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مسئوالن نظام و ميهمانان كنفراس وحدت اسالمي بيانات در ديدار 
 1392/10/29

منشأ
نظر اسالم آزادی موردبیداری اسالمی

به نتیجه رسیدن احساس بیداری بدون تردید  بینیپیش

مخالفت دشمنان با بیداری اسالمی،  علت
ها و حاکمیت دین خدا در کشورها استقالل ملت

غافل کردن امت اسالمی از یاد فلسطین هدف

ی دنیای استکبار ساله  ۶۵تحفظ امت اسالمی بر هویت خود علی رقم تالش 
برای تحمیل رژیم صهیونیستی و به فراموشی سپردن نام فلسطین  ناکامی دنیای استکبار ارزیابیعلت

های داخلی گری انحرافی به نام اسالم جهت ایجاد جنگترویج افراطیشیوه
نان  یت مسل تکفیر اک پیامد

های تکفیری جریان مصداق

نان دامن زدن به اختالف توسط بعضی از دولتچالش های مسل
ن آتشافروخته شدن آتشی که دامن دولت افروز را خواهد گرفت های مسل

پیامد
ن با گروهی دیگر به عنوان خواسته ی استکبارجنگ گروهی مسل

نان به معنای تکیه بر مشرتکات وحدت مسل

های اسالمی بیداری اسالمی و اگاهی از شأن ملت

راه مقابله

ها شیعه و سنی و همه شعب گوناگون در میان شیعیان و سنی مخاطب

نخبگان  مسئول

برحذر داش مردم از تشدید اختالف
ی دنیای اسالم فرقه  ای و مذهبی توسط عل

کارراه
توجیه دانشجویان  توسط دانشمندان دانشگاهی

نسبت به اصل بودن وحدت در دنیای اسالم 

استقالل سیاسی 

استقرار مردم ساالری دینی  هدف 

پیاده کردن حکم الهی در جوامع اسالمی 

ها  ها به تکیه به آحاد ملتتوجه نخبگان سیاسی به وابسته بودن عزت و رشف آن الزمه

های اسالمی امکانات زیاد ملت مناسبزمینه

به عزت و کرامت رسیدن دنیای اسالم و برجسته و درخشان شدن منطقه  ره

یکی از انتظارات پیامرب اکرم از جامعه اسالمی جایگاه

ها ، تصورات و اوهام حاکم بر زندگی انسان آزادی از اندیشه
ابعاد

های مردمیاستقرار حکومت
دستاورد

ها  آزادی از قید و بند دستگاه مستبد ظا بر طبقات گوناگون انسان

ناستقالل ملت های مسل

هاگیریحضور آحاد مردم در تصمیم

ها و حرکت بر پایه رشیعت اسالمی تعیین رسنوشت

افزون بودن مشرتکات نسبت به موارد اختالفی زمینه مناسب
نخبگان سیاسی

نخبگان علمی مصداق

نخبگان دینی 

دعوت کننده به آزادی 

ویژگی اسالم
دعوت کننده به عزت و رشف 

موقعیت جغرافیایی حساس 

میراث تاریخی بسیار ارزشمند مصداق

منابع اقتصادی بی نظیر 

عزت و کرامت دنیای اسالم در آینده  محقق شدنبینی پیش

تکیه به بیگانگان  و دشمنان جهان اسالم مقابل نقطه

پیروزی انقالب اسالمی در ایران

استقرار نظام جمهوری اسالمی در منطقه حساس غرب آسیانشانه

استحکام نظام جمهوری اسالمی


