
تشــکیل امــت اســامی     بیــداری اســامی  اختاف افکنــی  شــعار اتحــاد اســامی    

هر حركت اختالفى، به هر شكلى، در ميان ملتهاى مسلمان، يا در درون يك كشور ميان افراد آن كشور، بازى كردن در زمينى است كه دشمن آن زمين را 
تعيين كرده است؛ كمك به دشمن است. مســئله ى وحدت را همه بايد جدى بگيرند؛ در درجه ى اول، نخبگان؛ نخبگان سياسى، نخبگان دينى، نخبگان 
دانشگاهى، نخبگان حوزه هاى علميه؛ در همه جا. در كشور ما همه مسئله ى وحدت را جدى بگيرند. ايجاد اختالف مذهبى بين گروههاى مختلف مسلمان، خطر بزرگى 

است. اگر دشمنان بتوانند آتش اختالفات فرقه اى را در يك جائى برافروزند، فرونشاندن آن جزو دشوارترين كارهاست.| متن کامل در

پایه گذاری هفته وحدت در تبعید

ما با بعضى از شما سوابق دوســتى زيادى هم داريم و از سالهاى قبل، با هم نشستيم و 
برخاستيم و درباره ى مسائل دنياى اسالم بحث كرديم. بد نيست اين نكته را در اين جا 
بگويم كه نطفه ى اصلى هفته ى وحدت - كه حاال بحمدالَلّ سالهاست تشكيل مى شود 

- قبل از پيروزى انقالب شكل گرفت.
 ما در سال 57 قبل از پيروزى انقالب، با اين آقاى مولوى قمرالدين در ايرانشهر مذاكره 
كرديم كه بياييم يك عيد دوطرفه داشته باشيم و از دوازدهم تا هفدهم ربيع را جشن 
بگيريم.  مذاكره اش در آن وقت انجام شد كه اتفاقاً همان روزها هم بود كه در ايرانشهر 
سيل آمد و جشن و همه چيز ما را برد. البته، آن سيل هم يكى از الطاف خفّيه ى الهى بود 
و ما را با وضع زندگى مردم بيشتر آشنا كرد. داخل كپرها و خانه ها رفتيم و وضع زندگى 

مردم را از نزديك ديديم. 
قبــل از آن، چند ماه در ايرانشــهر بوديم؛ اما ظاهــر قضيه را مى ديديم. مــردم، ما را 
نمى شناختند و ما هم مردم را نمى شناختيم. بعد كه سيل آمد، هم ما مردم را شناختيم 
و هم مردم قدرى با ما آشنا شدند.| بیانات در ديدار جمعی از روحانیون حوزه های علمیه ی اهل 

سنت متن کامل در

مفاهیمی که امروز در بیانات 
رهرب انقالب مطرح شده اند:

دیدار  رهرب انقالب در جمع مسئوالن نظام و میهامنان کنفرانس اسالمی

عالقه مندان می توانند با ارسال يك پيامك بدون منت به شامره 20110 در اين سامانه عضو شوند.

روزنگار مرور ی کوتاه  بر 
ــام هـا و  دیـدار هـای    پـی
رهـبـر مـعـظـم انقـالب
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کلید واژه ها

پیشنهاد

برگزیده

ناظر بر بیانات رهبر ی 
در ديدار 

فرازهايی از بیانات 
رهبرانقاب  درديدارجمع 
مسئوالن نظام و میهمانان 

کنفرانس اسامی

 شعار وحدت اسامی: 
وحــدت امت اســام از 
سوی رهبر انقاب هدف 
استراتژيک نظام جمهوری 
اسامی معرفی شده است 
مهم تريــن اقدامات نظام 
در اين راســتا را می توان 
نام گــذاری هفته وحدت، 
تقريب  تشــکیل مجمع 
مذاهب اســامی و حتی 
تشکیل مجمع جهانی اهل 
بیت دانست. رهبر انقاب 
همچنیــن در راســتای 
تقويت وحــدت، تدوين 
»منشور وحدت اسامی« 
را پیشــنهاد داده بودند. 
برای مطالعه بیشتر در اين زمینه 

به »پیشخوان وحدت اسامی« در 

 مراجعه نمايید.

 ملتهای اسامی به 
برکت اسام میتوانند در 

مقابل تسلط غرب، تکبر و 
سلطه ی ظالمانه  و استثمار 
و استکبار دولتهای غربی 

بايستند.
  امروز غربی ها حرکت 
تازه ای را در آفريقا برای 

تسلط بر ملتهای آفريقا و 
حضور مجدد در زندگی آنان 

شروع کرده اند.
  در درجه ی اول نخبگان 
سیاسی، دينی، دانشگاهی 
و نخبگان حوزه های علمیه 

بايد مسئله ی وحدت را 
جدی بگیرند.

رهرب انقالب در جمع مسئوالن نظام و میهامنان کنفرانس اسالمی

بازی در زمین دشمن است
هر حرکت اختالفی در میان مسلمانان

بيدارى اسالمى يك حقيقتى است كه اتفاق افتاده است. بعد از دهها سال 
متمادى تسلط دشمنان اسالم و دشمنان مسلمين بر جوامع اسالمى، چه 
به شكل استعمار مستقيم، چه به شكل استعمار جديد و استعمار غير مستقيم، چه به 
صورت سلطه ى فرهنگى يا سلطه ى اقتصادى يا ســلطه ى سياسى؛ بعد از سالهاى 
متمادى كه ملتهاى مسلمان فشرده شدند در زير اين فشارهاى عظيم سلطه ى غربى 
و دولتهاى اروپائى و آمريكائى بر كشورهاشــان، بتدريج هسته ى بيدارى، يقظه ى 
اسالمى رشد كرده، ثبت شده است و دارد خود را نشان ميدهد. مردم دنياى اسالم 
امروز احســاس ميكنند كه وسيله ى عزتشان، وســيله ى سربلندى شان، وسيله ى 

استقاللشان، اسالم است.

راهکارهای رفع اختافات مسلمانان و  ايجاد وحدت در جهان اسام

  دست به دست هم دادن گروهها، مذاهب و جناحهاى مختلف داخل هر كشور

  جدى گرفتن مسئله ى وحدت از ســوى نخبگان سياسى، دينى، دانشگاهى و 
نخبگان حوزه هاى علميه در همه جا

   تشريح نقشه و نگاه اميدوارانه ى دشــمن به ايجاد اختالف بين مردم، كشورهاى 
اسالمى، سنى و شيعه توسط علما، دانشگاهيان، سياستمداران و افراد داراى نفوذ

قرآن
 »لن يضّروکم ااّل اذی« ) سوره مباركه آل عمران آيه 111(

دشمنان آزار ميكنند، مشكل درست ميكنند؛ اما اگر ما عازم باشيم، به خدا توكل داشته باشيم، تصميم بر 

حركت داشته باشيم، نميتوانند جلوى راه ما سد ايجاد كنند.

 »وعدکم الّل مغانم کثیرة تأخذونها فعّجل لکم هذه و کّف ايدی الّناس عنکم و 
لتکون ءاية للمؤمنین و يهديکم صراطا مستقیما« ) سوره مباركه الفتح آيه ۲۰(

هر پيروزى اى كه يك ملت در مقابله ى با دشمنان و تبليغات و روشها و شيوه هاى خباثت آلود آنها پيدا ميكند، 

يك بشارت، آيت و نشانه ى الهى است.

مصاديِق آسیب های برآمده از اختاف مسلمانان در جهان اسام
  در حاشيه قرار گرفتن مسئله ى فلسطين

   برگزارى انتخابات بدون حضور پرشور و همگانى مردم 

   حركت تازه ى غربى ها در آفريقا براى تسلط بر ملتهاى آفريقا

   ايجاد فجايع در پاكستان به بهانه ى اختالفات

    به جان هم انداختن مردم در سوريه

   بايكوت و خاموش كردن صداى ملت بحرين به طور كلى

   در مقابل هم قرار دادن مردم در مصر و مناطق ديگر
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مردم دنیای اسالم احساس میکنند
 اسالم وسیله عزتشان است

 ايجاد اختاف مذهبی بین گروههای مختلف مسلمان، خطر 
بزرگی است. اگر دشمنان بتوانند آتش اختافات فرقه ای را در 
يک جائی برافروزند، فرونشاندن آن جزو دشوارترين کارهاست


