
چکيده
بر اثر پريوزي انقالب اسالمي ايران، فروپايش ابرقدرت رشق و موج بيداري اسالمي در 

کشورهاي عريب، گرايش به فرهنگ و انديشة اسالمي در جهان غرب نيز فراگري شده و 

تفکر سيايس و اجتامعي اسالم، بسياري از انديشمندان و مردم آمريکا و اروپا را جذب 

خود کرده اســت. در چنني رشايطي، غرب براي پيشگريي از نفوذ اسالم در جامعة خود 

و در راستاي کاسنت از قدرت روزافزون کشورهاي اسالمي، به ايجاد تفرقه در ميان 

مسلامنان و تأسيس فرقه هاي افراطي چون: وهابيت، طالبان، القاعده، سلفي ها و ... کرده 

است.

در چنني موقعيتي، حفظ وحدت و هم گرايي ميان پريوان مذاهب اســالمي، مهم ترين 

وظيفة همة مســلامنان است. اين نوشتار، ضمن توصيف وضعيت جهان کنوين، ديدگاه هاي 

مقام معظم رهربي را در خصوص رضورت وحدت و همديل ميان همة مذاهب اســالمي، 

در ده محور اصيل بازگو کرده است.

واژگان کليدی: مقام معظم رهربي، وحدت و همديل، مذاهب اسالمي، تفرقه.

وحدت و يکدلی مسلمانان 
در نگاه 

عبدالرحیم اباذریمقام معظم رهبری)دام ظّله(
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اوضاع و شرایط جهانی
جهان امروز با اين گســتره جغرافیايی، به واســطه وســايل ارتباط جمعی مانند: ماهواره، 
اينترنــت و غیــره، به يک دهکده کوچک تبديل شــده و کشــورهای اســامی در يکی از 
محله های آن واقع شــده اند و اين حقیقتي غیر قابل انکار اســت. به جرئت می توان گفت که 
انتقــال اخبار و اطاعــات در دنیای امروز، از انتقال آن در يک روســتای کوچک به مراتب 

سريع تر و دقیق تر انجام می گیرد.
پس از پیروزي انقاب اسامی در ايران، موج اسام گرايی، به   ويژه گرايش به فرهنگ و 
تفکر سیاسی شیعی فراگیر و جهانی شده است. در واقع بايد گفت که جوانان مسلمان و حتی 
غیر مســلمان، بدون اين که خود خبر داشته باشــند، از فرهنگ و تفکر شیعی تأثیر پذيرفته اند. 
اين گرايش، به  ويژه در کشور لبنان و سوريه نمود بیشتری دارد. بیداری اسامی در کشورهای 

عربی نیز از جهاتی نشان از اين تأثیرپذيری دارد و نبايد آن را امري کوچک انگاشت.
آن گاه کــه با پیروزی انقاب اســامی، نظام دو قطبی شــرق و غرب از هم گسســت  و 
چند ســال بعد، اردوگاه شــرق به کلی از هم فروپاشــید، دنیای غرب نیــز در موضع انفعالی 
قرار گرفت؛ چنان که هر چه زمان می گذرد، نشــانه های ضعف و اضمحال آن بیشتر آشکار 

می شود.
از سوی ديگر به همان اندازه که اردوگاه غرب در حال فرو ريختن است، نظام و انقاب 
اسامی به سمت شکوفايی و بالندگی بوده و پیوسته در میان ملت ها محبوب مي شود. اين  که 
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نمايندگان شش کشور و شش قدرت آمريکايی و اروپايی 
در ژنــو به مذاکره با ايران تــن می دهند، خود دلیل بر اين 

مدعاست. 
اينــک غرب بــرای پیش گیری از فروپاشــی خود، به 
ترفندهــای گوناگونی پناه می برد کــه از جمله مهم ترين 
آنها، تأســیس و پشتیبانی گروه ها و فرقه های افراطی مثل: 
وهابیت، طالبان، القاعده، سلفی ها و... است که بدين طريق 
دامنه اختاف، آتش درگیری و کشــتار در میان مسلمانان 
را شــعله ور ساخته و امت اســامی را پراکنده و در مقابل 

هم قرار  دهد.
يکــی از مهم ترين اهداف شــوم آنها نفوذ به کشــور 
عــراق و ايجاد اختاف و درگیری و ناامنی در ســرزمین 
علوی و حسینی است. فرقه ساختگی وهابیت که جنايات 
و کشــتار فجیــع در عتبات عالیــات را از دو قرن پیش در 
سابقه خود دارد، اکنون نیز اگر فرصت و قدرت به چنگ 
آورد، همــان جنايت ها را تکرار خواهد کرد؛ چنان که در 

سوريه می کنند.
حــال در چنین موقعیتــی وظیفه مــردم و خواص در 
برابر اين پديده شــوم چیست؟ حفظ وحدت و همگرايی 
در میــان پیــروان مذاهب اســامی به  خصوص بــرادران 
شــیعه و ســنی، مهم ترين وظیفه همه دلســوزان اســام و 
مســلمین اســت. در اين نوشــتار، ديدگاه های مقام معظم 
رهبــری حضــرت آيــت اهلل العظمــی خامنــه ای )مدظله 
 العالــی( دربــاره ايــن موضــوع را بازگويــی و منعکس

کرده ايم:

اینک غرب برای پیش گیری 
از فروپاشی خود، به ترفندهای 
گوناگونــی پناه می برد که از 
جمله مهم ترین آنها، تأسیس 
گروه هــا و فرقه های افراطی 
مثل: وهابیت، طالبان، القاعده، 
و... است که بدین  سلفی ها 
آتش  اختالف،  دامنه  طریق 
درگیری و کشتار در میان 
مسلمانان را شعله ور ساخته و 
امت اسالمی را پراکنده و در 

مقابل هم قرار  دهد.
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1. معنای وحدت اسالمی
مقصود اين نیســت کــه مذاهب، در يک مذهب حل شــوند. برخی بــرای اين که اتحاد 
مســلمین را تحصیل نمايند، مذاهب را نفی می کنند. نفی مذاهب، مشــکلی را حل نمی کند؛ 
اثبات مذاهب مشــکات را حل می کند. همین مذاهبی که هســتند، هر کدام در منطقه ای که 

خودشان امور خودشان را انجام دهند، اما روابط شان را با يکديگر حسنه کنند.1
ما وقتی به وحدت دعوت می کنیم، مقصود ما اين نیســت که فَِرق اســامیـ  اعم از شیعه 
و ســنیـ  يا فَِرقی که داخل تشــیع و تسنن هستند، موظف و مجبورند که از عقیده خود دست 
بردارند و به عقیده ســومی يا به عقیده طرف مقابل گرايش پیدا کنند. اين چیزی است که به 
تحقیق وتفحص و مطالعه هر کســی وابســته است و بینه و بین اهلل تکلیف اوست. بحث ما اين 
نیســت. بحث ما اين اســت که می خواهیم به همه مسلمانانـ  از شیعه و سنیـ  بگويیم و تذکر 
بدهیم که شــما يک نقاط مشــترک و يک نقاط اختاف و افتراق داريد... حرف ما در هفته 
وحدت و به عنوان پیام وحدت اين اســت که مسلمانان بیايند با هم متحد بشوند و با يکديگر 
دشمنی نکنند. محور هم کتاب خدا و سنت نبی اکرم و شريعت اسامی باشد. اين حرف بدی 

نیست. اين حرف حقی است که هر عاقل بی غرض و منصفی، آن را قبول خواهد کرد.2

2. اهمیت وحدت و همدلی
من از قديم اين اعتقاد و تفکر را داشــتم و دارم و آن را يک مســئله استراتژيک می دانم؛ 
يک مســئله تاکتیکی و مصلحتی هم نیســت که حاال بگويیم مصلحت ما ايجاد می کند که با 
مســلمین غیرشیعه ارتباطات داشته باشیم. مسلمانان به تدريج اين اختافات مذهبی و طايفه ای 
را کم کنند و از بین ببرند؛ چون در خدمت دشــمن اســت. ما با اين انگیزه صحیح، مســئله 

وحدت مسلمین را در جمهوری اسامی، يک مسئله اساسی قرار داده ايم.3
دشــمن در مقابل حرکت عظیم اسامی احســاس ضعف می کند؛ لذا به انواع جنگ های 
روانی، تهاجمات گوناگون، ترساندن ملت ها و کشورهای مسلمان از يکديگر و تبلیغات علیه 
يکديگر متوســل می شــود. راه اين است که دنیای اســام وحدت خود را حفظ کند. من بار 
ديگــر برای صدمین بار، هزارمین بار، از زبان ملت ايران خطاب به همه برادران مســلمان در 
اکناف عالم عرض می کنم اتحاد خودتان را حفظ کنید. مبادا بازيچه دست دشمنان مشترکی 

10

13
92

ن  
ستا

  زم
،1

ه  7
مار

، ش
رت

زيا
گ 

هن
فر



بشويد که به عنوان قومیت عرب و عجم، به عنوان مذهب 
شــیعه و ســنی، به عناوين گوناگون ديگر می خواهند بین 

شما اختاف بیاندازند.4
امروز دنیای اســام بیش از همــه به اتحاد و يکدلی و 
تمسک به قرآن نیازمند است. از سويی ظرفیت های جهان 
اسام برای توسعه و عزت و اقتدار، امروز بیش از گذشته 
آشــکار شــده و بازيابی مجــد و عظمت امت اســامی، 
امروز در سراســر جهان اسام، انگیزه و فراست جوانان و 

فرزانگان شده است.5

3. امت اسالمی، قربانی توطئه ها و تفرقه ها
تفرقه و ســتیزه  جويی میان بخش های امت مســلمان، 
بیماری خطرناکی اســت که بايد با همه توان به درمان آن 
پرداخت. دشــمنان ما از ديرباز در اين عرصه نیز به تاش 
گســترده و بی وقفه دســت زده اند و امروزه کــه بیداری 
اســامی، آنان را وحشــت   زده کرده است، تاش خود را 

شدت بخشیده اند.6
سیاســتمداران استعمارگر به خوبی می دانستند که اگر 
هويت يکپارچه جهان اســام شــکل بگیرد، راه بر سیطره 
سیاســی و اقتصادی آن بســته خواهد شد، پس در تاشی 
همه  سويه و بلندمدت، به اختافات در میان مسلمانان دامن 
زدنــد و زير چتر اين سیاســت خبیثانه، از غفلت توده های 
مــردم و سســت  عنصری زمامــداران سیاســی و فرهنگی 
بهره  برداری کردند و کار خود را در تســلط بر کشورهای 

اسامی پیش بردند.7
امروز ســرويس های جاسوســی امريکا و انگلیس در 

دشمن در مقابل حرکت عظیم 
اسالمی احساس ضعف می کند؛ 
لذا به انــواع جنگ های روانی، 
تهاجمات گوناگون، ترساندن 
مسلمان  کشورهای  و  ملت ها 
از یکدیگر و تبلیغات علیه 

یکدیگر متوسل می شود.
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عــراق، لبنان، در کشــورهايی از افريقــا و در جاهای ديگری که بتوانند، بــا همه قوا در حال 
پراکندن ويروس اختاف مذهبی اند. اجتماع حج بايد ما را در برابر اين بیماری مهلک مصون 
سازی کند و آيه شريفه )َوَأِطیُعوْا اهلَل َوَرُسولَُه َواَل َتَناَزُعوْا َفَتْفَشُلوْا َوَتْذَهَب ِریُحُکْم َواْصِبُروْا 

ابِِریَن( را پیوسته در برابر چشم ما قرار دهد.8 ِإنَّ اهلَل َمَع الصَّ
نمی خواهیم بگويیم اختافات شــیعه و سنی همیشه مربوط به استعمار بوده، نه؛ احساسات 
خودشان هم دخیل بوده. بعضی از جهالت ها، بعضی از تعصب ها، بعضی از احساسات، بعضی 
از کج  فهمی ها دخالت داشــتند؛ لیکن وقتی استعمار وارد شده، از اين ساح حداکثر استفاده 
را کرد... در اين کار، انگلیســی ها از بقیه دشمنان اســتعماری، متبحرترند. در ايران، ترکیه و 
کشــورهای عربی و در شبه  قاره هند، اين ها سال ها زندگی کرده اند و با رموز آشنا هستند که 

چگونه می شود سنی را علیه شیعه و شیعه را علیه سنی تحريک کرد؟9

4. کج سلیقگی ها و کج فهمی ها، عامل نفوذ دشمنان
چند سال قبل از اين، در منطقه کردی، يک عالم روشن بین در نماز جمعه سخنرانی کرد؛ 
گمانم قسم خورد ـ اين  جور به ذهنم است، چون سال ها گذشته است ـ گفت: واهلل آن کسانی 
که می آيند، پیش شــیعه، بغض و کینه ســنی را در دل او وارد می کنند و می روند پیش سنی، 
بغض و کینه شیعه را در دل او وارد می کنند، اين ها نه شیعه هستند و نه سنی. نه شیعه را دوست 

دارند، نه سنی را دوست دارند؛ با اسام دشمنند. البته نمی دانند؛ خیلی های شان نمی فهمند.10
ما که مسلمان هستیم، بايد حواسمان جمع باشد. ما بايد بفهمیم که پول نفت فان کشوری 
که به نوکری آمريکا و غرب در میان ملت های مســلمان شــناخته شــده و روسیاه است و به 
استکبار وابستگی دارد، اگر صرف انتشار کتابی در رد تشیع شد، محض رضای خدا و عاقه 
به تســنن نیســت و غرض خبیثی را دنبال می کند. عکس قضیه هم صادق اســت. اگر ديديم 
عواملی در جامعه شیعی، مشغول تحريک و برانگیختن حساسیت نسبت به برادران اهل سنت 
يا مقدســات آن ها هســتند، اگر حمل بر کج  ســلیقگی و بدفهمی نکنیم، بايد بدانیم که قطعا 

دست دشمن است. دشمن از کج  سلیقه نیز بیشترين استفاده را می کند.11
خیلی مراقب باشــید که نفوذی های دشــمن، پرچم های اختاف را بلنــد نکنند. هر پرچم 

اختافی که بلند شد، شما آن را متهم کنید که نفوذی دشمن است؛ هر چند خودش نداند.12
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برای هر فرقه ای بهانه ای درست می کنند. ساده ترين و 
فريب خورترين افراد را در هر فرقه ای پیدا می کنند و چیزی 
در دهانش می گذارند تا بــرود آنچه را که او می خواهد، 

برايشان تکرار کند. همه بايد مراقب باشند.13

4. با هم مهربان باشیم
به شــما جوانان هــم می گويم: بدانید آن کســانی که 
شیعه را علیه سنی و سنی را علیه شیعه تحريک می کنند، نه 
شــیعه را دوست دارند و نه سنی را؛ با اصل اسام دشمنند. 
)رحماء بینهم( يعنی برادران مســلمان، بین خود رحیم و 
مهربان باشند. دشمن از هر دو طرف تاش می کند. از يک 
طرف غالی گری و ناصبی گری را ترويج می کند و شــیعه 
را در چشم دشمن سنی، دشــمن حقیقی معرفی می کند ـ 
بعضی از متحجرين دينی هم متأســفانه بــاور می کنند ـ از 
سوی ديگر شــیعه را به اهانت به مقدســات و ارزش های 
ســنی وادار می کنند. توطئه دشــمن آن اســت که اين دو 

مکتب را در مقابل هم قرار دهد.14
ما به همه می گويیم که احترام يکديگر را حفظ بکنند 
و به عقايد و مقدسات هم اهانت نکنند. اگر کسی به بهانه 
عقیده بخواهد به مقدســات ديگران اهانــت بکند، از نظر 
ما به هیچ وجه قابل دفاع نیســت. محبت، طرفینی اســت. 
بايســتی همه با هم کمک کنند تــا محبت به وجود آيد و 
دشــمن نتواند سوء اســتفاده بکند. دشــمنی که نه با شیعه 
رابطه خوبی دارد و نه با ســنی، بلکه با اصل اسام مخالف 

است و نسبت به آن کینه می ورزد.15
فرمان )رحماء بینهم( در قرآن به معنی ريشه کنی اين 

بهانه ای  فرقــه ای  هــر  برای 
ساده ترین  می کنند.  درست 
و فریب خورترین افراد را در 
هر فرقه ای پیــدا می کنند و 
چیزی در دهانش می گذارند تا 
برود آنچه را که او می خواهد، 
برایشان تکرار کند. همه باید 

مراقب باشند.
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ستیزه گری هاســت. شما در اين روزهای پرشکوه و در مناســک گوناگون حج، مسلمانان را 
از همــه جا و از مذاهب گوناگون می بینید که گرد يک خانه می گردند؛ به ســوی يک کعبه 
نماز می گزارند؛ نماد شــیطان رجیم را با هم سنگباران می کنند؛ در نماد قربانی کردن تمنیات 
و هوس های نفســانی، به يک گونه رفتار می کنند؛ در میعاد عرفات و مشعر در کنار يکديگر 
به تضرع می پردازند... مذاهب اســامی در اصلی ترين و بیشترين فرائض و احکام و عقائد، به 
همیــن اندازه به يکديگر نزديکند. با اين حال، چــرا بايد تعصب ها و پیش داوری ها میان آنان 

آتش  افروزی کند و دست خیانتکار دشمن به اين آتش خانمان   سوز دامن بزند.16

5. به اختالفات دامن نزنید
امــروز اختافات را نبايد زنده کرد؛ نبايد برجســته کرد؛ نبايد فرق اســامی، مقدســات 
يکديگر را ـ که نقطه حساســیت زای هر فرقه ای همان بخش مقدســاتش است ـ مورد اهانت 
قرار بدهند. روی نقاط حساس يکديگر انگشت گذاشتن و فشار آوردن، معلوم است تحريک 
کننده اســت. اين به اختاف دنیای اسام منتهی می شــود. اين اختاف نبايد باشد؛ حرف ما 

اين است.17
مــن خودم در نماز جمعه راجع به جنگ صفین و ســاير جنگ های امیرالمؤمنین صحبت 
می کنــم، اما اهانت نمی کنم. تاريخ   گويی يک حرف اســت، اهانت، حرف ديگری اســت. 
تاريخ بیست  وســه ســاله بعد از رحلت پیامبر تا خافت امیرالمؤمنین، يک تاريخ قابل بررسی 

است؛ بايد بررسی شود، اما در آن اهانت و جسارت به خلفا به هیچ وجه نبايد باشد.18
تفرقه و ستیزه جويی میان بخش های امت مسلمان، بیماری خطرناکی است که بايد با همه 
توان به درمان آن پرداخت. دشمنان ما از ديرباز در اين عرصه نیز به تاش گسترده و بی وقفه 
دســت زده اند و امروزه که بیداری اسامی، آنان را وحشــت زده کرده است، تاش خود را 
شــدت بخشیده اند. همه سخن دلســوزان آن اســت که تفاوت ها نبايد به تضاد تبديل شود و 

چندگونه گی نبايد به ستیزه گری بیانجامد.19
در بعضی از کشــورهای اســامی، مثل ريگ پول می ريزند برای اين که در بین ســنی ها 
اجتماع ضد شیعه درست کنند. اين از اين طرف. از آن طرف هم به يک گوينده به اصطاح 
شــیعی پول می دهند که در تلويزيون به نام شیعه، اّم المؤمنین عايشه را متهم کند؛ قذف کند؛ 
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اهانت کند. روش ها اين هاســت... از کارهای اينها گول نخوريم. اختاف برای آنها بیشترين 
و بزرگ ترين نعمت است.20

6. نگاه به گذشته، اشتباه است
اگر بخواهیم احســاس برادری کنیم، اگر به گذشــته برگرديم، دعواست. اين قدر بحث 
و تکذيــب و تغلیظ و درگیری و خون ريزی و اين طــور چیزها اتفاق افتاده که اگر نگاهی به 

گذشته بکنیم، باز دعوا خواهد شد.21
اگر کســی مخلصاً هلل احساس می کند که بايد امروز بین برادران، برادری واقعی و عملی 
باشــد، بايد کوشش کند که گذشته را به يادها نیاورد؛ واالّ او می رود کتاب »احقاق الحق« را 
می آورد و به رخ اين می کشد و اين هم می رود کتاب »تحفه اثناعشريه« را می آورد و به رخ 
آن می کشــد. هر دو هم به قدر کافی کتاب پر از طعن و دفع علیه همديگر نوشــته اند. اگر ما 
بخواهیم گذشــته را مطرح کنیم، نمی شود به وحدت رســید. بايد نگاه کنیم بگويیم گذشته، 
گذشــته اســت »رحم اهلل معشــر الماضین«. کاری به کار آن ها نداريم. اگر آن ها هر کاری 
کرده انــد، ما امروز می خواهیم تکلیف خودمــان را ـ بینی و بین اهلل ـ نگاه کنیم؛ بینی و بین اهلل 
امروز ما بايد با همديگر توحید کلمه و رفاقت و برادری داشــته باشــیم. اگر بخواهیم اين را 

عمل بکنیم، بايد از گذشته صرف نظر کنیم.22
ســال ها پیش از انقــاب که با بعضی از برادران اهل ســنت صحبت می کــردم، به آن ها 
می گفتم که اگر ما بخواهیم وحدت اســامی تحقق پیدا کند، بايد خودمان را از گذشته جدا 

و قیچی کنیم.23
همیشه عقیده من بر اين بود که امروز شیعه و سنی بايد اختافات ديرين خود را در تعامل 
روزمره خودشان کنار بگذارند؛ جنگ و دعوا را کنار بگذارند و مشترکات خود را بچسبند... 

امروز هم عقیده ام همین است.24

7. تأسی به سیره اهل بیت:
اين   قــدر مــا در روايات، در ثواب شــرکت در نماز جماعت اهل ســنت در زمان ائمه:  
 داريم که روايت دارد که در مســجدالحرام پشت ســر اين ها نماز بخوانید؛ مثل اين  که پشت 
ســر پیامبر9 نماز خوانده ايد. اين معنايش چیســت؟ معلوم است امام صادق7 نماز آن امام 
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جماعت را با نماز پیامبر مقايســه نمی کند. مقايســه با نماز يک پیرو خودش هم نمی کند؛ اما 
می گويد پشت سر او نماز بخوانید؛ اين يعنی چه؟ اين نمايش وحدت است. عمًا وحدت را 

نشان بدهید.25

8. از امام امت یاد بگیریم
روی همیــن فکر بود کــه امام بزرگوار ما )که رضوان خدا بر او باد( آن مرد بیدار، آگاه، 
به همه ماها، همه حاجی های ايرانی، توصیه کرد که در نماز جماعت ها در مســجدالحرام، در 

مسجد النبی شرکت کنید.26
امام بزرگوار ما که منادی اتحاد بین مسلمین بود، از همه اين هايی که مدعی اند، واليتش 
و اعتقادش و ارادتش و عشقش به ائمه: بیشتر بود. او بهتر می فهمید واليت را، يا فان آدم 
عامی که حاال به اســم واليت کارهای خاف می کند، حرف های بی ربط می زند در مجالس 

عام و خاص؟27

9. ثمرات وحدت و یکدلی
مســلمانان برای اين که بتوانند مسائل خود را به صورت جدی با جهان خواران حل کنند، 
بايــد خود را به مرز قدرت بزرگ جهانی برســانند و اين جز با همــکاری و همدلی و اتحاد 
کشــورهای اسامی به دســت نخواهد آمد. اين وصیت فراموش نشــدنی امام خمینی عظیم 

است.28
اگر میان ملت های مســلمان و میان فرقه های اســامی و اقوام مسلمان با يکديگر محبت و 
حسن ظن و همدلی، جای بدگمانی و بدبینی را که خواسته دشمنان است، بگیرد، بخش اعظم 
توطئه و تدبیر بدخواهان را خنثی خواهد کرد و نقشه های شوم آنان را برای سیطره روزافزون 

بر امت اسامی عقیم خواهد ساخت.29
اين  که امام بزرگوار توانســت اســام را عزيز کند، به برکت ايجاد احســاس وحدت در 
بین مسلمین بود. مســلمان در اقصی نقاط عالم، به نام امام حرکت می کرد؛ فکر نمی کرد که 

»مذهب من چیست؟« من سنی  ام، او شیعه است؛ او سنی است و من شیعه ام.30
اگر امروز مســلمانان جهان و ملت های کشــورهای اســامی، شــعار واليت اسامی سر 
دهند، بســیاری از راه های نرفته و گره های ناگشوده امت اسامی باز خواهد شد و مشکات 
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کشورهای اسامی به حل نزديک خواهد شد.31
بايد به وحدت جهانی اســام توجه بیشتری شود. آن 
حصن و حصار مســتحکمی که اگر تشــکیل بشود، هیچ 
قدرتی نمی تواند به حريم کشــورها و ملت های اســامی 

دست  درازی کند.33

مسلمان  ملت های  میان  اگر 
و میان فرقه های اســالمی و 
اقوام مســلمان با یکدیگر 
محبت و حسن ظن و همدلی، 
جای بدگمانی و بدبینی را که 
خواسته دشمنان است، بگیرد، 
بخش اعظــم توطئه و تدبیر 
بدخواهــان را خنثــی خواهد 
کرد و نقشه های شوم آنان را 
برای سیطره روزافزون بر امت 

اسالمی عقیم خواهد ساخت.
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