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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 شده است[ تایپبهائی  و جامعه مربوط به افراد مطالب و اخبار]برای وضوح بیشتر فقط 

 

 [ اطالعات:]روزنامه

 ۱۳۶۰دی  ۲۲ :[خی]تار

 ۱۶۶۲۱ [شماره:]

 

 هفته وحدت هدف و فلسفه اصلی

 بقیه از صفحه اول 

است. نه تنها در مصر و عراق و اردن و فلسطین و کویت و  مالحظهقابلتعداد برادران اهل سنت در این میان 

و نقاط مهم دیگر بلکه حتی در  فارسجیخلعربستان و سودان و تونس و لیبی و الجزایر و شیخ نشینهای اطراف همین 

 همین کشور خودمان.

)کثرت و پراکندگی و گستردگی مسلمانان و برادران اهل سنت در  یامنطقهدر چنین وضعیتی از نظر جهانی و 

و بخصوص کشورهای همجوار و همسایه ایران مانند افغانستان، ترکیه، پاکستان، جنوب  خاورمیانه، آفریقا، آسیا

اشاره شد(، بسیار طبیعی است که امپریالیسم  و نیز از نظر داخلی )استانها و شهرهایی که…( شوروی، هندوستان و

انگشت روی اختالفات شیعه و سنی خواهد گذاشت. در این کشور، در این انقالب و در این منطقه با ایجاد و ادامه و 

مقاصد کثیف امپریالیستی را پیاده  توانیمبخصوص اختالف شیعه و سنی است که  یافرقهتشدید اختالف مذهبی و 

 کرد.

 ای و مشکلی با مسلمانان ندارند.ای ندارد، مسیحیان و کلیمیان و زرتشتیان مسئلهمارکسیسم راهی و زمینه اینجا

 هاآنکه بتوان از  اندآناز  ترمفتضحنیز رسواتر و گم و گورتر و  بهاءتهای قالبی و دست سازی امثال بابیت و فرقه 

هم  دوساله یکیآنهای منافق بازی و لیبرال بازی و آزادیخواهیبهره برد. ایران امروز هم ایران عصر قاجار نیست. 

 اش از رونق افتاد.سکه

جای دیگری است. اختالف میان شیعه و سنی. ایران مرکز انقالب اسالمی است و مرکز تشیع. اهل  وپنبهآتشبنابراین 

ترین مرکز برای ایجاد اختالف است و هفته وحدت سنت هم در همسایگی او و هم در داخل حضور دارند. اینجا آماده

و  کندیمو خنثی  دهدیموحدت معنی ناظر به این ضرورت بزرگ است. در رابطه با این انبار باروت است که هفته 

 در این رابطه باید سخن گفت و خواهیم گفت.

 ادامه دارد

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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