وحدت؛ نماد عزت و عظمت
سرمقاله

به گواهی تاریخ ،وجود مقدس نبی مکرم اسالم ،آن اسوه خوبیها و پاکیها ،رفتار و
گفتارش با تأسی به قرآن مجید ،دعوت به وحدت و پرهیز از تفرقه و خودمحوری بود.
امروز و در استمرار آن حرکت الهی امت اسالمی بر خود میبالد که رهرو آن پیامبر
رحمت میباشد و نیک میداند که رمز و راز سعادت مسلمانان در گرو رفتار و کردار
پیامبرانه است؛ خوب میداند تفرقه و اختالف در صفوف مسلمانان باعث نابودی مسلمانان
خواهد شد .آگاه است که دشمنان قسم خوردهی اسالم و نظام اسالمی از راه دامن زدن
به اختالفات قصد برافروختن آتش در خیمه و اردوگاه مسلمانان را دارند ،به همین جهت
است که رهبر معظم انقالب اسالمی مسئله وحدت و اتحاد مسلمانان را در اقصی نقاط
عالم ،مهمترین مسئله جهان اسالم دانسته و معتقدند که آحاد مسلمانان با هر نوع مذهب و
سلیقه باید دست در دست هم دهند و با تکیه بر مشترکات ،تداوم بخش سیره نبوی باشند.
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با تکیه بر مشترکات بود که بسیاری از مسلمانان در کشورهای اسالمی بیداری اسالمی را
رقم زدند و ملتهای مسلمان دنیا توانستند در برابر زورمداران و حاکمان جور ندای آزادی
را سر دهند ،آری اعتصام به حبل اهلل و تأسی به سنت و سیره نبوی ،دستور صریح اسالم

است که میطلبد در این شرایط حساس همه مسلمانان نسبت به آن اهتمام ورزیده و با
اتحاد و انسجام خود در برابر هر صدای اختالفافکن مقابله و ایستادگی نمایند .شکوه
انسجام و استقامت را در برابر ترفندهای دشمنان در پیروزی انقالب اسالمی نظارهگر
بودیم .حضور با شکوه و حماسی مردم بصیر و آگاه ایران در راهپیمایی جشن پیروزی
انقالب در  22بهمنماه امسال که پس از یک دوره جنگ روانی فشرده و فشار اقتصادی
ناشی از تحریم توسط دشمنان رقم خورده بود ،جلوهای از این ایستادگی و مقاومت
ستودنی بود .به برکت همین استقامت و اتحاد بود که انقالب اسالمی ایران علیرغم همه
توطئهها و ترفندهای بیگانگان توانست به ثمر بنشیند و امروز بعد از سی و پنج سال از
وقوع آن انفجار نور در ظلمتکده بیهویتی ،چراغ نور مسیر بیداری آحاد مسلمانان در
ين قَالُوا َرب ُّ َنا اهللُ ث َُّم ْاس َتقَا ُموا
سراسر جهان میباشد .آری قرآن به ما میآموزد که «إ َِّن الَّ ِذ َ
ون»؛ (فصلت،
َت َت َن َّز ُل َع َل ْي ِه ُم الْ َم َلئِ َك ُة َأ َّل َتخَ ا ُفوا َو َل َت ْح َزنُوا َو َأ ْب ِش ُروا بِالْ َجن َِّة الَّ ِتي ُك ْن ُت ْم ُتو َع ُد َ
 )30به یقین کسانی که گفتند پروردگار ما خداوند یگانه است سپس استقامت کردند،
فرشتگان بر آنان نازل می شوند که نترسید و غمگین مباشید و بشارت باد بر شما به آن
بهشتی که به شما وعده داده شده است.
و در آیه دیگر میفرمایدَ « :ف ِل َذلِ َ
ك َفا ْد ُع َو ْاس َت ِق ْم َك َما ُأ ِم ْر َت »...؛ (شوری )15 ،و به
پیامبر بزرگوارش فرمود :پس به همین خاطر تو (نیز آنان را به سوی این آیین واحد الهی)
دعوت کن و آنچنان که مأمور شدهای استقامت نما.

باری امروز آحاد مسلمانان موظفند این سفارش قرآن را آویزه گوش خود قرار دهند
و با ایستادگی و انسجام و یکپارچگی خود بر استمرار بیداری اسالمی قوت بخشند و
زمینه شکلگیری امت اسالمی را فراهم آورند.
سردبیر

