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بــا عنایــت بــه الطــاف الهــی و همــت و تــاش ریاســت محتــرم دانشــگاه آزاد
اســامی واحــد زاهــدان و تعامــل و همــکاری دفتــر نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم
رهبــری در امــور اهــل ســنت سیســتان و بلوچســتان و دفتــر نهــاد نمایندگــی
رهبــری در دانشــگاه آزاد اســامی واحــد زاهــدان ،ســومین همایــش قیــام تاریخــی
عاشــورا از دیــدگاه اهــل ســنت عصــر روز چهــار شــنبه پنجــم آبــان مــاه 1395
در محــل تــاالر دفتــر نهــاد نمایندگــی رهبــری در امــور اهــل ســنت و بــا حضــور
جمعــی از اندیشــمندان اهــل ســنت و تشــیع ،اســاتید ،دانشــجویان و مدعویــن
داخلــی و خارجــی بــا تکیــه بــر رویکــرد تقریــب مذاهــب و وحــدت دو فرقــه تشــیع
و تســنن و در جهــت تبییــن اهــداف عاشــورایی و ترویــج مکتــب عاشــورا پژوهــی،
برگــزار گردیــد .در پــی اســتقبال از دومیــن همایــش قیــام تاریخــی عاشــورا از
دیــدگاه اهــل ســنت ،ریاســت محتــرم واحــد زاهــدان پیشــنهاد برگــزاری هــر ســاله
ایــن همایــش ،بــا موضوعــات و عناویــن عاشــورایی را نمودنــد .در راســتای تحقــق
ایــن هــدف پــس ازمطــرح شــدن پیشــنهاد در شــورای سیاس ـتگذاری ،تصویــب
گردیــد دبیرخانــه سلســله همایشهــای قیــام تاریخــی عاشــورا تاســیس گــردد
تــا تصمیمــات کلــی جهــت هــر چــه بهتــر برگــزار کــردن همایــش بــا همــکاری
اعضــای شــورای سیاســت گــذاری و اعضــای دبیرخانــه همایــش ،کمیتــه علمــی
همایــش ،کمیتــه اجرایــی و کمیتــه تشــریفات ،اتخــاذ گــردد.
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ســومین همایــش قیــام تاریخــی امــام حســین(ع) و عاشــورا از دیــدگاه اهــل ســنت
بــه همــت دانشــگاه آزاد اســامی واحــد زاهــدان در ســالن اجتماعــات نهــاد نمایندگــی
مقــام معظــم رهبــری در امــور اهــل ســنت اســتان سیســتان و بلوچســتان برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه آزاد اســامی اســتان سیســتان و بلوچســتان،
امــام جمعــه اهــل ســنت کویتــه پاکســتان در ایــن مراســم اظهــار کــرد :قیــام امــام
حســین (ع) بــرای نجــات اســام از فســاد و انحــراف بــود و جایــی کــه صحبــت از
اســام میشــود ،دیگــر شــیعه و ســنی معنــا نــدارد.
عطــاء الرحمــان ادامــه داد :یزیــد خلیفــه فاســدی بــود کــه امــت اســامی را از ارکان
دیــن اســام دور میکــرد ،عــدل نداشــت ،بیتالمــال رعایــت نمیشــد ،مســاوات
نبــود ،بنابرایــن امــام حســین(رض) بــرای تثبیــت حــق و درهــم کوبیــدن باطــل قیــام
کــرد.
عضــو کمیســیون آمــوزش مجلــس شــورای اســامی نیــز در ایــن همایــش گفــت:
در قیــام عاشــورا مســاله انتخابگــری همــه جــا بــه چشــم میخــورد ،کســانی کــه
همــراه اباعبــداهلل(ع) در ایــن قیــام حضــور داشــتند ،همــه راه شــهادت را واقعـاً انتخــاب
کــرده بودنــد.
حجتاالســام علیرضــا ســلیمی ،افــزود :اصــل دوم عــزت مومــن اســت .عزتطلبــی
در جــای جــای حرکــت اباعبــداهلل(ع) مــوج میزنــد .ایشــان دو راه در پیــش رو داشــت،
یکــی زندگــی در ذلــت و دیگــری مــرگ بــا عــزت ،و ایشــان مــرگ بــا عــزت و شــرافت
را انتخــاب کردنــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ،در ایــن مراســم کــه علمــای اهــل ســنت و تشــیع از
سیســتان و بلوچســتان ،فرمانــداران اســتان ،اســتادان دانشــگاه هــا ،دانشــجویان،
نخبــگان و علمــای اهــل ســنت از کشــور پاکســتان در ایــن همایــش حضــور داشــتند،
از پژوهشــگران برتــر مقالهنویســی نیــز تجلیــل شــد.
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کمالیــان :نهضــت عاشــورا ســنگری بــرای افراشــته نگهداشــتن پرچــم عــزت
است
رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی سیســتان وبلوچســتان گفــت :اندیشــه و تفکــر امــام
حســین(ع) در ایجــاد واقعــه کربــا یــک برنامــه مکتبــی و یــک نظــام فکــری اســت و
ایــن اندیشــه ،ســنگری بــرای افراشــته نگــه داشــتن پرچــم عــزت و شــرف جامعــه بشــری
اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه آزاد اســامی اســتان سیســتان و بلوچســتان ،دکتــر
امیــن رضــا کمالیــان ،شــب گذشــته در ســومین همایــش قیــام تاریخــی امــام حســین(ع)
و عاشــورا از دیــدگاه اهــل ســنت کــه بــه همــت واحــد زاهــدان برگــزار شــد ،گفــت:
.اندیشــه و تفکــر امــام حســین (ع) در ایجــاد واقعــه کربــا یــک برنامــه مکتبــی و یــک
نظــام فکــری اســت و ایــن اندیشــه ،ســنگری بــرای افراشــته نگــه داشــتن پرچــم عــزت و
شــرف جامعــه بشــری اســت.
رئیــس واحــد زاهــدان افــزود :ایثــار و از خودگذشــتگی حضــرت اباعبــداهلل (ع) نمــاد
اخــاص ،ایمــان ،اخــاق ،شــهامت و در یــک کالم ،تــاش بــرای حفــظ همبســتگی و
وحــدت اســامی اســت .گذشــته ،حــال و آینــده بشــر بــر محــور ایــن نهضــت بــزرگ

12

دااگشنه آزاد اسالمی واحد زاهدا ن

سومین همایش قیام تاریخی عاشورا از دیدگاه اهل سنت(آبان ماه )1395

تنظیم شده است.
وی اظهــار کــرد :نهضــت عاشــورا یکــی از ماندگارتریــن و مؤثرتریــن جریانهــای تاریخــی
اســت و آثــار آن در طــول تاریــخ فراتــر از یــک فرقــه و یــک ملــت بــوده اســت .یافتههــای
پژوهشــگران نشــان میدهــد کــه قیــام عاشــورا مختــص شــیعه نیســت.
دبیــر هیــات امنــا و رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی سیســتان وبلوچســتان ادامــه داد« :قیــام
عاشــورا همانطــور کــه فرامکانــی اســت ،بایــد فــرا زمانــی هــم باشــد .بایــد ایــن فرهنــگ
را بــه نسـلهای آینــده هــم منتقــل کــرد و ایــن یکــی از اهــداف اصلــی برگــزاری همایــش
قیــام عاشــورا از دیــدگاه اهــل ســنت در دانشــگاه آزاد اســامی اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ،ســومین همایــش قیــام تاریخــی امــام حســین(ع) و عاشــورا
از دیــدگاه اهــل ســنت در محورهــای شــخصیت امــام حســین(ع) و قیــام عاشــورا از منظــر
اهــل ســنت ،آثــار و پیامدهــای حرکــت امــام حســین(ع) در جامعــه بشــری ،نقــش بانــوان
در پیشــبرد اهــداف عاشــورا ،امــام حســین(ع) و عاشــورا از نــگاه تاریــخ ،قیــام عاشــورا از
منظــر جامعهشناســی ،ادبیــات ،هنــر و سیاســت شــب گذشــته بــه همــت دانشــگاه آزاد
اســامی واحــد زاهــدان برگــزار شــد.
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امــام جمعــه زاهــدان :محبــت اهــل بیــت(ع) از دل اهــل ســنت جداشــدنی
نیســت
امــام جمعــه زاهــدان گفــت :بــر اســاس آموزههــای قــرآن کریــم کــه ســفارش بــه محبــت
اهــل بیــت (ع) دارد ،محبــت بــه اهــل بیــت (ع) از دل اهــل ســنت جــدا نشــدنی اســت و
هیــچ فــردی نمیتوانــد چنیــن موضــوع مهمــی را انــکار کنــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه آزاد اســامی اســتان سیســتان و بلوچســتان ،آیتاهلل
عباســعلی ســلیمانی شــب گذشــته در ســومین همایــش قیــام تاریخــی امــام حســین(ع) و
عاشــورا از دیــدگاه اهــل ســنت کــه بــه همــت دانشــگاه آزاد اســامی واحــد زاهــدان برگــزار
شــد ،اظهــار کــرد :بــا وجــود تفاوتهایــی کــه در برنامــه هــای اهــل ســنت و تشــیع در
مــورد نــوع عــزاداری اباعبــداهلل (ع) وجــود دارد امــا امــام حســین(ع) مســاله مشــترک در
میــان ایــن مذاهــب اســت.
نماینــده مقــام معظــم رهبــری در امــور اهــل ســنت اســتانهای کرمــان و سیســتان و
بلوچســتان ،تصریــح کــرد :مگــر میشــود اهــل ســنت کــه اهــل بصیــرت هســتند نســبت
بــه ســنت پیامبــر (ص) و گفتــار آن حضــرت در مــورد اهــل بیــت(ع) بــی تفــاوت باشــند.
عضــو خبــرگان رهبــری افــزود :محبــت اهــل بیــت(ع) شــیعه و ســنی نــدارد ،همچنــان
کــه قــرآن و ســنت شــیعه و ســنی نــدارد.
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امــام جمعــه زاهــدان خاطرنشــان کــرد :جامعــه اهــل ســنت از خانــدان پیامبــر (ص)
جدایــی ندارنــد و نســبت بــه ایــن بزرگــواران ارادت خاصــی دارنــد.
آیــتاهلل ســلیمانی گفــت :بیشــتر علمــای اهــل ســنت بــرای امــام حســین(ع) مقتــل
نوشــتهاند و ارادت خاصــی نســبت بــه ایــن امــام همــام دارنــد.
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مولــوی نذیــر احمــد ســامی عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری :دربــاره علــت
عــزاداری نکــردن اهــل ســنت بــرای امامحســین(ع)
نماینــده مــردم سیســتان و بلوچســتان در مجلــس خبــرگان رهبــری گفــت :اگــر اهــل
ســنت بــرای امــام حســین(ع) تعزیــت نمیکنــد بــه ایــن دلیــل اســت کــه فکــر و مذهــب
مــا اجــازه نمیدهــد .و اال محبــت اهــل ســنت نســبت بــه اهــل بیــت(ع) کمتــر از تشــیع
نیســت بنابــر ایــن هیــچ فــردی نمــی توانــد ذره ای از ارادتمــان نســبت بــه خانــدان
پیامبــر(ص) کــم کنــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه آزاد اســامی اســتان سیســتان و بلوچســتان ،مولــوی
نذیــر احمــد ســامی چهارشــنبه شــب در همایــش بــزرگ عاشــورا از دیــدگاه اهــل ســنت
کــه بــه همــت دانشــگاه آزاد اســامی واحــد زاهــدان برگــزار شــد ،اظهــار کــرد :روایتهــای
زیــادی در کتابهــای اهــل ســنت در بیــان فضیلــت اهــل بیــت(ع) بیــان شــده اســت کــه
ایــن موضــوع نشــان دهنــده اوج عالقــه و محبــت آنــان نســبت بــه ایــن بزرگــواران اســت.
ایــن روحانــی اهــل ســنت و عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری ادامــه داد« :علمــای اهــل
ســنت در همــه کتابهایــی کــه در بیــان واقعــه کربــا نوشــتند ،اقدامــات یزیــد را محکــوم
کردنــد.
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وی افــزود :اگــر اهــل ســنت بــرای امــام حســین(ع) تعزیــت نمیکنــد بــه ایــن دلیــل
اســت کــه فکــر و مذهــب مــا اجــازه نمیدهــد و ایــن بــدان معنــا نیســت کــه اهــل ســنت
نســبت بــه امــام حســین (ع) محبــت ندارنــد.
نماینــده مــردم سیســتان و بلوچســتان در مجلــس خبــرگان رهبــری بــا بیــان اینکــه ایــن
نــوع نــگاه کــه افــرادی میگوینــد امــام حســین(ع) بــرای قــدرت و حکومــت قیــام کــرد
از نظــر اهــل ســنت مــردود اســت ،گفــت :امــام حســین(ع) در جانشــینی یزیــد آینــده
روشــنی نمــی دیدنــد و بــا نــگاه تیزبیــن خودشــان بــه ایــن نتیجــه رســیده بودنــد کــه
قطــار اســام در حــال خــارج شــدن از ریــل اســت.
مولــوی ســامی خاطرنشــان کــرد :امــام حســین(ع) بــه ایــن نتیجــه رســیده بودنــد کــه
تبعــات منفــی خالفــت یزیــد ،ضربــات جبــران ناپذیــری بــر اســام وارد میکنــد و کارهــای
خــاف را مشــروعیت مــی بخشــد.
وی تاکیــد کــرد :قیــام امــام حســین(ع) باعــث شــد انحرافاتــی کــه در اســام اتفــاق
افتــاده بــود از بیــن بــرود.
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عســکری :قیــام عاشــورا در راســتای بعثــت و اســتمرار حرکــت دینــی پیامبــر
است
معــاون پارلمانــی دانشــگاه آزاد اســامی ،گفــت :آنچــه شــیعه و ســنی بــر آن اتفــاق نظــر
دارنــد ،ایــن اســت کــه قیــام عاشــورا بــا پرچمــداری حضــرت حســین (ع) در راســتای
بعثــت و در اســتمرار حرکــت دینــی پیامبــر(ص) بــه وقــوع پیوســته و عامــل مهــم آن هــم
عنصــر امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بــوده اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه آزاد اســامی اســتان سیســتان و بلوچســتان،
حجتاالســام علــی عســکری ،شــب گذشــته در ســومین همایــش قیــام تاریخــی امــام
حســین(ع) و عاشــورا از دیــدگاه اهــل ســنت کــه بــه همــت دانشــگاه آزاد اســامی واحــد
زاهــدان برگــزار شــد ،اظهــار کــرد :حدیــث مشــهوری از پیامبــر اکــرم(ص) در کتــب معتبــر
ســنی و شــیعه نقــل شــده اســت کــه میفرماینــد « حســین م ّنــی َو أنــا ِمــن حســین»،
حســین(ع) از مــن اســت و مــن از حســین هســتم.
معــاون پارلمانــی دانشــگاه آزاد اســامی ،افــزود :قســمت اول ایــن حدیــث نیــاز بــه توضیــح
زیــادی نــدارد ،زیــرا کــه حســین(ع) فرزنــد علــی و زهــرا و فرزنــد رســول خاتــم اســت کــه
مایــه بهجــت و ســرور اوســت و اینکــه « حســن و حســین علیهمــا الســام ســرور جوانــان
اهــل بهشــت هســتند» ،کــه در منابــع اهــل ســنت هــم زیــاد نقــل شــده اســت.
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وی ادامــه داد :بخــش دوم ایــن حدیــث کــه میفرمایــد «و مــن از حســین هســتم» نیــاز
بــه دقــت نظــر دارد و اگــر بخواهیــم ایــن قســمت از ســخن را بررســی کنیــم ،بایــد رســالت
و هــدف بعثــت پیامبــر(ص) را در نظــر بیاوریــم .خداونــد در آیــه  ۶۳ســوره مبارکــه نحــل،
فلســفه بعثــت را عبودیــت و بندگــی خــدا و اجتنــاب از طاغــوت بیــان میفرمایــد و بــرای
ایــن هــدف اصلــی ،اهــداف بیــن راهــی و مقدماتــی هــم وجــود دارد کــه نیازمنــد بــه ذکــر
آنهــا در ایــن مجــال کوتــاه نیســتیم.
عســکری ادامــه داد :آنچــه کــه از منابــع اهــل ســنت و شــیعه اســتفاده میشــود ،ایــن
اســت کــه نهضــت و قیــام عاشــورا بــا پرچمــداری ســید و ســاالران شــهیدان حضــرت
حســین(ع) در راســتا و در اســتمرار بعثــت پیامبــر(ص) و بــرای حفــظ آییــن عزیزتــر از
جــان او بــه وقــوع پیوســته اســت و عامــل مهــم آن هــم عنصــر امــر بــه معــروف و نهــی
از منکــر بــوده اســت.
معــاون پارلمانــی دانشــگاه آزاد اســامی اظهــار کــرد :امــام حســین(ع) میفرمایــد تنهــا
دلیــل خــروج و قیــام مــن ،اصــاح در میــان امــت جــدم رســول خــدا(ص) اســت و اینکــه
اراده کــردهام معــروف گســتری کنــم و منکــر زدا باشــم .بــرای منکرزدایــی گاهــی الزم
اســت خــون بدهیــم.
نماینــده پیشــین مجلــس شــورای اســامی ،افــزود :محبــت اهــل بیــت (ع) مختص شــیعه
نیســت .اهــل ســنت هــم اهــل بیــت(ع) را از خودشــان میداننــد و بــزرگان بســیاری در
اشــعار و کتــب خــود بــه خانــدان پیامبــر(ص) عــرض ارادت کردهانــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ،علمــای اهــل ســنت و تشــیع سیســتان و بلوچســتان،
فرمانــداران اســتان ،اســتادان دانشــگاه ،دانشــجویان ،نخبــگان و علمــای اهــل ســنت از
کشــور پاکســتان در ســومین همایــش قیــام تاریخــی امــام حســین(ع) و عاشــورا از دیــدگاه
اهــل ســنت کــه بــه همــت دانشــگاه آزاد اســامی واحــد زاهــدان برگــزار شــد ،حضــور
داشــتند.
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مولــوی عطاءالرحمــن :محبــت بــه اهــل بیــت پیامبــر اکــرم(ص) جــزء ایمــان
قلبــی اهل ســنت اســت
یکــی از علمــای اهــل ســنت کویتــه پاکســتان گفــت :محبــت بــه اهــل بیــت پیامبــر
اکــرم(ص) جــزء ایمــان قلبــی اهــل ســنت اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه آزاد اســامی اســتان سیســتان و بلوچســتان ،مولــوی
عطاءالرحمــان در ســومین همایــش قیــام تاریخــی امــام حســین(ع) و عاشــورا از دیــدگاه
اهــل ســنت کــه بــه همــت دانشــگاه آزاد اســامی واحــد زاهــدان برگــزار شــد ،اظهــار کــرد:
مــا در نمازهــای خــود درود بــر خانــدان پیامبــر(ص) میفرســتیم و اگــر ایــن کار را نکنیــم
نمازمــان ناقــص اســت.
ایــن روحانــی اهــل ســنت کویتــه پاکســتان بــا بیــان ایــن کــه هــر فــردی کــه بــا امــام
حســین(ع) دشــمنی کنــد در حقیقــت بــا پیامبــر خــدا(ص) دشــمنی کــرده اســت» ،گفــت:
یزیــد بــا ایســتادن در مقابــل امــام حســین(ع) در حقیقــت در مقابــل رســول خــدا (ص)
ایســتاد.
وی بــا بیــان اینکــه تــا زمانیکــه یــک حکومــت اســامی وجــود نداشــته باشــد مــا نمــی
توانیــم دســتورات دیــن اســام را انجــام دهیــم ،تاکیــد کــرد :امــروز جمهــوری اســامی در
میــان حکومتهــای اســامی نمونــه اســت و مــا بــه انقــاب اســامی کــه بــه رهبــری
امــام خمینــی(ره) شــکل گرفــت افتخــار میکنیــم.
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مولــوی عطاءالرحمــان اظهــار کــرد :امــروزه جبهــه اســتکبار علیــه نظــام جمهــوری
اســامی ایــران بســیج شــده و از هیــچ تالشــی بــرای ضربــه زدن فــرو گــذار نمیکنــد.
روحانــی اهــل ســنت ادامــه داد :هیــچ کافــری نســبت بــه مســلمانان دوســت نیســت و مــا
امــروز شــاهد بــه وجــود آمــدن داعــش و تکفیریهــا هســتیم کــه زائیــده جبهــه اســتکبار
ا ست .
وی ابــراز امیــدواری کــرد کــه جمهــوری اســامی ایــران بــا همــکاری پاکســتان نیروهــای
تکفیــری و داعــش را نابــود کننــد کــه به اســم اســام باعــث شرمســاری مســلمانان حقیقی
شــدهاند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ،علمــای اهــل ســنت و تشــیع سیســتان و بلوچســتان،
فرمانــداران اســتان ،اســتادان دانشــگاه ،دانشــجویان ،نخبــگان و علمــای اهــل ســنت از
کشــور پاکســتان در ســومین همایــش قیــام تاریخــی امــام حســین(ع) و عاشــورا از دیــدگاه
اهــل ســنت کــه بــه همــت دانشــگاه آزاد اســامی واحــد زاهــدان برگــزار شــد ،حضــور
داشــتند.
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حسینی(نماینده مقام معظم رهبری در عراق):
برخــی علمــای اهــل ســنت در ذکــر مصائــب اهــل بیــت(ع) ســینه چــاک
میدادنــد /وحــدت شــیعه و ســنی در سیســتان و بلوچســتان مــوج میزنــد
نماینــده مقــام معظــم رهبــری در عــراق ،بــا بیــان اینکــه اهــل ســنت در بســیاری از
کشــورهای اســامی در ایــام شــهادت امــام حســین(ع) مجلــس عــزاداری برپــا میکننــد،
یــادآور شــد :در قــرن چهــارم هجــری علمــای اهــل ســنتی را داریــم کــه در ذکــر مصائــب
اهــل بیــت(ع) عــزاداری میکردنــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه آزاد اســامی اســتان سیســتان و بلوچســتان ،ســومین
همایــش قیــام امــام حســین(ع) از دیــدگاه اهــل ســنت بــه همــت دانشــگاه آزاد اســامی
واحــد زاهــدان شــب گذشــته (چهارشــنبه  5آبــان) در ســالن اجتماعــات نهــاد نمایندگــی
مقــام معظــم رهبــری در امــور اهــل ســنت اســتان سیســتان و بلوچســتان برگــزار شــد.
نماینــده مقــام معظــم رهبــری در کشــور عــراق در ایــن همایــش بــا بیــان اینکــه قیــام امام
حســین (ع) بــرای نجــات اســام اســت و همــه مســلمانان مدیــون آن حضــرت هســتند،
گفــت :اگــر قیــام امــام حســین(ع) نبــود فاتحــه اســام را بایــد میخواندیــم و امــروز هیــچ
اثــری از آن باقــی نمیمانــد .امــام حســین (ع) بــا شــهادت خــود توانســت یزیــد را از اســام
جــدا کنــد و اگــر قیــام ایشــان نبــود عملکــرد یزیــد را بــه پــای اســام مینوشــتند.
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آیــتاهلل ســیدمجتبی حســینی اظهــار کــرد« :بســیاری از نویســندگان اهــل ســنت در
مصائــب امــام حســین(ع) مقتــل نوشــتند و افــرادی را کــه امــام حســین (ع) را بــه شــهادت
رســاندند ،مــورد لعــن و نفریــن خــود قــرار دادنــد.
وی بــا بیــان اینکــه اهــل ســنت در بســیاری از کشــورهای اســامی در ایــام شــهادت امــام
حســین(ع) مجلــس عــزاداری برپــا مــی کننــد ،یــادآور شــد« :در قــرن چهــارم هجــری
علمایــی از اهــل ســنت را داریــم کــه در ذکــر مصائــب اهــل بیــت(ع) ســینه چــاک
میدادنــد و اکنــون هــم مســاجد زیــادی از اهــل ســنت در کشــور عــراق وجــود دارد
کــه جعبــه مهــر در آن قــرار داده شــده تــا شــیعیان بتواننــد نمــاز خــود را در آن مســاجد
بخواننــد.
نماینــده مقــام معظــم رهبــری در عــراق تاکیــد کــرد« :اهــل بیــت (ع) حلقــه وصــل میــان
همــه مســلمانان هســتند و تــا کنــون هیــچ قدرتــی در جهــان نتوانســته ایــن حلقــه وصــل
را از بیــن ببــرد.
حســینی بــا بیــان اینکــه امــام حســین(ع) طالیـهدار حریــت و آزادی در بیــن آزادمــردان
جهــان اســت ،گفــت« :دشــمنان اســام هــرگاه خواســتند در جاهایــی از کشــور ایــران
اختــاف میــان شــیعه و ســنی ایجــاد کننــد بــا وحــدت و همبســتگی ایــن مذاهــب در آن
نقــاط مواجــه شــدند.
وی گفــت« :وحــدت و همبســتگی میــان شــیعه و ســنی در سیســتان و بلوچســتان مــوج
میزنــد بــه گونـهای کــه بــا یکدیگــر رفــت و آمدهــای خانوادگــی دارنــد و در کنــار هــم بــا
صلــح و دوســتی زندگــی مــی کننــد.
نماینــده مقــام معظــم رهبــری در عــراق افــزود« :اســتکبار جهانــی وحــدت میــان شــیعه
و ســنی را هــدف قــرار داده کــه بایــد نســبت بــه ایــن نقشــه شــوم دشــمن از هوشــیاری
دوچندانــی برخــوردار باشــیم.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ،علمــای اهــل ســنت و تشــیع از سیســتان و بلوچســتان،
فرمانــداران اســتان ،اســتادان دانشــگاه ،دانشــجویان ،نخبــگان و علمــای اهــل ســنت از
کشــور پاکســتان درایــن همایــش حضــور داشــتند.
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