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ف نشوید
ّ

ف نشویدمتوق
ّ

متوق

داعش، دست آموز آمریکاستداعش، دست آموز آمریکاست

یکی از هدفهای نظام جمهوری اســـامی که ما تعریف کردیم، عبارت اســـت از ایجاد تمّدن 
نوین اسامی؛ یعنی یکی از اهداف نظام جمهوری اسامی و اهداف انقاب اسامی، ایجاد 
تمّدن نوین اسامی است: تمّدن اســـامی با نگاه به ظرفّیتهای امروز و حقایق و واقعّیات 
امروز. این کار جز با اّتحاد شیعه و سّنی امکان پذیر نیست؛ این را تنها یک کشور و یک فرقه 

نمیتواند انجام بدهد؛ برای این بایستی همه با هم همکاری کنند. 

 حضرت آیت هللا خامنه ای معنای
 صبر برای مسئوالن نظام را تبیین کردند:

 رهبر انقاب با اشاره به 
حوادث تأسف آور افغانستان در روزهای اخیر:

       وحدت، امر اصولی نه تاکتیکی
»وحدت و اّتحاد مســـلمانها یک امر تاکتیکی نیســـت که حاال بعضی خیال کنند به 
خاطر شرایط خاّصی ما بایستی با همدیگر مّتحد باشیم؛ نه، یک امر اصولی است.« 
 ۱۴۰۰/۰۸/۰۲این بخـــش از بیانات رهبر معظم انقاب اســـامی در دیـــدار میهمانان 

کنفرانس وحدت اســـامى  و جمعی از مســـئوالن نظام به روشـــنی ُعمق و اهمیت 
مسئله ی »وحدت اسامی« را نشـــان می دهد. موضوعی که با تحقق آن »مسلمانها 
هم افزاییـــی میکنند و همـــه قـــوی میشـــوند.«  ۱۴۰۰/۰۸/۰۲اما نقطـــه ی مقابل این 
»قدرت مندی مسلمانان« ضعف فعلی جهان اسام است که ناشی از اختاف و تفرقه 
است: »امروز پیکر دنیای اسام زخم خورده است؛ امروز دشمنان اسام توانسته اند 
َشل کنند، آنها را مشغول به خود 

َ
با ایجاد جنگ و ِخاف در بین خود مسلمین، آنها را ف

کنند و دشمنان آنها را در حاشیه ی امن نگه  دارند.... در یک  چنین شرایطی اّتحاد اّمت 
اسامی اوجب واجبات است؛ باید ُدور هم جمع بشویم.« ۱۳۹۶/۰۹/۰۲

در چنین وضعیتی اســـت که وحدت بـــه مهم ترین اولویت جهان اســـام تبدیل 
می شود: »به نظر ما مهم ترین آمادگی امروز، عبارت است از اّتحاد بین مسلمین.« 

 ۱۳۹۵/۰۹/۲۷

       بلندگوی دشمن
در چنین چهارچوبی اغمـــاض از اختافات در پرتو توجه به اشـــتراکات وظیفه ی 
عموم مسلمین می شود: »برحذر باشند مسلمانها از ایجاد اختاف؛ فرقی نمیکند، 
همه ی ِفَرق، شیعه و ســـّنی ندارد. همه ی ِفَرق اسامی باید ســـعی کنند در اینکه 
اختافات فکری خودشان را در زیر مشترکات فراوانی که وجود دارد، مورد اغماض 
قرار بدهند.«  ۱۳۹۵/۰۹/۲۷واقعیت این اســـت که »امروز، هم در بین اهل ســـّنت، 
هم در بین شیعه، دستهاییی در کار است برای اینکه اینها را از هم جدا کند؛ همه ی 
این دستها هم اگر جستجو کردید، میرسد به مراکز جاسوسی و اّطاعاتی دشمنان 
اسام؛ نه دشمنان ایران، نه دشمنان شـــیعه فقط؛ دشمنان اسام. آن تشّیعی که 
ارتباط به ام آی شش انگلیس داشته باشد، آن تســـّننی که مزدور سی آی ای آمریکا 
باشد، نه آن شـــیعه است، نه آن سّنی اســـت؛ هر دو ضّد اســـامند.«  ۱۳۹۳/۱۰/۱۹و 
همگان باید بدانند: »هر حنجره ای کـــه در جهت اختاف حـــرف بزند، بلندگوی 
دشمن است؛ چه خودش بداند، چه نداند. مراقب باشـــیم حنجره ی ما بلندگوی 

دشمنان اسام و قرآن نشود.« ۱۳۹۴/۰۳/۰۲

       آرزوی بزرگ اسالم
 چنانچه مسلمانان با درک شرایط تاریخی خود نسبت به طرح و توطئه ی دشمن آگاهی 
و بصیرت یابند و حقیقتا اتحاد اسامی ار محقق کنند آنگاه: »بخش اعظم توطئه و 
تدبیر بدخواهان را خنثی خواهد کرد و نقشه های شوم آنان را برای سیطره ی روزافزون 
بر امت اسامی عقیم خواهد ساخت.«  ۱۳۸۸/۰۹/۰۵و مسیر عملی شدن »امت واحده« 
هموار می گردد: »تشـــکیل امت واحده ییی که ناصیه ی عبودیت بر درگاه ربوبیت و 
وحدانیت می ساید، همان آرزوی بزرگ اسام است و همان است که در سایه ی آن، نیل 

به همه ی کماالت فردی و جمعی مسلمین میسر می گردد.«۱۳۷۰/۰۳/۲۶

صبر یعنی پایداری؛ در مقابل میل به گناه، انسان پایداری کند؛ در مقابل بی حالی و بیکاری و تنبلی به 
انجام وظیفه، در مقابل دشمن، در مقابل مصائب گوناگون، ]انسان[ خودش را حفظ کند، پایداری 
کند... ما امروز بیش از همه چیز احتیاج داریم به پایداری. ]شما[ مســئولین کشور در همه ی رده ها، 
آنچه از همه چیز برایتان مهم تر است صبر است. بایســتی پایداری کنید، مقاومت کنید، فشارها را 
ف نباید بشوید. الزمه ی صبر و پایداری 

ّ
تحّمل کنید، مشکات را تحّمل کنید و راه را ادامه بدهید؛ متوق

ف پیدا کند.
ّ

ف نشویم؛ حرکت نباید توق
ّ

برای من و شما که مسئولیم در این کشور، این است که متوق

دســت آموزهای آمریکا در هر جای دنیای اســام کــه بتوانند، فتنه ایجــاد میکنند. نزدیک ترین 
نمونه اش همین حوادث تأّسف بار و گریه آور افغانستان در این دو جمعه ی گذشته است که مسجد 
مردِم مســلمان و در حال نماز را منفجر کردند؛ چه کســی منفجر میکند؟ داعش؛ داعش کیست؟ 
داعش همان مجموعه ای است که آمریکایـی هاـ ـ همین گروه دموکرات آمریکا ]که االن در قدرتند[ 
ــ صریحًا گفتند که این را ما به وجود آورده ایم... یکی از راه های جلوگیری از این حوادث این اســت 
که مسئوالن محترِم کنونی افغانستان، خودشان در این مراکز و مساجد حضور پیدا کنند، در نمازها 

حضور پیدا کنند، یا برادران اهل تسّنن را تشویق کنند که در این مراکز حضور پیدا کنند.

اسالمی«  نویـن  »تمدن 
بـدون اتحـــاد شیعـــه و 
نمی شـود محقـق  سنـی 

نگاهی به موضوع »وحدت اسامی« و ضرورت و تأکید رهبر انقالب بر جامعه سازی، تمدن سازی و ادای حِق جامعیت اسالم:
ثمرات آن در بیانات رهبر انقاب

#عدالت#خصال_پیغمبر_ص#فلسطین#تمدن_نوین_اسالمی#وحدت_اسالمی#جامعّیت_اسالمپیغمبر_اکرم_ص #اخالق#صبر

ام  وال�ظ �ظ�ظ معی ا�ظ مس�ئ س وحد�ت اسالمی  و �ج را�ظ �ظ �ظ ک�ظ ما�ظ ا� م�ی �ت د� د�ی ا�ظ �ی ام �ج وال�ظ �ظ�ظ معی ا�ظ مس�ئ س وحد�ت اسالمی  و �ج را�ظ �ظ �ظ ک�ظ ما�ظ ا� م�ی �ت د� د�ی ا�ظ �ی �ج

   والدت رسول خدا�؛ حادثه  ای عظیم
  وظیفه ی پیروان پیامبر؛ فهم و عمل به رسالت دینی خود، در هر دوره تاریخی



موا ِبالَعدل. عدالت، اساس کار حیات طّیبه ی انسانی است. شما برای تعجیل فرج امام زمان )ارواحنا فداه( هم که دعا میکنید، میگویید ایشان بیایند 
ُ

ن َتحک
َ
مُتم َبیَن الّناِس ا

َ
در قرآن کریم ]آمده[: َو ِاذا َحک

که عدالت را برقرار کنند.  ۱۳۹۸/۰۴/۰۵عدل یعنی هر چیزی در جای خود قرار گرفتن. معنای لغوی عدل هم یعنی میانه. اعتدال هم که می گویند، از این واژه است؛ یعنی در جای خود، بدون افراط و بدون 
تفریط؛ بدون چپ روی و بدون راست روی. این هم که می گویند عدل یعنی قرار دادن هر چیزی در جای خود، به خاطر همین است. یعنی وقتی هر چیز در جای خود قرار گرفت، همان تعادلی که در نظام 
طبیعت بر مبنای عدل و حق آفریده شده، به وجود می آید. در رفتار انسان، عدل الزم است. برای حکمران، عدل الزم است. در موضعگیری، عدل الزم است. در اظهار محبت و نفرت، عدل الزم است. قرآن 

 تعدلوا«؛ دشمنی با کسی موجب نشود که شما درباره ی او از عدالت کناره بگیرید و عدالت را رعایت نکنید؛ »اعدلوا هو اقرب للّتقوی«.۱۳۸۳/۰۸/۲۰ 
ّ

فرموده است: »و ال یجرمّنکم شنئان قوم علی اال

مرحوم آقـای تسـخیری کـه یکـی از ُپرتاش تریـن عناصـر مـا در این زمینـه بـود... پیـش از ایشـان مرحـوم آقای 
آشـیخ محّمد واعظ زاده... از سـوریه، شـهید بزرگوار شـیخ محّمد رمضان البوطی که شـهید عالی قدری اسـت و 
خیلی تاش کرد؛ یکـی از آن علمـای بـزرگ تقریبِی دنیای اسـام مرحوم شـیخ محّمـد رمضان البوطـی )رضوان  
هللا  علیه( بـود. شـهید سـّیدمحّمدباقر حکیم که ایشـان هـم جزو عناصـر مهـّم تقریبی بودنـد... در لبنـان هم، 
مرحوم شـیخ احمـد الّزین کـه اخیـرًا از دنیا رفتنـد، جـزو علمـای تقریبی بـود... و پیـش از ایشـان ]هـم[ مرحوم 

شـیخ سـعید شـعبان از لبنان که ایشـان هم جزو دوسـتان خـوب ما بـود. رحمت 
خدا بـر ایشـان باد کـه جـزو کسـانی بودند کـه بـه معنـای واقعـی کلمـه معتقد به 

اّتحـاد مسـلمین و معتقد بـه تقریب بیـن مسـلمانها بودند.

    والدت پیغمبــر اکــرم بشــارتی اســت بــرای آغــاز یــک دوره ی 
تــازه ای از اراده ی الهــی و تفّضــات الهــی بــر بشــرّیت.

ــت را  ــن جامعّی ــّق ای ــد ح ــت و بای ــی اس ــن جامع ــام دی     اس
اداء کــرد.

     حّتی با دشمن هم بایستی با عدالت رفتار بکنید.

ــت  ــن اس ــه ی اّول ای ــام«، در درج ــت اس ــق جامعی     »اداء ح
کــه: تــاش کنیــم نظــر اســام را دربــاره ی خــودش تبییــن کنیــم.
    اســامی کــه قــرآن معّیــن میکنــد و معّرفــی میکنــد، 
اســامی اســت کــه در تمــام شــئون زندگــی دخالــت دارد، رأی و 

دارد. نظــر 

ــه آن  ــز ب ــه چی ــش از هم ــروز بی ــا ام ــداری و م ــی پای ــر یعن     صب
ــم. ــاج داری احتی

    مــا اّدعــا میکنیــم مســلمانیم، اّدعــا میکنیــم جمهــوری 
اســامی هســتیم امــا بــا اّدعــا مســائل تمــام نمیشــود؛ بایــد 

واقعــًا اســامی باشــیم، بایــد پیــرو پیغمبــر باشــیم.

بـه ارواح طّیبـه ی شـهیدان راه اسـام و راه مکتـب نبـوی و بـه روح مطّهـر امـام بزرگوارمـان درود میفرسـتم و از خـدای متعـال، رضـوان و رحمـت خـودش را 
بـرای همـه ی  آنهـا مسـئلت میکنیـم. 

اساِس حیات طّیبه انسانیاساِس حیات طّیبه انسانی

اگر »پیرو پیغمبر« هستیم، اگر »پیرو پیغمبر« هستیم، 
از او »تبعیت« کنیماز او »تبعیت« کنیم

چهره های برجسته تقریب اسالمیچهره های برجسته تقریب اسالمی

حضرت آیت هللا خامنه ای پیش از این درباره مسئله ی »عدالت« و معنای قرآنی آن سخن گفته بودند: 

رهبر انقاب در بخشی از بیانات خود چند چهره برجسته اتحاد 
اسامی را معرفی کردند: 

اصراری وجود داشته است و داردـ ـ که عمدتًا  هم این اصرار از سوی قدرتهای سیاسی ماّدی اســـتـ ـ بر اینکه اسام را در عمل فردی و عقیده ی قلبی منحصر کنند... از نظر این گرایِش باطنًا سیاسی 
و ظاهرًا فکری، عرصه های مهّم زندگی و مناسبات اجتماعی از دخالت اسام باید خارج بشود... »اداء حق«، در درجه ی اّول این است: تاش کنیم نظر اسام را درباره ی خودش که به کدام عرصه از 

عرصه های زندگی اهتمام می ورزد، در آنها نظر دارد، اقدام دارد، تبیین کنیم، ترویج کنیم، بیان کنیم؛ اّول قدم این است، بعد هم سعی کنیم ]این مطلب[ تحّقق پیدا کند.

امروز از همیشـــه بیشـــتر و بهتـــر خودمان را پیـــرو پیغمبـــر میدانیم. خب 
پیروی یعنی در پـی او روان شـــدن، در پـی او حرکت کـــردن... قرآن هم این را 
 ِلَمن کاَن َیرُجوا هللَا َو 

ٌ
سَوٌة  َحَســـَنة

ُ
م فی َرسوِل هللِا ا

ُ
ک

َ
َقد کاَن ل

َ
از ما خواســـته: ل

الَیوَم األِخر؛ اســـوه یعنی الگو؛ خب ما بایســـتی دنبال این الگو حرکت کنیم و 
خصوصّیاتی که او در عمل داشت، آن خصوصّیات را در عملمان ایجاد کنیم؛ 

در خصوصّیاتی که در اخاق داشت، از او تبعّیت کنیم .

غلبه بر توطئه »اسالِم فردی«غلبه بر توطئه »اسالِم فردی«

رهبر انقاب مسئله »اداء حقِّ جامعّیت اسام« را مســئولیت مهم مسلمانان دانستند:

ظص�ی�ت �
�ش �ت �ت و �وا�ی �ی

آ
ا

نکات مهم و ضروری در بحث وحدت مسلمین:نکات مهم و ضروری در بحث وحدت مسلمین:
اتحاد، فریضه و دستور قطعِی قرآنی نه امر اخاقی 

مسأله فلسطین، شاخص اصلی در اتحاد مسلمین

فاصله  ی زیاد شیعه و سنی و تاش جدی دشمن برای اختاف افکنیوحدت، امری اصولی نه تاکتیکی

ایجاد تمّدن نوین اسامی، در گرو اتحاد شیعه و سنیضرورِت تبیین، برنامه ریزی و تقسیم کار برای تحقِق وحدت 


