در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻫﻔﺘﻪ وﺣﺪت :وﺣﺪت اﺳﻼﻣ ﯾ راﻫﺒﺮد ﻋﺒﺎدی_ﺳﯿﺎﺳ اﺳﺖ  /ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ و
اﻫﻞﺳﻨﺖ ﮔﻠﺴﺘﺎن اﻟﻮی ﮐﺸﻮری وﺣﺪت اﺳﻼﻣ ﻫﺴﺘﻨﺪ

در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻫﻔﺘﻪ وﺣﺪت دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﺑﯿﺎرﺟﻤﻨﺪی ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺷﻌﺒﻪ ﮔﻨﺒﺪ ﮐﺎووس داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻠﻤﯿﻪ اﻫﻞﺳﻨﺖ
ﻣﺤﻤﺪﯾﻪ ﻧﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺣﺎج آﺧﻮﻧﺪ اﺑﻮﺑﺮ ﺧﻮﺟﻤﻠ ﻣﺴﺌﻮل اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ و اﻣﺎمﺟﻤﻌﻪ ﻧﯿﻦ ﺷﻬﺮ دﯾﺪار و ﮔﻔﺘﻮ ﻧﻤﻮد.
در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ دﯾﺪار دﮐﺘﺮ ﺑﯿﺎرﺟﻤﻨﺪی ﺑﺎ ﺗﺒﺮﯾ ﻫﻔﺘﻪ وﺣﺪت ،آن را ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﯾﺳﺎﻟﻪ
ﺗﻘﺮﯾﺒ ﻋﻠﻤﺎ و ﻧﺨﺒﺎن داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻣﺎمﺟﻤﻌﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ از آن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾ اﻟﻮی اﺳﺘﺎﻧ در راﺳﺘﺎی
ﺗﻘﺮﯾﺐ ﺑﯿﻦ ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ و وﺣﺪت اﺳﻼﻣ ﯾﺎد ﮐﺮد.
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧ ﻗﺮآﻧ ﺗﻘﺮﯾﺐ و وﺣﺪت اﺳﻼﻣ و ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی رﺳﻮل اﮐﺮم )ص( و اﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎر از
ﺗﻘﺮﯾﺐ و وﺣﺪت اﺳﻼﻣ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾ ﻋﻤﻞ ﻋﺒﺎدی‐ ﺳﯿﺎﺳ ﯾﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺮ اﻋﻤﺎل ﻋﺒﺎدی اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎور و اﻋﺘﻘﺎد و
ﻧﯿﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل و اﻟﺘﺰام ﻋﻤﻠ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ دارد و ﻫﺮﮐﺴ ﺑﻪﻏﯿﺮاز اﯾﻦ ﻓﺮ ﮐﻨﺪ دﭼﺎر ﺳﻄﺤﻧﺮی ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ و ﮐﺎر او در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺪاوم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﺮ از اﻗﺪاﻣﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻘﺮﯾﺒ اﻣﺎمﺟﻤﻌﻪ ﻧﯿﻦ ﺷﻬﺮ ،ﻋﻠﻤﺎی اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺘﺎن را اﻟﻮ و اﺳﻮه ﻋﻠﻤ و
ﻋﻤﻠ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻣﯿﺎن ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ و وﺣﺪت اﺳﻼﻣ در ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺖ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﻘﻼب و ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﺎم دوم اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ ﻣﺑﺎﯾﺴﺖ از آن ﺣﺮاﺳﺖ و ﭘﺎﺳﺪاری ﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺤﻤﺪﯾﻪ ﻧﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﻢ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن اﻣﺮوز ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠ وﺣﺪت اﺳﻼﻣ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﻨﯿﺖ و اﻗﺘﺪار ﻣﺮﻫﻮن
آن اﺳﺖ؛ ﺑﺮ اﺳﺘﻤﺮار و ﺗﺪاوم اﯾﻦ راه ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
ﺣﺎج آﺧﻮﻧﺪ اﺑﻮﺑﺮ ﺧﻮﺟﻤﻠ ﻧﺎهﻫﺎی اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﺎﻧﻪ ،ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺎﻧﻪ و ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ رﺳﻮل اﮐﺮم )ص( را ﻣﺎﯾﻪ وﺣﺪت اﺳﻼﻣ و ﻋﺎﻟﻢﮔﯿﺮ ﺷﺪن
اﺳﻼم داﻧﺴﺖ و اﯾﻨﻪ ﻣﺎ وﻇﯿﻔﻪ دارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎور ﻗﻠﺒ ﺧﻮد ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ .وی ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎه را اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨ
رﺣﻤﻪاﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس دلﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه و اﻧﻘﻼب ﻋﻈﯿﻢ اﺳﻼﻣ را رﻗﻢ زد و در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد رﻫﺒﺮ
ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﯾﻦ ﻧﺎه و راه ﺗﺪاوم ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻔﻆ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد.

