
کتاب معرفی

اول. وسط جنگ خانمان برانداز 
ارتــش بعث بــا ایــران، مرحوم 
کیومرث صابری یا همان "گل آقا"ی معروف 
ایرانی ها، ستون طنز "دوکلمه حرف حساب" 
را در روزنامــه ی اطالعــات )در ســال 63( 
راه اندازی کرد. اما ذهن گل آقا همیشه درگیر 
این سؤال بود که نکند نوشتن طنز، آن هم در 
زمانی که کشور درگیر جنگ و تحریم است، 
موجب رنجش خاطر امام خمینی)ره( شود. 
این دغدغه همراه او بود تا فرصتی پیش آمد و 
به محضر امام شــرفیاب و از ایشان جویای 
مسأله شد. آن طور که خود گفته است، روزی 
به همراه حجت االســالم دعایی، سرپرست 
روزنامه ی اطالعات، به دیدار امام می رود. امام 
با اینکه آن روز خســته بــود، اما به محض 
شــنیدن نام "گل آقا" خوشــحال شدند و 
خندیدند. مرحوم حاج احمد نیز چندین بار به 
گل آقا پیام داده بود که امام، مشــتری این 
ستون طنز شما در روزنامه هستند و آن را هر 
روز می خوانند. گل آقا خوب فهمید بود که در 
آن شــرایط جنگ، مردم بیش از هرچیزی 
نیازمند "امید و نشاط" برای ادامه ی مسیرند 
و به همین علت هم از همه ی کارهای دیگر 
دولتی و حکومتی اســتعفا داد و مشــغول 

نوشتن طنز برای مردم شد. 

دوم. ســال 69، یعنی زمانی که تازه کشور 
چند ماهی می شــد از فضای جنگ فاصله 
گرفته بود و مشــغول عمران و ســازندگی 
بود، نقطــه ی عطفی در زندگــی گل آقا، و 
البته مردم ایران بــود. گل آقا که تا پیش از 
این، حرف های طنز خــود را در قالب همان 

ســتون طنز "دوکلمه حرف حســاب" در 
روزنامه ی اطالعات منتشر می کرد، تصمیم 
 گرفت که آن را تبدیــل به یک هفته نامه ی 
طنز کند. اینچنین بود که اولین شــماره ی 
هفته نامه ی گل آقا، در آبان ماه 69 منتشــر 
شد و آنقدر مورد استقبال مردمی قرار گرفت، 
که چندین بار تجدید چاپ شد. بعدها آقای 
رضا رفیع، از همکاران گل آقا در این نشریه، 
با اشاره به اینکه اولین جرقه ی تأسیس این 
هفته نامه، توســط رهبر انقالب زده شــد 
گفت: "همه می دانند که آقــای خامنه ای 
خیلی اهل کتاب و مطالعه هستند و یکی از 
عالقه مندی های ایشان، ادبیات طنز است. 
مرحوم صابری می گفت: آقــای خامنه ای 
با توجه به ســوابقی که از طنزنویســی من 
سراغ داشتند، به من پیشنهاد دادند که چرا 
نمی روید یک مجله ی طنــز راه بیاندازید 
یا این طنز را به طور جدی پیگیر شــوید؟  
یعنی در حقیقت اولین جرقه ی  این اتفاق را 
که مجله ی طنز شکل بگیرد، رهبری پیش 
آوردند و همین هم انگیزه ای شــد که این 
مجله شکل بگیرد." بعدتر، رهبر انقالب در 
جشن یک سالگی این نشــریه، در پاسخ به 
نامه ی گل آقا چنین نوشتند: »خدا را شکر 
که این طنز شــیرین و پُرمغز، بــه دوره ی 
جلد شده ی یکســاله رســید و آزمونی از 
 یک اقــدام موفــق در یک خــأ فرهنگی

 و هنری را در برابر چشــم همه ی کســانی 
که برای شــروع کارهــای الزم، تردیدها را 
بر تصمیمهــا غلبه می دهند، گذاشــت.« 

70/4/27
ســوم. خوب یا بد، دنیای امــروز، دنیای 

رسانه هاســت و رســانه ها نیز "ارزش های 
خبری" را صرفا در موضوعاتی چون جنجال 
و درگیری و شــهرت و امثالهم می بینند و 
ضریب می دهند. واضح است که در چنین 
فضایــی، این خبرهــای بــد و حادثه های 
ناگوارند که معموال پوشش داده و برجسته 
می شــوند و کمتر، خبری از "خبر خوب" و 
نشــاط آور و امیدبخش به گوش می رسد. 
یعنی دقیقا نقطه ی مقابل دیدگاه اسالمی، 
که شادی و نشــاط و امید را از خصوصیات 
یک جامعه ی زنــده و پویا می دانــد. برای 
همین هست که مکررا در اسالم، توصیه ی 
بر شادمانی شــده اســت. حدیث معروف 
ُه ِف َوْجِهِه  امیرالمؤمنین که »اْلُمْؤِمــُن ِبْشُ
َو ُحزُْنُه ِف َقْلِبــِه: مؤمن، شادی اش در چهره و 

حزنش در دل است«، مؤید همین موضوع 
است که اساســا جامعه ی دینی، جامعه ی 
مبتنی بر نشاط و شادمانی است. »اگر چه در 
جامعه، خیلی ها هستند که ممکن است آن 
را جدی نگیرند و فکر کنند که یک زندگی 
جامد و خشــک و بی انعطاف و بی لبخند، 
می توانــد زندگی موفقی باشــد. اما چنین 
نیست. اگر در زندگی تفریح سالم نباشد؛ اگر 
آن لبخند طبیعی که ناشی از نشاط است بر 
لب انسان ننشــیند، زندگی برخود انسان و 
بر معاشــران او، جهنم خواهد شد. مادیات، 
مقدمه ی زندگی خوبنــد؛ و تفریح، عنصر 
اساسی زندگی خوب است... تفریح، یک کار 
اسالمی است. من قبول ندارم کسی چهره ی 
اسالم را یک چهره ی خشمگین و اخمو و بد 
اخالق تصور کند. « 71/10/1 بنابراین »شادی 
الزم است و باید آن را برای مردم تأمین کرد، 

منتها ایــن کار برنامه ریــزی می خواهد.« 
83/9/11 در برنامه ریــزی برای این کار هم، 
حتما بایســتی به "جهت گیری" آن توجه 
کــرد. »باید نگاه کنید ببینیــد ارزش های 
اســالم و انقالب چیســت؛ این ارزش ها را 
به دست بیاورید؛ شوخی و خنده مان هم باید 
در این جهت باشد؛ سرگرمی و تفریحمان 
هم بایستی در این جهت باشــد؛ کار روی 
 افکار عمومی مردم همه باید در این جهت 

باشد.« 70/11/29
در ســیره ی پیامبر اعظم)ص( که روزهای 
پیِش رو مصادف اســت بــا روزهای میالد 
ایشــان، نیز این موضوع همواره به چشــم 
می خورد کــه: »محیط زندگــی پیغمبر، 
محیط شــادی هم بــود؛ با افراد شــوخی 
می کرد، مسابقه می گذاشت و خودش هم 
در آن شــرکت می کرد... 80/2/28 رفتارش 
با مردم، رفتار خوش بــود. در جمع مردم، 
همیشه بّشاش بود. تنها که می شد، آن وقت 
غم ها و حزن ها و همومی که داشــت، آنجا 
ظاهر می شد. هموم و غم های خودش را در 
چهره ی خودش جلِو مردم آشکار نمی کرد. 

بّشاش بود.« 79/2/23 
باری، »زندگی باید شادمانه باشد و شادمانه 
بگذرد« 71/1/1 و چه بهانه و مناسبتی بهتر 
از ایام والدت حضرت ختمی مرتبت، پیامبر 
اکرم)ص( برای شــادی و شــادمانی. این 
روزها که کشور درگیر برخی از مشکالت و 
معایب است، جامعه بیش از هر زمان دیگری 
نیازمند نشاط و امید است و نیروهای مؤمن 
و انقالبی، می توانند پیشقراوالن این موضوع 

باشند.  

امام کالم

یمخواست پیام�ب

همهعالمبهنوربرسند     
پیغمبــر اکــرم  بــرای ایــن کافرهایــی 
مؤمــن  و  نمی شــدند  مســلمان  کــه 
در  می خــورد.  غصــه  نمی شــدند 
ــه  ــل اینک ــه: مث ــت ک ــریفه هس ــه ی ش آی

ــم  ــه همــه ی عال ــا. می خواســت ک ــرای اینه ــی ب می خواهــی خــودت را هــاک کن
بــه نــور برســند. مبعــوث شــده بــود بــرای اینکــه همــه ی ایــن هیاهوهایــی کــه در 
ــه قــدرت خــود  ــرای رســیدن ب ــرای خــود اســت، ب دنیــا هســت و ایــن هیاهوهــا ب
ــد،  ــردم ایجــاد کن ــی در م ــک خداخواه ــرد، و ی ــن بب ــا را از بی ــن هیاهوه اســت، ای

ــد.  ۲ دی ۱۳۵۸ ــاد کن ــور ایج ــه ن ــه ب توج
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نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــیسـال چهارم ،  شـماره  160|  هفتــه اول آذر 97هفته نامه خبـری-تبیینی  

نیروی دریایی هم برای نیروهای مسلح و هم برای کشور مایه ی آبرو و عزت بوده و یاد شهدای 
این نیرو از جمله شــهدای فداکار ناوچه ی پیکان همواره در تاریخ این کشور ماندگار خواهد 
بود.  93/9/9     |        *. حدود دو ماه پس از آغاز رسمي جنگ و در هفتم آذرماه 1359، ناوچه ی پیکان 
با شرکت در عملیات مروارید و به آتش کشیدن اسکله های نفتی البکر و االمیه مانع از صادرات نفت 
عراق از طریق خلیج فارس و دریای عمان شد. اما پس از اجراي موفق این عملیات و در مسیر بازگشت، 
ناوچه ی پیکان مورد هدف قرار گرفت و ناوچه ی پیکان شاهد آسماني شدن مردان پیکار با خصم دون 
بود. ناوسروان جانباز محمدرضا نجاري، از همرزمان شهید همتي ماجرا را اینگونه روایت می کند: زماني 
که خودم را به سرعت به سطح ناوچه رساندم. هنوز هیچ کدام از هم رزمانم ناوچه را که در حال غرق شدن 
بود، ترك نکرده بودند و حتي پس از گذشت مدتي از اصابت موشك، هیچ یك از نیروها قصد ترك ناوچه را نداشتند و پس از این که ما مجبور شدیم از 
ناوچه خارج شویم، شهید همتي فرمانده ناوچه حاضر نشد ناوچه را ترك کند و این لحظه براي ما تداعي کننده افسانه اي بود که در آن مي گوید "ناخداي 

کشتي هیچ گاه کشتي خود را ترك نمي کند."

شهدای ناوچه پیکان در تاریــــخ ماندگار شده اند  

این شماره تقدیم یم شود به  روح بلند 

شهید محمد ابراهیم هم�ت 

فرمانده ناوچه پیکان

شهادت: عملیات مروارید

تاریخ شهادت: هفتم آذر 1359

}پیامبر{ رفتارش با مردم، رفتار خوش بود. در جمع مردم، همیشــه بّشاش بود. تنها که 
می شد، آن وقت غم ها و حزن ها و همومی که داشــت، آنجا ظاهر می شد. هموم و غم های 
خودش را در چهره ی خودش جلِو مردم آشکار نمی کرد. بّشاش بود. به همه سالم می کرد. 
اگر کسی او را آزرده می کرد، در چهره اش آزردگی دیده می شد؛ اما زبان به شکوه باز نمی کرد. 
اجازه نمی داد در حضور او به کســی دشنام دهند و از کســی بدگویی کنند. خود او هم به 
هیچ کس دشنام نمی داد و از کسی بدگویی نمی کرد. کودکان را مورد مالطفت قرار می داد؛ با 
زنان مهربانی می کرد؛ با ضعفا کمال خوش رفتاری را داشت؛ با اصحاِب خود شوخی می کرد 
و با آن ها مسابقه ی اسب سواری می گذاشت. زیراندازش یک حصیر بود؛ بالش او از چرمی بود 
که از لیف خرما پر شده بود؛ قوت غالب اونان جو و خرما بود. نوشته اند که هرگز سه روز پشت 

79/2/23 سر هم از نان گندم - نه غذاهای رنگارنگ - شکم خود را سیر نکرد.  

اش بود
ّ

)( در جمع مردم همیشه بش وهای بسی�ب  یم ترسیدندپیام�ب بع�ض ها از حضور ن�ی

سالم مرا به خانواده شهداي ناجا برسانيد
فرمانــده نیروي انتظامــي و جمعی از مســئوالن بخش های مختلــف ناجا ظهر 
یکشنبه)97/8/27( دیدار کوتاهي با رهبرمعظم انقالب داشتند و نمازظهر وعصر را به 
امامت ایشان اقامه کردند. معظم له سپس با قدردانی از فعالیت ها و خدمات ارزنده ی 
نیروي انتظامي گفتند: سالم من را به خانواده ی شــهداي ناجا، نیروهاي مرزباني، 

یگان هاي مختلف ناجا و خانواده هاي آنان برسانید.
پیش از اقامه ی نماز، سردار اشتری گزارشی از فعالیت ها و عملکرد نیروی انتظامی 

خصوصا در ایام اربعین بیان کرد.

دیدار فرماندهان ناجا  با رهبر معظم انقالب اسالمی  |    97/8/27

مزار: گلزار شهدای خرم آباد

بعضی ها می ترسیدند. بعضی ها از پیش قضاوت می کردند که نمی شود - اصالً می گفتند 
نمی شود - هرجا هم حضور بسیجی بود، مخالفت می کردند. من می دیدم مردان مؤمِن 
باصالحیِت ارتِش منظِم آن روز ما استقبال می کنند از این که مجموعه ی بسیج با آنها و 
همراه آنها باشد؛ این را من خودم در دوران جنگ مکرر دیدم؛ در پادگان ابوذر، در جنوب، 
در شمال غرب. خود فرمانده ارتشی اصرار داشت که مجموعه ی بسیجی با او همراه باشند؛ 
دوست می داشت، استقبال می کرد؛ اینجا در تهران یک عده ای نشسته بودند، نق می زدند 
که آقا چرا اینها وارد شــدند؟ چرا بدون اجازه رفتند؟ چرا فالن اقــدام را کردند؟ از حضور 
بسیجی ناراحت بودند. چون امید نداشتند، مأیوس بودند، می گفتند نمی شود کاری کرد؛ 
اما وقتی که وارد شدند، دیدند این ورود، امیدآفرین است؛ همه ی این استعدادها را جوشش 

می دهد.     91/7/24 

کتـاب »رهنمـای طریق« مشـتمل بر 
580 سـؤال پرسـیده شـده از آیـت اهلل 
جاودان و پاسـخ های ایشـان اسـت که 
توسـط مؤسسـه ي »ایمـان مانـدگار« 
تهیـه و منتشـر شـده اسـت. سـواالت 
ایـن مجموعـه طـی 5 سـال از سـوی 
مـردم به خصـوص جوانـان و از طریـق 
پایـگاه اینترنتـی آیـت اهلل محمدعلـی 
جـاودان مطـرح شـده و پـس از چنـد 
مرحلـه انتخـاب، تصحیـح و تحقیـق 
و  بخش هـا  در  محققیـن،  توسـط 
موضوعاتـی متنـوع چاپ شـده اسـت.

صاحـب اثـر در مقدمه ی کتـاب چنین 
گفته اسـت: "دوسـتان، پایگاهی فراهم 
کردنـد و از ایـن طریـق، راهـی بـرای 
خدمت به دسـت آمد؛ البته دسـت کوتاه بـود و توان خدمتگـزاری انـدک. در همین 
کوتاهـی و اندکـی، سـؤاالتی رسـید و جواب هایـی در حـد تـوان عرضه شـد و اینک 

نتیجـه سـؤال ها و جواب هـا در محضر شماسـت."
امتیـاز ویژه ای کـه ایـن کتـاب از آن برخـوردار اسـت از آن شـخصیت مؤلف اسـت، 
ایشـان جـزو اسـاتید مبـرز اخـالق تهـران هسـتند. جلسـات اخـالق سـال های 
متمادی اسـت کـه برقـرار اسـت و جوانـان جویـاِی معـارف اسـالمی و رهنمودهای 
اخالقـی، عمـده مخاطبیـن ایـن جلسـات هسـتند. پاسـخ هایی کـه در کتـاب ارائه 
شـده نیز حاصل دانـش و تجربیاِت یـک عالم و اسـتاد اخالق اسـت که خود شـاگرد 
خـاص عالم ربانـی و اخالقـی مرحـوم آیـت اهلل حـاج میـرزا عبدالکریم حق شـناس 
بـوده و همچنیـن از محضـر اسـاتیدی چـون عالمـه عسـگری، مرحـوم مجتهـدی 

 تهرانـی و... بهره هـای فـراوان بـرده اسـت.
رهبـر انقـالب نیـز در مردادمـاه امسـال، ایـن کتـاب را مطالعـه کـرده و در تقریظی 
کوتاه بـر آن، مطالب آن را سـودمند و بـرای جوانان الزم یا راهگشـا دانسـته اند. متن 
تقریـظ ایشـان بدیـن شـرح اسـت: »بسـم اهلل الرحمـن الرحیـم. بخـش عمده ئـی 
از کتـاب مطالعـه شـد، مطالـب سـودمند بسـیاری در آن هسـت کـه بـرای جوانان 
دانسـتن آنهـا الزم یـا راه گشـا اسـت . خداوند بـه همه ی آنـان توفیـق دهـد و مؤلف 

محتـرم را محفـوظ بـدارد بمّنـه و کرمـه. مـرداد 1397« 

تقریظ ره�ب انقالب بر کتاب آیت هللا جاودان

گفتمـان عدالت خواهـی را فریـاد کنید؛ امـا انتقـاد شـخصی و مصداق سـازی نکنید. 
وقتی شـما روی یک مصداق تکیـه می کنیـد، اوالً احتمال دارد اشـتباه کرده باشـید؛ 
من می بینم دیگـر. من مـواردی را مشـاهده می کنـم - نـه در دانشـگاه، در گروه های 
اجتماعـی گوناگـون- کـه روی یـک مصـداق خاصـی تکیـه می کننـد؛ یـا به عنـوان 
فسـاد، یا به عنـوان کجـروی سیاسـی، یـا به عنـوان خـط و خطوط غلـط. بنـده مثاًل 
اتفاقـاً از جریـان اطـالع دارم و می بینـم اینجـوری نیسـت و آن کسـی که ایـن حرف 
را زده، از قضیـه اطـالع نداشـته اسـت. بنابرایـن وقتـی شـما روی شـخص و مصداق 
تکیـه می کنید، هـم احتمال اشـتباه هسـت، هم وسـیله ای به دسـت می دهیـد برای 
اینکـه آن زرنـگ قانونـداِن قانون شـکن - که مـن گفتـه ام قانوندان های قانون شـکن 

خطرناکنـد - بتواند علیه شـما اسـتفاده کنـد. 87/2/14

برای نهادینه کردن گفتمان عدالتخوایه
ر تمام شود؟ چه کارها�ی ممکن است بر �ض

بصیـرت پیـدا کـردن، کار دشـواری نیسـت. اگـر شـما نـگاه کردیـد دیدید یـک راه 
معقول قانونـی ای وجـود دارد و کسـی از آن راه معقـول قانونی سـرمی پیچد و کاری 
می کند کـه برای کشـور مضـر اسـت، ضربه ی بـه منافع ملـت اسـت، خوب، بـا نگاه 
عادالنه، بـا نگاه متعـارف، بـا نـگاه غیرجانبدارانه، معلوم اسـت کـه او محکوم اسـت؛ 
این یک چیـز روشـنی اسـت، یـک قضـاوت واضحی اسـت. پـس ببینیـد مطالبه ی 
بصیـرت، مطالبـه ی یـک امـر دشـوار و ناممکـن نیسـت. بصیـرت پیـدا کـردن، کار 
سـختی نیسـت. بصیرت پیدا کردن همین انـدازه الزم دارد که انسـان اسـیر دام های 
گوناگـون، از دوسـتی ها، دشـمنی ها، هـوای نفس هـا و پیش داوری هـای گوناگـون 

89/8/4 نشـود. 

ت پیدا کردن، کار دشواری نیست اگر... بص�ی

 خارج کنند
گ

جوان های مؤمن باید کشور را از وابست�

همـواره بـه مسـئولین گفته ایـم سـعی کننـد تـا آنجایـی کـه ممکـن اسـت، 
مـا اقتصادمـان را از فـروش نفـت خـام جـدا کنیـم. مـا کـه داریـم نفـت خـام را 
می فروشـیم، درواقع ثروتـی را و موجودی مـان را که قابـل تجدید هم نیسـت و تمام 
می شـود، از زیـر زمیـن درمی آوریـم می فروشـیم، پـول می گیریـم، صـرف اداره ی 
کشـور می کنیم؛ ایـن غلط اسـت! بایسـتی این سـرمایه  را به نحـوی اسـتعمال کرد، 
به نحـوی بـه کار بـرد، به نحـوی مصـرف کـرد کـه درآمـِد افـزوده داشـته باشـد؛ ما 
باید مصـرف بهینـه بکنیـم ]از نفـت[. یکی از اشـکاالت مهـّم اقتصـاد ما وابسـتگی 
اسـت. خب جوان های مؤمـِن ما، آن  کسـانی که اهـل فکرنـد، اهل کارند، بنشـینند 
راه هایـی را پیـدا کننـد بـرای اینکـه بتواننـد کشـور را ]از وابسـتگی خـارج کنند[. 
البّتـه سیاسـت های ایـن کار طّراحـی شـده؛ مـا این صنـدوق توسـعه ی ملّـی را که 
در سیاسـت های کلّـی تشـکیل داده ایـم و ابـالغ کرده ایـم، به خاطر همین اسـت که 

بتوانیـم از وابسـتگی به نفـت خـارج بشـویم.    97/8/12

 برگشت
گ

امیدی که به زند�
امید به زندگی یک شاخص آماری است که نشان می دهد هر عضوی از آن جامعه چند سال 
می تواند توقع زندگی داشته باشد. طبعا هرچه شــاخص های بهداشتی و درمانی، و فضای 
نشاط و سرزندگی در جامعه بهبود پیدا کند، امید به زندگی هم افزایش خواهد یافت. از این رو 
این شاخص، یکی از شاخص های مهم سنجش پیشــرفت یا عقب ماندگی کشورهاست. 
مطابق آمار سازمان های جهانی، در سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی این شاخص در 

کشور بیش از 20 سال افزایش پیدا کرده است که در نمودار زیر قابل مشاهده است:
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امید به زند�

همچنیـن طبـق آمـار، در سـال های پـس از انقـالب، علیرغم وجـود جنـگ نظامی، 
فشـارهای اقتصادی و سیاسـی، و تحریم هـای ناجوانمردانـه ی غـذا و دارو علیه ملت 
ایـران، اما کشـور توانسـت در میان کشـورهای "هم سـطح خـود"، بیشـترین درصد 
رشـد سـاالنه را داشـته باشـد و با ارتقای شـاخص های بهداشـتی، رفاهـی، اقتصادی 
و... توقـع حیـات را در بیـن مـردم جامعـه افزایش دهـد. جدول زیـر نمایانگـر میزان 
تغییـر و متوسـط رشـد سـالیانه ی امیـد بـه زندگـی در میـان مـردم کشـورهای 

هم سـطح ایـران اسـت. 

رشد ساالنه)درصد(میزان تغییر19792015نام کشور

55.275.24200.83ایران
61.575.213.690.54برزیل

56.366.339.970.44پاکستان
57.475.4180.74ترکیه

6582.1617.160.64کره جنوبی
61.374.5713.260.53عربستان سعودی

56.9471.314.360.61مصر

درباره یك دستور مهم دینی 
و اجتماعی، که معموال به آن کمتر توجه می شود

 شادمانه
گ

زند�

    نام: رهنماي طریق، پرسش هایي براي 
زندگي بهتر

    مؤلف: محمدعلی جاودان
    ناشر: موسسه ایمان ماندگار

    تاریخ چاپ: 1394
   تعداد  صفحه: 560

1. اختالف؛ مهم ترین جراحت بر پیکره امت اسالیم

امروز اّمت اسالمی دچار مشــکالت فراوانی است؛ 
جراحت هایی بر پیکره ی این اّمت وارد شده است 
و وارد می شود؛ مهم ترین اینها اختالف است. سعی 
دشمنان اسالم این است که بین گروه های مسلمان 
به بهانه های مختلف ایجاد اختالف کنند، شقاق و 
دشمنی ایجاد کنند؛ به بهانه ی قومّیت، به بهانه ی 
مذهب، به بهانه ی جغرافیا، به بهانه ی مشــکالت 
ارضی و مرزی؛ همه ی این بهانه ها در اختیار آنها قرار 
گرفته است و متأّسفانه دشمن استفاده می کند و ما 
که مسئوالن دولت های اسالمی هستیم، از این کار 

دشمن غفلت می کنیم. 96/4/5

بــرای آمریــکا مســئله شــیعه و ســ�ض مطــرح   .2

نیست

اینها بــا اصل اســالم مخالفند... اینهــا دروغ 
می گویند اگر می گویند ما با شیعه مخالفیم، با 
سّنی موافقیم؛ نخیر. آیا فلسطینی ها شیعه اند یا 
سّنی اند؟ چرا با فلسطینی ها این قدر بدند؟ چرا 
جنایت نسبت به فلســطینی ها را مطلقاً مورد 
تعّرض قرار نمی دهند؟ غّزه چقدر کوبیده شد؟ 
سرزمین های کرانه ی باختری چقدر تحت فشار 
قرار گرفت و هم اکنون تحت فشار قرار دارد؟ آنها 
که شیعه نیستند، آنها سّنی اند. برای آمریکایی ها 
مسئله مســئله ی شیعه و ســّنی نیست؛ هر 
مسلمانی که بخواهد با اسالم، با احکام اسالمی و 
قوانین اسالمی زندگی کند و برای آن مجاهدت 
کنــد و در راه آن حرکت کند، دشــمن خود 

به حساب می آورند. 94/10/8

3. دو عامل مانع وحدت

دو عامـل عمـده و کلـی در مقابـل وحـدت 
وجـود دارد، بایـد اینهـا را عـالج کـرد... یک 
عامـل، عامـل درونـی ماسـت: تعصب هـای 
مـا، پایبندی هـای مـا بـه عقایـد خودمـان؛ 
هـر گروهـی بـرای خـودش. بایـد بـر ایـن 
فائق آمـد. ایمان بـه مبـادی خـود و اصول و 
عقائد خود چیز بسـیار خوب و پسـندیده ای 
اسـت؛ پافشـاری بـر آن هـم خـوب اسـت؛ 
امـا ایـن نبایـد از مـرز اثبـات بـه مـرز نفی و 
همراه با تعـرض و دشـمنی و عـداوت تجاوز 
کند. یـک عامـل بیرونـی هم دسـت مغرِض 
تفرقه افکـِن دشـمنان اسـالم اسـت. نباید از 

ایـن غفلـت کـرد. 87/12/25

4.جنگ اعتقادی نیست؛ سیایس است

هیچ کـدام از ایـن جنگ هـا جنـگ اعتقادی 
نیسـت؛ جنگ های سیاسـی و بـا انگیزه های 
گوناگـون سیاسـی و قومـی و ماننـد اینهـا 
اسـت و ربطـی بـه مذهـب نـدارد، لکـن 
دشـمن یعنـی آمریـکا، یعنی صهیونیسـت، 
ایـن  می کننـد  سـعی  انگلیـس  یعنـی 
دعواهـا را، ایـن اختالف هـا را تبدیـل کننـد 
می دانیـد  چـون  مذهبـی؛  اختـالف  بـه 
کـه اختـالف مذهبـی بـه ایـن آسـانی ها 
تمام شـدنی نیسـت. مـا نبایـد به ایـن هدف 

کمـک کنیـم. 94/12/20

5. حنجره اختالف افکن؛ بلندگوی دشمن

هر حنجره ای که در جهت اختالف حرف بزند، بلندگوی 
دشــمن اســت؛ چه خودش بداند، چه ندانــد. 94/3/2 
شیعه ی انگلیسی و ســّنی آمریکایی مثل هم هستند؛ 
همه، دولبه ی یک قیچی هستند؛ سعیشان این است که 
مسلمانها را به جان هم بیندازند؛ این پیام اراده ی تفرقه 
است که اراده ی شیطانی است؛ اّما پیام وحدت این است 
که اینها از این اختالفات عبور بکننــد، در کنار هم قرار 
بگیرند، با هم کار کنند. 95/9/27 آن تشّیعی که ارتباط 
به ام آی شش انگلیس داشته باشد، آن تسّننی که مزدور 
سی آی ای آمریکا باشد، نه آن شــیعه است، نه آن سّنی 

است؛ هر دو ضّد اسالمند. 93/10/19

6. مراد و مقصود ما از وحدت

مراد ما از وحدت اســالمی، یکی شــدن عقاید و 
مذاهب اسالمی نیست. میدان برخورد مذاهب و 
عقاید اسالمی و عقاید کالمی و عقاید فقهی - هر 
فرقه ای عقاید خودش را دارد و خواهد داشــت - 
میدان علمی اســت؛ میدان بحث فقهی اســت؛ 
میدان بحث کالمی اســت و اختالف عقاید فقهی 
و کالمی میتواند هیچ تأثیــری در میدان واقعیت 
زندگی و در میدان سیاست نداشــته باشد. مراد 
ما از وحــدت دنیای اســالم، عدم تنازع اســت: 
»والتنازعوا فتفشــلوا«. تنازع نباشــد، اختالف 

نباشد. 85/5/30

7. اگر مسلمان ها متحد شوند...

امروز نگاه دستگاه استکبار و استعمار به دنیای 
اســالم، این است که ســعی میکنند دنیای 
اسالم را هرچه بیشــتر از وحدِت خود دور 
کنند. این برای آنها تهدید اســت: یک ونیم 
میلیارد مســلمان، این همه کشــورهای 
اسالمی با این همه منابع، این نیروی انسانی 
فوق العــاده؛ اگر ایــن ]مجموعه[ مّتحد 
باشد و با وحدت به سمت اهداف اسالمی 
حرکت بکند، قدرتمنداْن دیگر نمیتوانند 

در دنیا کوس قدرت بزنند. 95/9/27

؛ نقطــه کانو�ض  8. وجود مقــدس پیام�ب

اتحاد

وجود مقّدس پیامبر اعظم، نقطه ی 
کانونِی توّجــه محّبتها و عالئق آحاد 
ملّتهای مسلمان است. همه عشق 
می ورزند به پیغمبــر؛ این نقطه ی 
کانونی اســت، این نقطه ی اصلی 

است. قرآن محّل توّجه و اعتقاد همه ی 
مســلمانان اســت؛ کعبه ی شریف 
همین جور؛ چقدر مشــترکات بین 
مسلمانها زیاد است! این مشترکات را 

مورد توّجه قرار بدهند. 95/9/27

۹. شهدای مدافع حریم که اهل سنت اند

ما امروز در کنار خود، از برادران اهل سّنت کسانی را داریم که با ما و همراه ما دارند در دفاع از حرم اهل بیت می جنگند 
و کشته می دهند، شهید می دهند. خانواده هایی از شهدای مدافع حرم پیش من آمدند که در بینشان چند خانواده ی 
سّنی بودند. خب، این برادر اهل سّنت که برای دفاع از حرم حضرت زینب یا حرم امیرالمؤمنین یا حرم سّیدالّشهدا جوان 
خودش را گسیل می کند به جبهه، بعد هم که پیش ما می آید، به جای اظهار تأّسف، به جای اظهار غم و اندوه یا ِگله و 
شکایت، ابراز افتخار می کند که پسر من در این راه شهید شده، این را ما باید برنجانیم؟ این را ما باید کاری کنیم که از ما دور 

بشود؟ اینها نکات مهّمی است، اینها نکات اساسی ای است. 94/12/20

1۰. خط جمهوری اسالیم و خط امام

ما در حمایت از مظلوم نگاه به مذهب طرف مقابل نمی کنیم؛ و نکردیم؛ خّط امام بزرگوار این بود. امام همان رفتاری 
را که با مقاومت شیعه در لبنان داشت، همان رفتار را با مقاومت سّنی در فلسطین ]هم [ داشت؛ بدون هیچ تفاوتی. 
ما همان حمایتی را که از برادرانمان در لبنان کردیم، از برادرانمان در غّزه ]هم [ کردیم؛ بدون هیچ تفاوتی. آنها سّنی 

بودند، اینها شیعه اند. مسئله برای ما، دفاع از هویّت اسالمی است. 94/5/26

هم زمان با هفته وحدت، خط حزب اهلل بررسی می کند:

در تاریخ اسالم همواره دشمنان دین درصدد بوده اند تا آرای متفاوت شیعه و سنی را به عنوان بستری برای نفوذ و ایجاد 

جریان اختالف و کسب منافع خود قرار دهند. برخی افراد از درون هر دو گروه هم با ساده لوحی یا حتی خیانت به این 

کمك کرده اند. اما تأکید امام خمینی)ره( و رهبر انقالب بر روی موضوع وحدت حکایت از نگاه راهبردی 

ایشان به این مسئله دارد. در آستانه ی میالد پیامبر اکرم)ص( و هفته ی وحدت، خط حزب اهلل برخی از 

مواضع رهبر انقالب در این زمینه را بررسی می کند.

حنجره ها�ی که بلندگوی دشمن شدند
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