
امروز اتحاد و اتفاق بين مسلمانان، يك فريضه ى فورى است. ببينيد از جنگ و اختالف چه مفاسدى به وجود مى آيد؛ ببينيد در دنياى اسالم، تروريسم كور 
به بهانه ى اختالفات مذهبى، چه فجايعى به راه مى اندازد؛ ببينيد با اين اختالفاتى كه بين ما مسلمانان به وجود آوردند، رژيم صهيونيستى غاصب چه نفس 
راحتى ميكشد. هر وقتى كشورهاى اسالمى و ملتهاى اسالمى بخواهند به هم نزديك شوند، يك توطئه اى درست ميكنند، يك حادثه اى به وجود مى آورند. اينها بايد 
چشم ما را باز كند، اينها بايد ملتهاى مسلمان را بيدار كند، اينها بايد چهره ى رؤسا و حاكمان بااخالص را از حاكمان دست نشانده ى دشمنان ممتاز كند. اينجا صحنه ى 
امتحان است. امروز هر حنجره اى كه به وحدت دنياى اسالم دعوت كند، حنجره ى الهى است، ناطق من الّل است. هر حنجره اى و زبانى كه ملتهاى مسلمان را، مذاهب 

اسالمى را، طوايف گوناگون اسالمى را به دشمنى با يكديگر تحريك كند و عصبيتها را عليه يكديگر تحريك كند، ناطق من الشيطان است..| متن کامل در

عالقه مندان می توانند با ارسال يك پيامك بدون منت به شامره 20110 در سامانه پیامکی   عضو شوند.

پیشنهاد

برگزیده

   انس با قرآن: 
رهبر معظم انقالب اسالمى طى 

بياناتى در ديدار شركت كنندگان 
در مسابقات بين المللى قرآن 

كريم تالوت قرآن را وسيله اى 
براى رسيدن به حقيقت قران 
و شكل دادن زندگى فردى و 
اجتماعى مسلمانان براساس 

آموزه هاى آن دانستند. ايشان 
همچنين انس با قرآن را از جمله 

ضروريات امت اسالمى به خصوص 
در برهه ى فعلى دانسته و همگان 

را به آن توصيه نمودند.
همواره بحث تالوت و توجه به 
قرآن از جمله بحث هاى مورد 

تأكيد رهبر انقالب اسالمى بوده 
و ايشان در اين زمينه يكى از 

مهم ترين مسائل را بحث انس با 
قرآن دانسته اند.

برای مطالعه ی بیشتر این موضوع  
و آشنایی دقیق تر با ابعاد گوناگون 
آن در نگاه آیت اهلل العظمی خامنه 

ای، مطالعه ی مدخل  » انس با 
قرآن« در بخش جستار   پایگاه    

 پیشنهاد 
می گردد.

   تالوت هم يك وسيله اى است 
براى رسيدن به حقيقت قرآن، فرا 

گرفتن معارف قرآن، شكل دادن به 
زندگى فردى و اجتماعى در سايه ى 

قرآن؛ هدف اينهاست.

   امروز در دنياى اسالم، از شرق 
اسالم تا غرب اسالم، اگر كسانى 
بخواهند شعار عدالت، آزادى و 

استقالل و عزت بدهند، قرآن را سر 
دست ميگيرند.

   امروز هر حنجره اى كه به وحدت 
دنياى اسالم دعوت كند، حنجره ى 

الهى است، ناطق من الّل است.

   مسلمانها بايد در دروِن خودشان 
عوامل اقتدار و توانائى را روزبه روز 
افزايش دهند. يكى از مهمترين 

عوامل اقتدار، همين اتحاد و اتفاق 
است.

كسانى كه امروز دنياى اسالم را از اتحاد و يكپارچگى دور ميكنند - در حالى كه احتياج به 
يكپارچگى، امروز بيشتر از هميشه است - اينها به نفع شياطين كار ميكنند، به نفع ابليس ها 
كار ميكنند. امروز مى بينيد دنياى غرب، دستگاه استعمار، گردانندگان كمپانى هاى نفتى و تجارى بزرگ 
دنيا، اين كارتلها و تراستها، همه دارند پول خرج ميكنند، نقشه ريزى ميكنند براى اسالم ستيزى. قرآن را 
آتش ميزنند، نام مبارك پيغمبر را مورد اهانت قرار ميدهند، كاريكاتور درست ميكنند، كتاب مينويسند، 
در پايتختهاى بزرگ اروپا عليه مســلمانها هيجانات قومى درســت ميكنند معنايش چيست؟ معنايش 
اسالم ستيزى است. امروز دشمنان غربى، عليه اسالم و مسلمانان، شمشــير را از رو بسته اند. خب، اينجا 
تكليف مسلمانها چيست؟ مســلمانها بايد به عناصر قدرت خودشان برگردند؛ مســلمانها بايد در دروِن 
خودشان عوامل اقتدار و توانائى را روزبه روز افزايش دهند. يكى از مهمترين عوامل اقتدار، همين اتحاد و 

اتفاق است.

قرآن جایگزین شعارهای سوسیالیستی شده است
امروز برادران عزيز! خواهران عزيز! دنياى اسالم تشنه و محتاج حقايق قرآن است. يك روزى بود 
كه در كشورهاى اسالمى، از شرق اسالمى تا غرب اسالمى، اگر جوانانى، برجستگانى ميخواستند 
صداى آزاديخواهى بلند كنند، مكاتب چپ را مطرح ميكردند، شعارهاى سوسياليستى و كمونيستى ميدادند. 
امروز در دنياى اسالم، از شرق اسالم تا غرب اسالم، اگر كسانى بخواهند شعار عدالت بدهند، شعار آزادى و 
استقالل بدهند، شعار عزت بدهند، قرآن را سر دست ميگيرند؛ اين خيلى باارزش است؛ و درست هم همين 
است. به قرآن بايد نزديك شويم، با قرآن انس پيدا كنيم. البته حرف زدن، آسان است؛ عمل كردن، سخت 

است؛ مجاهدت الزم دارد.
يكى از دستورات قرآن اين است كه آحاد امت اسالمى با يكديگر متحد باشند؛ دست در دست يكديگر 
بگذارند: »و اعتصموا بحبل الّل جميعا و ال تفّرقوا«. اين خطاب به كيست؟ خطاب به ما است، خطاب به ملت 
ايران است، خطاب به ملتهاى مسلمان كشورهاى اسالمى است، خطاب به همه ى مؤمنين به اسالم در 

سراسر دنيا است. ما به اين عمل ميكنيم؟

ت
روای

تیرت دو
تکمیلی مسلمانها باید به عناصر 

قدرت خودشان برگردند 

رهرب انقالب اسالمی :

اتحاد مسلمانان 
یک فریضه فوری است
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مطرح شده اند:
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نتایج حاکمیت قرآن در جوامع بشری

1. سعادت دنیا
2. علّو معنوی

3. باز شدن راههای ســالمت، امنیت و امنیت 
روانی و عزت 

4. باز شــدن راه زندگی درست و سبک زندگی 
سعادت آمیز

مصادیق اسالم ستیزی دنیای غرب

1. آتش زدن قرآن
2. اهانت نسبت به نام مبارک پیغمبر)ص(

3. انتشار کاریکاتور و کتاب علیه اسالم
4. ایجاد هیجانات قومی در پایتختهای بزرگ اروپا 

علیه مسلمانان

کتابچه انتخاباتی
گزيده اى از توصيه هاى حضرت آيت الل خامنه اى
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 خوشــامد عرض ميكنم به همه ى برادران، خواهران، 
خانــواده ى قرآنــِى جمع آمده و گردآمــده ى در اين 
محفل. خوشا به حال شما برادران و خواهران كه با قرآن 
شناخته ميشويد. خصوصيت شما اين است كه قارى 
قرآنيد، حافظ قرآنيد، مدير قرآنيد؛ قرآن شناختنامه ى 
شماست. لذت بردم از اين جلسه، از تالوت برادران و 
اساتيد و قاريان قديمِى عمرى را در خدمت قرآن طى 
كرده. اميدواريم خداوند متعال همه ى شما را، همه ى 
ما را در عداد خادمان قرآن قرار دهد و ان شاءالّل هم در 
زندگى، هم بعد از مرگ در كنار قرآن باشــيم، همراه 

قرآن باشيم، مستفيض و مستفيد از قرآن باشيم.
اين مسابقات و اين جلســات بهانه است براى مطرح 
شدن قرآن و نزديك شدن به حقيقت قرآن و روح قرآن. 
تالوت هم يك وسيله اى است براى رسيدن به حقيقت 
قرآن، فرا گرفتن معارف قرآن، شكل دادن به زندگى 

فردى و اجتماعى در سايه ى قرآن؛ هدف اينهاست.
اگر در جوامع بشرى قرآن حاكم باشد، هم سعادت دنيا 
هست، هم علّو معنوى هست. راه سالمت را، راه امنيت 
را، راه امنيت روانى را قرآن بــه روى ما باز ميكند؛ راه 
عزت را قرآن به روى ما باز ميكند؛ راه زندگى درست 
را و سبك زندگى ســعادت آميز را قرآن به روى ما باز 
ميكند. ما از قرآن دوريم. اگر با قرآن آشــنا شويم، با 
معارف قرآن انس پيدا كنيــم و فاصله ى خودمان را با 
آن چيزى كه قرآن براى ما خواســته است، بسنجيم، 

حركت ما ســريع تر خواهد بود؛ راه ما روشن تر خواهد 
بود؛ هدف اين است.

و امروز بــرادران عزيز! خواهران عزيز! دنياى اســالم 
تشنه و محتاج حقايق قرآن است. يك روزى بود كه در 
كشورهاى اسالمى، از شرق اسالمى تا غرب اسالمى، 

اگر جوانانى، برجستگانى ميخواستند 
صداى آزاديخواهى بلند كنند، مكاتب 
چپ را مطــرح ميكردند، شــعارهاى 
سوسياليســتى و كمونيستى ميدادند. 
امروز در دنياى اسالم، از شرق اسالم تا 
غرب اسالم، اگر كسانى بخواهند شعار 
عدالت بدهند، شعار آزادى و استقالل 
بدهند، شعار عزت بدهند، قرآن را سر 
دســت ميگيرند؛ اين خيلــى باارزش 
است؛ و درست هم همين است. به قرآن 
بايد نزديك شــويم، با قرآن انس پيدا 
كنيم. البته حرف زدن، آســان است؛ 
عمل كردن، سخت اســت؛ مجاهدت 

الزم دارد.
يكى از دســتورات قرآن اين است كه 
آحاد امت اســالمى بــا يكديگر متحد 

باشند؛ دست در دســت يكديگر بگذارند: »و اعتصموا 
بحبل الّل جميعا و ال تفّرقوا«.)۱( اين خطاب به كيست؟ 
خطاب به ما است، خطاب به ملت ايران است، خطاب 

به ملتهاى مسلمان كشورهاى اسالمى است، خطاب به 
همه ى مؤمنين به اسالم در سراسر دنيا است. ما به اين 

عمل ميكنيم؟
 نقطه ى مقابل اين آموزش قرآنى، آموزش استعمارى 
است: اختالف ميان مســلمانان. يك عده، يك عده ى 
ديگر را تكفير كننــد، لعن كنند، خود را 
از آنها برى بدانند. اين چيزى اســت كه 
امروز استعمار ميخواهد؛ براى اينكه ما با 
هم نباشيم. متأسفانه بعضى از دولتهاى 
اســالمى و حكومتهاى اســالمى فريب 
ميخورند؛ آنها هم داخل بازى دشــمن 
ميشوند؛ فريب دشمن را ميخورند، براى 
دشمن كار ميكنند؛ گاهى دانسته، گاهى 

هم ندانسته.
 امروز اتحاد و اتفاق بين مسلمانان، يك 
فريضه ى فورى اســت. ببينيد از جنگ و 
اختالف چه مفاســدى به وجود مى آيد؛ 
ببينيد در دنياى اسالم، تروريسم كور به 
بهانه ى اختالفات مذهبى، چه فجايعى به 
راه مى اندازد؛ ببينيد با اين اختالفاتى كه 
بين ما مسلمانان به وجود آوردند، رژيم 
صهيونيســتى غاصب چه نفس راحتى ميكشــد. هر 
وقتى كشورهاى اسالمى و ملتهاى اسالمى بخواهند 
به هم نزديك شــوند، يك توطئه اى درست ميكنند، 

بسم اللّ الّرحمن الّرحيم 

متـن کـامل بیـانات

اگر با قرآن آشنا شويم، 
با معارف قرآن انس پيدا 

كنيم و فاصله ى خودمان را 
با آن چيزى كه قرآن براى 
ما خواسته است، بسنجيم، 
حركت ما سريع تر خواهد 

بود.
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متن کامل بیانات
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يك حادثه اى به وجود مى آورند. اينها بايد چشم ما را 
باز كند، اينها بايد ملتهاى مسلمان را بيدار كند، اينها 
بايد چهره ى رؤســا و حاكمان بااخالص را از حاكمان 
دست نشانده ى دشــمنان ممتاز كند. اينجا صحنه ى 

امتحان است.
 امروز هر حنجره اى كه به وحدت دنياى اسالم دعوت 
كند، حنجره ى الهى اســت، ناطق من الّل اســت. هر 
حنجره اى و زبانــى كه ملتهاى مســلمان را، مذاهب 

اســالمى را، طوايف گوناگون اســالمى را به دشمنى 
با يكديگر تحريــك كند و عصبيتهــا را عليه يكديگر 
تحريك كند، ناطق من الشــيطان است. »من اصغى 
الى ناطق فقد عبده فــان كان الّناطق عن الّل فقد عبد 
الّل و ان كان الّناطق ينطق عن لســان ابليس فقد عبد 
ابليس«.)۲( آنهائى كه از زبــان ابليس حرف ميزنند، 
خودشان و مســتمعين خودشــان را به طرف جهنم 
ميبرند؛ خودشان را هم دچار هالكت ميكنند. »أ لم تر 

الى الّذين بّدلوا نعمت الّل كفرا و احلّوا قومهم دار البوار. 
جهّنم يصلونها و بئس القــرار«؛)۳( »يقدم قومه يوم 

القيامة فأوردهم الّنار«،)۴( كه درباره ى فرعون است.
 كسانى كه امروز دنياى اسالم را از اتحاد و يكپارچگى 
دور ميكننــد - در حالى كه احتياج بــه يكپارچگى، 
امروز بيشتر از هميشه اســت - اينها به نفع شياطين 
كار ميكننــد، به نفــع ابليس ها كار ميكننــد. امروز 
مى بينيد دنياى غرب، دستگاه استعمار، گردانندگان 
كمپانى هاى نفتى و تجارى بزرگ دنيــا، اين كارتلها 
و تراســتها، همه دارند پول خرج ميكنند، نقشه ريزى 
ميكنند براى اسالم ستيزى. قرآن را آتش ميزنند، نام 
مبارك پيغمبر را مورد اهانت قرار ميدهند، كاريكاتور 
درست ميكنند، كتاب مينويسند، در پايتختهاى بزرگ 
اروپا عليه مسلمانها هيجانات قومى درست ميكنند - 
مى بينيد ديگر؛ اينها چيزهاى روشن و واضحى است 
- اينها معنايش چيست؟ معنايش اسالم ستيزى است.

 امروز دشمنان غربى، عليه اسالم و مسلمانان، شمشير 
را از رو بسته اند. خب، اينجا تكليف مسلمانها چيست؟ 
مســلمانها بايد به عناصر قدرت خودشــان برگردند؛ 
مسلمانها بايد در دروِن خودشان عوامل اقتدار و توانائى 
را روزبه روز افزايش دهند. يكــى از مهمترين عوامل 
اقتدار، همين اتحاد و اتفاق اســت. اين براى ما درس 

است، براى ملتهاى مسلمان درس است.
 اين جمعيتى كه اينجا جمع شده ايد و اين مسابقاتى 
كه راه انداخته ايد، يك نمونه اى، يك نمودار كوچكى 
از اتحاد مسلمانها اســت؛ اينها را قدر بدانيد. اين دور 
هم نشســتن و اين انس با يكديگر و اين ايجاد تفاهم 
را بايــد قدر دانســت. مى بينيد همه عاشــق قرآنيد، 
همه دلبسته ى قرآنيد، همه دلبسته ى وجود مبارك 
خاتم االنبيائيد، همه كسانى هستيد كه دوست داريد 
با قرآن زندگى كنيد و دوست داريد در قيامت با قرآن 
محشور شويد؛ اين وجه اشتراك كوچكى نيست، اين 
وجه اشتراك بزرگى است؛ اين بيشتر از همه ى وجوه 

اختالف است.
 اينها نصايح قرآنى ما اســت. اميدواريم ان شــاءالّل از 
قرآن درس بگيريم، از قرآن اســتفاده كنيم، به نصايح 
قرآن گوش فرا دهيم. ان شــاءالّل خداى متعال ملت 
ايران را پيروز كند؛ درجات شــهداى عزيــز را عالى 
كند؛ روح مطهر امام بزرگوار ما را با پيغمبر محشــور 
كند و ان شاءالّل روزبه روز امت اســالمى را متحدتر و 

يكپارچه تر و قوى تر قرار دهد.
والّسالم علیکم و رحمةاهلّل 

1( آل عمران: 1۰3
2( بحاراالنوار، ج 2، ص ۹4

3( ابراهیم: 2۸ و 2۹
4( هود: ۹۸

دنياى غرب، دستگاه 
استعمار، گردانندگان 

كمپانى هاى نفتى و تجارى 
بزرگ دنيا، اين كارتلها و 
تراستها، همه دارند پول 
خرج ميكنند، نقشه ريزى 
ميكنند براى اسالم ستيزى.

ــی ــره اله ــلمانان   حنج ــدار مس ــل اقت ــتیزی  عوام ــی   اسالم س ــات مذهب ــالمی  اختالف ــت اس ــاد ام ــرآن اتح ــت ق حاکمی مفاهیمی که در  
بیانات رهرب انقالب 

مطرح شده اند:

دیدار رشکت کنندگان در مسابقات بین املللی قرآن کریم
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