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رهبرانقالبدردیدارشرکتکنندگانکنفرانس وحدتاسالمیتأکیدکردند

است که به دست داعش انجام شد و آمریکاییها
صراحت ًابیانکردهبودندماداعشراایجادکردیم».

فلسطین؛شاخصاصلیاتحادمسلمانان

▪نیاز وحدت اسالمی به فعالیتهایی فراتر از
گردهمایی

ایشان گردهمایی و اجتماعات ساالنه در موضوع
وحدت را کافی ندانستند و افزودند« :در این زمینه
باید بحث ،تبیین ،تشویق ،برنامهریزی و تقسیم
کار دائمی انجام شود و بهعنوان نمونه در همین
قضیه افغانستان ،یکی از را ههــای جلوگیری از
حوادث ،حضور مسئوالن محترم کنونی این کشور
در مراکز و مساجد و یا تشویق برادران اهلسنت
به حضور در اجتماعات مشترک است».

امروزکلمهشیعهوسنّ یدرادبیاتسیاسیآمریکاییهاهم واردشده،درحالیکه آنهابااصلاسالممخالفودشمنهستند
وحدتاسالمییکامراصولیاستنهامرتاکتیکیواین همافزاییمسلمانان موجبمیشود
درارتباطاتباکشورهایغیراسالمینیزبادست ُپر واردتعاملشوند

گروهاندیشه-درخجستهسالروزوالدتباسعادت
پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی(ص) و
حضرت امام جعفر صادق(ع) ،رهبر معظم انقالب
اسالمیدردیدارجمعیازمسئوالننظامومهمانان
شرکتکننده در کنفرانس بینالمللی وحدت
اسالمی،دووظیفهمهمبرایامتاسالمیرا«تبیین
و ترویج جامعیت اسالم در همه شئون زندگی بشر»
و «تقویت اتحاد مسلمانان» خواندند و خاطرنشان
کردند :وحدت اسالمی یک امر اصولی و فریضه
قرآنی است و تحقق هدف واالی ایجاد تمدن نوین
اسالمی بدون اتحاد شیعه و سنّی ممکن نیست.
به گــزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام معظم
رهبری ،حضرت آیتا...خامنهای با تبریک این دو
میالد مسعود به ملت ایران و به همه امت اسالمی و
آزادگانجهان،والدتحضرتختمیمرتبت(ص)
را حادثهای بسیار عظیم و سرآغاز دورهای جدید از
تفضالت الهی در زندگی بشر خواندند و افزودند:
«خداوندباابالغبرنامهکاملسعادتبشربهپیامبر،
او را مأمور به اجرا و مطالبه این برنامه از پیروان خود
کرد؛ بنابراین مؤمنین در هر دورهای از زمان باید
وظایفخودرابشناسندوبهآنعملکنند».

ایــشــان« ،ادای حــق جامعیت اس ــام» و «اتحاد
مسلمین» را دو مورد از مهمترین وظایف امروز امت
اسالمی دانستند و در تبیین مــورد اول گفتند:
«قدرتهای سیاسی و مادی از گذشته اصرار دارند
که اسالم را نه یک دین جامع و دارای برنامه برای
همه شئون زندگی بشر ،بلکه منحصر در عمل
فردی و عقیده قلبی معرفی و با تئوریزه کردن آن از
زبان نویسندگان و روشنفکران ،اینگونه القا کنند
که اسالم در مسائل مهمی مانند «تمدنسازی و
مدیریت جامعه»« ،اقتصاد و تقسیم قدرت و ثروت»،
«جنگوصلح»«،سیاستداخلیوخارجی»«،اقامه
عدل و مقابله با ظلم و اشرار» نه مرجع فکری است و
نه راهنمای عملی ».رهبر انقالب با تأکید بر اینکه
متون اسالمی صریح ًا چنین برداشتی از اسالم
را نفی میکند ،ادای حق اسالم را در گرو تبیین و

▪گناه بزرگ عادیسازی روابط برخی دولتها
بارژیمصهیونیستی

ایــشــان ،اق ــدام بعضی دول ـتهــای منطقه بــرای
عادیسازی روابــط با رژیــم غاصب صهیونیستی
را گناه و خطایی بزرگ خواندند و افزودند« :این
دولتهابایدازاینحرکتوراهضدوحدتاسالمی
برگردندوخطایبزرگخودراجبرانکنند».
عکس هاleader.ir :

▪ادای حــق اســـام در گــرو تــرویــج و تبیین
حقیقتآن

▪ شاخصاصلیاتحادمسلمانان

حضرت آیتا...خامنهای تأمین هدف مهم ایجاد
تمدن نوین اسالمی را جز با اتحاد شیعه و سنّی
ممکن ندانستند و گفتند« :شاخص اصلی برای
اتحادمسلمانانقضیهفلسطیناستوهرچهجدیت
بیشتری برای احیای حقوق فلسطینیان به خرج
دادهشود،اتحاداسالمیتقویتمیشود».

ترویجاینواقعیتمهمبرشمردندوافزودند:عرصه
فعالیتودخالتاسالم،همهگسترهوشئونزندگی
بشرازاعماققلبومسائلعبادیتامسائلسیاسی،
اقتصادی ،اجتماعی ،امنیتی و بینالمللی است و
بیناتوآیات
کسیکهاینمعناراانکارکند،قطع ًابه ّ
متعددقرآنکریمتوجهنکردهاست.
▪وظیفهسنگینعلماوروشنفکرانمسلمان

حضرت آیتا...خامنهای تأکید اسالم به مسائل
اجتماعیووظیفهمهمتمدنسازیرانشاندهنده
اهتمام آن به حاکمیت دانستند و گفتند« :مطالبه
نظم اجتماعی در اســام بــدون توجه به مسئله
حاکمیتوتعیینامامممکننیستودرقرآننیزاز
پیامبران بهعنوان امام یعنی رهبران و فرماندهان
جامعهیادشدهاست».ایشانتبیینجامعیتاسالم

درهمهشئونراوظیفهعلما،روشنفکران،محققان
و استادان جهان اسالم خواندند و افزودند« :البته
جمهوریاسالمیدراینزمینهوظیفهسنگینتری
برعهده دارد و مسئوالن کشور ،به ویژه مسئوالن
فرهنگی باید به وظیفه خود عمل کنند ».رهبر
انقالب در بخش دیگری از سخنانشان با تأکید
بر مسئله مهم «اتحاد مسلمین» ،از چند چهره
پرتالش در عرصه اتحاد اسالمی همچون مرحوم
آقای تسخیری ،مرحوم آقای واعــظزاده ،شهید
شیخ محمد رمضان البوطی ،شهید سیدمحمد
باقر حکیم ،مرحوم شیخ احمد ال ّزین و مرحوم شیخ
سعیدشعبانتجلیلکردند.
▪اتحادمسلمانان؛فریضهقطعیودستورقرآنی

ایشاناتحادمسلمانانرافریضهایقطعیودستور

قرآنی خواندند و افزودند« :وحدت اسالمی یک امر
مخصوص شرایط
اصولی است نه امر تاکتیکی و
ِ
خاصواینهمافزاییموجبقویشدنمسلمانان
میشود تا در ارتباطات با کشورهای غیر اسالمی
نیز با دست ُپر وارد تعامل شوند ».حضرت آیتا...
خامنهای،علتتأکیدهایمکرربرمسئلهوحدترا
فاصلهزیادبینمذاهبوتالشهایجدیدشمنان
برایافزایشفاصلههاخواندندوگفتند«:امروزکلمه
شیعهوسنّیدرادبیاتسیاسیآمریکاییهاهموارد
شدهدرحالیکهآنهابااصلاسالممخالفودشمن
هستند».رهبرانقالببااشارهبهتالشهایآمریکا
و عوامل دستآموز آن برای ایجاد فتنه در هر جای
دنیای اسالمی ،خاطرنشان کردند« :انفجارهای
تأسفبار و گریهآور اخیر در مساجد افغانستان علیه
مردم مسلمان و نمازگزار از جمله همین حوادث

▪لزوم تدوین «پیوست عدالت» برای تصمیمات
ومقرراتحکومتی

رهبر انقالب در بخش پایانی سخنانشان خطاب
به ملت ایران ،پیروی از پیامبر عظیمالشأن اسالم
رادرگروتبعیتوالگوقراردادنآنحضرت،بهویژه
در سه موضوع «صبر»« ،عدل» و «اخالق» دانستند
و گفتند« :صبر یعنی پایداری و مقاومت در مقابل
گناهوسستیدرانجاموظیفه،وهمچنینمقاومت
درمقابلدشمنومصائبگوناگون».ایشانباتأکید
براینکهامروزبیشازهرچیزبهپایدارینیازداریم،
خطاببهمسئوالنافزودند«:باپایداریومقاومت،
و تحمل فشارها و مشکالت ،راه را ادامه دهید و
متوقفنشوید».حضرتآیتا...خامنهای،عدلرا
مهمترینهدفمیانیبعثتپیامبرانبرشمردندو
افزودند«:قرآنکریمحتیعدالترادربارهدشمنان
الزممیداند».ایشانخاطرنشانکردند«:درمقوله
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عدالتنیزمسئوالنمخاطباولهستند.درهمه
تصمیماتومقرراتبایدمسئلهعدالتموردتوجه
باشد و در مواردی که الزم است ،پیوست عدالت
برای تدوین و اجــرای آنها درنظر گرفته شود».
رهبرانقالبباتأکیدبررفتارعادالنهدرهمهشئون
و محدود نکردن آن به تقسیم امــوال و ثروتها،
بهعنواننمونهبهفضایمجازیاشارهوخاطرنشان
کردند« :گاهی در فضای مجازی با خالفگویی،
تهمت و قول به غیر علم ،برخالف عدالت رفتار
میشودکههمافرادیکهبااینفضاسروکاردارند
وهمکسانیکهمسئولیتآنرادراختیاردارندباید
مراقبت کنند ».ایشان افزودند« :باید یاد بگیریم
عادالنه رفتار کنیم و حتی در موقعیتی که حرف
کسی را قبول نداریم ،مخالفت خود را با تهمت،
دروغواهانتآلودهنکنیم».
▪ضرورت پیروی از «اخالق نبوی»

«پیروی از اخالق نبوی» آخرین نکتهای بود که
رهبر انقالب به آن اشاره کردند و گفتند« :اخالق
اسالمی یعنی تــواضــع ،گذشت ،سهلگیری
در مسائل شخصی ،احسان ،و پرهیز از دروغ،
تهمت و سوءظن به مؤمنین باید بهعنوان یک
دستورالعمل دائمی مــورد توجه قــرار داشته
باشد ».حضرت آیتا...خامنهای تأکید کردند:
«اینکه ما ادعا میکنیم مسلمان و جمهوری
اسالمی هستیم ،باید با اقدام همراه باشد و در
عمل پیرو پیامبر عظیمالشأن باشیم».
پیشازبیاناترهبرانقالباسالمی،رئیسجمهور
طیسخنانی،وجودپیامبراکرم(ص)رابزرگترین
نعمت و قله تحول برای بشریت خواند و گفت :امام
تحولخوا ِه ما نیز ،به تبعیت از رسولاکرم(ص)
و با توکل به خــدا و اتکای به مــردم ،قیام کــرد و
امروز نیز سند گام دوم انقالب ،راهنمای تحول
در همه بخشهای کشور و پاسخ به نیاز مردم
اســت .حجتاالسالم والمسلمین رئیسی در
بخشدیگریازسخنانخود،مسئلهکروناوتأمین
کاالهای اساسی را دو دغدغه اصلی در آغاز کار
دولــت برشمرد و گفت :امــروز با واکسیناسیون
گسترده گام بزرگی در صیانت از سالمت مردم
برداشته و با تأمین کاالهای اساسی ،نگرانیها
در این زمینه رفع شده است .وی سیاست خارجی
کشور را تعامل گسترده با دنیا بهویژه همسایگان
بیان کرد و با تأکید بر اینکه اقتصاد کشور را به
مذاکرهومانندآنگرهنمیزنیم،گفت:مابهآنچه
تعهدکردیم،پایبندهستیم؛اماآمریکاواروپاییها
دچاربحراندرتصمیمگیریهستند.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ
ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

140041428

