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 زآمیسالم در تحقق همزیستی مسالمتهای اهای راهبردی آموزهالمللی ظرفیتقطعنامه کنفرانس بین
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بگویید به خدا و آنچه ابراهیم اسماعیل اسحاق یعقوب و اخالف آنان نازل شده و آنچه به موسی و عیسی 

و میان هیچ یک از آنان فرقی  مباورمندی از پروردگارشان رسیده، به همگی اانبی وحی شده و آنچه به سایر

 ۱۳۶گذاریم. سوره بقره آیهء نمی

های اسالم های راهبردی آموزهالمللی ظرفیتدر واپسین لحظات تجربه ارزشمند نخستین کنفرانس بین

های رشد آمیز هستیم، افتخار همنشینی با فرهیختگان و اندیشمندانی که خزانهدر تحقق همزیستی مسالمت

ی هستند، شرف و اعتباری ویژه به این کنفرانس بخشیده لذا شایان اظهار خرسندی و و تعالی جوامع اسالم

 تقدیر و تشکر است.

بریم که توجهات جهانی معطوف به آنها است. از این نظر که خاورمیانه ی از زمان و مکان به سر میدر برهه

حیدی است و در بطن و متن تاریخ، چشمه جوشان خاستگاه تاریخی ادیان ابراهیمی و مهد فلسفه و تمدن تو

های منحصر به فردی در هدایت انسان معرفتی فرا زمانی و فرازمینی بوده و هست و به تبع آن ثابت کرده ظرفیت

 ها را دارا است.های روشن تقوا و تعالی برای تمام عصرها و نسلاز ژرفنای تیرگی جهالت و عداوت به افق

خود گرفته، توجهات بیش از پیش معطوف به مکمل و متمم  هچمبر  اینک که فتنه و بحران اخالق دنیا را در

سوی تمامی ادیان الهی یعنی اسالم گردیده است. اسالمی که انسان را همواره و امروز بیش از پیش، به رجعت ب

 ذات پاک خویش فرامی خواند.

شمارند، در حال مجادله امروز در جهانی که نیروهای طاغوتی خود و منافعشان را در مرکز جهان هستی می

های مداخله جوی بیگانه، هستیم. دولت یگرای خشونت برای دنیایی عاری از ظلم و بی عدالتی، توسعه طلبی و

آنها هستند.  یجوئ بخش آن از قید و بندهای تمامیت خواهی و استیال یرهای همواره در جدال با اسالم و تعالیم

 یجوئ او را بی نیاز از ستیزه ددم یم آنها نگرانند تا مبادا روح اخوت و برادری و برابری که اسالم در کالبد انسان

 ها سازد.و به تبع آن خرید جنگ افزارهای تولیدی این قدرت
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های مذبوحانه آنان برای ممانعت از توسعه روز افزون حوزه نفوذ و محبوبیت اسالم هرچند الوصف تالشمع

 -لوم اسالم حقیقی زد، اما باعث رشد و پویا تر شدن آن گردید. پروژه آمریکائیضربات سختی بر پیکره مظ

ها در منطقه شامات؛ ضمن مستهلک سازی قسمتی از ظرفیت عظیم مسلمانان، صهیونیستی فتنه تکفیری

های مسلمان بلکه در کل جهان بشدت گسترش دهد و سعی نمود موج اسالم هراسی را نه تنها در میان ملت

 م را مترداف با خشونت و تروریسم وانمود سازد.اسال

، برای دور کردن دستیزان نرم افزار و سخت افزار جنگ و جبهه متحد ضد اسالمی غرب که خود مولد هرنوع

دانند که اسالم ناب محمدی به گواهی های تحت نفوذشان در تکاپو هستند، اما نیک میخطر اسالم از محدوده

جهت مخدوش کردن چهره  یا های عدیدهتاریخ، دین رحمت و عطوفت و صلح و همزیستی است. آنها پروژه

اسالمی طراحی و اجرا  هطلبان و مسالمت هخواهان کردن آن از کانون توجهات همزیستیرحمانی اسالم و دور 

های اسالم حقیقی بر همزیستی و و ترویج شد که آموزه هتئوریز  "تکفیر مسلم" در حالی زآمیر کردند. تلقی تحج

تاکید دارد. این در روا مداری نه تنها میان امت اسالمی، بلکه بین پیروان تمامی ادیان ابراهیمی و توحیدی 

ها و هنجارهای مسلمانان و قرآن ها و اهداف خود به قلب ارزشحالی بود که جبهه استکبار برای پیشبرد برنامه

هایی چون خاورمیانه جدید، معامله قرن، و حوادثی چون کودتا بر علیه دولت برآمده از اراده عظیم رو آورد. پروژه

و سوریه و عراق و یمن همگی برنامه دشمنان تعالی و ترقی اسالم و مسلمین  مردم در مصر و تونس، جنگ در لیبی

کننده انرژی ارزان و  نتأمی امنیت اسرائیل، این غده سرطانی در بالد اسالمی و همچنین نتأمی و در راستای

 فراوان برای اقتصاد استثماری و استعماری آنان بود.

آمیز و صلح و صفاست، تجسم همانگونه که باورمندان اسالم ناب محمدی که مبلغ همزیستی مسالمت

قدرت خویش را در تولید  أمنش مسالمت و صلح و صفا که طیبه هستند، دشمنان این همزیستی و تشجرا عینی

. رشته خصومت آنها و سعی دان هخبیث تشجرا بینند مصداقمی یجوئ و فروش سالح و رواج جنگ و ستیزه

را همواره توصیه نموده  ناندیشا ردگ اندیشی و ردگ چهره صلح طلب اسالم که احترام به شتخدی باطلشان در

به درازای عمر اسالم دارد. روزی که مسلمانان مجبور به اولین  یااست به چهره غیرواقعی و متضاد از آن، ریشه 

ها را همان روز هم به هجرت به مقصد حبشه شدند، اسالف همین دشمنان قسم خورده اسالم عین این تهمت

آمیز امی که اسالم و مسلمین به ادیان دیگر و همزیستی مسالمتاسالم روا داشتند. اما نجاشی با دیدن احتر 

 قائل بودند، چهره حقیقی اسالم مسالمت جو را دریافت و از آن حمایت کرد.

 گردده اندیشمندان حاضر در کنفرانس اشاره میدر پایان به چند پیام اساسی برآمده از مفاد دیدگا

و ائمه اسالم؛ تکفیر مسلمانان و اهل  (ص)نص صریح قرآن کریم و احادیث صحیح واصله از پیامبر  سبراسا .۱

 در میان مسلمان ساری و جاری است. رولیتغی ابدیقبله حرام بوده و این امر یک اصل 
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  لحب به وواعتصم . آیه شریفه۲
 
اشاره مستقیم به وحدت میان امت اسالمی و اتحاد حول  وتفرق ول الله جمیعا

و امت اسالمی را به داشتن وحدت عملی  اعلم گان در کنفرانس، تمامی رهبران،محور قرآن دارد. ما شرکت کنند 

و سازنده برای مقابله با ترفندهای پیچیده و متراکم دشمنان فراخوانده و از حاکمان کشورهای اسالمی 

اه و های مظلوم و مسلمان را کاسته و برای رفشود با کنار گذاشتن اختالفات؛ رنج و مصیبت ملتدرخواست می

 امنیت تمامی مسلمانان اهتمام بورزند.

. قدس قبله گاه اول مسلمانان تا ابد جزئی از پیکره اسالم بوده و باقی خواهد ماند و هیچ قدرت استکباری ۳

دله و هویت اسالمی را نخواهد داشت و در صورت ارتکاب ای اجازه تغییر در این معاخارجی یا دولت خائن منطقه

چنین اشتباهی، سیلی سخت از مسلمانان غیرتمند و شجاع دریافت خواهد کرد و فرزندان برومند مسلمان با 

 مستقل و دلسوز، سرنوشت این میدان تعیین خواهد شد. اعلم هداهیان رهبری

های مسلمان است. شکست موقت و ظاهری جریان بیداری . بیداری اسالمی امر الهی و سرنوشت محتوم ملت۴

های اسالمی خواهد بود تا با حفظ وحدت و عمل اسالمی در برخی کشورها، مایه عبرت دیگر جریانات و گروه

خواهند  ااحی و به دور از افراط و تفریط، دوران مجد و عظمت اسالم عزیز را (ص)در چارچوب اسالم ناب محمدی 

و اساتید حوزه و  اعلم هکارویژ  الخصوص جوانان؛کرد. در این برهه حفظ امید در میان جامعه اسالمی علی

 باشد.دانشگاه می

اسرائیل و برخی کشورهای فاسد؛  شای . استکبار جهانی به سردمداری آمریکا و انگلیس و اذناب منطقه۵

باشند. بصیرت و دشمن شناسی لزمه حرکت درست و صحیح در دشمنان قسم خورده اسالم و مسلمانان می

هوشیاری و دشمن شناسی دعوت  مسیر مقابله با دشمنان است. بر همین اساس تمامی امت مسلمان را به حفظ

دانیم و از این منظر برگزاری این ها میو ذهنیت تتخاصما کرده و گفتگو را تنها راه حل ممکن برای کاهش

 کنفرانس با محوریت دانشگاه تهران اقدامی برای تبیین نقشه راه درست و صحیح میان رهبران اسالمی است.

های اسالم مهمترین راهبرد نجات مسلمانان و راه توسعه، پیشرفت، آمیز بر محور آموزه. همزیستی مسالمت۶

آمیز در کنار رفاه و امنیت جوامع اسالمی است. معتقدیم این راهبرد نقشه راه همه مسلمانان برای زندگی صلح

 باشد.یکدیگر است و تبیین، تبلیغ و ترویج آن وظیفه همه اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی جهان اسالم می

. شرکت کنندگان در این کنفرانس، توطئه جدید استکبار را بنام معامله قرن در راستای جداسازی فلسطین به ۷

دانند. از این رو علما و آمیز میعنوان پیکره اصلی دنیای اسالم تلقی و آن را بر خالف همزیستی مسالمت

 نمایند.میاندیشمندان حاضر در کنفرانس این توطئه شوم صهیونیستی را محکوم 

  


