امام جمعه در خطبه اول با اشاراه به فرارسیدن هفته وحدت گفتند یکی از نقشه ها
استعمارگران در راه رسیدن به اهداف خود در کشورها اسالمی ایجاد تفرقه میان مسلمانان
بوده و هست  ،آنها از دو طریق در صدد جلوگیری از وحدت ملت های اسالمی بر آمده اند :
یکی تقویت تعصب نژادی و قومی  ،طایفه ای یا ملی گرایی و دیگری تحریک تعصبات فرقه ای
.مانند شیعه و سنی
حضرت امام با احساس این خطر و توطئه هفته ای را به نام هفته وحدت نام گذاری نمودند تا
مسلمانان با تشکیل اجتماع و کنگره ضمن تحکیم وحدت و برادری اسالمی به پیش برد
انقالب جهانی اسالم کمک شود اما مقصود از وحدت یکی شدن مذاهب یا شیعه شدن سنی
یا بلعکس نیست بلکه منظور کنار گذاشتن مسائل اختالفی و تکیه بر مشترکات و مسائل
مربوط به جهان اسالم و صحنه ی بین المللی است ،به گونه ای که مسلمانان فارغ از اختالفات
.و با پرهیز از تفرقه در مسائل جهان اسالم هم سو و هم جهت حرکت نمایند
در بسیاری از آیات و روایات به وحدت امت اسالمی توصیه گردیده از جمله آیه  301از سوره
آل عمران که به  4نکته اشاره میکند :الف) اصل اعتصام به قرآن و عترت
ب) اصل پرهیز از تفرقه و وحدت
ج) اصل توجه به نعمت بودن الفت بین قلوب
د) اصل پرهیز از جهالت و تزاحم امیال شخصی
اما روایات پیامبر(ص) مردم را توصیه به جماعت و پرهیز از جدایی و اختالف نمودند اگر ملت
ها وحدت داشته باشند به خود کفایی و استقالل ناعل میآیند و مشکالت آنها برطرف می
.گردد و بر قدرت ها ناکام میگردد
خطبه دوم
بعد از تبریک فرارسیدن زاد روز حضرت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق(ع) افزودند
تشکیل تمدن عظیم اسالمی علیرغم میل بدخواهان و دشمنان کینه نور امت اسالم و ملت
ایران کلید خورده است و این حقیقت بزرگ تنها با خمیر مایع وحدت جهان اسالم امکان
پذیر خواهد بود امروزه شاید هیچ موضوعی به اندازه وحدت جهان اسالم مورد تهاجم نیست
و صف بندی های و خلق سلفی گری و ترویج اندیشه پوچ وهابیت از طرفی و تشویق و ترغیب
شیعه نمایان انگلیسی که جز خد متی به جبه کفر و استکبار هنر دیگری ندارند از جهت

دیگر در راستای گسترش دامنه تفرقه و بر افروختن آتش فتنه بین مسلمانان می باشد و
جنگ های نیابتی و .شیعه حراسی اهداف چندی را دنبال میکند من جمله جلوگیری و کند
کردن حرکت بیداری جهان اسالم  ،رونق دادن به بازار تسلیهات  ،ترمیم اقتصاد کشور های
وابسته به جبهه غرب لذا وحدت اکسیری است که همواره باید اولویت اول و سبد زندگی و
حیات اجتماعی و سیاسی آحاد مسلمانان جهان درز کشورهای مختلف قرار داشته باشد و
ایران اسالمی چه در زمان حضرت مام (ره) و چه در عهد زعامت مقام معظم
رهبری همواره منادی وحدت امت اسالم بوده و هر صدای تفرقه افکن را محکوم می کند و
امت اسالم را به وحدتی فراگیر و راهبردی دعوت می نماید و مقام معظم رهبری بزرگ ترین
محور وحدت امت اسالم را اهل بیت دانستند و کسانی را که وحدت مسلمین را می شکنند
.اشداء علی المسلمین و رحماء با کفار دانستند
در دیدار دیگری که با فرماندهان بسیج داشتند معجزه انقالب را به میدان آوردن اراده های
فوالدین و استعداد های درخشان دانستند و از مسئولین خواستند از بسیج به عنوان یک
.نیروی ممتاز و مثال زدنی برای بخش ها مختلف کشور کمک بگیرند
خطیب جمعه سپس به ذکر مناسبت های مذهبی و سیاسی پرداختند و در پایان از مسئوالن
استان خواستند هر چه زود تر نسبت به تکمیل و راه اندازی جاده دیلم  -گناوه تالش نمایند
و ضمن تقدیر و تشکر از نیروی انتظامی در حفظ برقراری امنیت از دادگستری خواستند با
جرائم مشهود و مخل امنیت مردم برخورد قاطع نماید و کسانی که کی خواهند نظم و آرامش
.مردم را بر هم بزنند مجازات نمایند

