣﻪ ﺧﻄﺒﻪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اﻛﺮم ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ )ص( ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ :اﻧﺎ
اﺑﻦ اﻟﺬﺑﻴﺤﻴﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻦ ﻓﺮزﻧﺪ دو ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
اﺑﺮاﻫﻴﻢ و ذﺑﺢ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ.
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وی ﮔﻔﺖ :ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ )ع( ﺑﻪﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪ ﺗﺎ ﻓﺮزﻧﺪش
اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ را ذﺑﺢ ﻛﻨﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ و اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ )ع( ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻣﺮ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺪر ﭼﺎﻗﻮ ﺑﺮ ﮔﺮدن ﻓﺮزﻧﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﻣﻌﺒﻮدش ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﺪ ﻧﺪا آﻣﺪ ﻛﻪ ای اﺑﺮاﻫﻴﻢ دﺳﺖ ﻧﮕﻬﺪار ﻛﻪ ﺗﻮ و
ﻓﺮزﻧﺪت از اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﻴﺮون آﻣﺪﻳﺪ.
اﻣﺎمﺟﻤﻌﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺳﻬﻤﻮ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﯽاﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ
ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ در ﻛﻔﺎﻟﺖ ﺟﺪش ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ﺑﺰرگ و ﺳﻴﺪ ﻗﺮﻳﺶ ﻣﻜﻪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ .ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ﺟﻬﺖ ﺷﯿﺮ دادن ﻧﻮردﯾﺪهاش ﻣﺤﻤﺪ )ص( ﺑﻪ ﺣﻠﯿﻤﻪ
واﮔﺬار ﮐﺮد؛ ﺣﻠﻴﻤﻪ در ﻇﺎﻫﺮ اﮔﺮﭼﻪ داﻳﻪ وى ﺑﻮد وﻟﻰ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ
ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل از او ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻣﺎدرى ﻛﺮد.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :رواﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم وﻻدت ﻓﺮﺧﻨﺪه ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ
ﺻﻠﯽاﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ اﻳﻮان ﻛﺴﺮى ﺷﻜﺎف ﺑﺮداﺷﺖ و ﭼﻨﺪ ﻛﻨﮕﺮه آن
ﻓﺮورﯾﺨﺖ و آﺗﺶ آﺗﺸﻜﺪه ﺑﺰرگ ﻓﺎرس ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪ؛ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺎوه ﺧﺸﻚ
ﮔﺮدﻳﺪ؛ ﺑﺖﻫﺎی ﻣﻜﻪ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﺪﻧﺪ؛ ﻧﻮرى از وﺟﻮد آن ﺣﻀﺮت ﺑﻪﺳﻮی آﺳﻤﺎن
ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﻌﺎع آن ﻓﺮﺳﻨﮓﻫﺎ را روﺷﻦ ﻛﺮد.

وﺣﺪت و اﺗﺤﺎد اﻣﺮی اﻟﻬﯽ و ﺷﺮﻋﯽ
و ﯾﮏ ﻓﺮﯾﻀﻪ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ
ﺷﯿﺦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﻘﺪﺳﯽ :ﻫﺮﭼﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ و ﮔﺮﻓﺘﺎری در ﻣﯿﺎن اﻣﺖ اﺳﻼم اﺳﺖ
از ﻃﺮف دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم و ﻗﺮآن ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﺑﺎ ﺗﻔﺮﻗﻪ و دودﺳﺘﮕﯽ ،ﺑﯿﻦ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺧﺘﻼف اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﺪرت ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن ﻣﻠﺖﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ
ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﯿﺦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﻘﺪﺳﯽ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﭼﺎه ﻣﺒﺎرک در ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی ﻧﻤﺎز
ﺟﻤﻌﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻧﻌﻤﺘﯽ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ
ارزاﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﻌﻤﺖ اﺳﻼم و ﭘﻴﻐﻤﺒﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای آنﻫﺎ
ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ،از آن ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اﺳﻼم ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ)ص( ﺧﺎﺗﻢ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان
اﺳﺖ،
وی ﮔﻔﺖ :ﻗﺮآن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻟﻘﺪ ﻣﻦاﻟﻠﻪ ﻋﻠﯽاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ اذ ْﺑﻌﺚ ﻓﯿﻬﻢ
رﺳﻮﻻ ﻣﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﯾﺘﻠﻮا ﻋﻠﯿﻬﻢ آﯾﺎﺗﻪ وﯾﺰﮐﯿﻬﻢ وﯾﻌﻠﻤﻬﻢ اﻟﮑﺘﺎب
واﻟﺤﮑﻤﺔ وان ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﻔﻲ ﺿﻼل ﻣﺒﻴﻦ« .ﺧﺪاوﻧﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ
اﺳﻼم را ﺑﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی ﻣﺒﻌﻮث ﮐﺮد ،ﻣﺮدم در ﮔﻤﺮاﻫﯽ و ﺿﻼﻟﺖ و ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ

ﺑﻮدﻧﺪ.
وی اﺷﺎره ﮐﺮد :ﺟﻌﻔﺮ اﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ ﺣﺎل اﻣﺖ ﻗﺒﻞ از ﺑﻌﺜﺖ را در ﺣﻀﻮر
ﻧﺠﺎﺷﯽ اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﻣﺎ ﻣﺮدﻣﯽ در ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﺑﻮدﯾﻢ و ﺑﺖ
ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﻢ ،ﻣﺮدهﺧﻮار ﺑﻮدﯾﻢ ،ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺰرگ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ ،ﻗﻄﻊ رﺣﻢ
ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و رﻓﺘﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ،ﻗﻮی در ﻣﺎ ﺣﻖ
ﺿﻌﯿﻒ را ﻣﯽﺧﻮرد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی ﻣﺒﻌﻮث ﮐﺮد ﮐﻪ
ﻧﺴﺐ و راﺳﺖﮔﻮﯾﯽ و اﻣﺎﻧﺖ و ﭘﺎکداﻣﻨﯽ او ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯿﻢ ،ﭘﺲ ﻣﺎ را ﺑﻪ
ﯾﮑﺘﺎﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻋﺒﺎدت ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﻮت ﮐﺮد.
ﺧﻄﯿﺐ ﺟﻤﻌﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻧﻤﺎزﮔﺰاران ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :درﺣﻘﯿﺖ وﻻدت ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ،
وﻻدت ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ وﻻدت ﯾﮏ اﻣﺖ اﺳﺖ ،ﭼﻮنﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﺳﻼم
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﯾﮏ اﻣﺘﯽ را از ﺟﻬﻞ ﺑﻪﺳﻮی ﻋﻠﻢ و از ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﺑﻪﺳﻮی اﻣﻨﯿﺖ و
آراﻣﺶ و از ﻇﻠﻢ ﺑﻪﺳﻮی ﻋﺪل و از ﻋﺪاوت و دﺷﻤﻨﯽ ﺑﻪ اﺧﻮّت و ﺑﺮادری،
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺷﯿﺦ ﻣﻘﺪﺳﯽ ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪرﺷﻨﺎس دﯾﻦ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﮑﺮم اﺳﻼم )ص(
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﺳﻼم ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» :ﻟﻘﺪ ﮐﺎن ﻟﮑﻢ ﻓﯽ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ اﺳﻮة
ﺣﺴﻨﺔ« ﻟﺬا ﺑﺮﻣﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﺮت و زﻧﺪﮔﯽ او را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدﻣﺎن از اﯾﺸﺎن اﻟﮕﻮ و اﺳﻮه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
وی ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ :ﻣﯿﻼد ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﺳﻼم ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ اﯾﺴﺖ ﺗﺎ در اﯾﻦ روز
ﺑﺎ آرﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻘﺪس اﯾﺸﺎن ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎ و دﺳﺘﻮرات ﻗﺮآن ﺑﺎﺷﯿﻢ ،دﯾﻦ و اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن رﺳﻮل
ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم ﺳﺨﺘﯽﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ آن ،از ﺟﺎن و
ﻣﺎل و وﻃﻦ ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ،ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﻼم و ﺳﻨﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎاﻓﺘﺨﺎر
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻣﺎ از اﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪﯾﻢ.
ﺧﻄﯿﺐ ﺟﻤﻌﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﭘﯿﺮوی و اﻃﺎﻋﺖ از دﯾﻦ و ﻗﺮآن اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﺳﻼم رﺳﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ آورد ،رﺳﺎﻟﺘﯽ ﺟﺰ ﻣﺤﺒﺖ و دوﺳﺘﯽ،
ﺻﺪق و اﻣﺎﻧﺖ ،اﯾﺜﺎر و وﻓﺎ و ﻋﺪل ﻧﺒﻮد؛ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :و
ﻣﺎارﺳﻠﻨﺎک اﻻ رﺣﻤﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟَﻤﻴﻦ«.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﺳﻼم ﺑﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪ ﻣﺮدم
ﺟﺰﯾﺮةاﻟﻌﺮب در ﺗﻔﺮق و اﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﺳﺮﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ؛ رﺳﻮلاﻟﻠﻪ )ص( ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ اﺧﻮت اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و آنﻫﺎ را از اﻣﺘﯽ ﻣﺘﺸﺘﺖ و ﻣﺘﻔﺮق ﺑﻪ
اﻣﺘﯽ ﻣﺘﺤﺪ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ.
وی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﺳﺎل  ۱۳۶۰از ﻃﺮف ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
روزﻫﺎی دوازدﻫﻢ ﺗﺎ ﻫﻔﺪﻫﻢ رﺑﯿﻊاﻻول ﻫﺮﺳﺎل ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻫﻔﺘﻪ وﺣﺪت اﻋﻼم
ﺷﺪ ﺗﺎ در اﯾﺮان و ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺟﺘﻤﺎع و ﮐﻨﮕﺮه اﺳﻼﻣﯽ
و ﺟﺸﻦ ،ﺿﻤﻦ ﺗﺤﮑﯿﻢ وﺣﺪت و ﺑﺮادری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻗﺪرت و ﻋﻈﻤﺖ اﺳﻼم در
ﺳﺮاﺳﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﻮد.

وی ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ وﺣﺪت ﺑﯿﻦ اﻗﻮام و ﻣﺬاﻫﺐ اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم در
آﯾﺎت ﻗﺮآن و اﺣﺎدﯾﺚ رﺳﻮلاﻟﻠﻪ )ص( ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ،
اﻓﺰود :ﻣﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ و ﮔﺮﻓﺘﺎری در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ
اﺳﺖ ﭼﻪ اﻵن و ﭼﻪ درﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻃﺮف دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم و ﻗﺮآن ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ ﺗﻔﺮﻗﻪ و دودﺳﺘﮕﯽ ،ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺧﺘﻼف اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺘﻔﺮق
ﮐﺮدن آﻧﺎن ﻗﺪرت ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن ﻣﻠﺖﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻘﺪﺳﯽ وﺣﺪت را اﻣﺮی اﻟﻬﯽ و ﺷﺮﻋﯽ و ﯾﮏ ﻓﺮﯾﻀﻪ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :اﻟﻠﻪ
ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» :واﻋﺘﺼﻤﻮا ﺑﺤﺒﻞ اﻟﻠﻪ ﺟﻤﯿﻌﺎً وﻻﺗﻔﺮﻗﻮا« و ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» :وﻻﺗﻨﺎزﻋﻮا ﻓﺘﻔﺸﻠﻮا وﺗﺬﻫﺐ رﯾﺤﮑﻢ واﺻﺒﺮوا ان اﻟﻠﻪ ﻣﻊ
اﻟﺼﺎﺑﺮﯾﻦ« .ﺑﺮای ﻣﺴﺘﺪام و ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﻣﺎﻧﺪن وﺣﺪت ﺑﯿﻦ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان
ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﻫﻤﻪ ﻃﻮاﯾﻒ و ﻣﺬاﻫﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻪ و
ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪات دﯾﮕﺮ ﻣﺬاﻫﺐ ،ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ اﻫﺎﻧﺘﯽ
ﮐﻨﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﻣﺮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺴﯽ اﻫﺎﻧﺘﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﺗﺒﺎع
و ﻣﺬاﻫﺐ ﮐﺮد او را ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﺆاﺧﺬه ﻗﺮار داده و ﺑﺎ او
ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻮد؛ اﻓﺮادی ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺬر اﺧﺘﻼف و ﻓﺘﻨﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻠﺖ
اﯾﺮان ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و وﺣﺪت و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ اﯾﻦﻃﻮر ﻧﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ» :إن ﻫﺬه أﻣﺘﮑﻢ
أﻣﺔً واﺣﺪةً وأﻧﺎرﺑﻜﻢ ﻓﺎﻋﺒﺪون«.

ﺑﺮﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ :ﻋﺮاق ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺎز و
ﮐـﺎر ﺗﺤﺮﯾـﻢ ﻋﻠﯿـﻪ اﯾـﺮان ﻧﺨﻮاﻫـﺪ
ﺑﻮد
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻋﺮاق ﮔﻔﺖ :ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﻋﺮاق ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺎز و ﮐﺎر ﺗﺤﺮﯾﻢ و ﯾﺎ
اﻋﻤﺎل ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر روز ﺷﻨﺒﻪ ) 26آﺑﺎن( در ﻧﺸﺴﺖ
ﻫﯿﺌﺖﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽرﺗﺒﻪ اﯾﺮان و ﻋﺮاق ،ﺑﺎ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻮﻓﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
در ﻋﺮاق و اﻧﺘﺨﺎب رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ،ﮔﻔﺖ :ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ در ﻋﺮاق ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ و رواﺑﻂ دو ﮐﺸﻮر آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ

دارد.
وی رواﺑﻂ و ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی اﯾﺮان و ﻋﺮاق را در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ و
ﺑﺮادراﻧﻪ داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم اﯾﺮان در ﻣﺮاﺳﻢ ارﺑﻌﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ
و ﻣﯿﻬﻤﺎنﻧﻮازی و ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ ﻋﺮاق ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺘﺤﮑﺎم
ﺑﯿﺸﺘﺮ رواﺑﻂ دو ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان و ﻋﺮاق در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ،
اﻣﻨﯿﺘﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ رواﺑﻂ رو ﺑﻪ رﺷﺪی ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ ،اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ :رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری دو ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود  12ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻر اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻼش و ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺴﺌﻮﻻن دو ﮐﺸﻮر
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه آن را ﺑﻪ  20ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺳﺎل
ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.
روﺣﺎﻧﯽ اداﻣﻪ داد :ﺗﺴﻬﯿﻞ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت
ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺠﺎری ﺗﻬﺮان-ﺑﻐﺪاد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
وی ،ﺳﻔﺮ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻋﺮاق ﺑﻪ ﺗﻬﺮان را ﮔﺎﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ دو ﮐﺸﻮر در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد:
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ و ﺑﺮادری ﺑﺎ دوﻟﺖ و
ﻣﻠﺖ ﻋﺮاق آﮔﺎه اﺳﺖ و ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻋﺮاق در اﯾﺠﺎد اﻣﻨﯿﺖ
ﮐﺎﻣﻞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دو ﮐﺸﻮر ،دو ﻣﻠﺖ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻋﻤﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ
در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﻨﯿﺖ در ﻋﺮاق در ﮐﻨﺎر دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار
دارﯾﻢ ،اﻓﺰود :دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﺮاق
ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
روﺣﺎﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ ﺑﺎﻧﮑﯽ را در ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری و اﻗﺘﺼﺎدی دو
ﮐﺸﻮر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ داﻧﺴﺖ و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ،ﮔﻔﺖ :اﮐﻨﻮن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﻫﺮﮔﺰ در آن
ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان و
ﻋﺮاق ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﻫﻤﻮاره دوﺳﺘﺎﻧﻪ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ
ﻗـﺮار داﺷﺘـﻪ و رواﺑـﻂ ﺧـﻮد را ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣﻌﺎﻫـﺪات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ ﺷﮑـﻞ
دادهاﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﻗﺪام اﻣﺮوز دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
و ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ اﺳﺖ و ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان آﻣﺎدﮔﯽ دارد ﺗﺎ
رواﺑﻂ ﺧﻮد را در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻋﺮاق از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺎز ،ﺑﺮق ،ﻧﻔﺖ،
ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ و اﺗﺼﺎل ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی رﯾﻠﯽ و ﺟﺎدهای دو ﮐﺸﻮر ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ،
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﺟﺮای ﺧﻂ آﻫﻦ ﺷﻠﻤﭽﻪ ﺑﻪ ﺑﺼﺮه در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای آن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری ﻣﺮدم دو

ﮐﺸﻮر و زاﺋﺮان ارﺑﻌﯿﻦ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
روﺣﺎﻧﯽ ﺗﻼش ﺑﺮای ﻻﯾﺮوﺑﯽ اروﻧﺪ رود را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮب ﺑﺮای دو
ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺗﺠﺎری و ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﻋﺮاق آﻣﺎده ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﻣﺸﺘﺮک ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و
ﻋﺮاق را ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و ﺑﯿﺎﺑﺎنزداﯾﯽ در ﺟﻨﻮب ﻋﺮاق و اﯾﺮان ﺷﮑﻞ
ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻓﺎﺋﻖ آﯾﯿﻢ.
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬـﻮر ﺑـﺎ ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﺑـﺮ ﺿـﺮورت ﺗﻼش در راﺳـﺘﺎی ﺛﺒـﺎت و اﻣﻨﯿـﺖ
ﻣﻨﻄﻘﻪای ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ
ﺑﺮادراﻧﻪ و ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺧﻮد اﺳﺖ.
روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﭽﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﻫﺪ
ﺑﻮدهاﯾﻢ ،ﺣﺎﺻﻠﯽ ﺟﺰ ﻏﺎرت و ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ:
اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو ﮐﺸﻮر ﻣﻬﻢ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ
ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻠﺢ و ﺛﺒﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺿﻤﻦ اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری از اﯾﻨﮑﻪ وزرای ﺧﺎرﺟﻪ دو ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻇﺮاﻓﺖ و
ﺣﮑﻤﺖ ،ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﮑﻞ دﻫﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :اراده دوﻟﺖ،
ﻣﻠﺖ و رﻫﺒﺮی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ و ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﻫﻤﻪ
ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎ ﻋﺮاق ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺸﻮری دوﺳﺖ و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻋﺮاق ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ از اﺳﺘﻘﺒﺎل و
ﻣﯿﻬﻤﺎنﻧﻮازی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﮔﻔﺖ :رواﺑﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دﯾﺮﯾﻨﻪای دو ﮐﺸﻮر و دو ﻣﻠﺖ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽدﻫﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ اﯾﺮان از ﻣﺮدم ﻋﺮاق در
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﻈﺎم دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺻﺪام در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻧﯿﺰ ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﻪ
ﺗﺮورﯾﺴﻢ و داﻋﺶ ،ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ ﺗﻬﺮان ،ﺑﻐﺪاد در راﺳﺘﺎی
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ و رﻓﺎه دو ﻣﻠﺖ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز ﮔﺬﺷﺘﻪ از
ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی دوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﻗﻠﺒﯽ دو ﻣﻠﺖ ،ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﺮاق را در ﺗﻮﺳﻌﻪ
روزاﻓﺰون ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎ اﯾﺮان ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ.
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻋﺮاق ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻣﺮوز در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﻫﺪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺄﺳﻒﺑﺎر و درﮔﯿﺮیﻫﺎ و ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎی ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن
ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﻈﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﺎ ﺛﺒﺎﺗﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻢﮔﺮاﯾﯽ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﺖﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﺤﻮری دارد.
ﺑﺮﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی اﯾﺮان و
ﻋﺮاق ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ،اﻓﺮاطﮔﺮاﯾﯽ و ﺗﮑﻔﯿﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺧﺎﻃﺮ

ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﻋﺮاق ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺎز و ﮐﺎر ﺗﺤﺮﯾﻢ و ﯾﺎ اﻋﻤﺎل
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی دوﺟﺎﻧﺒﻪ و ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ اﯾﺮان و ﻋﺮاق
در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﺎری،اﻗﺘﺼﺎدی و زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ارﺗﺒﺎط
ﺧﻄﻮط راهآﻫﻦ دو ﮐﺸﻮر و اﯾﺠﺎد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﺠﺎری و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
در ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﯽﻣﺎﺑﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻋﺮاق ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوز ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ
ﻣﺸﺘﺮک ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﻬﺎر ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ،ﺑﯿﺎﺑﺎنزداﯾﯽ و
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ را ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﻦ
ﺧﻮد ﺷﺨﺼﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻢ.

ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻨﺎن »ﻋﺮاقِ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و
آرام« ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ
ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺼﺮ اﻣﺮوز )ﺷﻨﺒﻪ(
در دﯾﺪار آﻗﺎی ﺑﺮﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻋﺮاق و ﻫﯿﺄت ﻫﻤﺮاه ،ﺑﺎ اﺑﺮاز
ﺧﺮﺳﻨﺪی از ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ در ﻋﺮاق و
اﻧﺘﺨﺎب رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ و ﻣﺴﺌﻮﻻن دﯾﮕﺮ و اﯾﺠﺎد ﺛﺒﺎت و
اﺳﺘﻘﺮار ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ :راه ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻫﺎی
ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎن ،ﺣﻔﻆ اﺗﺤﺎد ﻣﻠﯽ در ﻋﺮاق ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﺤﯿﺢ دوﺳﺖ و دﺷﻤﻦ و
اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ وﻗﯿﺢ ،ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻧﯿﺮوی ﺟﻮاﻧﺎن و ﺣﻔﻆ و
ﺗﻘﻮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ اﺳﺖ.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در اﺑﺘﺪای دﯾﺪار ﺑﺎ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺑﻪ آﻗﺎی ﺑﺮﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ
ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪن ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺰرگ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در ﮐﺸﻮر ﻣﻬﻢ
ﻋﺮاق ،ﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت رﯾﺸﻪ دار و ﻋﻤﯿﻖ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ دو ﻣﻠﺖ اﯾﺮان و ﻋﺮاق
اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ارﺗﺒﺎﻃﺎت دو ﻣﻠﺖ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز
آن ،ﭘﯿﺎده روی ﺑﺰرگ ارﺑﻌﯿﻦ اﺳﺖ.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺶ از دو ﻣﯿﻠﯿﻮن زاﺋﺮ
اﯾﺮاﻧﯽ در راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ارﺑﻌﯿﻦ اﻣﺴﺎل ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ :دﻟﻬﺎی ﻫﻤﻪ
زاﺋﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﻣﻤﻠﻮ از ﺗﺸﮑﺮ از ﻣﯿﻬﻤﺎنﻧﻮازی ﻣﺮدم
ﻋﺮاق ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﺰرﮔﻮاری ﺣﺪاﮐﺜﺮی ِ ﻋﺮاﻗﯽﻫﺎ در ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ از

ﻣﻬﺮ و

زاﺋﺮان اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﯿﻬﻤﺎن ﻧﻮازی و ارﺗﺒﺎط ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯿﺎن دو ﻣﻠﺖ ﺟﺰ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻫﻨﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ از رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ،ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ و
دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻣﻠﺖ ﻋﺮاق ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﯿﻬﻤﺎنﻧﻮازی ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ در اﯾﺎم
ارﺑﻌﯿﻦ ،ﺑﻪ رﻧﺞ و ﻣﺤﻨﺖ ﻣﺮدم ﻋﺮاق در دوراﻧﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ
و ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﻋﺮاق ﺑﻌﺪ از دوراﻧﻬﺎی اﺳﺘﺒﺪادی ،ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺸﻮر
اﺳﺖ و اﺳﺘﻘﻼل و ﺣﻖ رأی و اﻧﺘﺨﺎب دارد ،ﺑﺮﺧﯽ دوﻟﺘﻬﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺑﺪﺧﻮاه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﻋﺮاق ﻃﻌﻢ اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی و دﺳﺘﺎورد
ﺑﺰرگ را ﻧﭽﺸﻨﺪ و ﻋﺮاق و ﻣﻨﻄﻘﻪ ،روی ِ آراﻣﺶ را ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ :ﺗﻨﻬﺎ راه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻫﺎ ،ﺣﻔﻆ و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺗﺤﺎد ﻣﯿﺎن ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻋﺮاﻗﯽ اﻋﻢ از ﻋﺮب و
ﮐ ُﺮد و ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ اﺳﺖ.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ و ﺻﺤﯿﺢ دوﺳﺖ و دﺷﻤﻦ را در ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ :ﺑﺮﺧﯽ دوﻟﺘﻬﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
و در ﺧﺎرج از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم ،ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ و ﻋﺮاق ،ﺑﻐﺾ
و ﮐﯿﻨﻪ دارﻧﺪ و در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ﻋﺮاق دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻗﺪرت اﯾﺴﺘﺎد و درﺧﺼﻮص اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻦ وﻗﯿﺢ
و ﺻﺮﯾﺢ ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﮑﺮد.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای درﺧﺼﻮص ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی دو ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و
ﻋﺮاق ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ :ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎ ﺑﺎ
ﻋﺮاق ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺼﻤﻢ و ﻣﺤﮑﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻤﯿﻘﺎً
ﻣﻌﺘﻘﺪم.
اﯾﺸﺎن ﺑﺎ

اﺷﺎره

ﺑﻪ

ﻇﺮﻓﯿﺖ

ﻫﺎی

ﻓﺮاوان

دو

ﮐﺸﻮر

ﺑﺮای

ﮔﺴﺘﺮش

ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎ ،اﻓﺰودﻧﺪ :ﻋﺮاق ِ ﻋﺰﯾﺰ ،ﻗﻮی ،ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮای اﯾﺮان
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ و ﻣﺎ در ﮐﻨﺎر ﺑﺮادران ﻋﺮاﻗﯽ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
اﯾﺸﺎن ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ را ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ
و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ،در ﻣﺮاﺣﻞ و ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﮐﺎرﺳﺎز و
ﮔﺮه ﮔﺸﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺟﻮاﻧﺎن را زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ
داﻧﺴﺘﻨﺪ و اﻓﺰودﻧﺪ :ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺟﻮاﻧﺎن،
ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺣﺸﺪاﻟﺸﻌﺒﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺗﮑﻔﯿﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺣﻔﻆ ﮐﺮد.
در اﯾﻦ دﯾﺪار ﮐﻪ آﻗﺎی روﺣﺎﻧﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ،آﻗﺎی
ﺑﺮﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻋﺮاق ،دﯾﺪار ﺑﺎ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را
اﻓﺘﺨﺎری ﺑﺰرگ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﺎم ﺻﺮﯾﺢ و آﺷﮑﺎر ﺑﻪ ﺗﻬﺮان
آﻣﺪه ام ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ دﻫﻨﺪه دو ﻣﻠﺖ اﯾﺮان و
ﻋﺮاق ،رﯾﺸﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ دارد و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ.

رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻋﺮاق ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮات ﺧﻮد در ﺗﻬﺮان ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن
ﮐﺮد :ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎ در ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ و
ارﺗﻘﺎی آن ﺑﻪ ﺳﻄﺤﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﺷﺄن رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺸﺘﺮک دو ﻣﻠﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
آﻗﺎی ﺑﺮﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ ،ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ زاﺋﺮان ﺣﺴﯿﻨﯽ در ارﺑﻌﯿﻦ را اﻓﺘﺨﺎری ﺑﺮای
دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ ﻋﺮاق داﻧﺴﺖ و ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺮاق ﮐﻤﮏ ﻫﺎ و ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻫـﺎی اﯾـﺮان را در دوران ﻣﺒـﺎرزه ﺑـﺎ اﺳـﺘﺒﺪاد ﺻـﺪاﻣﯽ و در دوران
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺗﮑﻔﯿﺮی ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،اﻓﺰود :ﻣﺎ ﺣﮑﻤﺖ و
ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ و ﺗﺪﺑﯿﺮ ِ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ را ﯾﮏ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﺛﺒﺎت و آراﻣﺶ و
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﺮاق ﻣﯽ داﻧﯿﻢ.
وی ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻋﺮاﻗﯽ در دوران ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺎزﺳﺎزی و
اﺣﯿﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ،اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﻋﺮاق ،اﺻﻼﺣﺎت داﺧﻠﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺗﺤﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﺎ
ﺑﻨﺎ دارﯾﻢ ﻋﺮاق را ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻗﻮی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ و اﻣﯿﺪ
دارﯾﻢ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﻫﻤﮑﺎرﯾﻬﺎ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای
ﺑﺎزﺳﺎزی ﻋﺮاق ،ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﻢ.

ﺷﮑـﺎف و ﺗﻔﺮﻗـﻪ در ﺻـﻔﻮف ﻣﺴـﻠﻤﯿﻦ
از دﺳﯿﺴﻪﻫﺎی دﺷﻤﻨﺎن اﺳﺖ
ﺷﯿﺦ ﯾﻌﻘﻮب ﺷﻤﺴﺎ :دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم و دﺷﻤﻨﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ص( ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﮑﺎف و ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﺟﺪاﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را از ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺮق ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﯿﺦ ﯾﻌﻘﻮب ﺷﻤﺴﺎ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻮﻗﺖ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺳﯿﺮاف در ﺧﻄﺒﻪ ﻫﺎی ﻧﻤﺎز
ﺟﻤﻌﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻓﺮارﺳﯿﺪن ﻣﺎه رﺑﯿﻊ اﻻول و ﻣﯿﻼد ﺑﺎ ﺳﻌﺎدت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺖ و
ﺑﺰرﮔﻮار اﺳﻼم را ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﮔﺰاران و
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ در ﻇﻠﻤﺎت و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد در ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﺎﻫﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎه رﺑﯿﻊاﻻول ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻋﺎم اﻟﻔﯿﻞ در ﻣﮑﻪ ﻣﮑﺮﻣﻪ ﻓﺮزﻧﺪی
از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ از ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﻨﯽ ﻫﺎﺷﻢ و ﻣﺎدری ﺑﻪ ﻧﺎم آﻣﻨﻪ
ﺑﻨﺖ وﻫﺐ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ.
وی اﻓﺰود :ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮرات و اﻧﺠﯿﻞ ﺑﺸﺎرت آﻣﺪﻧﺶ را
داده ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ دﻋﺎی ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ،ﺑﺮای ﺗﻤﺎم

ﺑﺸﺮﯾﺖ اﯾﺸﺎن را اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺮای اﻣﺮی ﻣﻬﻢ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﻪ آن
ﻫﻢ دﻋﻮت ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪا ﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﺗﺮﺑﯿﺖ و آﻣﺎده
ﮐﺮد.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻮﻗﺖ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺳﯿﺮاف ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ
ﻣﺮدم و ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن از ﺧﻮاب ﻏﻔﻠﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و ﻋﺒﺎدت و ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻏﯿﺮ ﺧﺪا را
رﻫﺎ ﮐﺮده و ﻓﻘﻂ ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﺘﻌﺎل را ﭘﺮﺳﺘﺶ و ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎ و اذﯾﺖ ﻫﺎ را
ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮد اﻣﺎ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻋﻠﯿﻪ اﻣﺘﺶ ﻧﻔﺮﯾﻦ و دﻋﺎی ﺑﺪ ﻧﮑﺮد؛ ﺧﺪاوﻧﺪ در
ﺷﺄن اﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :و ﻣﺎ ارﺳﻠﻨﺎک اﻻ رﺣﻤﻪ ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﯿﻦ« .ﻣﺎ ﺗﻮ را
ﻧﻔﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ ﻣﮕﺮ رﺣﻤﺘﯽ ﺑﺮای ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن.
ﺧﻄﯿﺐ ﺟﻤﻌﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﮑﯿﻢ وﺣﺪت و اﺗﺤﺎد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﮔﻔﺖ:
از ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﺤﮑﯿﻢ وﺣﺪت و اﺗﺤﺎد و
ﺑﺮادری ﻣﯿﺎن آﺣﺎد اﻣﺖ اﺳﻼم اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوز ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ و اﻣﺖ اﺳﻼم ﺑﯿﺶ از
ﻫﺮزﻣﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ وﺣﺪت و اﺗﺤﺎد و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دارد ﮔﻔﺖ :دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم و
دﺷﻤﻨﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ص( ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﮑﺎف و
ﺗﻔﺮﻗـﻪ و ﺟـﺪاﯾﯽ اﯾﺠـﺎد ﮐـﺮده و ﻣﺴـﻠﻤﯿﻦ را از ﻫـﻢ ﻣﺘﻔـﺮق ﮐﻨﻨـﺪ؛
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را
ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺗﻔﺮﻗﻪ اﻓﮑﻨﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ.

ﺟﺪی

ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ

ﺗﺎ

دﺷﻤﻨﺎن

ﻣﯿﻼد ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ )ص( ﯾـﺎدآور ﺧـﺮوج
ﻣﺮدم از ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﺑﻪﺳﻮی ﻫﺪاﯾﺖ و
از ﺟﻬﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ
ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎروﻗﯽ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم در زﻣﺎﻧﯽ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد ﮐﻪ ﺟﻬﺎن
در ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﺟﻬﺎﻟﺖ ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮد .ﻓﺴﺎد و ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﻗﺘﻞ و
ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﻣﺮدم اﻣﺮی ﻋﺎدی ﺑﻮد و ﺑﻪراﺣﺘﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ را از ﺣﻖ ﺣﯿﺎط
ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎروﻗﯽ اﻣﺎمﺟﻤﻌﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﮔﻨﺎوه در ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ
اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻓﺮارﺳﯿﺪن ﻣﺎه رﺑﯿﻊاﻻول و اﯾﺎم ﻣﺴﻌﻮد ﻣﻮﻟﻮد
ﯾﺎدآور
و ﻫﻔﺘﻪ وﺣﺪت ﮔﻔﺖ :ﻣﯿﻼد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم )ص(

ﺧﺮوج ﻣﺮدم از ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﻮر و از ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﺑﻪﺳﻮی ﻫﺪاﯾﺖ و از ﺟﻬﻞ ﺑﻪ
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم در زﻣﺎﻧﯽ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد ﮐﻪ ﺟﻬﺎن در
ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﺟﻬﺎﻟﺖ ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮد .ﻓﺴﺎد و ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﻗﺘﻞ و ﺟﻨﺎﯾﺖ
ﺑﺮای ﻣﺮدم اﻣﺮی ﻋﺎدی ﺑﻮد و ﺑﻪراﺣﺘﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ را از ﺣﻖ ﺣﯿﺎط ﻣﺤﺮوم
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮای ﺟﻬﺎن ﻧﻮﯾﺪ روﺷﻨﺎﯾﯽ دادﻧﺪ.
ﻗﺎل اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ» :ﻫﻮ اﻟﺬی ﺑﻌﺚ ﻓﯽ اﻻﻣﯿﯿﻦ رﺳﻮﻻ ﻣﻨﻬﻢ ﯾﺘﻠﻮ ا ﻋﻠﯿﻬﻢ
اﯾﺎﺗﻪ و ﯾﺰﮐﯿﻬﻢ و ﯾﻌﻠﻤﻬﻢ اﻟﮑﺘﺎب و اﻟﺤﮑﻤﺔ وان ﮐﺎﻧﻮا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﻔﯽ
ﺿﻼل ﻣﺒﯿﻦ«.
وی ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻣﺮوز ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﺖ و اﯾﻦ
دﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮐﺠﺎﺳﺖ و از ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺳﻨﺖ ﺷﺎﮐﻠﻪ واﻗﻌﯽ دﯾﻦ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و دﯾﻦ ﺑﺮ
ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﺳﻨﺖ اﺳﺘﻮار ﮔﺮدﯾﺪه و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺳﻨﺖﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﮐﯿﺎن اﺳﻼم
اﺳﺖ.
ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ
ﺧﻄﯿﺐ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوز ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ در دو ﮔﺮوه
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻏﻼت و ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮان ﮐﻪ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را ﺑﺮ ﻣﺮدم
ﺣﺮام ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ دوم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺑﯽﺗﻔﺎوﺗﯽ در دﯾﻦ و ﺳﻨﺖ
دﻋـﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ و ﻫﻤﻪﭼﯿـﺰ را ﻣﺒـﺎح ﻣﯽداﻧﻨـﺪ ﻣﺜـﻞ رﺑـﺎ و رﺷـﻮه و
ﻧﺎﺑﺨﺮداﻧﻪای ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن را از درون ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ
رﻓﺘﺎرﻫﺎی
ﭘﻮﭼﯽ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ دودﺳﺘﻪ ،ﻣﺮدم و ﺟﻮاﻧﺎن را از ﺟﻮﻫﺮ دﯾﻦ
دور ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اذﻋﺎن ﮐﺮد :ﻋﺪهای ﻓﻘﻂ دﯾﻦ را در ﺣﺪ ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﻘﻠﯿﻞ دادهاﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﺒﺮک ﺟﺴﺘﻦ از ﻧﺎم ﻣﺒﺎرک ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﻮد را از
ﺑﻪ واﺟﺒﺎت و ﺳﻨﺖ در
ﭘﯿﺮوان آن ﺣﻀﺮت ﻣﯽداﻧﻨﺪ؛ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ از ﻋﻤﻞ
زﻧﺪﮔﯽ آنﻫﺎ ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ.
ﺷﯿﺦ ﻓﺎروﻗﯽ ﺑﺎ اﻇﻬﺎر اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ از ﺳﻨﺖﻫﺎ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﮐﻪ
ﺑﺎ اﺻﻞ دﯾﻦ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﻧﺪارد ﮔﻔﺖ :رﺳﻮلاﻟﻠﻪ )ص( در ﺻﺪر اﺳﻼم
ﺑﺎ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد از ﻣﺮدم ﺑﯽاﺧﻼق و ﻓﺎﺳﺪ و ﺧﺎﻟﯽ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ،اﻓﺮادی را ﭘﺮورش دادﻧﺪ ﮐﻪ دو ﻗﺪرت ﺑﺰرگ آن زﻣﺎن را
ﺑﻪزاﻧﻮ درآوردﻧﺪ و ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ واﺟﺒﺎت و ﺳﻨﺖﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
ﺑﺰرگﻣﺮدان ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺪﻧﺪ.
وی در اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮآن ﺑﺮای ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻓﻼح و
رﺳﺘﮕﺎری ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ آﯾﺎﺗﯽ از ﺳﻮره اﻋﺮاف را ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار
داد و ﮔﻔﺖ» :اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﺒﻌﻮن اﻟﺮﺳﻮل اﻟﻨﺒﯽ اﻻﻣﯽ اﻟﺬی ﯾﺠﺪوﻧﻪ ﻣﮑﺘﻮﺑﺎ
ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻓﯽ اﻟﺘﻮراة واﻻﻧﺠﯿﻞ ﯾﺎﻣﺮﻫﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف و ﯾﻨﻬﺎﻫﻢ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ و
ﯾﺤﻞ ﻟﻬﻢ اﻟﻄﯿﺒﺎت و ﯾﺤﺮم ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺨﺒﺎﺋﺚ و ﯾﻀﻊ ﻋﻨﻬﻢ اﺻﺮﻫﻢ واﻻﻏﻼل
اﻟﺘﯽ ﮐﺎﻧﺖ ﻋﻠﯿﻬﻢ ﻓﺎﻟﺬﯾﻦ اﻣﻨﻮا ﺑﻪ و ﻋﺰروه وﻧﺼﺮوه واﺗﺒﻌﻮا اﻟﻨﻮر
اﻟﺬی اﻧﺰل ﻣﻌﻪ اوﻟﺌﮏ ﻫﻢ اﻟﻤﻔﻠﺤﻮن« .ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از

ﻫﻤﺎنﮐﻪ ﻧﺎم او را در ﻣﮑﺘﻮب در
ﻓﺮﺳﺘﺎدهﺷﺪهای ﮐﻪ درس ﻧﺨﻮاﻧﺪه
ﻣﯽﮐﻨﺪ و از
ﺗﻮرات و اﻧﺠﯿﻞ ﻧﺰد ﺧﻮد دارﻧﺪ؛ آنﻫﺎ را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ اﻣﺮ
ﺑﺪی ﻧﻬﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﻼل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﭘﺎﮐﯿﺰهﻫﺎ و ﺣﺮام ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮ
آنﻫﺎ ﻧﺎﭘﺎﮐﯽﻫﺎ .ﭘﺲ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﻧﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﺑﺰرگ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﯾﺎریاش ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدﻧﺪ از ﻧﻮری ﮐﻪ »ﻗﺮآن« ﻓﺮو
ﻓﺮﺳﺘﺎدهﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ او آنﻫﺎ رﺳﺘﮕﺎراناﻧﺪ.
ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎروﻗﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﯾﺮان و اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺑﺮای وﺣﺪت و ﺣﻔﻆ آن ﺗﻼش ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ﭼﺮاﮐﻪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ وﺣﺪت آﮔﺎﻫﯽ
دارﻧﺪ و ﺧﻮد را ﻣﻠﺘﺰم ﺑﻪ دﻋﻮت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای وﺣﺪت ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :اﻫﻞ ﺳﻨﺖ از ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ وﺣﺪت ﺣﻔﻆ ﺷﻮد
و ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ را ﻧﺸﻨﯿﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ وﺣﺪت ﺧﺪﺷﻪای وارد
ﻧﺸﻮد .ﺑﺮادران اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ و در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل ﺣﺎﻣﯽ اﻧﻘﻼب ﺑﻮدهاﻧﺪ.
وی ﺿﻤﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﺮادری و ﺑﺮاﺑﺮی و ﻫﻤﺪﻟﯽ ﺑﯿﻦ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻻﯾﻪﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺗﺎ اﻓﺮاد ﻋﺎدی
ﺑﻪ ﺗﺤﮑﯿﻢ و ﺗﻘﻮﯾﺖ وﺣﺪت و اﻧﺴﺠﺎم ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﻄﯿﺐ ﺟﻤﻌﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻨﺎن ﮔﻔﺖ :اﻫﻞ ﺳﻨﺖ از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه آنﻫﺎ در
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ و رأی اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ راه ﭘﯿﺪا ﮐﺮده
اﺳﺖ و ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎدات و آزادی ﻋﻘﯿﺪه آنﻫﺎ اﺣﺘﺮام ﻧﮕﺬارد ﮔﻠﻪﻣﻨﺪ و
ﻧﺎراﺿﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺮرﺳﯽ و
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را دارﻧﺪ.

ـﻮﯾﯽ
ـﺪ اﻟﮕـ
ـﺮوز ﻧﯿﺎزﻣﻨـ
ـﺮ اﻣـ
ﺑﺸـ
ﻫﻤﭽﻮن رﺳﻮلاﻟﻠﻪ )ص( اﺳﺖ
ﺷﯿﺦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪی :رﺳﻮلاﻟﻠﻪ )ص( ﻫﻤﻮاره ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﺎﺑﺎن در
آﺳﻤﺎن اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻣﯽدرﺧﺸﺪ و ﮐﺎﻟﺒﺪ ارزشﻫﺎی واﻻی اﺧﻼﻗﯽ و ﮐﻤﺎﻻت و
ﺳﺠﺎﯾﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ را روح ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،اﯾﺸﺎن اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﺎ.
ﺷﯿﺦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪی اﻣﺎمﺟﻤﻌﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ در ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ
اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ در ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺨﻨﺎن ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯿﻼد ﻧﺒﯽ ﻣﮑﺮم اﺳﻼم)ص( و ﻫﻔﺘﻪ
وﺣﺪت ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﻣﯿﻼد ﺑﺎﺳﻌﺎدت رﺳﻮل رﺣﻤﺖ و اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ و ﻫﻔﺘﻪ وﺣﺪت را ﺑﻪﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﻬﺎن ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﮐﺸﻮرﻣـﺎن و ﻧﻤـﺎزﮔﺰاران ﺗـﺒﺮﯾﮏ و ﺗﻬﻨﯿـﺖ ﻋـﺮض ﻣﯽﮐﻨـﻢ و اﻣﯿـﺪوارم

ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﺳﯿﺮه رﺳﻮل اﮐﺮم و از اﺧﻼق اﯾﺸﺎن اﻟﮕﻮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
وی اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار داد و ﮔﻔﺖ :رﺳﻮلاﻟﻠﻪ
)ص( ﻫﻤﻮاره ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﺎﺑﺎن در آﺳﻤﺎن اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻣﯽدرﺧﺸﺪ و ﮐﺎﻟﺒﺪ
ارزشﻫﺎی واﻻی اﺧﻼﻗﯽ و ﮐﻤﺎﻻت و ﺳﺠﺎﯾﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ را روح ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ،
اﯾﺸﺎن اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﺎ از ﺟﻤﯿﻊ ﮐﻤﺎﻻت و اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﮐﻪ
ﯾﮏ اﻧﺴﺎن در ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد وﺟﻮدی ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در زﻧﺪﮔﯽ
ﺳﺮاﺳﺮ ﻋﻈﻤﺖ و ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ آن ﺣﻀﺮت ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭼﻮن
ﻣﺸﻌﻠﯽ ﻓﺮوزان ﻓﺮا راه آدﻣﯿﺎن ﭘﺮﺗﻮاﻓﺸﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺧﻄﯿﺐ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺸﺮ اﻣﺮوز ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن رﺳﻮلاﻟﻠﻪ
)ص( دارد ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻧﯿﺎز دارد ﺗﺎﺳﯿﺮه اﺧﻼﻗﯽ رﺣﻤﺔ
ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﻴﻦ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻛﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻟﻘﺪﮐﺎن
ﻟﮑﻢ ﻓﯽ رﺳﻮلاﻟﻠﻪ اﺳﻮة ﺣﺴﻨﻪ« ﻗﻄﻌﺎً ﺑﺮای ﺷﻤﺎ رﺳﻮلاﻟﻠﻪ ﻣﻘﺘﺪا و
اﺳﻮه زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ،رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( ﺑﻪﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ
دﯾﻦ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺸﺮ ﻧﻬﺎده و درﻣﯿﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﻟﻬﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﯽدرﺧﺸﺪ ،ﻗﺮآن اﺧﻼق و ﺧﻠﻖ او راﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﺮده و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»واﻧﮏ ﻟﻌﻠﯽ ﺧﻠﻖ ﻋﻈﯿﻢ« در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻮ ﺑﺮﻧﯿﮑﯽ ﺧﻠﻖ ﻋﻈﯿﻢ آراﺳﺘﻪای.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ رﺳﻮلاﻟﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮان ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻄﻮﻓﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ
رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﺮد و ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در
ﻣﺴﺎﻓﺮتﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﺪ ﻗﺮﻋﻪ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﺴﺮان ﺧﻮد را ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺮد،
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و اﺣﺴﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﯽداﻧﺴﺖ و
ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﯿﺮﮐﻢ ﺧﯿﺮﮐﻢ ﻻﻫﻠﻪ و اﻧﺎﺧﯿﺮﮐﻢ ﻻﻫﻠﯽ« .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ
ﻧﯿﮑﻮﮐﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮادهاش اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮﯾﺶ
ﻫﺴﺘﻢ.
ﺷﯿﺦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪی ﻣﺤﺒﺖ رﺳﻮل اﮐﺮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن را ﻣﻮرد اﺷﺎره
ﻗﺮار داد و ﮔﻔﺖ :رﺳﺎﻟﺖ و ﺗﺒﻠﯿﻎ دﯾﻦ و ﻣﺸﻐﻠﻪ ﮐﺎری رﺳﻮلاﻟﻠﻪ آن را
از ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻋﻄﻮﻓﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎز ﻧﻤﯽداﺷﺖ ،ﺑﺮﺧﻮرد رﺳﻮلاﻟﻠﻪ
ﺑـﺎ ﮐﻮدﮐـﺎن ﺳـﺮﺷﺎر از ﻋﻄـﻮﻓﺖ و ﻣﻬﺮﺑـﺎﻧﯽ و اﻧـﺲ و ﺷـﺎداﺑﯽ ﺑـﻮد،
اﻣﺎمﺟﻤﻌﻪ و ﺣﺴﯿﻦ رﺿﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ را ﺑﺮ دوش ﺧﻮد ﺳﻮار ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ
آنﻫﺎ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد :ﺧﻮب ﻣﺮﮐﺒﯽ دارﯾﺪ و ﺷﻤﺎﻫﻢ ﺳﻮارﮐﺎران ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ؛
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻮدﮐﺎن را ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮐﻨﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی آﻧﺎن را اﺟﺎﺑﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
وی اﻓﺰود :ﻧﮕﺎه آن ﺣﻀﺮت ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﮕﺎه ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻮد ،او ﺟﻮاﻧﺎن را
ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ درک ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی آنﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ،ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻣﺸﻮرت
ﻣﯽﮐﺮد و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی آنﻫﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،آنﻫﺎ را آﻣﻮزش ﻣﯽداد و
در اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯽداد ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﺎران
ﭘﺎﯾﺪار آن ﺣﻀﺮت ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻣﺎمﺟﻤﻌﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻄﺒﻪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﮔﺮ ﻣﺎ

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﻓﻘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ رﻓﺘﺎر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را در
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﭘﯿﺎده ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ و اﺧﻼق ﺻﺤﯿﺢ ﺣﻀﺮت را
ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﺑﻪ دﯾﮕﺮان اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺪﻫﯿﻢ.

ﺑﺮﮔـﺰاری ﮐﺎرﮔـﺎه ﻣﺸـﺎوره و ﺳـﺒﮏ
زﻧﺪﮔﯽ اﺳﻼﻣﯽ
ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻓﺮﺿﯽ
در ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺮان ﺟﻢ و ﺳﺎﻟﻦ ورزﺷﯽ ﮐﺎرداﻧﺶ ﺷﻬﺮ ﭼﺎه ﻣﺒﺎرک ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻫﺮان ﺷﯿﻌﻪ و اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺟﻠﺴﻪ و ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﺎﻧﻢ
دﮐﺘﺮ ﻓﺮﺿﯽ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺮان ﺟﻢ و ﺳﺎﻟﻦ ورزﺷﯽ ﮐﺎرداﻧﺶ ﺷﻬﺮ
ﭼﺎه ﻣﺒﺎرک ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﺸﺎرﮐﺖ دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ وﻟﯽﻓﻘﯿﻪ در اﻣﻮر اﻫﻞ
ﺳﻨﺖ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻓﺮﺿﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻌﻨﻮی و اﺧﻼﻗﯽ زن در
ﺧﺎﻧﻮاده از ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺮآن ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :زن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ در
دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد ،ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی دروﻧﯽ ﺑﺲ ﮔﺮانﺑﻬﺎﻳﯽ ﻣﺠﻬﺰ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی در رﺷﺪ ﺧﻮد ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻳﻦ ارزشﻫﺎ اﺳﺖ.

ﻫﻔﺘـﻪ وﺣـﺪت ﻣـﻮﺟﺐ ﺗـﺎﻟﯿﻒ ﻗﻠـﻮب و
اﻧﺲ و ﻣﺤﺒﺖ و ﻫﻤﺪﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ

اﺳﺖ
ﺷﯿﺦ ﺧﻠﯿﻞ اﻓﺮا :در اﯾﻦ ﺑﺮﻫﻪی ﺣﺴﺎس از زﻣﺎن ﮐﻪ اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای
اﯾﺠﺎد ﻓﺘﻨﻪ و ﺗﻔﺮﻗﻪ و اﻧﺤﺮاف ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ از ﻣﺴﯿﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﻼم ﺗﻼش
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ وﺣﺪت و اﺧﻮت ﻣﻮرد
اﻧﺴﺎنﺳﺎز و ﺳﻌﺎدتﺑﺨﺶ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﺗﻮﺟﻪ

ﺗﻤﺎم

ﭘﯿﺮوان

اﯾﻦ

آﯾﯿﻦ

ﺷﯿﺦ ﺧﻠﯿﻞ اﻓﺮا ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﺪارس ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ در
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ وﻟﯽﻓﻘﯿﻪ در اﻣﻮر اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺘﺎن
ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﭘﯿﺮوزی اﺳﻼم را ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ و اﻋﺼﺎر وﺣﺪت و ﻫﻤﺪﻟﯽ
داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻗﺎل اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ» :واﻋﺘﺼﻤﻮا ﺑﺤﺒﻞ اﻟﻠﻪ ﺟﻤﯿﻌﺎ وﻻ
ﺗﻔﺮﻗﻮا«
ﻣﺎه ﻓﺮو ﻣﺎﻧﺪ از ﺟﻤﺎل ﻣﺤﻤﺪ
ﺳﺮو ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻋﺘﺪال ﻣﺤﻤﺪ
ﻗﺪر ﻓﻠﮏ را ﮐﻤﺎل و ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ
در ﻧﻈﺮ ﻗﺪر ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﺤﻤﺪ
ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻓﺮارﺳﯿﺪن ﻣﯿﻼد رﺳﻮل اﮐﺮم ﺻﻠﯽاﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ و ﺳﻼﻟﻪی
ﭘﺎک و ﻣﻄﻬﺮش اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم و ﻫﻔﺘﻪی وﺣﺪت ،ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺎﺳﯽ
و ﻣﻬﻢ ﭘﯿﺮوزی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ در ﺗﻤﺎم اﻋﺼﺎر و زﻣﺎنﻫﺎ وﺣﺪت و ﻫﻤﺪﻟﯽ ﻣﯿﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﺑﺮﻫﻪی ﺣﺴﺎس از زﻣﺎن ﮐﻪ اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻓﺘﻨﻪ و ﺗﻔﺮﻗﻪ
و اﻧﺤﺮاف ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ از ﻣﺴﯿﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﻼم ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ وﺣﺪت و اﺧﻮت
ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻤﺎم ﭘﯿﺮوان اﯾﻦ آﯾﯿﻦ اﻧﺴﺎنﺳﺎز و ﺳﻌﺎدتﺑﺨﺶ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد.
ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﺪارس ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ “رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ” ﺑﺎاﻧﺪﯾﺸﻪ و
ﺗﻔﮑﺮ واﻻی ﺧﻮد  ۱۲ﺗﺎ  ۱۷رﺑﯿﻊ اﻻول را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ وﺟﻮد دو ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮای
ﺳﺎﻟﺮوز وﻻدت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ص( ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻫﻔﺘﻪ وﺣﺪت ﻧﺎمﮔﺬاری ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ
اﯾﺠﺎد ﻫﻔﺘﻪ وﺣﺪت ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻗﻠﻮب و اﻧﺲ و ﻣﺤﺒﺖ و ﻫﻤﺪﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
اﺳﺘﻮارﺗﺮ و ﻣﺴﺘﺤﮑﻢﺗﺮ ﮔﺮدﯾﺪ.
اﻣﺎمﺟﻤﻌﻪ ﻣﻮﻗﺖ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﮐﻨﮕﺎن در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻠﻒ
ﺻﺎﻟﺢ اﯾﺸﺎن اﻣﺎم ﺧﺎﻣﻨﻪای”ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ” ﺑﺎدراﯾﺖ و ﺣﮑﻤﺖ ،وﺣﺪت و اﺧﻮت
در ﺑﯿﻦ ﻃﻮاﯾﻒ و اﻗﻮام ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﻮﻣﯽ را
دوﭼﻨﺪان ﮐﺮد.
وی ﺿﻤﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﻫﻤﺪﻟﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز در ﺑﯿﻦ
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺷﯿﻌﻪ و اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ و

اﺻﻞ ﻗﺮار دادن آن در راﺳﺘﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮدهی
ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی “ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ” ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﮐﻢ ﻧﺪارﯾﻢ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎﺗﯽ ﮐﻪ
ﻫﺮﯾﮏ از آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ اﺻﻞ ﺣﺼﯿﻦ در ﺣﻔﻆ اﺧﻮت و ﺗﺪاوم اﺗﺤﺎد و
ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و ﻫﻤﺪﻟﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ«.
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ اﻓﺘﺎ و ﺷﻮرای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺮﻋﯽ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺘﺎن
ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﺠﺪد اﯾﻦ اﯾﺎم از ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل
ﺑﻌﻮﻧﻪ و ﺗﻮﻓﯿﻘﺎﺗﻪ ﺧﻮاﻫﺎﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی و ﻧﺼﺮت ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻬﺎن و
ﻧﺎﺑﻮدی ﺗﻤﺎم ﻣﻈﺎﻫﺮ ﮐﻔﺮ و اﻟﺤﺎد ﭘﺮﭼﻢ ﺗﻮﺣﯿﺪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﮔﯿﺘﯽ
ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﮔﺮدد»:اﻧﻪ ﻻﯾﺨﻠﻒ اﻟﻤﯿﻌﺎد«.

ﮐﺴـﯽ ﮐـﻪ ﻧـﺪای ﺗﻔﺮﻗـﻪ ﻣﯽدﻫـﺪ ﭼـﻪ
ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﺳﻨﯽ ﻣﺰدور دﺷﻤﻦ
اﺳﺖ
ﺷﯿﺦ ﺧﻠﯿﻞ اﻓﺮا ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﺪارس ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﻫﻔﺘﻪ وﺣﺪت ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯿﻼد ﺑﺎﺳﻌﺎدت ﻧﺒﯽ ﻣﮑﺮم
اﺳﻼم )ص( وﺣﺪت و اﻧﺴﺠﺎم و ﻫﻤﺪﻟﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از ﺿﺮورﯾﺎت ﮐﻠﻤﻪی
ﺗﻮﺣﯿﺪ و از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ روحﺑﺨﺶ اﺳﻼم داﻧﺴﺖ.
ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺎم ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ:
ﺑﺴﻢاﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
ﻗﺎل اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ» :وان ﻫﺬه اﻣﺘﮑﻢ اﻣﻪ وﺣﺪه واﻧﺎ رﺑﮑﻢ ﻓﺎﻋﺒﺪون«.
آنﮐﺲ ﮐﻪ ﻧﺪای ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ را ﺳﺮ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﺬﻫﺐ،
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ وﺣﺪت ﻣﻠﯽ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﺪ ،ﭼﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﺳﻨﯽ ،ﻣﺰدور
دﺷﻤﻦ اﺳﺖ؛ ﭼﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ،ﭼﻪ ﻧﺪاﻧﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﻣﺰدور دﺷﻤﻦاﻧﺪ و
ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ.
اﻣﺎم ﺧﺎﻣﻨﻪای “ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ”
ﻓﺮارﺳﯿﺪن اﯾﺎم وﻻدت ﺑﺎﺳﻌﺎدت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ )ص( و
ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮوﻣﻨﺪش و ﺳﻼﻟﻪ ﭘﺎﮐﺶ اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم و ﻫﻔﺘﻪی
وﺣﺪت را ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﻠﺖ ﺷﺮﯾﻒ اﯾﺮان و ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ
رﻫﺒﺮی “ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ” ﻋﺮض ﺗﺒﺮﯾﮏ دارﯾﻢ.

ﻣﺎ ﺷﯿﻌﻪ و اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪﺣﮑﻢ ﻗﺮآن و اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ص( ،ﻣﺴﻠﻤﺎن و
ﺑﺮادرﯾﻢ؛ ﻫﻔﺘﻪی وﺣﺪت ﯾﺎدﮔﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم راﺣﻞ “رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ”
ﺑﻮده و ﻫﻤﻮاره اﻣﺎم راﺣﻞ “رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ” و ﺧﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ اﯾﺸﺎن ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ
رﻫﺒﺮی “ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ” در اﯾﻦ ﺑﺮﻫﻪی ﺣﺴﺎس از زﻣﺎن دﻏﺪﻏﻪی اﺳﻼم و
ﺳﺮاﻓﺮازی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻬﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ و دارﻧﺪ.
ﻫﻔﺘﻪی وﺣﺪت ﺗﺠﻠﯽ اﺧﻮت اﺳﻼﻣﯽ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و ﻟﺰوم اﺗﺤﺎد ﻣﯿﺎن آﻧﺎن
از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ و آﻣﻮزهﻫﺎی دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم و از اﺻﻮل ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺮآﻧﯽ اﺳﺖ؛
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ و ﺳﺎزﻧﺪهﺗﺮﯾﻦ اﻫﺪاف رﺳﺎﻟﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم
)ص( را ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻗﻠﻮب و اﯾﺠﺎد اﻧﺲ و اﻟﻔﺖ و ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﺠﺎی ﺧﺼﻮﻣﺖ و
دﺷﻤﻨﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد.
وﺣﺪت و اﻧﺴﺠﺎم و ﻫﻤﺪﻟﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﺿﺮورﯾﺎت ﮐﻠﻤﻪی ﺗﻮﺣﯿﺪ و از
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ روحﺑﺨﺶ اﺳﻼم اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ
ـﺎ
ـﺪرتﻫﺎ و در رأس آنﻫـ
ـﺎن اﺳﻼم و اﺑﺮﻗـ
ـﺎن و دﺷﻤﻨـ
ـﺘﺎوﯾﺰ ﻣﺨﺎﻟﻔـ
دﺳـ
آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﺤﺚ ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ و اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼف
ﻣﯿﺎن ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ.
اﻣﺮوز اﮔﺮ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺎن ﻋﺰت و اﻗﺘﺪار ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﺑﺮﻣﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢﮐﯿﺸﺎن ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺘﮑﺒﺮان ﻋﺎﻟﻢ
اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﺗﻼش در اﯾﺠﺎد وﺣﺪت و دﻓﻊ
ﺗﻔﺮﻗﻪ و اﺧﺘﻼف درﯾﻎ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
ﻣﺠﺪداً اﯾﻦ اﯾﺎم ﻓﺮﺧﻨﺪهی وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﻬﺎن
ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺘﻪ و از ﻋﻤﻮم اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ارزﺷﻤﻨﺪ
را ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﻤﺮده و ﻫﻤﺪل و ﻫﻢزﺑﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در اﻋﺘﻼی روزاﻓﺰون
وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺼﯿﺮت اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺗﺒﻌﯿﺖ از رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب
ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ ﮐﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺧﻠﯿﻞ اﻓﺮا
ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﺪارس ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﮐﺸﻮر و ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ
ﺷﻮرای روﺣﺎﻧﯿﺖ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و اﻣﺎمﺟﻤﻌﻪ ﻣﻮﻗﺖ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺷﻬﺮ
ﮐﻨﮕﺎن.

