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 پيشگفتار

ه ا و آراء گذاش ته و    اي گو اگو  را زمين ه اخ تالف ا ديش ه   ه ها و زبا  حند و سپاس مخصوص خداو د بي هنتايي است که ر گ

هاي مردم روزگار ديروز و امروز را با کرم بي حد و رأفت سرمدش ب ه يک ديگر متوج ه س اخت ت ا از پرتگ اه س قوا در زوال، ب ه          دل

                                                                                                                                                     پرستشگاه ابديت رهننو  شود.

خداو دگاري که از خزا ه الطاف و لطايف صنعش، رحنت عالنيا  حضرت خاتم پيامبرا  محند مصطفي )ص( را ب ا ک الم ح ق و    

                            را از پرتگاه دائني عداوت و تفرقه به ساحل  جاتِ وحدت و اخوت برسا د. ها آ فرو فرستاد تا  ميزا  عدالت بر بندگا 

 ظ ر و ا ديش ه را ش عار     مجنع جها ي تقريب مذاهب اسالمي که وحدت بر پايه گفتگو و هندلي، در ع ين رعاي ت ادب، اخ تالف   

هاي جديد خود به برپايي رويدادي علني و فرهنگ ي هن ت گناش ته ت ا ص احبا  خ رد و        ليتداده، در راستاي فعا محوري خود قرار

ش و د را گ ردهم آورد ت ا از دري اي علن ي و تجرب ه       ا ديشه که در دايره عشّاق اسالم عزيز و پيروا  اين دي ن حني ف گنجا  ده م ي    

                                     امت اسالمي استفاده  نايد. يرو شيشا  براي حل مشکالت پ عنلي

ظل ه الع الي(    )م د  )ره(ن و با تأکيد رهبر معظم ا قالب اس المي  گراميداشت هفته وحدت که با ابتکار و تأييد حضرت امام خنيني

را ب ه بح و و   ت رين مس ائل د ي اي اس الم      است، هنواره فرصت مناسبي براي  خبگا  و ا ديشنندا  فراهم  نوده تا مهم افتهيتداوم 

گيري  نايند و از اين رهگذر شرايط را براي پرهيز هنگا ي از جنگ، منازعه و برقراري ص ل    تصنيم ها آ بررسي گذاشته و  سبت به 

                            و آرامش آماده کنند.

أ  ام ت اس المي، در راس تاي    ه اي درخ ور ش    در شرايطي برگزار شد که جها  اسالم در کنار پيشرفت 6366هفته وحدت سال 

ه اي  هاي اسالم  اب، گفتنا  ا قالب اسالمي و تحقق اهداف متعالي امت واح ده اس المي، ب ا برخ ي چ الش     گسترش و تعنيق آموزه

ها عبارت بود د از: توهين به ساحت مقدس قرآ  کريم و پيامبر اعظم )ص( توسط  ابخردا  در  شکننده روبرو شد.از جنله اين چالش

آمي ز ب ا رژي م اش غالگر ق دس، توس عه       سازي رواب ط خيا  ت  تالش مذبوحا ه برخي از سرا  کشورهاي عربي در علني و عادي غرب،

 سوز سرا  آل سعود عليه ملت مسلنا  و مظلوم ينن. سازي رژيم صهيو يستي در کرا ه باختري، ادامه جنگ خا نا  شهرک

هفته وحدت سال جاري را در شرايط کرو ايي برگزار کرد د ک ه   يسالم در حالد ياي ا نياز ديگر سو ا ديشنندا ،  خبگا  و مؤثر

عنوا   ناد علن ي و   )ره( به محندعلي تسخيري اهلل تيهاي مؤثر در تقريب و وحدت امت اسالمي از جنله مرحوم آ برخي از شخصيت

و الگوي مجاهدت و ايثار در راه تقويت تقري ب،  اي در تقريب مذاهب اسالمي و سردار شهيد سپهبد حاج قاسم سلينا ي  نو ه ا ديشه

، االسالم ا ديشنند حوزه تقريب و دلداده وحدت امت اسالمي جناب آقاي مهندس حسين شيخ سهو وحدت امت اسالمي، و  ييهنگرا

گ ر   ظ اره  و سرکار خا م دکتر طوبي کرما ي، از د ياي ف ا ي رخ ت بربس ته و از آس نا  و ملک وت،      آيت اهلل سيد هادي خسروشاهي

 تحوالت د ياي اسالم بود د.

 (،يزيروز جه ا ي استکبارس ت  ))ص( در سال جاري با س يزدهم آب ا     و تقار  هفته وحدت و ميالد پيامبر گرامي اسالم يزما  هم

ر جه ا ي و  فرصت مغتنم ديگري فراهم  نود تا د ياي اسالم با بازخوا ي اهنيت و ضرورت استنرار مقابله با ظلم و مب ارزه ب ا اس تکبا   

، پينود  مسير پرافتخار وحدت را براي امت اسالمي هنوار کند. حقيقت اين است ک ه دش ننا  جه ا     شيازپ شيسرسپردگا شا ، ب

ا  د ت ا ب ا    و با محوريت رژيم جعلي صهيو يستي، تنام تالش خود را به ک ار بس ته   النلل نيآمريکا و صهيو يسم ب ياسالم به سرکردگ
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فير و ترور موجب تفرقه در جها  اسالم شده و با گسست جوامع اسالمي و مذاهب مختلف اسالمي از هن ديگر،  ايجاد  زاع، جنگ، تک

 امنيت و اقتدار امت اسالمي را از بين ببر د.

ه اي  از اين منظر حضور مسئوال ه  خبگا  و فرهيختگا  د ياي اسالم در مجنعي که وظيفه اصلي خود را ت روي  اص ول و ارزش   

گ ري، تعص بات   ا سته و گفتنا  تقريب، وحدت، ا سجام و هنگرايي ام ت اس المي و پيش گيري از جن گ، تن ازع، افراط ي      اسالمي د

 ساخته، بسيار مغتنم است. هاي شوم دشننا  را وجهه هنت خودجاهال ه، جلوگيري از توهين به مقدسات و افشاگري توطئه

 نيت ر س ي و چه ارم   قدامات صورت گرفت ه جه ت برگ زاري هرچ ه باش کوه     ها و ا فعاليت نيتر اي از مهم گزيده يرو شي وشتار پ

                                                                                                                گردد. وحدت اسالمي است که به شرح آتي تقديم مي يالنلل نيکنفرا س ب

در قالب خا واده شريف مجن ع تقري ب را از    يالنلل نيا درکارا  برگزاري اين رويداد ب هاي ستود ي دست توا  تالشبي شک،  ني

ه اي اس توار و    ه اي اق دام جدي د مجن ع، گ ام      در مسير  وسازي راهبردها و بر ام ه  ري اپذ ي ظر دور داشت که با تالش وافر و خستگ

                                                                                                                 د.ا پراميدي برداشته

ب ه   هر اقدامي در اين گستره ا سا ي و جغرافي ايي خ الي از  ق ی  يس ت.     حال نيکنم. درع از هنه اين عزيزا  تقدير و تشکر مي

ه اي آت ي    تر برگزار کرد  بر امه هنين جهت از هنه مخاطبا  اين  وشتار که با ا تقادها و پيشنهادهاي خود ما را براي هر چه باشکوه

 کنال تشکر را دارد. ،رسا ند ياري مي

 

 و من اهلل التوفیق 

 حمید شهرياري 

مجمع جهاني تقريب مذاهب اسالمي ركلیدب 
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 خالصه مديريتي

 نيت ر  ساز ح وزه وح دت اس المي اس ت، هن واره از مه م       وحدت اسالمي يکي از عوامل مهم جريا  يالنلل نيکه کنفرا س بازآ جا

رويدادهاي فرهنگي جها  اسالم بوده و به دليل پرداختن به ا ديشه متعالي امت واح ده و تقري ب م ذاهب از س وي هن ه بزرگ ا  و       

ت وا  از  ظ ر   وآوري     وحدت اسالمي را مي يالنلل نيکنفرا س ب نيست. سي و چهارمگرفته ا  ظرا  مورد توجه و پيگيري قرار صاحب

هاي پر فوذ جها  اسالم، شکل عرضه محتواي مطالب و بسياري  در ايده و شيوه برگزاري، استقبال مدعوين جديد، مشارکت شخصيت

 ظ را ،  قط ه عطف ي     ورد طوري که از سوي صاحبالنللي وحدت اسالمي به شنار آ فردترين دوره کنفرا س بين وجوه ديگر منحصربه

                                                                                                                                        .ه استهاي مجنع جها ي تقريب مذاهب اسالمي قلنداد گرديد در تاريخ فعاليت

در شرايط کرو  ايي س ال ج اري ک ه      « باليا و  مصائب اسالمي در مواجهه با يها يهمكار»کنفرا س سي و چهارم، با عنوا  

جا به هنکارا  در مجنع تقريب و با استفاده از  امکا  سفر و مالقات حضوري مدعوين برگزيده امت اسالمي فراهم  شد، با تالش هنه

ت ر از   النل ل، طراح ي و باش کوه    هاي فع ال در ح وزه ب ين     ظرا  و دستگاه ي فضاي مجازي و هنکاري ا ديشنندا ، صاحبهاظرفيت

 گذشته برگزار گرديد. اهم اموري که اين جلوه جديد را رقم زد بدين شرح است:

س خنرا ي   433  ع ا  ب يش از   فراهم آورد  تنهيدات الزم براي اخذ سخنرا ي خارجي و داخلي جه ت پخ ش در وبيناره ا. جن    -1

فتتاحي ه و اختتامي ه کنف را س    ااي،  النلل ي منطق ه   در قالب وبينارهاي داخلي و بين ها آ خارجي و داخلي دريافت گرديد که گزيده 

 وبگاه رسني کنف را س وح دت اس المي ا تش ار     و  يز يوتيوب  و هاي اجتناعي مجازي پربيننده از جنله آپارات وحدت بر روي شبکه

                             يافت.

  از متفک را  و  خبگ ا  فرهنگ ي، ح وزوي،     : اي النلل ي منطق ه   ب ين در وبينارهاي  تن از سخنرانان خارجي 455سخنرا ي

با عناوين ذيل: وبينار 66در قالب  جهان كشور 28از سياسي  دا شگاهي و 

 قفقاز )ترکيه، روسيه و گرجستا ( منطقه آسياي مرکزي و 

 منطقه آمريکاي شنالي با محوريت کشور کا ادا  

  منطقه اروپا با محوريت کشور آلنا  

  ناريوب 1 - منطقه غرب آسيا با محوريت افغا ستا

 وبينار 1 -قاره با محوريت پاکستا   منطقه شبه

 منطقه جنوب آفريقا با محوريت کشور آفريقاي جنوبي

 وبينار 1 -قاره با محوريت هندوستا   منطقه شبه

 تو س و  ريمنطقه شنال آفريقا با محوريت کشورهاي الجزا 

  ) منطقه غرب آسيا )لبنا 

  ينن( ، منطقه غرب آسيا )بحرين، عراق، عنا ، لبنا 

 عراق، فلسطين، کويت، لبنا (  ،منطقه غرب آسيا )بحرين، سوريه 

  )منطقه غرب آسيا )ارد ، سوريه، عراق، ينن 
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  وبينار 1 -با محوريت کشور مالزي منطقه جنوب شرقي آسيا

 کشور کلنبيا با محوريت منطقه آمريکاي التين 

  دقیقه« 1717»بر   خارجي بالغ سخنرانان مجموع دقايق سخنراني

  61سنت از تنام  ق اا کش ور در    هاي شيعه و اهل : از شخصيتدر وبينارهاي داخلي تن از سخنرانان داخلي 111سخنرا ي 

وبينار:

از مجن وع  سنت و خواهرا  تقريبي داخل کش ور حض ور داش تند.     از برادرا  عزيز اهل تعداد سخنرا  ترين هدگستر بار نيبراي اول

. مجنوع دقايق س خنرا ي داخل ي   بود د سنت  فر از اهل 33 فر ز  بود د که از اين تعداد 33 فر مَرد و  614 يافتيدرسخنرا ي  636

 بوده است. دقيقه 3943بر  بالغ

 عناوين ذيل: تن از اساتيد حوزه و دا شگاه با 3حضور  با دو میزگرد تخصصياري برگز -4

  قش سردار شهيد سپهبد حاج قاسم سلينا ي در وحدت و امنيت جها  اسالم»تخصصي ميزگرد »

 هاي مقابله با آ  تبعات عادي سازي روابط با رژيم صهيو يستي و راهکاري»تخصصي  ميزگرد»

تن از اساتيد ح وزه و دا ش گاه پيرام و  اه م مس ائل ج اري جه ا  اس الم ب ا           13با حضور  علمي چهار نشستبرگزاري  -1

 موضوعات ذيل:  

  هاي اسالمي در هنکاري  قش رسا ه و فضاي مجازي» شست علني»

  قي و وکالتي در جها  اسالمتعامل دا شگاهي و ارتقاي  ظام حنايت حقو» شست علني»

  گرا هنکاري کشورهاي اسالمي در تقويت و توسعه حکنرا ي تعالي»  شست علني»

 النللي هاي بين ايجاد ظرفيت تعاو  جوامع اسالمي در مديريت بحرا » ت علني  شس

 «:مصائب و باليا هاي اسالمي در مواجهه با همكاري»عنوا  کنفرا س  -2

 هااي اساالمي در مواجهاه باا     همكااري »عنوا   ابراي اولين بار يک معضل جها ي )فارغ از جغرافيا، دين، قوميت و مليت( ب

عن وا  رک ن اص لي     عنوا  موضوع اصلي کنفرا س طرح گرديد. دا شگاه مذاهب اسالمي به با تکيه بر موضوع کرو ا به «امصائب و بالي

محوره اي فراخ وا     ،جلسات مستنر هيأت علني منصوب کنفرا ستشکيل  با علني در کنفرا س وحدت در  ظر گرفته شد و مقاالت

بررسي و ارزيابي زير  ظر اين دا شگاه با اعطاء  از  ويسندگا  اخذ و پس از مقاالتس، در فرايند کنفرا و  گرديدمقاالت تهيه و تنظيم 

 .با برگزاري کنفرا س چاپ گرديد زما  خالصه مقاالت به دو زبا  فارسي و ا گليسي هم در دست ا تشار است. درجه 

 ديد:مقاالت در هفت محور اصلي )به شرح ذيل( و پنجاه و پن  محور فرعي تدوين گر 

 مصائب و باليا هاي ديني و معنوي در مواجهه با مبا ي و چالش 

 مصائب و باليا هاي راهبردي جها  اسالم در مواجهه با ظرفيت 

 مصائب و باليا  قش دا شنندا  و  خبگا  مسلنا  در مواجهه با 

 مصائب و باليا بخشي و تروي  فرهنگ تعاو  در هنگام ابتالي به ها در آگاهي  قش رسا ه 

 هاي فضاي مجازي در عصر کرو ا براي جوامع اسالمي هديدها و فرصتت 

file://fs.tme.lan/net/Common/فهرست%20گزارش%2034.docx%23_Toc62123599
file://fs.tme.lan/net/Common/فهرست%20گزارش%2034.docx%23_Toc62123598
file://fs.tme.lan/net/Common/فهرست%20گزارش%2034.docx%23_Toc62123606
file://fs.tme.lan/net/Common/فهرست%20گزارش%2034.docx%23_Toc62123607
file://fs.tme.lan/net/Common/فهرست%20گزارش%2034.docx%23_Toc62123608
file://fs.tme.lan/net/Common/فهرست%20گزارش%2034.docx%23_Toc62123609
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 جها  پساکرو ا و سناريوهاي جديد سياسي، اجتناعي و فرهنگي در جها  اسالم 

 اهاي فرهنگي، اقتصادي و سياسي غرب در مواجهه با کرو چالش

 :3/63( روي موج اف ام رديف االول عيرببا محتواي تقريبي در تنام ساعات روز در طول يک ماه ) راديو وحدتافتتاح  -7

 هاي و باز شر دوباره کاريکاتورم الشأ  اسال به اتفاقات اخيري که در جها  به وقوع پيوست، هنچو  توهين به پيامبر عظيم  باتوجه

ورت احساس شد ک ه  است، اين ضر تروي  سبت به امت اسالم در حال  ها رسا هآميزي که در برخي  تفرقه رويکردشارلي ابدو و  موهن

 شود. يا داز شبکه مناسبتي راه عنوا  يک بهراديو وحدت 

و ب ا  ، و تقريب بين م ذاهب اس المي ب ا ه ر گرايش ي      در هنه مذاهبامت اسالمي ايجاد وحدت هدف با هاي راديو وحدت  بر امه

رادي وي   مقرر بود ک ه  .اجرا گرديد« دةامت واح»عنوا   در ايجاد سقفي واحد به تأکيد بر معيت و هنراهي با رسول گرامي اسالم

هاي اين رادي و   به استقبال مخاطبا ، بر امه رود ولي باتوجهمگاهرتز روي آ تن  63/ 3روي موج تا پايا  هفته وحدت  مناسبتي وحدت

 به مدت يک ماه تداوم يافت.االول  ربيعو محتواي آماده شده تا پايا  ماه  نايصداوسبا هنکاري 

 :و کتابي مربوا به فتواي علناي اسالم درباره فلسطين «وحدت ويكي»از پايگاه   ناييرودو ا جام  -1

 وحدت ويكي»رسا ي جها  اسالم با رويکرد وحدت و تقريب به  ام  رو نايي از پايگاه جامع اطالع»(:)  

مجن ع   لهيوس    ب ه ه ا    در دوره جديد بر امهدر فضاي مجازي است که  يتاليجيد يا وحدت، دا شنامه يکيو

مذاهب  بيتقر ي،وحدت امت اسالمبراي  يساز فرهنگ نهيدر زمتوليد گرديده و  يمذاهب اسالم بيتقر  يجها

دا ش نامه   ني  ا ه دف  آغ از ک رده اس ت.    6366خود را در سال  تيفعالو دستيابي به اتحاديه اسالمي  ياسالم

ه ا و   مؤسس ات، کت اب   ها، ا يجر ،ها شخصيت يو معرف اين حوزه اصطالحات واژگا ، م،يمفاهتبيين  يتاليجيد

          .چارچوب فوق استشده در  ديتول هايمحتوا يو  شر تنام دست نياز ااموري 

ه اي ک ال   ظ ام جنه وري      ي امت واحده اسالمي از اهداف اصولي و سياس ت سو بهحرکت  که نيا به باتوجهي: ريگ از شکل هدف

 (مد ظله الع الي ) يا خامنه ي امامالعظن  اهلل تيآ يو مقام معظم رهبر (ره) ينيامام خن يا قالب اسالم ريبک گذار ا يو بناسالمي ايرا  

 ،اس ت  يامت واح دة اس الم   يمقدمات  ظر نيکه متکفل تأم يمذاهب اسالم بيتقر يمجنع جها  تأسيسبه رسالت   و باتوجه است

با سط  اطالعات متفاوت بتوا ن د ب ا    نيتا مخاطب دهيگرد جاديا يمجاز يفضا مهم در عرصه نيو اشاعه ا  يدا شنامه با هدف ترو نيا

و  شيم ا را در اف زا   ،لي  در ص ورت تنا به ساختار فناوري ويکي،  باتوجهخود را برطرف  نوده و  اطالعاتي ازيشنامه   دا نيمراجعه به ا

 ند. رسا ياريبهبود مقاالت و مداخل موجود در آ  

 ،يب  يمؤسس ات تقر  ،يب  يتقر يها شخصيت تيبا محور يمقاله به زبا  فارس 6999حدود  «وحدت يکيو» تيمدت کوتاه فعال در

 يعالوه ب ر م داخل اص ل    نيشده است. هنچن يوحدت بارگذار يکيو در و افتهيموضوعات مرتبط  گارش  گريو دي اسالم يها ا يجر

 شود.  ليت تسهبه مقاال يشده تا امکا  دسترس هيمقاالت ته يبرا يارجاع خلمد 399

 .دي  گرد هي  ته ي گ ارش مق االت عرب     يه ا  اس ت يفراهم شده و اص ول و س  يسيو ا گل يعرب يکيو يداز ا مقدمات راه نيهنچن 

  يرو ن ائ  هآم اد  يعرب   يک  يو يزود ب ه  وصورت گسترده آغ از ش ده اس ت     به ي گارش مقاله به زبا  عرب يزبا  عرب تيبه اهن باتوجه

خواهد شد.  
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 فلسطین في وجدان علماء االسالم»تاب رو نايي از ک»

. اس ت  رژي م صهيو يس تي  ب ا   ياسالم يابط کشورهاور يساز يدر برابر عاد نيقيفر يعلنا عکس العنلکتاب  نيا فيهدف از تأل

 ض رورت  رام و  يسنت پ اهل يتن از علنا 39 يها  يفتاوا و سخنرا ر دهيفصل اول دربرگ است: دهيدر سه فصل به چاپ رس اين کتاب

در  عهيش   يتن از علن ا  39 يها يو سخنرا  يبه فتاو زي. در فصل دوم  است يستيو يبا دشنن صه يو عدم هنکار نيفلسط يروزيپ

 نيدرب اره فلس ط   ياس الم  يمراکز بزرگ علن ها  و  ظرات ديدگاهو  يفتاو زياشاره شده است. در فصل سوم   نيرابطه با مسأله فلسط

در  ،م6643األزهر در س ال   يعلنا يم، صدا6633در سال  نيفلسط يس علنا کنفرا نياول يفتوابه  توا  از آ  جنله ميآمده است. 

  ا ي  هوديمن ع ص ل  ب ا     رام و  يپ ،م6633 در پاکستا  در س ال  ياسالم يالنلل نيب را سکنف يعلنا يو فتوا ،رابطه با ضرورت جهاد

          اشاره کرد. 

 :روحانیونحضور گسترده  -5

 گس ترده کنفرا س ب ا مش ارکت    نيچهارمسي و م گسترش ا ديشه وحدت امت و تقريب مذاهب در بين علناي اسالم،  ظر به لزو

عن وا  س خنرا  افتتاحي ه کنف را س      يکي از مراجع معظم تقليد به بار نياولبراي هاي علنيه صورت گرفت.  مراجع، روحا يو  و حوزه

 ف ر  ناين دگا  مجل س     69سنت،   فر از ائنه جنعه اهل 63، هيفق يايندگا  ول فر  ن 63وحدت اسالمي سخنرا ي  نود د. هنچنين 

 فر فعال فرهنگ ي، اجتن اعي    114 فر استاد دا شگاه،  33 فر مفتي، مدير، مدرس و عالِم حوزوي شيعه و سني،  33خبرگا  رهبري، 

ه اي  ساي س ازما  ؤشين، وزراي پيشين، رپي ريوز ساي مجلس،  خستؤهاي برجسته سياسي از قبيل ر و  ويسنده هنچنين شخصيت

 هاي برجسته فرهنگي در کنفرا س حضور داشتند. پر فوذ ديني و شخصيت

به ش رح    وزده  فر هاي ويژه اين دوره کنفرا س بود که از جنله برجستگي سخنرانان تراز اول در مراسم افتتاحیهحضور  -8

 ذيل به ايراد سخنرا ي پرداختند:

تقليد عظام مراجع از –مکارم شيرازي ني  اصر العظاهلل  حضرت آيت (6

اسالمي شوراي مجلس رئيس –جناب آقاي دکتر محندباقر قاليباف  (1

اسالمي مذاهب تقريب جها ي مجنع دبيرکل –االسالم و النسلنين دکتر حنيد شهرياري  حجت (3

مالزي از اسالم جها  برجسته سياستندار و ا ديشنند متفکر، –کتر ماهاتير محند دجناب آقاي  (4

اداره ديني مسلنا ا  روسيه رئيس –الدين  جناب آقاي شيخ راويل عين (3

مسجد االقصي خطيب –جناب آقاي شيخ عکرمه صبري  (3

شيعيا  بحرين رهبر –شيخ عيسي قاسم  اهلل تيآ (3

دبيرکل حزب اهلل لبنا  معاو  –االسالم و النسلنين شيخ  عيم قاسم  حجت (3

حزب الدعوه و رئيس ائتالف دولت قا و  عراق دبيرکل –جناب آقاي دکتر  وري النالکي  (6

جريا  حکنت ملي عراق رئيس –االسالم و النسلنين سيد عنار حکيم  حجت (69

مؤسسه ا ديشه اسالم ترکيه رئيس –جناب آقاي دکتر محند گورمز  (66

ديار ينن مفتي – نيالد شرف نيالد جناب عالمه شيخ شنس (61
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ريمجلس اعالي اسالمي الجزا رئيس –جناب آقاي دکتر بوعبداهلل غالم اهلل  (63

سلطنت برو ئي دارالسالم مفتي –شيخ عبدالعزيز بن جنيد  (64

جناعت اسالمي سراسر هند دبيرکل –جناب آقاي دکتر ملک محتشم خا   (63

رئيس شوراي ايدئولوژيک پاکستا  –جناب آقاي دکتر قبله اياز  (63

لبنا  اتحاديه علناي مقاومت رکليدب –جناب آقاي شيخ ماهر حنود  (63

سنت و رئيس داراالفتاي عراق اهل مفتي –جناب عالمه دکتر شيخ مهدي صنيدعي  (63

ا جنن اسالمي چين دبيرکل –جناب آقاي جوپينگ ما  (66

سنت و برخي اعضاي ش وراي ع الي مجن ع     و ديگر مهنا ا  از اهل با حضور رياست محترم قوه قضائیه جلسه اختتامیه -1

بص ورت  اف راد ذي ل     ف ر  6و  حضوري برگزار گردي د  صورت و با رعايت موازين بهداشتي، به کشور شرائط کرو ايي در رغم يتقريب عل

 در آ  سخنرا ي کرد د:حضوري و غير حضوري 

قضائيه قوه رئيس –سيد ابراهيم رئيسي  اهلل تيآ (6

اسالمي مذاهب تقريب جها ي مجنع دبيرکل –االسالم و النسلنين دکتر حنيد شهرياري  حجت (1

جنبش امل لبنا  سهيرئ ئتيه عضو –ل حندا  دکتر خلي (3

رئيس جناعت علناي عراق -خالد عبدالوهاب النال  شيخ عالمه دکتر (4

رئيس شوراي عالي مجنع جها ي تقريب مذاهب اسالمي بي ا –مولوي محند اسحاق مد ي  (3

مقام مجنع جها ي تقريب مذاهب اسالمي قائم –االسالم و النسلنين سيد موسي موسوي  حجت (3

شوراي اخوت اسالمي افغا ستا  رئيس –حسام  اهلل بيولوي حبم (3

مجلس خبرگا  رهبري  ناينده –مولوي  ذير احند سالمي  (3

جنعه پاوه امام –ماموستا مال قادر قادري  (6

 و پخش ز ده آ  از وبگاه کنفرا س مقام معظم رهبريفرمايشات هاي هفته وحدت:  حسن ختام بر امه -10

بر امه اختتاميه طوري تنظيم گرديد ک ه ا ته اي هفت ه وح دت      ايي در کشور و عدم امکا  اجراي حضوري، به شرائط کرو باتوجه

ام ت    و فرز د برومندش حضرت ام ام جعف ر ص ادق   يعني سالروز والدت سراسر  ور و با سعادت حضرت رسول گرامي اسالم

ظل ه الع الي( ک ه     ي رهب ر حک يم ا ق الب اس المي )م د     کنندگا  در کنفرا س وحدت اسالمي، از رهننودها اسالمي خصوصا  شرکت

 وبگ اه . اي ن مراس م از   گرد  د من د   به ره  ،هاي سراسري راديويي و تلويزيو ي منتشر و پخش گرديد صورت مجازي و از طريق شبکه به

 صورت مستقيم پخش گرديد. بهي و کنفرا س بارگذار

در ي عض و  ري مراسم هفته وحدت با مشارکت تن امي  هاده ا  جهت برگزا شوراي هماهنگي تبلیغات اسالميهنکاري با  -11

 گذاري هنه محتواهاي توليد شده در اين رابطه در طول هفته وحدت جهت استفاده هنگا ي.  سراسر کشور و اشتراک

وح دت   در سال جاري با پيگيري هاي که ا جام گرفت شوراي هناهنگي تبليغات اسالمي پذيرفت که هنا ند ساير ايام اهلل، هفته

ه اي خ وب و م ؤثري را اج را      را هم هر ساله در بر امه هاي جاري خود قراردهد و امسال هم خود جداگا  ه در س ط  کش ور بر ام ه    
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و تبليغ اتي   ي از آث ار ت وجه  قاب ل ، تع داد  آ با استفاده از ظرفيت بيست و پن   هاد عض و   و  شورااين با هنکاري  بار  نياولبراي  نود.

 شده اعم از کليپ، فيلم، استوري، موش نگرافي و پوس ترهاي تهي ه ش ده ب ا مض نو  تقري ب و وح دت اس المي،           تهيهرسا ي  اطالع

و پوستر طراح ي   گذاشته شد و در اختيار اين  هادها قرار گرفتميالد پيامبر گرامي اسالم )ص( و حضرت امام صادق )ع( به اشتراک 

                                 سوي وزارت فرهنگ وارشاد اسالمي معرفي گرديد.عنوا  اثر برگزيده ملي از  شده توسط اين مجنع به

 ،  ها ي تمامي سخنرانيبارگذارو  فني، امكانات محتوا در نوآوري ؛وبگاه كنفرانس -14

 نوآوري 

  النلل ي   س ب ين کنفرا  نيدر وبگاه سي و چهارم برخط صورت هاي فارسي، ا گليسي و عربي به وبينار به زبا  36پخش بيش از

هاي: وحدت اسالمي و هنچنين پلتفرم

 آپارات 

 اينستاگرام

 وبيوتي

 النللي و معرفي مهنا  و ايجاد دسترسي براي کاربرا  بين ها آ  ام مهنا ا ، سازم طراحي ساما ه ثبت                           

 النللي وحدت اسالمي س بينکنفرا  نيطراحي و پشتيبا ي ساما ه دريافت و داوري مقاالت سي و چهارم

  وبگاهامكانات (:)

 دس کتاپ، تبل ت و موباي ل و ک امال      ظير ها  کنفرا س وحدت با قابليت  نايش در ا واع دستگاه گاهوب

 :استداراي امکا ات ذيل و مختلف سکوهاي در ا عطافي

 پشتيبا ي از سه زبا  فارسي، عربي و ا گليسي .6

ها و هنچنين معرفي مهن ا  ب ه کنف را س ب ا      ها،  هادها و رسا ه ا ا ، سازما  ام مهن قابليت ثبت .1

امکا  اعتبارسنجي تلفن هنراه

رسا ي از طريق پيامک ساما ه کاربري ارسال و داوري مقاالت کنفرا س به هنراه اطالع .3

س، تاريخچ ه  ا  مقاله، معرفي وبينارها، معرفي حاميا  کنفرا ورسا ي، اخبار، رويدادها، فراخ اطالع .4

خط زما  صورت هاي مهم کنفرا س به برگزاري کنفرا س و هنچنين تاريخ

برخطصورت  وبينارها در وبگاه کنفرا س به پخش مستقيم .3

گ ذاري   و امک ا  ب ه اش تراک    ه ا )در ح ال وي رايش(    صورت پخش مجزا به هنراه متن س خنرا ي  وبينارها به  آرشيو سخنرا ي .3

تناعيهاي اج مستقيم ويدئو در شبکه

  رتبه وبگاه 

 سابقه فعاليت وبگ اه کنف را س از   ،فعاليتي از قبل  داشته گو ه چيو ه بود سيتأس تازه باتوجه به اين موضوع که دامنه 

و تحلي ل  م ورد ارزي ابي   ( بر اساس معيارهاي جه ا ي  1916ژا ويه  6تا  1919اکتبر  66 )مصادف با 6366 ماه يد 19تا  ماه آبا  16

هاي مشابه دارد. اين امر عن دتا  ب ه    هاي سازما  آور وبگاه در بين وبگاه اين بررسي  شا  از ارتقاي  اگها ي و اعجاب قرار گرفت.آماري 

 به سخنرا ا  به وبگاه است. مندا  عالقهها و مراجعه پرتکرار طرفدارا  کثير و  ي سخنرا يبارگذاردليل 



      

16 

                                                                                                             اسالمي المللي وحدتكنفرانس بين وچهارمين سي

ه اي   هزار و در بين وبگاه 34هاي ايرا  حدود  هزار، رتبه در بين وبگاه 443در الکسا حدود رتبه جها ي اين وبگاه در حال حاضر  

در اين حوزه فعالي ت دار  د بهت ر و در برخ ي      هاست سالهايي مشابه که بعضا   اين رتبه از رتبه وبگاه. استهزار  33امريکا حائز رتبه 

 هزار را دارد. 149رتبه جها ي يک ميليو  و  ساله نيچندبا فعاليت  ي مشابهها وبگاهموارد بسيار بهتر است. مثال  يکي از 

 ( آمار ترافیک و مخاطبان)

  3،646تعداد کل کاربرا : 

  3،663هاي فعال کاربر:  تعداد کل دوره

  33،633تعداد کل صفحات بازديدشده: 

)يعن ي اف رادي ک ه     درصد 43.33 رخ پرش يا  رخ خروج: 

ا د که معنوال   رخ زي ر   صفحه اول خارج شدهورود به  محض به

 و خوبي است( توجه قابلعدد  39

 رسد( مي 1به عدد  زحنت بههاي ديگر  )در برخي وبگاه 334ميا گين صفحات مشاهده شده در هر دوره: 

 

  بازديدكنندگان:آمار 

ک ه   دي  ا د به دو دس ت  بازديدکنن دگا  جد   کنفرا س وحدت سر زده نيچهارمسي و مطابق  نودار، بازديدکنندگا ي که به وبگاه 

ش و د. بازديدکنن دگا  تک راري، ک اربرا ي      تقسيم م ي دار د،  درصدي 55كه سهم  بازديدكنندگان تكراريدرصدي و  13سهم 

ز  گ اه  ا د و آمار باالي اين بازديدکنن دگا   ش ا  از محت واي س ودمند ا     بازديد کردهوبگاه کنفرا س وحدت از  بار کيهستند که قبال  

کاربرا  است.

 بازديدكنندگان موقعیت مكاني: 

هاي آسيا، اروپ ا،   بيشترين بازديد به ترتيب در قاره

 وبگاه ه بوده است.سيامريکا، افريقا و اقيا و

در داش ته اس ت.    كشور بازديدكننده 85حدود از 

وبگاه مذکور ديده شده است.  شهر دنیا 110بیش از 

، قم، اصفها ، ش يراز، اله ور، کراچ ي،    شهرهاي تهرا 

بي    روت، راولپن    دي و فرا کف    ورت بيش    ترين   

 ا د.  بازديدکنندگا  را داشته

ها، سهم کشور اي را  ح دود    داده شده از موقعيت جغرافيايي بازديدکننده بينيد اولين آمار  نايش طور که در تصوير زير مي هنا 

 درص د،   1درص د، لبن ا     1/1درص د، ا  دو زي    3درص د، آلن ا     3/3ده امريک ا  درص د، اي االت متح     4/69درصد، پاکستا   6/31

 يش ود. س هم کش ورها    درصد از کل بازديدکنندگا  را شامل مي 6درصد و کشورهاي مالزي، امارات و هند با سهم حدود  1ا گليس 

 شود. ديده مي يز عودي سو عربستا   رژيم صهيو يستيبين اين کشورها  که در استدرصد  3/63ديگر از کل بازديدها به ميزا  
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 :هاي همكار سازمان -11

ش يوه برگ زاري کنف را س ک ه ب راي       رغ م  يالنللي وحدت اسالمي در حالي برگزاري گرديد که عل کنفرا س بين نيسي و چهارم

 مق  ام معظ  م  ه  اي مختل  ف از جنل  ه: دفت  ر ص  ورت مج  ازي برگ  زار گردي  د، ش  اهد هنک  اري  هاده  ا و س  ازما   ب  ه ب  ار ني خس  ت

ج.ا.ا، ش وراي   نايس ازما  فرهن گ و ارتباط ات اس المي، صداوس       ،وزارت امور خارج ه  ،، بيوت مراجع عظام«مد ظله العالي» رهبري

و  راال تش ار يه اي کث  ها و روز امه خبرگزاري، هناهنگي تبليغات اسالمي، دا شگاه مذاهب اسالمي، وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

 ها  اها و سازم تر اين رويداد بوديم که در اين مقال از هنکاري صنينا ه تنامي اين  هاد جهت برگزاري هرچه باشکوه بي هادهاي ا قال

                           گردد. سپاسگزاري مي

 :رساني و تبلیغات گسترده و فضاي مجازي اطالع -12

در اختيار قرارداد  آرش يو ف يلم و   ، کارا  کنفرا سرا د نا ا  و دستهاي راديو وحدت جهت معرفي ميه هناهنگي و اجراي بر امه

اي وقايع کنفرا س شامل خبر، مصاحبه، يادداشت، گزارش، گزارش تص ويري، تش کيل س تاد خب ري      عکس خبرگزاري، پوشش رسا ه

مطال ب ب ه    يس از  ادهي  جن ه و پ هاي فارسي، عربي، ا گليسي و اردو، تر کنفرا س و جذب خبر گار براي پوشش کامل مطالب در وبگاه

جهت پخش مستقيم مراسم افتتاحي ه و اختتامي ه کنف را س، توزي ع م نظم و       نايهاي صداوس زبا  فرا سه و اردو، هناهنگي با شبکه

اي  هاي سط  يک کشور جه ت بازت اب رس ا ه    ها و رسا ه اي با خبرگزاري ارتباا گسترده رسا ه ،هاي مجازي گسترده مطالب در شبکه

جهت پخش و  نايصداوس يمرز هاي اسالمي و هنچنين معاو ت برو  ا س در داخل و خارج، هنکاري با اتحاديه راديو و تلويزيو کنفر

 توزيع هرچه بيشتر وقايع کنفرا س
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 داخليهاي موجود  ها و استفاده از ظرفیت مديريت در كاهش هزينه -17

متخصصا  و کارکنا  داخل مجنع و با  لهيوس بهد تا با کار مضاعف به کاهش شديد بودجه در سال جاري تالش مضاعف ش باتوجه

وري حاص ل گ ردد. در ح الي ک ه برخ ي از       کنفرا س به  حوي مديريت شود که با حداقل منابع مالي بيشترين بهره ،امکا ات محدود

 ش ا  از ع دم رض ايت   اظرا  و حت ي      هاي پيشين تا  زديک به ده برابر هزينه در پي داشته و در عين حال اکثر ا تقاده ا   کنفرا س

کنف را س   ،هنکارا  و با استفاده از ظرفيت  هادهاي هنک ار  ريتقد  قابلکنندگا  از  وع و تعداد مدعوين داشته است. با تالش  شرکت

 داد. به دستهاي آينده  ها الگويي مناسب براي بر امه سي و چهارم با کاهش هزينه
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 عملكرد تحليل

موضوع كنفرانس: .1

ه اي   هنک اري »گيري در گستره جها ي داشته موضوع کنفرا س با عنوا   هايي که اين هنه به شرائط جها ي کرو ا و آسيب باتوجه

داد تا تنوعي از سخنرا ا  بتوا ند در کنفرا س سي و چه ارم مش ارکت کنن د.     دستبه فرصتي « مصائب و باليا اسالمي در مواجهه با

ه اي   اي از عالن ا  ح وزه   براي علناي ديني بلکه براي علناي علوم ديگر  يز فراهم کرد و قشر گسترده هاتن  هاين امر زمينه گفتگو را 

مختلف علوم ا سا ي از جنله علوم اجتناعي روا شناسي و علوم سياسي فرصت گفتگو پيدا کرد د.عالوه بر آ  چو  موضوع کنف را س  

هم مشارکت در کنفرا س گرديد و در  وع خود موجب تحول در برگ زاري و  به امري ا سا ي اختصاص داشت اين امر موجب افزايش س

هاي پيشين گرديد. طوري که هم مهنا ا  متنوع و جديد در کنف را س امک ا  حض ور مج ازي      دوري از  وع مکرر اشکاالت کنفرا س

اي  و مهنا ا  تکراري  يز در گس تره يافتند و هم سخنرا ا  متنوع و جديد صورت کنفرا س را از حالت يکنواخت پيشين خارج کرد د 

ه اي علن ي و    از مهنا ا ، مدعوا  و سخنرا ا  مندرج بود د. در عين حال چند موضوع مهم و جاري در جها  اسالم  ي ز در  شس ت  

م اي به رويدادهاي مهم سال جاري هنچو  شهادت سردار رشيد اسالم حاج قاس   ميزگرد تخصصي از  ظر دور  نا د و به طور شايسته

محند علي تسخيري  يز به صورت مستقل پرداخته شد. آيت اهللسلينا ي و فقدا  سخنور فقيه تقريب 

كار علمي بر روي موضوع كنفرانس: .4

گا ه کنف را س را   و مباحثه حضوري محورهاي هفت جلسات متعددکنفرا س و طي  عنوا  به ژهيکنفرا س با توجه و يعلن أتيه

آم د.   اي از تنوع موضوعات قاب ل ط رح ب ه وج د م ي      اي طراحي و تدوين کرد. طوري که هر خوا نده  هزير محور به  حو عالنا 33در 

زيرمح ور ذي ل    64در  «هاي فرهنگي، اقتصادي و سیاسي غرب در مواجهه با كروناا  چالش»عنوا   نو ه محور هفتم يعني  به

تدوين و سرفصل گرديد:

 ييکرو ا طيدر شرا ها آ  تيريسلطه و سوءمد ياه و  ظام ياستکبار يها آثار افول قدرت نييتب.                            

 گريکديبا  ها آ  زاتيتنا ا يکرو ا و ب دهيبا پد يو غرب ياسالم يمستند از  حوه مواجهه کشورها اتيروا.                            

 طيآ  در ش را  يدهاي  و  با دهاي  کاربس ت با  تي  و اهندر مواجهه با کرو ا  يغرب يکشورها ستهيتجارب ز يها دردها و عبرت 

 .ييکرو ا

 يدر دول غرب ها آ کرو ا و  حوه مقابله با  طيدر شرا آمده شيپ ياقتصاد مشکالت.                            

 ياسالم يآ  در کشورها ينيگزيجا يکرو ا و ابتکارها طيدر شرا يدر جوامع غرب يفرهنگ يها تيفعال فيتضع. 

 در جها  پساکرو ا ينيد يساالر در تقابل با مردم ا هيفردگرا يدموکراس براليبر ل يمبتن يها  ظام يابيارز. 

 يغرب يدر کشورها يکرو ا در تحوالت حکنرا  دهيپد راتيتأث. 

  در( به الک ل و م واد مخ     اديخا واده، گسترش فساد و اعت ا يبن ي)ما ند فروپاش يغرب يموجود در کشورها يفرهنگ يچالشها

 .کرو ا دهيدر مواجهه با پد

 ييدر شرائط کرو ا يجها  ديدر هندسه جد يدار هيو سرما يدموکراس براليل يالگو افول. 

 ياسالم يبر اتحاد کشورها ييدر شرائط کرو ا کايافول آمر ريتأث. 
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  پساکرو ا طيدر شرا يدر جوامع غرب يا قالب اسالم يو فرهنگ يتر فکر حضور گسترده يسنج امکا. 

  يکنو  طيدر شرا کايدر جها  با افول قدرت آمر النلل نيب يو اقتصاد يتيامن يها چالش. 

 در جها  پساکرو ا کايآمر يافول هژمو  عيمحور مقاومت در تسر  قش. 

 آ  يدهايمقابله با تهد يها جها  اسالم و راه ياصل بتيعنوا  بال و مص به يستيو يصه ميرژ.

 :ارتقاي سطح كیفي مهمانان .1

ه اي زي ادي ک ه     هاي گذشته و هزينه هاي سال هاي برجسته سياسي ديني و علني در کنفرا س حضور شخصيتاهنگي جهت هن

عالوه بر آ  عدم امکا  دع وت از هن ه کس ا ي ک ه      .هاي زيادي را براي مجنع پديد آورده بود در برداشت دشواريپذيرايي از ايشا  

ک رد. ام ا در کنف را س     عي بد امي و بدبيني در بين مخاطبا  گسترده مجنع ايجاد م ي توقع حضور در کنفرا س را داشتند هنواره  و

 بس يار ه اي برجس ته را    يتص  ها را برطرف و زمينه حضور شخ استفاده از فرمت جديد برگزاري بسياري از اين دشواري سي و چهارم

 در کنفرا س شرکت کرد د. بار نيولهاي براي ا هاي گذشته فراهم کرد. به  حوي که برخي از شخصيت بيشتر از سال

 فرصت شركت براي معذورين از حضور: .2

سبک جديد اجراي کنفرا س در فضاي مجازي موجب گرديد عذر يا بها ه برخي افرادي که به دليل مسائل سياسي يا شخص ي از  

ارکت در کنفرا س سي و چه ارم را از  کرد د برطرف شود. اين امر يکي از دالئلي بود که مش هاي پيشين امتناع مي حضور در کنفرا س

ها مواجه شديم که توقع و آمادگي اوليه آ  را   امه اي افزايش داد. ما با موجي از پذيرش دعوت  ظر کني و کيفي به  حو قابل مالحظه

ا س س ي و  در کنف ر اي را  جغرافي ايي گس ترده  تن وع   ،کشور مختلف اسالمي 43هاي برجسته از  به حضور شخصيت باتوجه داشتيم. 

يم.بودشاهد چهارم 

انسخنرانتنوع و تكثر  .7

اين بود که به تعداد و طيف وسيعي از س خنرا ا  فرص ت س خن داده ش د، ام ري ک ه در       کنفرا س سي و چهارم يکي از مزاياي 

د ک ه  هاي پيشين به سخنرا ا  معدودي محدود بود و هن ين ام ر هن واره موج ب گالي ه م دعوين بزرگ وار کنف را س ب و          کنفرا س

ک ه   ط ور  هنا اي مالحظات و  کات خودشا  را در صحن اصلي عنوا  کنند اما مجال آ  ميسور  بود.  درخواست داشتند چند دقيقه

 فر از مدعوين داخلي س خنرا ي کرد  د و مطال ب     619کشور جها  و  43 فر از مدعوين خارجي از  133گفته آمد در اين کنفرا س 

جها  اسالم طرح کرد د. اين فرصت فراهم بود که هر يک از سخنرا ا  هر موضوع اهن ي ک ه ط رح    خويش را در باب مسائل  مد ظر

دقيق ه( داش ته    19ت ا   69دا ستند مطرح کنند. اين امر موجب شد تنام مدعوين فرصت سخنرا ي به مدت کوت اه )  آ  را ضروري مي

را س محسوب گرديد چو  مدعوين را از حالت استناع ا فع الي  باشند. اين امر يکي از  کاتي بود که تحولي جدي در رو د اجراي کنف

 ي تبديل کرد.شنو دگصرف به حالت ترکيبي از گويندگي فعال و 

تنوع جامعه مخاطبان: .1

هاي گذشته اف زايش چش نگيري   هاي خارجي  سبت به سال سخنرا مشارکت دليل کثرت جامعه مخاطبا  به گستردگي و تنوع 

، تع داد ک ل    3663ه اي فع ال ک اربر:     ، تعداد کل دوره 3646تعداد کل کاربرا : به آمار ذيل اشاره کرد:  توا  از آ  جنله ميداشت 
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ا  د ب ه دو دس ت  تقس يم     مين کنفرا س وحدت بازديد ک رده سي و چهار. بازديدکنندگا ي که از وبگاه  33633شده:  ديصفحات بازد

.درصدي داشتند 13که سهم غير مکرر ديدکنندگا  بازو درصدي  33سهم با  مکرربازديدکنندگا   :شو د مي

                           ها: ها روي وبگاه و اثرات بادوام آن ي سخنرانيبارگذار .5

ب ه اخ تالف س اعت     ه ا باتوج ه   دقيقه شد امکا  شنيد  مس تنر س خنرا ي   4333بر  که بالغها  به حجم گسترده سخنرا ي باتوجه

ا دازي وبگاه کنفرا س اين امکا  فراهم شد که هر زما  که مخاطب ا  گس ترده ه ر     وجود  داشت. با راهها  جغرافيايي پخش سخنرا ي

النللي وبگاه کنف را س   ا گيز رتبه بين ها را گوش کنند. اين امر موجب ارتقاي شگفت سخنرا  آماده باشند بتوا ند هر يک از سخنرا ي

توا  اين حالت بديع را يک ي از تح والت آت ي در     روي وبگاه کنفرا س قرار دارد مي ها گرديده است. از آ جا که هنچنا  اين سخنرا ي

در وبگاه کنفرا س  قش مهن ي در   ها يسخنرا  يبقاراستاي استفاده بهينه از وقت مخاطبا  و  يز دوام ارتقاي رتبه وبگاه قلنداد کرد. 

کنف را س   يک ه ط     يس خنرا   يه ا  لميمجنوعه ف. برد ميرا باال  سط  بازديد از وبگاه دارد وهر سخنرا  آينده براي جذب مخاطبا  

 ني  ب ازخورد ا  ه ا  آ استفاده درس ت از  و و مبارزه با استکبار فراهم کرده  غيدر جهت تبل ياتيح اريبس تيشده است ظرف يجنع آور

ه ا در   باعو ارتقا کيفيت سخنرا ي ها و احتنال قضاوت از سوي مخاطبا  بازخوا ي سخنرا ي . هنچنينمبارزه را دوچندا  خواهد کرد

                            آينده خواهد شد.

نوآوري در شیوه برگزاري براي سنوات آينده: .8

به ا ب راي برگ زاري     اي بس يار گ را    توا  دستاوردي بس يار ارز  ده و تجرب ه    برگزاري کنفرا س سي و چهارم با شيوه جديد را مي

ترکيب ي از   ص ورت  ب ه توا  اج راي کنف را س را    چرا که حتي با برطرف شد  شرائط کرو ايي مي .درحساب آو هاي آينده به کنفرا س

ه اي پيش ين    ه اي حض وري، از اش کاالت و موا  ع کنف را س      مندي از فرص ت مالق ات   حضوري و مجازي طراحي کرد تا ضنن بهره

ده د ت ا ف ارغ از مش کالت      جها  اس الم ق رار م ي    حضوري و مجازي فرصتي را در اختيار صورت بهجلوگيري کرد. ترکيب کنفرا س 

هاي زما ي و مکا ي طيف وسيعي از سخنرا ا  و مخاطبا  را در سراسر جه ا  اس الم ب ه مش ارکت گرف ت و       و محدوديت و قل حنل

برداشت.« اتحاديه اسالمي»و  ظريه « امت واحده»ي تشکيل سو بهيي اساسي ها گام

هاي بعدي: ين براي كنفرانسبندي مدعو امكان ارزيابي و اولويت .1

ا درکارا   ضبط شده و قابل پخش بر روي وبگاه قرار گرفت، اين امکا  فراهم شد که هم دست صورت بهها  سخنرا ي که نيا ظر به 

ري از گي   سازي و خالص ه  آور د. با پياده به دستها بتوا ند ارزيابي دقيقي از هر سخنرا ي  کنفرا س هم مخاطبا ، با دقت در سخنرا ي

قرار گيرد و از برخ ي مفاس د ک ه     مد ظرها قبل از پخش  ها اين امکا  فراهم شد که مالحظات محتوايي و امنيتي سخنرا ي سخنرا ي

 ي است.بارگذارها پس از ويرايش درو  وبگاه در حال  در پخش برخط با آ  مواجه بوديم جلوگيري شود. خالصه محتوايي سخنرا ي

ن: سنت و بانوا مشاركت اهل .10

کت با وا  در اين رويداد فرهنگ ي ب زرگ ب وده اس ت. بس تر      رسنت و ش مني براي حضور برادرا  اهلأکنفرا س وحدت هنيشه م

 س بت ب ه   ت ري   اي را فراهم کرد که اين حضور در سط  بسيار گس ترده  سي و چهارم زمينه فضاي مجازي و شيوه برگزاري کنفرا س

 تحقق يابد.هاي سابق  کنفرا س
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نهادهاي داخلي براي سبک جديد برگزاري كنفرانس:   در تأثیر .11

هاي تخصصي  هاي و  شست هاي داخلي جهت برگزاري هنايش بسزايي در خودباوري  هاد ريبرگزاري کنفرا س وحدت اسالمي تأث

در برگزاري اين مي تجربيات مجنع جها ي تقريب مذاهب اسال .خواهد داشت در شرائط کنو ي کرو ا داشته و  يز در آينده النللي بين

هنچنين اين  وع برگزاري  راهگشا باشد.هاي کرو ايي  الگويي براي  هادهاي مشابه  و در شرائط محدوديتتوا د  ميسبک از کنفرا س 

توا د  به  وعي  شا  )بر د( سازما ي تبديل گرديد و مجنع را در بين  هادهاي مشابه به صورت شاخی درآورد. اين سبک برگزاري مي

 .هاي پيشين هنچنا  ادامه يابد از رفع بليّه کرو ا  يز به صورت ترکيبي با روش بعد
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 «مد ظله العالي» بيانات مقام معظم رهبري

)ص( يمرتبت محند مص طف  يحضرت ختن به مناسبت سالروز والدت يو يزيتلو يدر سخنرا  ( ي)مد ظله العاليمقام معظم رهبر

الد رس ول اک رم)ص( و ام ام    يشا  در سه محور م  يا ات ايراد سخن پرداختند. اهم بيبه ا دق)ع)صاو سالله پاکش حضرت امام  جعفر

ش ا  ،خصوص ا  در م ورد    يا  ات ا يده بي  ل به گزيد که در ذيراد گرديزدهم آبا  ماه ايداشت هفته وحدت و سيجعغر صادق)ع( ، گرام

 گردد: يداشت هفته وحدت اشاره ميگرام

 

 ميبسم اهلل الرّحنن الرّح

ن ين الننتجب  ين الطّاهريبيآله الط يمحنّد و عل يالقاسم النصطف   ينا ابيد ا و  بيس ين و الصّالة و السّالم عليو الحندهلل ربّ العالن

 ن.ياالرض ياهلل ف ةيبقنا ين سيالنعصوم

 ي ز و هن ه ينندگا  عزيب ي کنم به هنهيک عرض ميتبر بشر يخيتار ي ن حادثهيتر بزرگ ي نهيامبر اکرم )ص(، زميف پيالد شريم

ه و آل ه و س لّم( و   ي  اهلل عل يمکرّم و رس ول اعظ م )ص لّ    يالد باسعادت حضرت  بي، ميامّت بزرگ اسالم ي را  و به هنهيآحاد ملّت ا

رد را ف راهم آو  يبعثت  ب و  ي نهيف، زميالد شرين مياست. ا يد بزرگيه الصّالة و السّالم( را که عيوالدت حضرت امام جعفر صادق )عل

زما ، ب ر ملّ ت   يد بر مردم عزين عيشاءاهلل ا م که ا يدواريبشر از اوّل تا آخر است. ام يبرا يخيتار ي ن حادثهيتر بزرگ يکه بعثت  بو

 يادي  برک ات ز  ي هي  ش اءاهلل ما  هم ا  يبشر ي جامعه يمبارک باشدن برا يمسلنا  و امّت بزرگ اسالم يملّتها ي را ، بر هنهيز ايعز

 باشد.

 

 بشر يم با وضع کنونيات قرآن کريآ يب روشن برختناس

ب ا   يتناسب روش ن  يليات خين آياز ا يوجود داردن بعض يات متعدّديه و آله و سلّم( در قرآ  آياهلل عل  يامبر اعظم )صلّيدر مورد پ

 ي هين آيه، ايک آيمروز  ازل شده. بشرِ ا ين امروز و برايند کأ ّه هنيبيخوا د، ميه را ميا سا  آ يکند که وقتيدا ميبشر پ يوضع کنو 

منک ه  ينَ رَءوفٌ رَحيکُم بِ النؤؤمِن يیٌ عَلَ  يهِ ما عَنِتُّم حَريزٌ عَلَيبرائت است: لَقَد جاءَکُم رَسولٌ مِن اَ فُسِکُم عَز ي فه است که در سورهيشر

کُم يرَس ولُ اهللِ اِلَ    ي ُّهَا النّ اسؤ اِ ّ   ي اَيد: يگويگر هم ميد ي هينکه در آيآحاد بشر استن کنا ا ي ه مربوا به هنهياوّل آ ي ن دو جنلهيا

هِ ما عَنِتُّمن ر   شنا آحاد بش ر ب ر   يزٌ عَلَياست: عَز يمهنّ يليخ ي ن دو جنله، دو جنلهيامبر اکرمند. ايبشر مخاطب پ ي عًا[ن هنهي]جَن

من د ب ه    ن دلسوز شنا اس ت، مش تاق ش نا اس ت، عالق ه     «کُميیٌ عَلَيحَر» يبردن بعديد و او از ر   شنا ر   ميآ يامبر اعظم گرا  ميپ

 آحاد بشر است. ي ن خطاب به هنهيسر وشت شنا استن ا

اس تن واقع ا     ياديتناسب ز يبشر ي ن خطاب با وضع امروز جامعهيتناسب ا يعنين خطاب است، يمصداق ا يبشر ي امروز جامعه

 هس ت،  ياف روز  هس ت، جن گ هس ت، جن گ     ي  اس ت. خ ب   ابرابر   خ دچار ر   يتار ي شهيش از هنيتوا  گفت که امروز بشر، بيم
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ن شدّت وجود داشته باش دن  ين آحاد بشر به ايدر ب يا يش مادّين گراين چنيخ، ايتار يها هست که کنتر در دوره يافراط ييگرا يمادّ

 ت هستند.يهست، شرارت هست، طواغ يا گريسرکوب ملّتهان طغ يهست برا ياستفاده از علم و فنّاور

 

 يزنده بودن جوامع اسالم ي دهنده ، نشانيخشم و اعتراض امّت اسالم

 يخرس ند  ين ج ا ياستن ا يز ده بود  جوامع اسالم ي دهنده ن  شا يامروز سرشار از خشم و اعتراض استن ا يالبتّه امّت اسالم

نجا هم حقارت خودش ا  را  يدر ا يه بعضالبتّ ياستندارا  اسالمياز س يارين و بسياسالم، مردم و مسئول ياياست. در شرق و غربِ د 

امبر مکرّم اسالم دفاع کرد د و خشم و اعت راض خودش ا  را   يت معظّم پيو از شخص يت اسالمينجا از هويامّا اغلب در ا - شا  داد د،

ن ه م از  ي  توجّه استن ان قابل ين ماجرا وجود دارد که ايدر ا يک عبرتيز ده بود  ملّتها است. منتها  ي دهنده ن  شا ي شا  داد دن ا

نجا دولت فرا س ه  يکنند. ايا ارتباا دار د و کار ميد  ياسيباشد که به مسائل س يمورد توجّه کسا  يستياست که با ييزهايچ ي جنله

 نجا است.ين حرفهان عبرت ماجرا ايو ا يه را به حقوق بشر و آزادين قضيدهد ايد ربط ميآ يم

 

 وحدت ي ن هفتهييعابتكار بزرگ امام راحل )ره( در ت

ن ابتکار بزرگ امام راحل آش کار ش ده اس ت. آ     يت ايشه اهنّيش از هنيکنم امروز بيوحدت. بنده گنا  م ي و امّا راجع به هفته

 يه ا  شيه ا و در گ را   يري  گ را در جهت يو فِرَق اسالم يوحدت را اعالم کرد د و وحدت مذاهب اسالم ي که امام بزرگوار هفته يروز

ام را درک ي  ن پي  ت اي  ام  توا س تند اهنّ ي  ن پيا ين واقعياز مخاطب يليخودشا  اعالم کرد د، آ  روز خ يو اجتناع ياسي، سيعنوم

د  د،  يه ا ه م  فهن   يل  يت اس ت. خ يام حائز اهنّين پيد د چقدر ايکه اصال   فهن ياسالم ياز کشورها يلين خيکنندن از جنله مسئول

ام چق در  ي  ن پيم که ايفهن يده گرفتند. امروز ما ميام را  دين پيکه داشتند، ا يغراض گو اگو به د بال ا يعنيها هم ل  کرد دن  يليخ

ک ه   ين ح واد  هولن اک  ياتّفاق افتاده، ا ياسالم يا  کشورهايکه م ين اختالفات گو اگو يکه امروز اتّفاق افتاده، ا يمهم بوده. حوادث

جاه ا   ني  که در ا ين اتّفاقاتينن، و در افغا ستا ، از اي، در يبيدر ل يا ک برههيه، در عراق، در يمنطقه، در سور ياز کشورها يدر بعض

بود که ام ام آ  را اع الم    ينتيق يعنصر ذ يامّت اسالم يکپارچگياسالم مهم بود و چقدر  يايفهند که چقدر اتّحاد د  يافتاد ا سا  م

                                                                                                                                                                                         افتاد. يا اتّفاق  نين قضاياز ا ياريکرد د، آ  را درخواست کرد د، آ  را مطرح کرد د که اگر بود، بس

 

 اسالم يايدن ي ج تفرقهيها از نتا ستيونيصهرابطه با  يساز يعادّ ي حرکت خائنانه

ن يفلس ط  ي بار استن مسئله ن منطقه، فاجعهي[ در ايعنياز آ ، ] ياسالم وجود دارد، بخصوص در بخش يايواقعا  آ چه امروز در د 

  يل و  ت ا ي  نه ا هن ه از معال  ياا  دن   ها را راه ا داخته ستيو ي]روابط[ با صه يساز يعادّ ي ال هيا د، حرکت خائنا ه و ذل ر گ کرده را کم

ا ج ام   ين ک ار زش ت  يچن   ک ي  فاسد و غلط،  يها زهيا گ يو رو يچشم و هنچشن يطور رو ن ياسالم است، که هن يايعدم اتّحاد د 

 تاراج شد. يا عدّه ي لهين به وسيگرفت و در واقع حقّ ملّت فلسط

ر، ي  ا  برس ا ندن  خ ي  ن مس ئله را ب ه پا  يتر از آ  هستند که ا کوچکتوا ند و ينها  نيست و اي  يشد  ن تناميفلسط ي البتّه مسئله

ن ي  ن خواه د رف تن در ا  ياز ب   يجعل   يس ت يو يم صهين خواهد شد و رژين، فلسطيدا خواهد کرد و فلسطين ادامه پيفلسط ي مسئله
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کنندن ]از جنله[ ارتباا برقرار ک رد ِ ب ا    يجاد ميخودشا  ما ع ا يها يين کار به قدر توا اينها دار د در سر راه ايست، منتها ايد  يترد

 ينينها چقدر از آحاد فلسطين را، هم قاتل مردم استن ايگرن هم غصب کرده زمين است ديا يستيو يم صهيکار رژ تيغاصبِ قاتل جنا

 يه ا  هي  رد ن توجه درس ت ک   ي  ش توجين افتخار کرد  و برايا د و خوشحال بود  و به ا مرتکب شده يتيا د و چه جنا ن بردهيرا از ب

                                               .يضحک به الثَّکلي

 

 ه آنيعل يزير و برنامه يت اتّحاد فرق اسالميفهم دشمن از اهمّ

ن ابتک ار را درک  ي  ت اي  ، اهنّينِ واقع  ياز مخ اطب  يل  يمس لنا  و خ  ياز دولته ا  يل  يخواهم عرض بکنم که متأسّفا ه خ يمن م

اس ت در   يام ام راح ل ک ه اتّح اد فِ رَق اس الم       ي هين توص  ي  د ک ه ا ي  ن را درک کردن دش نن فهن يت اي، لکن دشنن اهنّا د  کرده

امّ ت   يچقدر برا ،د و مناسک خودش را داشته باشديخودش عقا يبرا يخودشا  باشدن هر کس يدشا  برايعقا يکلّ يها يريگ جهت

ن ي  ب ر ض دّ ا   يزي  ر د، شروع کرد به بر ام ه ين را فهنيکندن چو  دشنن ايکم م ها آ ت دارد و چقدر  فوذ دشنن را در ياهنّ ياسالم

د ي  تول يب را  يج اد مراک ز  يام وح دت ام ام بزرگ وار ا ج ام دادن از جنل ه ا     ي  با پ ي را در مقابله يا ياتيعنل يها حرکت. دشنن بر امه

ک ع دّه م زدور ه م    يرا درست کرد د، به  ي شستند مراکز .يب فِرَق اسالميم تقرييگوين ]در مقابل آ چه[ ما ميبيضدّتقر يها شهيا د

است بزرگ ين سيعنل بکنند که ا يجور يعنيب، ن ياثبات ضدّتقر يه کنند براينند فکر و مطلب تهيپول داد د، آ جا  شا د د که بنش

                                                                          شه.يد ا ديجاد[ مراکز توليکنند. ]ا يامام را خنث يم و الهير عظين تدبيامام، ا

ا  د. البتّ ه م ا     ه ا اعت راف ک رده    ييکايا دن آمر ن گروه جرّار داعش را خود دشننا  اسالم فراهم کردهي. ايريتکف يها جاد گروهيو ا

 يرد، امّا خودشا  اعتراف کرد دن هم کس ا  ير بگد قرايم، منکن بود محلّ ترديگفت يم لکن اگر ما ميداشت يم، اطّالعاتيداشت ييخبرها

حا  گف ت  يکه حاال سر کار است، صر ين شخصي، اين داعش را به وجود آورده بود اعتراف کرد د، هم در دولت بعديکه ا يدر آ  دولت

و تابع خودشا  دس تور داد  د،    رويپ يها ا دن به مزدورا شا  در منطقه، دولت ت کردهيا د و از او حنا نها به وجود آوردهيکه داعش را ا

                                                                                             ک کار.ين هم يزات فراهم کرد د. ايشا  تجهيد د، امکا ات داد د، برايشا  سالح خرينجا و آ جا براينها پول داد د، از ايبه ا

 

 يمن، با وحدت امّت اسالميجنگ  ي و فاجعه نيفلسط ي عالج مسئله

ن جن گ  ي  اس ت. اال  ا  يامّ ت اس الم   ياز درده ا  ياريمهم است و اتّحاد مسلنا ا  درم ا  بس    يليوحدت خ ي به  ظر ما هفته

بنب ارا    ش ا   ينارستا  و مدرسه و مجامع مردم  ين ملّت مظلوم دار د در کوچه و بازار و خا ه و بينن که پن  سال است ايبار  فاجعه

ه دار  د از خودش ا    ين قض  يرا در ا يبيها قساوت عج ياست که واقعا  سعود يار بزرگيبس ي ست، حادثهي  يکوچک ي شو د، حادثهيم

 يکرد د، به امّت اس الم  يکج اسالم دهن يايل که به د يف ذليچند دولت ضع يکج ن دهنينن ايفلسط ي ا در مسئلهيدهند. ي شا  م

 ي د هنهيده گرفتند و با غاصب، با قاتل ارتباا برقرار کرد دن بدو  ترديال خودشا   ادين را به خيفلسط ي لهکرد د و مسئ يکج دهن

گ ر، از  ياد اس ت د ي  ز يگرفت ار  ياس الم  يها و ملّت ياسالم يها دا خواهد کرد و مشکالت دولتيعالج پ ينها با وحدت امّت اسالميا

                                                                                                                                           ها برطرف خواهد شد. ها به برکت اتّحاد مسلنا  ين گرفتاريهست ا يه جا گرفتارد، هنين طور که  گاه کني، هنيبير تا ليکشن
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 نشست مطبوعاتي دبيرکل قبل از برگزاري کنفرانس

 نيوچه ارم  يس   يخب ر   شست در ياسالم مذاهب بيتقر يجها  مجنع رکليدب ،ياريشهر ديحن دکتر نيوالنسلن االسالم حجت

ب ه مطال ب    جها  در کرو ا گسترش به رهاشا با شد، برگزار ياسالم مذاهب بيتقر دا شگاه در که ياسالم وحدت يالنلل نيب کنفرا س

 :  نود ديتأکذيل 

 وحدت درکنفرا س مهنا ا  حضور يبرا ماه 3 از شيب بود،  کرده دايپ يچندا  گسترش هنوز کرو ا که يزما  شيپ ماه 3 حدود -

  يحض ور  ري  غ تص ور  ب ه  ب ار  ني خس ت  يب را  وح دت  کنف را س  ک ه  شد آ  بر ميتصن طيشرا شد  حاد با يول ميکرد يزير بر امه

 .شود برگزار

 االس الم  خيش مهندس مقاومت، يشهدا ،ينا يسل قاسم حاج سردار ،يخسروشاه اهلل تيآ ،يريتسخ اهلل تيآ مرحوم خاطره و ادي  -

 .ميدار يم يگرام را يکرما  دکتر خا م و

 م ا  و ب وده  روب رو  دهي  چيپ طيش را  با اسالم جها  که شود يم برگزار يزما  ياسالم وحدت يالنلل نيب کنفرا س نيوچهارم يس  -

 .ميهست وحدت ازمندي 

  ب زرگ  آرم ا   ب ه  د يرس   م ا  ت الش  دي  با و اس ت  ه ا  مل ت  ا يم وحدت جاديا يبرا يعيوس يها تيظرف يدارا اسالم جها   -

 .  باشد وحدت

 و جن گ  ج اد يا يبراها  آ  ومش اقدام نيآخر .است ياسالم امت ا يم ريتکف و ترور  زاع، جنگ، جاديا صدد در يجها  استکبار  -

                            .ميکن يم محکوم شدت به را آ  ما که است يستيو يصه ميرژ با کشورها از يبرخ روابط يساز يعاد  زاع،

 اجته اد  يروادار ،گريک د ي ب ه  محب ت  و احت رام  ،يهندرد و يهندل ،يبرادر و اخوت ،يدوست صل ، يبرا يفرصت وحدت هفته  -

                                               .باشد مي يعقال  و عالنا ه يگفتگو بر ديتأک و مذاهب در لفمخت

 :رديگ يم ا جامدر سي و چهارمين کنفرا س وحدت اسالمي  گسترده تيفعال 3 گرفته صورت يها يزير بر امه براساس -

 يداخل   س خنرا   619 نيهنچن. بود خواهد کشور 43 از اسالم جها  برجسته تيشخص 633 از شيب يسخنرا  تيفعال ني خست

 من اطق  از س خنرا   339 ش ود  يم   ينيب شيپ يکل طور به .پرداخت خواهند سخن راديا به هستند مهم يها تيشخص از يهنگ که

 ط ول  در و کرد اهندخو يسخنرا  کنفرا س در... و هند قاره شبه ،يجنوب يکايآمر ا،يآس شرق ا،يآس غرب قا،يآفر شامل جها  مختلف

  ارس ال  زي    ه ا  يس خنرا   ما  ده  يب اق  و ش ده  ارس ال  م ا  يبرا افراد نيا شتريب يسخنرا . کرد خواهند ا يب را خود مطالب هفته کي

 .شد خواهد

. ب ود  خواهد... و يترک ،ييماال ،يروس ،ييايتاليا ،يسيا گل ،يعرب ،يفارس مختلف يها زبا  به و ايد  کشور 43 از يسخنرا  339نيا

 ت اکنو   ک ه  دي  آ يم   ش نار  ب ه  يفرهنگ ا يم يوگوها گفت گسترش جهت اسالم جها  يبرا يياستثنا فرصت سخنرا  از حجم نيا

 مح ور   اس الم  جه ا   مه م  مس ائل  يبررس   .ش ود  يم   ا تخ اب  س خنرا ا   خ ود  توس ط  زي    يسخنرا  يمحورها. مي بود آ  شاهد
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 يبارگ ذار  iuc.taqrib.ir/live آدرس به وحدت کنفرا س ياصل تيسا يرو بر ها يسخنرا  نيا باشد. مي وحدت هفته يها يسخنرا 

                                               .شود يم

 که يمقاالت فراخوا  نيا در است که مقاالت فراخوا  يبرگزار  ياسالم وحدت يالنلل نيب کنفرا س نيوچهارم يس در دوم تيفعال

 يادي  ز حج م  اکنو  و ميبود داده را مقاالت فراخوا  شتريپ ما .شد خواهد ارائه شده، ارسال يدا شگاه و يوزوح سندگا ي و يسو از

 وح دت  هفت ه  در و است ايبال و مصائب با مواجه در ياسالم يها يهنکار مقاالت نيا ياصل محور. است دهيرس ما دست به مقاالت از

                            .شود يم عرضهها  آ  دهيچک و فهرست

 در ينا يس ل  قاس م  ح اج  سردار  قش» و «نيفلسط يها آرما  به قر  ا تيخ» عنوا  با يزگرديم يبرگزار چهارم و سوم تيفعال

 .داشت خواهند حضور زگرديم دو نيا در اسالم جها  بزرگا  است که «اسالم جها  تيامن و وحدت

 درب اره  يگ ر يد و يستيو يصه ميرژ با روابط يساز يعاد حرمت درباره اسالم ها ج علنا يفتاوا درباره يکي کتابن دو از ييرو نا

 .بود خواهد پنجم تيفعال مقار  فقه

، فعالي ت شش م اي ن    وح دت  يک  يو يرس ا   اط الع  گاهيپا از ييرو نا و مگاهرتز 3/63 فيرد ام اف موج يرو وحدت ويراد افتتاح

 ام ت  وح دت  مح ور  بر گاهيپا نيا. شود يم يبارگذار مقاله 6999 بر بالغ  خست مگا در وحدت يکيو گاهيپا در کنفرا س خواهد بود.

 .پردازد يم يحقوق و يقيحق يها تيشخص يمعرف و ياسالم يکشورها درباره يرسا  اطالع به ياسالم

 ياسالم وحدت يالنلل نيب کنفرا س نيوچهارم يس تيفعال نيهفتن ،دا شگاه و حوزه دياسات حضور با يعلن  شست چهار يبرگزار

 اس الم،  جه ا   وحدت يبرا يدا شگاه تعامل ،ياسالم وحدت و يمجاز يفضا رسا ه، هنا ند يمختلف مسائل ها  شست نيا در و است

 .شود يم مطرح... و ياسالم تعاو  تيظرف جاديا ،ياسالم يکشورها يهنکار
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 ب ا   در مواجه ه  ياس الم  يه ا  يهنک ار "ب ا موض وع    يوح دت اس الم   ين النلل  ين کنف را س ب   يرمو چه ا   يه سيمراسم افتتاح

کنف  را س وح  دت ب  ه   يت اص  ليق س  اي  و از طر يب  ه ص  ورت مج  از  6366 آب  ا  3وز پنجش  نبه رص  ب   "و بالي  ا مص  ائب

  آغاز شد. iuc.taqrib.ir/live آدرس

 حج ت االس الم و  ، و در ادام ه  گش ت  د آغ از ي  از ک الم اهلل مج  ياتي  آرائ ت  ق را  ويا ياسالم ين مراسم در ابتدا با سرود جنهوريا 

کنف را س را   يش رويپ   يها بر امه، ر مقدميخ ضنن يب مذاهب اسالميتقر يرکل مجنع جها يدب ،ياريد شهرين دکتر حنيالنسلن

 د.د ن کرييتب

س يباف، رئ  يمحند باقر قالدکتر  ا ،يعيقدر ش يلمرجع عا يرازيمکارم ش يالعظن اهلل تيآ ،حضرت  ين کنفرا س مجازيدر ادامه ا

ه، يمس لنا ا  روس    ين  يس اداره دين رئ  ين الديل عيخ راويش ،ير اسبق مالزير محند  خست وزيماهاتدکتر ، ياسالم يمجلس شورا

ع راق، حج ت   الفت اء  اس دارياهل سنت و رئ يمفت يدعيصن يخ مهديشعالمه دکتر ن، يا  بحريعيقاسم رهبر ش يسيخ عياهلل ش تيآ 

 سراس ر هن د،   يرکل جناع ت اس الم  يخا  دبملک محتشم دکتر رکل حزب اهلل لبنا ،يم قاسم معاو  دبيخ  عيش نياالسالم والنسلن

ز يخ عب دالعز يش نن،يار يد ين مفتين شرف الديخ شنس الدير، عالمه شيالجزا ياسالم يس مجلس اعاليرئاهلل ،بو عبداهلل غالم دکتر 

 يس ش ورا ياز رئ  ي  قبل ه ا دکت ر  شه اس الم،  يس مؤسسه ا ديمحند گورمز رئدکتر ، (دارالسالم) يسلطنت برو ئ اعظم يد مفتيبن جن

 يس مجل س اع ال  يم رئ  يد عن ار حک   ين سيحجت االسالم والنسلن ن،يچ ياسالم رکل ا جننينگ ما دبيک پاکستا ، جوپيدئولوژيا

ه ي  رکل اتحاديخ ماهر حنود دبيش و  يب مسجداالقصيخط يرمه صبرخ عکيعراق، شرکل حزب الدعوه ي، دبيالنالک ي وردکتر عراق، 

  .ختندپردا يراد سخنرا يبه البنا   مقاومت يعلنا

 

 خير مقدم حجت االسالم والمسلمين آقاي دکتر شهرياري

 م ذاهب  بي  تقر يجه ا   مجنع رکليدب ياريشهر ديحن دکتر نيوالنسلن االسالم حجت

 و ريتق د  ب ا  ياسالم وحدت يالنلل نيب کنفرا س نيهارموچ يس هيافتتاح مراسم در ،ياسالم

 از دوره ني  ا يب را  را ياس الم  مذاهب بيتقر يجها  مجنع دعوت که يکسا  هنه از تشکر

 جعف ر  ، ام ام (ص)اک رم  رس ول  الديم   د يفرارس   کي  تبر نيهنچن   و ا د رفتهيپذ کنفرا س

 کنف را س  از دوره نيا در که يمباحث ثنره ميدواريام: داشت اظهار وحدت، هفته و (ع)صادق

 داش ته  هن راه  به را يسالمت و صل  تي ها در و مشاجره منازعه، جنگ، از زيپره جها ، خواها  يآزاد و نيمسلن يبرا شود يم مطرح

 .باشد
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 ودب   ني  ا ب ر  گذشته يهاسال هنچو  ياسالم مذاهب بيتقر يجها  مجنع در هنکارا م تنام و بنده يقلب ليم: داد شا  ادامهيا

 فرص ت  برک ت  از و مالق ات  ش نا را  کي   زد از و ميباش   خود کشور در اسالم جها  سراسر از کنفرا س نيا مهنا ا  تنام زبا يم که

 س ال  در ميدواري  ام.  شود سريم مهم نيا که شد موجب کرو ا روسيو از برآمده يها تيمحدود اما ميشو مند بهره زا يعز شنا حضور

 .ميباش زيعز مهنا ا  هنه خدمت در گذشته هنچو  تا شود فراهم امکا  نيا ندهيآ

  ،ينا يس  ل قاس  م ح  اج هنچ  و  وح  دت دارا  هي  طال خ  اطره و ادي   ياس  الم م  ذاهب بي  تقر يجه  ا  مجن  ع رک  ليدب

 در را ياس الم  وح دت  کنف را س : ک رد  ديتأک و داشت يگرام را يکرما  دکتر خا م سرکار و االسالم خيش مهندس ،يريتسخ اهلل تيآ

 و اس ت  رو روب ه  يا دهي  چيپ و عيسر تحوالت با اسالم جها  حاضر حال در م،يا کرده شروع يمتنوع يها تيفعال با دوره نيچهارمو يس

 .ميهست وحدت ازمندي  يگريد زما  هر از شيب

 ک ه  تاس   راهب رد  کي   بلک ه  کيتاکت کي  ه ما  ظر از ياسالم امت وحدت: شد ادآوري ياريشهر دکتر نيوالنسلن االسالم حجت

 وَا  ا  ة أُمَّ   واحِ دَ   ام تکُم  ه ذِهِ  ا "  61 /هيآ اال بياء مبارکه سوره"  است کرده نييتع ما يبرا شاخی کي عنوا  به را  آ ميکر قرآ 

 ام   ياصل ديتأک و کرده حفظ را آ  که ميکن تالش ديبا و رسا ده مهم نيا به را ما اسالم جها  يها تيظرف ميمعتقد ،"فَاعبؤدو ِ رَبُّکُم

 .باشد واحده امت نيا يبر رو
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 ناصر مكارم شيرازي مرجع عاليقدر جهان تشيع العظمي اهلل آيت

 امي  پ د ،دري  از مراج ع عظ ام تقل   ،يرازيش   مکارم  اصر يالعظن اهلل تيآ

 يبرگ زار  ،ياسالم وحدت يالنلل نيب کنفرا س هيافتتاح مراسم به يريتصو

 .دا ست مهم اريبس تابتکارا و افتخارات از را کنفرا س نيا

 در مه م  يحرکت ياسالم وحدت يالنلل نيب کنفرا س: کرد ديتأکشا  يا 

 ب ه  را نيآف ر  وح دت  يه ا  اميپ و کرده اميق که است وحدت ضد افراد برابر

 .کند يم منعکس اسالم جها 

 هس تند،  عالم در يبزرگ قدرت مسلنا ا : کرد ديتأکقدر يعال ن مرجعيا

ها  آ  منافع يبرا يمزاحنت و ندي ب خود برابر در را ياسالم ميعظ يروي  که نيا يبرا دشنن. کنند حفظ را دخو اتحاد که نيا شرا به

                            .دهد قرار مسلنا  برابر در را مسلنا  اختالف، جاديا با کند يم يسع د،ياي  شنار به

 دي  با ب رادرا   و خواهرا  هنه .دهد يم ا جام را يمهن خدمات وحدت يالنلل نيب ،کنفرا س است مسلّم چه آ : کرد  يتصر شا يا

 دش نن  ک ه  چ را . شود برگزار قبل يها سال از تر يقو سال هر کنند يسع. کنند اجرا را آ  ناتيتصن و داده تياهن کنفرا س نيا به

 ت ا  ميباش   وحدت جاديا يبرا يديجد يها بر امه ياجرا فکر در ديبا زي  ما است. تفرقه يبرا يديجد يها بر امه جاديا فکر به ساله هر

                            .شود يخنثها  آ  کار

: گف ت  و دا س ت  ارزش پ ر  و مه م  اريبس يعبادت را ياسالم وحدت يبرا کوشش و تالش هرگو ه ،يرازيش مکارم يالعظن اهلل تيآ

 را راهش ا   و ش ده  داري  ب هس تند،  غفل ت  خواب در که يکسا  ميدواريام. است يقرآ  و ياسالم يها آموزه موافق وحدت يبرا تالش

 .کنند حرکت ياسالم وحدت با هنگا  و دهند رييتغ

. دارم را تش کر  کن ال  ياسالم وحدت يالنلل نيب کنفرا س کنندگا  برگزار از خودم سهم به بنده: کرد خاطر شا  ا يپا شا  دريا 

 ا ج ام  اس الم  جه ا   در را يمهن   و ياساس   کار افراد نيا. دهد قيتوفها  آ  به خدا. ميمتشکر ما و کشند يم زحنت واقعا زا يعز نيا

                                                       باشند. داشته يهنکارها  آ  با و بوده مننو  افراد نيا از ديبا هنه. دهند يم
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 شوراي اسالميآقاي دکتر محمد باقر قاليباف، رئيس محترم مجلس جناب 

آقاي دکتر محن د ب اقر قاليب اف در مراس م افتتاحي ه کنف را س       

 يفض ا  و رس ا ه  بس تر  از اس تفاده  ب ا  ک ه  يوحدت اسالم يالنلل نيب

وَاعْتَصِنؤوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَنِيعًا وَلَا "  هيآ قرائت ضنن شد، برگزار يمجاز

 يتن ام  ب ه  را )ص(اعظم امبريپ سعادت با والدت د يرس فرا ،"تَفَرَّقُوا 

 مناس بت  داشتنز ده  گه: کرد اظهار و گفت کيتبر جها  مسلنا ا 

 اس تن  هنگ ا   دوش ب ر  يرس الت  وح دت  هفت ه  ارزش نند  و بزرگ

 ب زرگ  کت اب  ب ه  توس ل  و )ص(اکرم ره رسوليس بر هيتک با ميدواريام

 .ميابي تدس مشکالت رفع جهت در ياسالم امت يهندل و وحدت به ميبتوا  ميکر قرآ  يآسنا 

ن اس الم ب ه   يادي  و بن ياز اصول اساس   يکي، ين و اخوت اسالمياست و وحدت مسلن يامت اسالم يهفته وحدت،  ناد هنبستگ

ه وح دت در هن ه ادوار   ي  ن مايم، بزرگتريو قرآ  کر )ص( يامبر رحنت حضرت محند مصطفيره و سنت پيرود. تنسک به س يشنار م

  ت است.ي جات بشر يدبخش برايام يدي  حضرت،  وآ يامکا و فر يبوده و رسالت فرازما  ياسالم

از مبرم به صل ، آرام ش،  يو تفرقه،   يي، تنازع، واگرايري، درگيجنگ،  اامن يش به جايش از پي، مسلنا ا  بيدر جها  متالطم کنو 

 دار د. " يسالمن ايتند   و ياياح " يو حرکت شتابا  به سو ي، هنبستگيي، تفاهم، هنگراياريت، رفاه، هنيامن

ز ب ه  ي     آق يتص ور ش ود، تص د    ياگ ر ب ه درس ت    يم که وحدت اس الم ياز شنا آموخته ا يبه خوب بزرگوار جها  اسالمن يعلنا

ب ه س لوک    ي گ اه ، )ع(و ائن ه اطه ار    )ص(امبر ي  پ رهيات، س  يات، رواياز آ يروير، عالوه بر درک و پين مسيهنراهش خواهد بود. در ا

 يم وحدت ب وده اس ت. ک اف   يتحک ي ا  براآو مجاهدت روشنگرا ه  يا گر سعيب يخ معاصر به خوبير در تاريضنر و روشن يبص يعلنا

 يالعظن  اهلل  تي  آ خ محن د عب ده،   يد قط ب، ش   يس   ،ين اس دآباد يد جنال ال د يچو  س ياعالنا  برجسته ياز ز دگ ياست صفحات

ره و يو س   )ره(ين  يخ محن ود ش لتوت، ام ام خن   يصدر، ش يامام موسه، ي، محند جواد مغنيخ محند غزاليش کاشف الغطاء، ،يبروجرد

د ب ه  يترد يتا در ضرورت وجود وحدت ذره ا ميرا ورق بز  (ي)مدظله الع ال ياخامنه اهلل تيآ حضرت  ين مقام معظم رهبريوحدت آفر ي دا

  م.يخود راه  ده

مختل ف   يه ا  دگاهي  ن ديب   با اختالف  ظ ر  يگو ه منافاتچياسالم ه يو اساس يا  اصليا  و شريپر واض  است که وحدت  ظر در جر

ن هدف مه م،  ين مهم را به دقت د بال کرده است. هرچند ايرا ، ايا ياسالم يشود. جنهور يم " يقيوحدت حق " دارد بلکه موجب 

 .ها قرارگرفته است مسلک يها و داعش يريدر ادوار مختلف، آماج حنالت تکف

 آ  هي  ک ه اکن و  ش اهد افتتاح    ين کنف را س وح دت اس الم   يو چه ارم  يرود در س يا تظار م زنيعز يشنندا  محترم، علنايا د

 :ميباش يم
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ب ه   يخين تارين سرزميدر سراسر ا ينيل دولت واحد فلسطين جها  و تشکيف، قبله اول مسلنيقدس شر يت آزادسازيبر اولو. 6

ا  ت آش کار   ينک ه خ ي، ضنن ايستيو يم صهيبا رژ يمعدود عرب روابط چند کشور يساز يشود. قطعا  عاد ديتأکف يقدس شر يتختيپا

  احقاق حقوق خود،  دارد. ين برايل فلسطيمقاومت و مردم اص در اراده يرين است، تأثيبه آرما  فلسط

نن رود ض يشنندا  جها  اسالم ا تظار مي دا، از علناء،  خبگا  و  يب تند تحوالت جها يبا در ظر داشتن سرعت، گستره و ش .1

 يفض ا  جنل ه فرص ت   ه ا از  تي  از هن ه ظرف  با اس تفاده  ز،يشه مکتب  اب اسالم عزيهنه جا به  سل جوا ، در حوزه ا د يآگاه ساز

ش يب   ياس الم  يت و رفاه کشورهايدرجهت صل ، امن يا  الهيمسلنا ا  و هنه اد ي،  قش مؤثر خود را در وحدت و هنبستگيمجاز

 .  نديفا  نايش اياز پ

د، ي  جد يجاد س ازوکار ي،  سبت به اياسالم يروس منحوس کرو ا و در جهت کنک به کشورهايمقابله با و يست براسته ايشا. 3

  م.ين کنفرا س وحدت بخش، اقدام  نائيا يها هيو کارآمد، در چارچوب توص يعنل

را  از ب ن د  دا  معتق د ب ه اتح اد      ي  ا ياسالم يجنهور"برم که  يا  ميبه پا (ي)مدظله العالين کالم مقام معظم رهبريسخن خود را با ا

 ."تها اس دولت يها و هنکار ملت يهندل يبه معنا ياست، اتحاد اسالم ياسالم

 

 آقاي دکتر ماهاتير محمد، نخست وزير اسبق مالزي جناب

 ب ا  ک ه  کنف را س  ني  ا به يوئيديو اميپ در يمالز اسبق ريوز  خست محند، ريماهات دکتر

 را ميسپاس گزار  مراتب لميما ابتدا در: گفت شد، برگزار يمجاز يفضا و رسا ه بستر از استفاده

 ت ا  آورد  د  ف راهم  را فرص ت  ني  ا من از دعوت با که باشم داشته کنفرا س برگزارکنندگا  از

 م.ي نا گردد، مطرح يم برگزار يحساس برهه در من باور به که کنفرا س نيا در را ي ظرات

: ک رد   يتص ر  اس ت،   ابس اما   اس الم  جها  امروز اوضاع که نيا به اشاره با ريماهات دکتر

 رمس لنا ا  يغ از ياض نحالل  خ ود  افتيض   ني  ا در طيتفر با اغلب و ميورز ي ن غيدر يگريد بيتخر يبرا يکوشش چيه از متأسفا ه 

 .گذار د يم ما ارياخت در را ما ي ابود اسباب ليم کنال با زي  آ ا  البته و ميکن يم ياري طلب

 اگ ر . گش ت  آغ از  )ص(محند حضرت اهلل رسول به ياله يوح اميپ با اسالم که دا ند يم يخوب به ما بزرگ يعلنا: کرد ضافهشا  ايا

 يب را  يع  يطب ياي  بال از يبرخ   يحت  . ميا گرفته دهي اد را قرآ  يها آموزه از ياريبس ما که ميکن اذعا  ديبا وقت آ  م،يريبپذ را نيا

 اق رار  نن ا  يد  اب يها آموزه به يبنديپا عدم به اگر. است بوده يقرآ  ي واه به ما خود يتوجه يب جهي ت ،ييهوا و آب راتييتغ  نو ه

 .افتي خواهد ا يپا ما ر   که دارم نا ياطن م،يبازگرد قرآ  يسو به و ميکن
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 آقاي شيخ راويل عين الدين، رئيس اداره ديني مسلمانان روسيهجناب 
ه ي  ه در مراس  م افتتاحيمس  لنا ا  روس   ين  ياداره د  سين رئ  يش  يخ راوي  ل ع  ين ال  د

از ط رف   ين دگ يعنوا  کرد: ب ه  نا  يوئيديام ويدر پ ين کنفرا س وحدت اسالميوچهارم يس

ب م ذاهب باب ت   ي  تقر ياز مجن ع جه ا    هيمس لنا ا  روس    يو ي  ليم ست و پ ن  يبت يجنع

 يرغ م تن ام   يد عل  ين کنفرا س کنال تشکر را دارم. شنا موفق شديا يو برگزار يسازما ده

                                                                            د.يبرگزار کن يا ستهين کنفرا س را به  حو شايا يها و مشکالت امروز تيمحدود

جاد کرده ت ا  يرا ا يار خوبين کنفرا س فرصت بسيه ادامه داد: ايا  روسيمفت يس شورايرئ

 يب را  يعنل   يه ا  ت ام روز بپرداز  د و بتوا ن د راه ح ل    يو بش ر  ين مسائل امت اسالميدر مورد مهنتر يحو و بررسهنه اعضا به ب

، ياز جنل ه اقتص اد   ياريبس   يها روس کرو ا، بشر امروز را با مسائل و چالشيو يريهنه گ مطرح کنند. يمشکالت امروز امت اسالم

 يکرو  ا، مس ئله اخالق     يپا دم يم که مسأله اصليا دهين درک رسيه ما امروز به ار کرده است. اما هنيدرگ ياسيو س ي، علنياجتناع

 شود. ير مييدستخوش تغ يط بحرا يما در شرا يا سا  يها يژگين مسأله چگو ه است و چه ويکه رفتار ما در مواجهه با ا نياست. ا

 

 مراسم افتتاحيه ساير سخنرانان
يقصب مسجدااليخط، يخ عكرمه صبريش يجناب آقا  

ن ب اره در  ي  گذاش ت و در ا )ص( امبر اس الم ير خود را بر دوش پيمتعال رسالت فراگ يخدا

هس تند ک ه    ياله   يشا  رحنت  ي. ا"نيما ارسلناک اال رحن  للعالن" د: يفرما يم ميقرآ  کر

و  ياله يه ايو مسلنا ا ، فرستاده شده ا د و هد ها  اعرب زب يت  ه فقط برايتنام بشر يبرا

ز را ب ه منظ ور   ين مناسبت عطر ا گيد ايجه مسلنا ا  بايدر  ت ت ا د.يتنام بشر يابر يرحنت

                            ز ده  گه دار د. )ص(قدر اسالميامبر عالياقتدا به پ

م وهن محک وم    يکاتوره ا ين کاري  ما مسلنا ا  اق دامات غ رب را در خص وص ا تش ار ا     

ز  د. م ا    ي  دست مآن بزرگ اسالم به يد هياست که غرب عل يو حناقت يو تنزل اخالق يتگسرشکس ين اقدامات به معنيم. ايکن يم

 ين به رسول گرامين رو توهيشناسد. از ا يت ميامبرا  را به رسنيو پ ايا ب ين تسام  است و  بوت تنامين ما ديم که ديکن يم ديتأک

است که خداو د متع ال ب ه    يک  ور واحد هستند که هنا   بوتي ها آ امبرا  است. چرا که هنه يو پ ايا ب ين به تناميتوه)ص( اسالم

                                                       عطا فرموده است. ها آ 
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نيان بحريعيرهبر ش، قاسم يسيخ عياهلل ش تيآ   

و  اس ت و از کن ال ذات   يد ي  و  اد يد ي  دا و پنها  و لط ف او د يرحنت خداو د متعال پ

در مورد حکن ت خداو  د    ين علم کلياز د. يجز فعل کامل و عنل کامل سر  ن يزيصفات چ

ا  ي  ها از عق ل و ب  ن حکنتيشود. فهم ا يم ياله ير و قضايو رضا به تقد ميمتعال، باعو تسل

 د.يآ ين از منبع کتاب و سنت ميد

لُ وکُمْ بِالشَّ رِّ وَ الَخَيْ رِ    وَ َبْ» ر باش دن  ي  ا خيتوا د شر  يت ا سا  است که ميواقع يابتال تجل

 م.ييازمايم تا شنا را بيرات و شرور عالم مبتال کنيک و خيو ما شنا را به بد و  « فِتَنَ  

که مربوا به حال افراد اس ت، تف اوت دارد. ام ت     ييبا بال ت کنديد است ملت را به راه درست باز گردا د و آ  را تربيکه ام ييبال

ن است که ر   امت اس ت و  يمسئله فلسط يکين سه امتحا  يسر وشت ساز است. ا يرگ گرفتار است که امتحا بز يامروز به سه بال

 .مشکل کرو ا است يگريو د روابط با دشنن ملت يساز ير   عاد يگريد

 

رکل حزب اهلل لبنانيمعاون دب ،قاسم ميخ نعين شيحجت االسالم والمسلم  

ت از مقاوم ت  يک و حنايگر  زديکديعه را به يش و ي، علنا و مسلنا ا  سنيوحدت اسالم

ن يل ش کل داده اس ت، هنچن    يه اس رائ يمقاومت عل يبرا يت کرده و محورين را تقويفلسط

اسالم را برافراشته و ثاب ت ک رده اس ت ک ه اس الم راه       يها را رسوا کرده و پرچم تعال يريتکف

ا  يها استوار کرده و راه جر ا چالشب ييارويرو يارادة ما را برا استن يروزي،  صرت و پيبرادر

 ما بسته است. بر مردم يرگذاريتأث يرا برا يا حراف يها

ح اکم   يه ا  ا ت  ظ ام ي، خيستيو يم صهيروابط با رژ يساز يکشورها در عاد ياقدام برخ

 ه ا  آ که پش ت س ر    يبستا ز عرين و سودا  و  يامارات، بحر يروابط از سو يساز يهاست. عاد  ملت به يقيد حقيامآ که حال ، است

ن از دس ت ماس ت.   يو فلس ط  ما و ربود  ق دس  يها افتن بر کشورها و ثروتيسلطه  يبرا ين النللياز توطئه ب يستاده است، بخشيا

رافاتش ا   خن حاکن ا  رو ش ده و آ    يپنها  بر دوش امت اسالم بود دن امروز دست ا يروابط زد د بار يساز يآ ا  که دست به عاد

                               گشته است. آشکار 

  

رکل حزب الدعوه عراقيدب،  يالمالك يدکتر نور يجناب آقا  

ب ه خ ود    يها در برابر ما حالت ص عود  شود که چالش يبرگزار م يطياجالس امسال در شرا

 اهلل ياس الم ص ل   يامبر گرام  ي  ق اها ت به پين روزها از طريس جنهور فرا سه ايرئ .گرفته است

ک ذب   يما ادع ا  ين راستا، برايخود است. او در ا يه و آله و سلم به د بال کسب وجهه برايعل

و  دي  تأکش ود،   يده م  ي  و کذب ا چه را که ا قالب متند ا ه فرا سه  ام يدموکراس ا ، يب يآزاد

 ز د. يا  طعنه ميات و اقدامات داعش و افراا گرايکند که به اخالق يتکرار م

 ني  ا نيب   اگ ر . اس ت  يس ت يو يصه ميرژ با روابط يسازيعاد و سازش  رود، يم شنار به بار ذلت يرو د که گريد خطر اک داديور

 ني  ا ک ه  داد ج رأت  ه ا  آ  به اسالم امت ا يم يهنبستگ ضعف بود، برقرار ميمستق يروابط نيا از شيپ يستيو يصه ميرژ و کشورها

 و ياقتص اد  يه ا  توافقنام ه  نيهنچن   و ش ود  آغاز يرسن يدارهايد و سفرها  آ از پس تا کنند يعلن را روابط يساز يعاد و سازش

                            .برسد امضا به يتيامن
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  عراق يان حكمت مليجرم يد عمار حكين سيحجت االسالم والمسلم

ن موضوع يجها  اسالم است. با گذر زما  ا س موضوعاتأن هنچنا  در ريموضوع فلسط

عب ور ک رد ک ه     ين سرس ر يتوا  از حقوق ملت فلس ط  يشود و  ن يبار ساقط  ناز درجه اعت

ف اس ت. س وء   يق دس ش ر   يتختيمستقل به پا يعزتنندا ه در کشور ين آ ها، ز دگيتر مهم

د در ي  ت جدي  و خل ق واقع  يس ت يو يم صهيروابط با رژ يساز يعاد ياستفاده از حواد  برا

 ابجاس ت. ش اهد مث ال     يه گ ذار يک سرماي، ن کشور بدهندي  را ملت اآ ين که بهايفلسط

 ار است.ين خود منافات دار د، بسين در بازگشت به سرزميملت فلسط که با خواست ياقدامات

ن يگزيج ا  "هذا هو رس ول اهلل "را با شعار  "اال رسول اهلل" م و شعاريگر تنرکز کنيد يها و امت ها م با ملتيمستق يد به گفتگويبا

ن مض نو   يت ر  را مهم ها آ که اسالم  يياسالم آشنا شو دن شعارها يا ه رويتسام ، اعتدال و م يها ها  با ارزشمن تا هنه مردم جيکن

                   خود قرار داده است.  يدر رسالت ا سا 

 

 هيترک شه اسالميس موسسه انديرئ، محمد گورمزدکتر  يجناب آقا

ط س خت، ش امل ح ال تن ام     ين ش را يم و ايبر يبه سر م يط سختيبدو  شک ما در شرا

در س اختار جوام ع    ياساس   يراتيير شاهد تغي  شده استن لذا  اگزآ يها  قاا جها  و ملت

ده ي  رس  آط را تجربه  کرده بود و اکن و  وق ت   ين شرايم بود. ا سا  تاکنو  ايخواه يا سا 

عکس  نکه منتظريا من  هيمقابله با آ  مجهز گردا  يم و خود را برايريبگ يشيکه از حواد  پ

را  يع  يب ا عل وم طب   ين  يروابط علوم د تيگر ماهيمسلنا ا  است تا بار د يبرا ييطال يرا ، فرصتبحن يا .ميبنا  آ  العنل در مقابل

 .  کننديتشر

 
 منيار يد يمفت ، نيالد ن شرفيالد خ شمسيعالمه شجناب 

مک رر   يه ا  ا هجن ه اس ت و ب    يار حساس  يط بس  يدر حال گذر از شرا يامروز امت اسالم

م تا ب ا  ييتنسک جو )ص(امبر اکرميم که به پياز داريش  يش از پيدشننا  روبه روست. امروز ب

امبر مقابل ه  يباطل به پ يها و  آ  تساب گزافه يکاتورير کاريها از جنله ا تشار تصاو ن هجنهيا

س ته  يگو ه ک ه شا ش به د بال وحدت بوده و  آ يش از پيد بيما با يطين شرايم. لذا در چنيکن

 ين امت، ام ت واح د ب وده و عل     ينند ايم که دشننا  ببيدر صحنه حاضر شو، ن امت استيا

 ست. يچند دسته   يها هرگز امت رغم اختالف  ظر
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 ريالجزا ياسالم يس مجلس اعاليرئ، اهلل بو عبداهلل غالمدکتر  يجناب آقا

ن ا  ب ه   يبه قضا و قدر جزو ارکا  ا نا يا ،ن اسالمياست و در د يقضا و قدر اله، يناريب

م شد  در براب ر خداو  د   ينا  استن تسليز جزو ارکا  ايرش  يت و پذيد و رضايآ يحساب م

 يرش قضا و قدر، شامل  حوه برخورد و واکنش مسلنا ا  در برابر قضايت و پذيبر رضا عالوه

خداو د متع ال   ياز سو يشي، آزمايده که قدر الهين عقينا  بر ايشودن ا سا  با ا يز مي  ياله

ب ه   ما با استفاده از اصل اجتهاد،  يعلنا .م باشديو در برابرش تسل ه کنديد به او تکياست، با

ق کرد  د، چ را ک ه در    ي  را تعل يجنع يها مردم را آگاه کرد د و عبادت ،خود ينيد يها هيتوص و با مردم اقدام يآسا  کرد  امور برا

                                                        است. يار مهنيسحفظ جا  مردم مسأله ب اسالم

 

 دارالسالم ياعظم سلطنت برونئ يمفت، ديز بن جنيخ عبدالعزيشجناب 

 ه ا  آ از هجوم مخلوقات ک ه از جنل ه    ها  اچگاه  بوده که ا سيت، هيخ بشريدر طول تار

روس فرس تاده ک ه   يمروز، خداو د بر ما وروس است، در اما  بوده باشند. در جها  ايهجوم و

د دا س ت ک ه خداو  د ه ر     ي  رود. با يق به شنار م  يار دقياز جنله ا واع مخلوقات ز ده و بس

                                                        هفته است. ي  حکنتآکند در  يرا که خلق م يموجود

 

 

 هند يجماعت اسالم رکليدب، خانملک محتشمدکتر  يجناب آقا

 ا  ه ا  ي  و هن ه جر  مب تال هس تند   يب درد  اک يسآبه  يامروز جها  اسالم و تند  کنو  

ب ر   سم و مدافعا  حقوق بشر و حق وق ز  ا   يبراليت، لي، جنهورييگرا يها اعم از مل شهيو ا د

دچ ار   ت ام روز يا سا  ياياست که د  ين در حاليتنرکز کرده ا د. ا ينارين بي حوه مقابله با ا

 ين النلل  يکنف را س ب    يبرگ زار  يطين شرايشده است و در چن يو اخالق يفکر يبحرا  ها

و  يم، تا جه ا  از بح را  فک ر   يرا به گوش مردم جها  برسا )ص(يرسول گرام اميد پين اصل است که ما بايام آور ايپ يوحدت اسالم

 .است يلن النلين کنفرا س بيت اين مسئولين بزرگتريابد، اي جات  ياخالق

 

 ک پاکستانيدئولوژيا يس شورايرئ، ازيقبله ادکتر  يجناب آقا

 گ را  يد که ستي  هرگز ما تيمسئول نيا ،ات داردمناف اسالم روح با کامال يريتکف هي ظر

 پ س  م،يکن   اس الم  مح دوده  واردهم  را گرا يد که است نيا ما تيمسئول. ميده قرار کافر را

خط اب   ک افر  را يکس   مي  دار  اجازه اصال  ما که ا د داده را يأر و فتوان يشه هنيهن ما ماسال

 .  ميکن
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 لبنان مقاومت يه علمايرکل اتحاديدب، خ ماهر حموديش يجناب آقا 
و  از مراح ل  ياريم که در بسيکن يم و احساس ميبر ين است که هنچنا  ر   ميقت ايحق

عه. ياه ل س نت و  چ ه ش      من چ ه يف هستيمواضع در برابر متعصبا  وجاهال  و تندروها ضع

چ يکه ه   ينه موضوع فقهياز گفتن حرف حق در زم ينجا و آ جا گاهي، دا شنندا  ما در ايآر

ک خ ود را ب ر ت وده گس ترده     ي  طرف دارا   زد  يکنندن ول يم ي دارد خوددار يا شک و شبهه

 شاملش شده باشد. يهرحنت الآ که دا م، جز  ين اتهام را شامل هنگا  ميدهند، من ا ي  ميجها  اسالم ترج

 

 

  الفتاء عراقاس دارياهل سنت و رئ يمفت،  يدعيصم يخ مهديشجناب عالمه دکتر 

ات ق رآ   ي  و در آ باش د  ين اسالم مين واجبات دياز مهنتر ياسالم يست که مسأله هنبستگي  يشک

س لنا ا  و  ا  مي  م ياس الم  ي  اشاره شده است که هنبستگيبه طور صر)ص( امبر اکرميو پيم و احاديکر

 يو ب را  شودن چرا که به مصلحت هنگا  است يد عنلياست که با ين واجباتيتر ها از مهم ها و ملت دولت

                            ه دشنن مشترکشا  الزم است.يا  خود عليو حل مشکالتشا  و وحدت م ها آ ن يد

 

 

  نيچ يرکل انجمن اسالميدب، نگ ما يجوپ يجناب آقا

 .ار قابل توج ه اس ت  يکرو ا بس يبه مردم در برابر بال يکوکاري  يو وجدا  آگاه مسلنا ا  برااق ياشت

د ي  استن با يريگ ن هنهيبا ا ييارويدر رو يلت بشريو فض يات ا سا يح ياليگر است يتجل ين اقداميچن

م يستن  خ واه يز يبرا يا م فرصت دوبارهيرا هدر ده آ  م و اگريکن يم يک بار ز دگيم که ما تنها يبدا 

ه ا در   نيو هنه ا  مياهتنام بورز يو کرامت ا سا  يا سا  يها ، ارزشيات بشريد به حين بايداشت بنابرا

  رد.يگ ين مسلنا ا  شکل ميو وحدت ب ي، هندليه هنکاريسا
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 وبينارهاي کنفرانس

 ول(الربيع ا 11ول )اروز 
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 «ي(شرق وجنوب شرق آسيا )مالز» يا نار منطقه يوب
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 يمذاهب اسالم بيتقر يمجمع جهان رکليدب، ياريشهر ديدکتر حم نياالسالم والمسلم جتح
 

 ک ه  اس ت  اطالع ات  يس و ام  ،يس و ام  ني خس ت  م،يهس ت  روبرو مختلف يسو ام سه با ما

 ت ا  و اس ت  دوم يس و ام  ارتباطات .باشد داشته يتوجه قابل شيافزا بشر اطالعات شده موجب

 .  داشت ميخواه را ني و يارتباط يبسترها به ا سا  ارديليم پن  يدسترس 1939 سال

 کنن د  يم   ين  يب شيپ گرا  ليتحل و است يبشر جامعه يبرا سوم يسو ام نيبالکچ يفناور

 .  مي دار دستگاه کي به يازي  تيمالک اثبات يبرا گريد که

 ش اهد  م ا  و ردي  گ يم قرار يفناور ستيز طرهيس تحت زي  يمجاز يفضا اکنو  اما است يمجاز يفضا عصر عصر، ميکرد يم فکر

 .شد خواهند ليتبد تر قيدق يگزار هدف با آورا ه جنگ ابزار به ها روسيو که بود ميخواه نيا

 

   يمالز ياسالم حزب سيآونگ، رئ يعبدالهادشيخ دکتر 
 مي  ش ود، رژ  يس از  يع اد  يغرب   و يعرب   يکش ورها  از يبرخ   يس و  از دي با نيفلسط موضوع

 کش ا ده  ا ي  م ب ه  را قر  معامله و است کرده ريتسخ را نيفلسط خاک وجب به وجب يستيو يصه

 .شد خواهد حذف کشور نيا شود يساز يعاد نيفلسط موضوع اگر و است

 

  يمالز دانشگاه تمام ، استاديمنوط نور حمدم پرفسور
 و ياص ل  مس ائل  ب ه  ت ا  ميکن   فصل و حل مسلنا ا  نيب را کوچکتر مسائل ميبتوا  ابتدا در ديبا ما

   ه  باش ند  جه ا   م ردم  هنه يبرا يهندل و يکوکاري  د بال به هنواره ديبا مسلنا ا  .ميبرس بزرگتر

  اس تثناء  خ ود    وع  ه م  ب ه  کن ک  يب را  نن ا  يد براساس دي با نيبنابرا مسلنا . يبرا مسلنا  فقط

 .ميشو قائل

 

 

  ي، مالزياسالم يهاسازمان يشوراس يرئد، يعبدالحم يپروفسور موالنا عزم

کننا     يما  تيا حما آن از کاا يآمر ماننا   هاا  کشور نيتر ظالم که است بشر حقوق ناقض نيبزرگتر لياسرائ

 و هاا  سات يترور هم سات  کاا يآمر است، مسلمانان يها جنبش نکرد سرکوب يپ در عراق و هيسور در کايآمر

 در بشار  حقاوق  نقاض  باه   سات ين تصاور  قابل سرکوب يبرا تالششان وها  آن يگر يوحش و است لياسرائ

 ناه يزم نيا ا در مشاتر   زبان از يريگ بهره با يبزرگ رييتغ  وارميام بود، توجه يب شود ينم    و ريکشم انمار،يم

                             ميبرس بشر حقوق مورد در اکرم امبريپ ماتيتعل و يقرآن يها آل  هيا به تا ميکن جاديا
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  دارالسالم يبروئن سلطنت اعظم يد، مفتيجن بن زيعبدالعز خيش يحاج
 هج وم ه ا   آ  جنل ه  از ک ه  مخلوق ات  هجوم ازها   اا س که  بوده چگاهيه ت،يبشر خيتار طول در

 ا  واع  جنل ه  از ک ه  فرس تاده  روسيو ما بر خداو د امروز، جها  در. باشند بوده اما  در است، روسيو

 کند يم خلق که را يموجود هر خداو د که دا ست ديبا. رود يم شنار به قيدق اريبس و ز ده مخلوقات

                                                       .است  هفته يحکنت آ  در
 

   ياندونز يجابيسازمان اس يرئن رحمت، يدپروفسور جالل ال
 اس الم  جها  وحدت تيتقو .است وحدت ازمندي  تيموفق و يروزيپ به د يرس يبرا مسلنا  امت

 ت ا  باش ند  اعتقاد داشته ينيد يها آموزه به  سبت ديبا مسلنا ا  و مسلنا ا  است يجنع اراده ازمندي 

 کنند.   حرکت بيتقر و وحدت سنت به ها آموزه نيا به عنل با بتوا ند

 

  نيچ ياسالم انجمن رکلي، دب نگ ماپيجو دکتر
 يروه ا ي  تي  ترب اس ت،  تي  اهن ح ائز  اسالم جها  در يگريد زيهرچ از شيب امروز که يامسئله 

 مس لنا ا   هنه  فع به مسئله نيا و است اسالم جها  روز مسائل در آ ا  داد  شرکت و ياسالم جوا 

  .است جها 

 

 

 ن يپيليون مسلمانان فيسيکم ير مليدکتر ذوالفقار ابانتاس، دب
 ين  يد ف ه يوظ ب ه  ساز ده تعامل و يهنکار ، وحدت با ندا ائويم منطقه جنله از نيپيليف مسلنا ا 

 و ک رده  عن ل  شهيهن خود جامعه شرفتيپ و توسعه يبرا تالش و نيممحرو امور به يدگيرس در خود

 . نود خواهند

 

 

 

 م، استاد دانشگاه بانكوک  يپروفسور جاران مالول
 مي ي آ ف ائق  يکپارچگي و وحدت با دارد قرار اسالم جها  راه سر بر که يمشکالت بر ميبتوا  ديبا ما 

 .کنند  فوذ مسلنا ا  نيب يافکن تفرقه با دشننا  که ميده اجازه دي با و
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  (يمالز)  ايآس يه علمايرکل اتحادين، دبيشمس الد يخ عبدالغنيش
ا  مس لنا ا   يه در ميه و ظاهريه، اباضيدي، زيعشر يه اثنيسنت، مذهب امام مذاهب چهارگا ه اهل 

 يه ا  دگاهي  ر ديي  ه و تغي  اص الح رو  د.ي  ا اها  ت  نا ي  ر و يرا تکف ها آ حق  دارد  يت دار د و کسيرسن

                                                                                                       .است يضرور و ينيد واجب کي   ي اصح

 

 

  نيپيليعه فيشمند شي، انديانوار ين ابومهديوالمسلماالسالمحجت
 ب ه  اکنو  ،ياسالم يشعارها و اسالم حذف از يدي وم از پس سميو يصه و  اتو و کايآمر فاسد ياديا 

 ام ت  اتح اد  س ر  ب ر  ،يهراس يسن و يهراس عهيش توطئه با و آورده رو ياسالم يها فرقه ا يم يزيا گ فتنه

   .کنند يم يتراش ما ع ياسالم

 

 

  ژاپن در ياسالم مفسر و شمنديساوادا، اند يچيسوئ دکتر تات
 اس ت  تي  اهن حائز و مهم اريبس يامر ژاپن کشور و دولت يبرا مسلنا ا  نيب اتحاد و وحدت مسئله

 ژاپ ن  ياس الم  تيحاکن از يا ندهي نا عنوا  به کي هر توا ند يم نيقوا  تيرعا با ژاپن مسلنا ا  چراکه

 .شو د شناخته

 

 

 

 

 خالصه شده   
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 (، اردنفلسطين ،غرب آسيا )لبنان  ينارمنطقه ايوب

 خالصه شده   
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  يمذاهب اسالم بيتقر يمجمع جهان رکليدب، ياريشهر ديدکتر حم نيالمسلماالسالم و جتح

اس ت و   يا  موجود در آ ، در معرض امتح ا  دش وار  يما با هنه مذاهب و اد يتند  اسالم

ک ا ب ر جه ا  اس الم     يسم و آمريو يل سلطه صهيجاد تفرقه و تحنيا يدر راستا يارياقدامات بس

ن ي  از ا ينکه به سالمتيا يوجود داشته باشد برا يعنوم يداريبک يد ين بايشود بنابرا يا جام م

 ه ا  آ اس ت ک ه در رأس    يازمن د مق دمات دش وار   ين امتحا  دش وار   يم. ايامتحا  خارج شو

ه مقاوم ت  ي  ت روحي  و تقو يو فرق ه ا  اي هف  ياز تعصبات طا يی دشنن از دوست و دوريتشخ

                                                                         است. 

 

 حماس  جنبش ياسيس دفتر عضو وزير سابق اوقاف و  ،رضوان لياسماع

 ج اد يا ،ياس الم  وحدت جاديا شامل: سميو يصه و کايآمر سلطه به داد  ا يپا يراهکارها

 کش ورها،  ني  ا يعلن و يفرهنگ ،ياقتصاد توسعه و مختلف يکشورها در ياسالم ني و تند 

 يب را  ياس الم  – يعرب   ائ تالف  ج اد يا ،يس ت يو يصه مي  رژ با روابط يساز يعاد با مخالفت

 ن،يفلس ط  يآزاد يب را  مس لحا ه  مقاوم ت  منطق ه،  در س م يو يصه و کايآمر برابر در مقاومت

 مقاوم ت  مختلف يها جنبش ا يم وحدت جاديا و مقاومت يتيامن و ي ظام زاتيتجه توسعه

 .بود خواهد

 

 اهلل لبنان   حزب رکليمعاون دب، قاسم مينعخ يشن حجت االسالم والمسلمي

اگ ر   ا  د.  و قدس متحد ش ده  نيفلسط هيعل گريکديبا  يو عربستا  سعود لياسرائ کا،يآمر

ق دس   .ميحول محور قدس متحد شو ديبا م،يخود هست يها  سل ندهيد و آخواها   جات خو

وح دت در   ک رد.  هي  تجز توا  يملت را  ن نيکرد، سرزم ميتقس يو غرب يبه شرق توا  يرا  ن

را در برابر  يو معادله قدرتنند ميشو يم روزياست، با وحدت پ دا يتداوم مقاومت در م يگرو

   .ميکن يم ميحکو ت يزير هيدشننا  امت اسالم پا

 

 ن يعضو دفتر سياسي جنبش جهاد اسالمي فلسط ،اد عزاميخ زيش

ر و ي  اء اش رف مخلوق ات و پرچن دار خ   ي  امبر ما خاتم ا بين و پين دين ما اسالم کاملتريد

 "النس لم اخ النس لم  "امبر که فرمود  د  ين شعار پيبه ا يستيباشد. با يا  ميجها  يبرکت برا

 ياسالم يع شده کشورهاين مقوله حقوق ضايبه ا يبنديو مذهب با پات يدور از ر گ و قوم هب

                                                                                                 م.يمسلنا  را متحد ساز يکشورها يل امت واحده اسالميرا بازپس گرفته و با تشک
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 مقاومت  يه علماير کل اتحاديدب ،حمودخ ماهر يش
م و با وحدت صفوف يکن ديتأکم، بر آ  ين ثابت قدم باشيوسته در مورد مسأله فلسطيد پيما با

است از  يل زائل و رفتنينکه اسرائيراسخ به ا يده اسالميعق با و ندهيآ به خود روشن  گاه با خود، 

 .ميت کنيآ  حنا

 

 لبنان يعيش يمجلس اسالمس يرئب، قائم مقام يالخط يخ عليشحجت االسالم والمسلمين 
 کرده ا يرو و ه ا  س ط   هن ه  در ياس الم  وحدت ميتحک يبرا تا ميخواه يم مسلنا ا  هنه از

 را ه ا  چه ره  ک ه  اس ت  ض عف   ش ا ه  يستيو يصه غاصب ميرژ با روابط يساز يعاد. کنند تالش

 مقاوم ت  تا ميکن استفاده آ  از ديبا که است مثبت عامل کي نيا. برداشت را ها ب قا و داد  شا 

 . مي ده را ما  ملت به قر  معامله ليتحن اجازه و ميباش داشته يشتريب
 

  ن فضل اهلليد محمد حسيفضل اهلل، فرزند عالمه س يد عليسحجت االسالم والمسلمين 
 از يري  گ بهره با ديبا که گذارد يم سر پشت را هاچالش نيبزرگتر يکنو  دوره در اسالم جها 

 مي  رژ يه ا  توطئ ه  و مش کالت  ني  ا ب ا  مس لنا ا   نيب   يکپ ارچگ ي و وح دت  مث ل  ييها اهرم

 دي  با و ميس از  ن ه ي هاد ياس الم  ام ت  يها شهير در را وحدت ديبا ما  .ميکن مقابله يستيو يصه

 ک ه  مقاومت به و ميباش ينيفلسط قاومتم کنار در ديبا ما منيببخش عنق اسالم جها  در را اتحاد

 .مييفزاايب آ  قدرت بر و کرده کنک آورده ارمغا  به مسلنا ا  يبرا را عزت
 

 مسلمان لبنان  يتجمع علما يس بخش اداريرئ ،خ حسان عبداهلليشحجت االسالم والمسلمين 
ن يتکبرن در مقابل ه ب ا مح ور مس     يبه  ام محور مستض عف  ين وقت است محورياکنو  بهتر 

ل ين مس لنا ا  و تش ک  ين اب يف يگردد مگر با وح دت و هنبس تگ  ين محقق  نيس گردد و ايتاس

 .يامت واحده اسالم

 

 ر فرهنگ لبنان يوز ،يعباس مرتضدکتر 
م و ين ش عار ق دم ب ردار   ي  ه ايد در س ا ي  وحدت جها  اسالم اساس و محور است هنواره با

 يخواهد بود که م ورد ظل م و س تم از س و     يت  جها  اسالم  و وحدت اسالمين محوريفلسط

 ياس الم  ياز کش ورها  يم که بعضين بوديست قرار گرفته و متاسفا ه شاهد ايو ياشغالگرا  صه

 يس از  يش گذاش تند و ب ا ع اد   يخود را ب ه  ن ا   يه اسالم را دار د چهره واقعيکه به ظاهر داع

م غاص ب ض ربه   ي  ن رژي  ت داد  ب ه ا يو رس ن  يستيو يم صهيد  به رژيت بخشيروابط و رسن

 هم به خود و هم به اسالم  زد د. يسخت
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 ت المقدس يبدر ان ارتدوکس يحيعطاهلل حنا، رهبر مسمطران اسقف 
 ه ر  و ا يحيمس   و مس لنا ا   هنه مسئله بلکه ستي  ا ينيفلسط مسئله تنها نيفلسط مسئله 

 و ميهس ت  مظلوما  به يدگيرس و ا صاف و عدل با يجها  ازمندي  ما .است جها  در يا آزاده ا سا 

                         .ميباش داشته يبهتر جها  کرو ا، يناريب از پس که ميخواه يم خداو د از

 

 لبنان يد اسالميرکل جنبش توحيد شعبان، دبيخ بالل سعيش

 يب را  و( ع) يسيع حضرت مهد ا يحيمس يبرا قدس استن امت اقشار يتنام يتالق  قطه قدس

 مل ت . باش د  يم   ت و  يز و ري  ا ج نيس رزم  نج ا يا و اس ت ( ص) اکرم امبريپ معراج محل ا مسلنا 

                                                        .است امت اقشار يتنام يتالق  قطه قدس و است ها امت يتنام از دفاع شگاميپ نيفلسط

 

   نلبنا يهماهنگ کننده جبهه عمل اسالم ،دير جعيخ زهيش

ام ام   يامبر )ص( و اس الم  ن ود و از س و   ي  و اها ت به ساحت پ يدست به گستاخ يسلنا  رشد

 ياس الم  يکش ورها ن و يد. اگر بزرگا  ديشا  صادر گردي)ره( مرتد شناخته شد و حکم قتل ا ينيخن

 يامبر )ص( را ص ادر م   ي  که به ساحت اس الم و پ  ين راه بود د و حکم قتل  هر گستاخيا يد باله رو

ن ي  ب ه ا  يدر جه ا  ج رأت اها  ت و گس تاخ     يگ ر يد يچ کسي نود د  ه ماکرو  و  ه ترامب و  ه ه

  نود.  يساحت مقدس را  ن

 

  ينيسنده و پژوهشگر فلسطينو ،يداولال يمصطف

 يا ، ض ربه يستيو يم صهيو خودباخته با رژ يعرب يسردمدارا  و کشورها يروابط برخ يساز يعاد

ن کشورها س خت در اش تباه هس تند    ياست، ا ين و مسجد االقصين و مقاومت فلسطيبه کشور فلسط

ن ي  ب ه ا  يکنند و ضربه سختيم ين مرحله ر ا سپريدست به دست هم ا ياسالم يرا هنه کشورهايز

             ا  آ  وارد خواهند ساخت. يم و حاميرژ

 
  نيفلسط ياسالم يعال ئتيه سيو رئ يمسجد االقص بيخط، يعكرمه صبر خيش
ن رو ي  شناس د. از ا  يت م  يامبرا  را به رسنيا و پيا ب ين تسام  است و  بوت تناميد اسالمن يد

ک   ور  ي ها آ چرا که هنه  امبرا  است.يا و پيا ب ين به تنامياسالم )ص( توه ين به رسول گراميتوه

                                                       عطا فرموده است. ها آ است که خداو د متعال به  يواحد هستند که هنا   بوت
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 لبنان  يقائم مقام سابق جماعت اسالم ،يم مصريابراهحاج 

م، ي ب ود ه ا   آ ن ص فوف  يب   يگبند ب ه وح دت بود  د ش اهد ش کاف و گسس ت      ياگر مسلنا ا  پا

د و هن واره در ح ال توس عه آ     ي   نا يرا خوش حال م    يس ت يو يم صهي  ک ه رژ  يو شکاف  يگسستگ

م يدا کند تا بت وا  ين امت ما برقرار و گسترش پيدر ب  يست وحدت و هنبستگيبا يباشد. هنواره م يم

                                        م.ي است جامه عنل بپوشا يل امت واحده اسالميکه هنا ا تشک يبه هدف اصل

 

 

 جنبش امل  يس بخش فرهنگيرئ ،خ حسن عبداهلليش
 هرکس تا باشد تيامن يشورا و متحد ملل سازما  يها تياولو جزو ديبا يآسنا  ا ياد به احترام

 اها  ت  سالما نيد به که يکسا  هنه و فرا سه. کنند مقابله او با کند، اها ت نيد کي مقدسات به که

( ص)اس الم  امبري  پ درب اره  ک ه  ييزه ا يچ تن ام  از و کنن د  يعذرخواه مسلنا ا  از ديبا زي  ا د کرده

 .کنند يني ش عقب ا د کرده منتشر

 

 بالد شام  يه علمايس اتحادينائب رئ ،محمد هشام سلطان

از   يعض  ک ه ب  يا تي  متاسفا ه جها  اسالم به جايي رسيده که باي د ب راي آ   تاس ف خ ورد، خ    

ت و يب دور از ا س ا    يکرد ک ار يخطور  ن يچ عقلين ا جام داده به هيدر قبال فلسط يعرب يکشورها

 ياز کش ورها  يرابط ه بعض    يا جام داد  د و ع ادي س از    يق ا سا يبه دور از اسالم و به دور از مصاد

  نو ه بارز آ  است. يستيو يم غاصب صهيبا رژ يواسالم يعرب
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 «مباني چالش هاي ديني و معنوي در مواجهه با مصائب و باليا»  ينار داخليوب
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   محورهاي وبينار:

   .يق آ  بر شرائط فعليو تطب ياسالم ينيب ا در جها يب و باليمصا ين حکنت وجودييتب  -

  .با کرو ا ييارويرو يدر چگو گ يها و معارف اسالم آموزه  -

   .يبر وحدت اسالم ديتأکر مواجهه با کرو ا با د ياخالق اسالم يکاربرد يمبا  يبررس  -

 .يمذاهب اسالم ير مطابق  ظرات فقهيگ فرا يها يناريدر زما  ب يعبادات جنع يموفق در برگزار يارائه الگوها  -

 .ريگ جها  يها يناريط بيت در شراين و معنويد يها ها و چالش فرصت  -

   .ط مشابهيشرا ين برايگزيجا يها شنهاد روشيو پح  در سال گذشته  ي حوه برگزار ي قد و بررس  -

 يمذهب يها نييارات،  ناز جنعه و جناعت، مراسم و آيه، زيمناسک، ادع يدر برگزار يمتفاوت جوامع اسالم يسه رفتارهايمقا  -

 .در دورا  کرو ا

ارات و مراس م  ي  ه، زي  مناس ک، ادع در  يل اعن ال عب اد  يا تقليبا توجه به توقف  ينيد يدر مورد سبک ز دگ ينيد يها هيتوص  -

 .در دورا  کرو ا يمذهب

 

 

 ياسالم مذاهب بيتقر يجهان مجمع رکلي، دبياريد شهريدکتر حم نيوالمسلم االسالم حجت

 شياي    را يهس ت  از غ رض  متع ال  خداو د. است عبادت و ينيد مراسنات با رابطه در امروز چالش

 و ين  يد اتي  ح ب ه  که است يمهن اريبس امر سئلهم نيا که شود يم مشخی و است کرده يمعرف خود

 ازمن د ي  زي    م ا  روح اس ت،  غ ذا  ازمن د ي  ما بد  که طور هنا  يعني. ميباش داشته توجه خود يمعنو

                                                     . کند جذب را خود يمعنو يغذا تا است متعال خداو د با ارتباا

 مراس م  در ک ه  اس ت  يعب ادات  م،يهس ت  با آ  مواجه ياسالم جوامع در کرو ا  دورا در که يمشکل

 مس لنا ا   گرچ ه  ک ه  واج ب  ح  مثل. است اجتناع در يبخش و يفرد عبادات از يبخش ميدا  يم که طور هنا . شود يم ا جام ينيد

 ي  وع  ب ه  کرو  ا  دورا  در. اس ت  ياجتن اع  دشو يم ا جام واحد مکا  و زما  کي در عبادت نيا که ليدل نيا به اما دار د يفرد تي 

 يمعن و  چ الش  و شد متوقف که اتيعال عتبات ارتيز و نياربع يرو ادهيپ و ح  مراسم جنله از شد، چالش دچار عباداتنا  از يبرخ

 ک ه  جنع ه  ن از   و دي  ع  ن از  مثل شد يم ا جام اجتناع در که است يعبادات مهنتر هنه از. آورد فراهم ما روزگار يبشر اتيح در را

                                                                                                           .ميشدها  آ  يليتعط به مجبور و شد مواجه چالش با زي ها  آ 
 

 يرهبر خبرگان مجلس ،عضو ييمقتدا يت اهلل مرتضيآ 

 ميکن تالش وحدت ميتحک يبرا و ميبده هم دست به دست که تاس نيا جوامع ي هنه به من شنهاديپ

 منظ ور  نيهن   ب ه . اس ت  روسي  و ني  ا ريدرگ ايد  تنام امروز رايز ميباش يالنلل نيب وحدت کي د بال به و

 زي    يگ ر يد س تاد  س پس  و برو د کرو ا دگا يد بيآس مورد در قيتحق به که ميريبگ  ظر در ديبا را يافراد

 .فتديب اتفاق ايد  سراسر در ديبا امر نيا. بپرداز د هاکنک يآور جنع به تا ميبده ليتشک
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 بيتقر مجمع يعال يشورا سيرئ ، نائبيمحمد اسحاق مدن يمولو

 ميب ازگرد  ميک ر  ق رآ   و)ص( خ دا  رس ول  رهيس   به که است نيا ياسالم امت مشکالت حل راه تنها

 ام ت  ک ه  ميدواري  ام .  دارد  يدوام   کن د  حل هم اگر کرد  خواهد حل را ما مشکل يزيچ چيه وگر ه

 .ابدي يخالص اسفناک وضع نيا از و ديايب خود به ياسالم

 

 

 رانيا ياسالم يجمهور ارتش کل فرمانده ، يموسو ميعبدالرح ديس سرلشكر

 مس ائل  رأس در ،ام روز  وح دت  مس ئله  فرمود  د،  ياسالم ا قالب الشا  ميعظ رهبر که هنچنا 

 منظ ور  ب ه  دا ش نندا   و علنا يريپذ تيمسئول به تعهد و ياسالم يها موزهآ يبازخوا  است، ياسالم

 در اس الم  جه ا   ض رورت  نياول   ياس الم  ي ي هنگرا يسو به حرکت تيتقو وها  آ بحر فصل و حل

 يبح را  ه ا   از عب ور  يب را  اول گ ام  ياسالم مشترکات بر تنرکز راستا نيا در و است يکنو  مقطع

                            .است امروز جها 

 

 يمجلس خبرگان رهبر عضو، يکاشان يت اهلل محمد اماميآ

ه ا،   ين ار ي، بيع  يطب ياي  چ و  بال  يرا در مواجهه ب ا مش کالت و مص ائب    ها م ا سا يقرآ  کر

مس لنا ا    يع زت و بزرگ    ،ن اس تقامت يرا با هنيکند ز يه به صبر و استقامت ميها و ... توص ميتحر

                                                        م خم کنند.يدهند در برابر دشنن سر تعظ يود اجازه  نبه خ حفظ شده و هرگز

 

 يرهبر خبرگان مجلس عضو، ير احمد سالمينذ يمولو

 ارائ ه  ب ا  دي  با  اس ت،  يعلن   و يعنل بعد دو در تالش مستلزم ب،يتقر فرهنگ يساز يدرو  نديفرا

 عرض ه  مخاطبا  به را اسالم ديد هيزاو از درست  گاه و کرد اصالح را آلوده يرهاباو يذهن سالم خوراک

 ني  ا يب  يتقر يالگوساز  با و ميباش شگاميپ هم ييعنلگرا عرصه در ياسالم يباورها به التزام با و داشت

 .ميکن نهي هاد مسلنا  خواهرا  و برادرا  قلب و دل در را نديفرآ

 

 

 ياسالم ينده مجلس شورايما، نيعتيخانم دکتر عفت شر 

 يچ تالش  يد از ه  ي   با ي شا  داد  تن د  اس الم   يبرا ياسالم يما مسلنا ا  در تنام کشورها

اد و ي  و  جه ا  اس الم   ياز خو  ش هدا  يريگو با بهره يو هندل يم با هنراهيم و معتقديدست بردار

 م.  يرو يش ميپ ين اسالميبه سنت تند   و ينا يد سليخاطره شه
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 يه در استان مرکزيفق ينده ولي، نماينجف آباد يدر ياهلل قربانعلت يآ

کرو  ا  باش د.   اتح اد اس المي م ي   مس تکبرا    ياده خواهيتنها  سخه  جات بخش در مقابل ز

ن يت ر  ين و ض رور يت ر  از حساس يتحاد در عصر کنو و ا است ياتحاد جوامع اسالم يبرا يفرصت

                                                                           مهم جها  اسالم است. يازهاي 

 

 

 ه دراستان گلستانيفق ينده ولي، نمايديد کاظم نورمفيت اهلل سيآ 

 )ره(ين  ياتحاد مسلنا ا  تالش کنند هنا گو ه ک ه ام ام خن   يد برايبا يبزرگا  جوامع اسالم

هس تند چ و     يک  يتنام مسلنا ا  ب ا ه م    هنه مسلنا ا  را به وحدت دعوت کرد د و فرمود د

ا ي  ا جاه ل اس ت و   يجاد کند يمسلنا ا  اختالف ا ا يدر م ياست و اگر کس يکي ا آ  )ص(امبريپ

 ز د. ين اقدام ميکه دارد دست به ا يتيبر اساس مامور

 

 ياسالم و ارتباطات فرهنگ سازمان سيترکمان،  رئ يميابراه دکتر ابوذر يآقا

 و حرک ت  کندن اگر حرکت شرفتيپ و کنال به رو ديبا دارد اعتقاد که ينيد هر به يا سا  هر

 براب ر  در ش د  خواه د  يص بور  ا س ا   ا س ا ،  ک ه  است صورت در آ  شود نيعج باهم آموزش

 گرفت ه   ظر در ا سا  بود  صبور يبرا را يپاداش متعال خداو د .آورد يم تاب کرو ا ما ند يمصائب

  .است خودش تيمع آ  که است

 

 

 فرهنگستان علوم يس گروه مطالعات اسالميمحقق داماد، رئ يد مصطفيت اهلل دکتر سيآ

و  ردار کرو ا مواجه شده علنايواگ يناريو ب يدميبا مشکل اپ يکه جامعه بشر يط کنو يدر شرا

 ثار آشنا کنند.يصفات ما ند ا يات موظف هستند مردم را با بعضيشنندا  برجسته رشته الهي دا

 

 رکل جماعت دعوت و اصالحي، دبيرانيدکتر عبدالرحمن پ يقاآ

 يبن د يدر پا ديبلکه با يو فرهنگ يفکر يساز کسا يدر  ه را  يتقارب و هندلد وفاق ،يبدو  ترد

تن وع  م در س وره حج رات   يجستجو کرد قرآ  کرکثرت و تنوع  نيتعاو  و مواسات در عاخوت، به 

  يب ر اص ل ب رادر    دي  تأکاو  د متع ال دا س ته و ض نن     اراده خد يرا تجل نشيموجود در جها  آفر

 نيو تحس   ميبلکه م الک تک ر   دهي بخش يبرتر يگريرا بر د ها از ا سا  کيچ يه ياجتناع يو برابر

                                                                                          . قرار داده است آ ا  يارکزيرا تنها تقوا و پره ها ا سا  يبرا ياله
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 وبينارهاي کنفرانس

 ربيع االول( 13روز دوم )
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  "امت واحده اسالم آباد"س موسسه يرئ، يدين شهين اميسالم والمسلمحجت اال
فه ما است که اسالم ين وظي سبت به معضالت استن ا يتفاوت يگذرد ب  يآ چه امروز در جها  اسالم م

لب اس   و ب ا  ق اب اس الم    ي، چ ه اف راد  ييها ، چه دولتييم که چه کشورهايد بدا يم، بايو  فاق را بشناس

 ميبپ رداز  مسئله نيا يواکاو به ديبا و کنند يم وارد اسالم جها  و مسلنا ا  به را ضربه نيگتربزر  اسالم،

                                                                           ست؟ يچ ها يتفاوت يب نيا سبب و علت که

 

  ياچدانشگاه کر ياستاد دانشكده علوم اسالمزاهد،  يدکتر زاهد عل
روس کرو  ا ق رار   ي  وع ويش  ر يت أث  از موارد تحت ياريطور که مشخی است در سراسر جها  بس هنا 

. ت از طرف خداو د اس ت يش ا سا يک آزمايست، بلکه يروس عذاب  ين ويوع ايم که شيد بدا يبا ا دنگرفته

ا  د، ام روز ب ا    اش ته د يگر هنک ار يکديمختلف با  يها نهيد هنا ند گذشته که در زميبا ياسالم يکشورها

                                                      روز شو د.يگر بشتابند تا بتوا ند بر آ  پيکدي ياريروس منحوس به ين ويوع ايش

 

ز يب و امام جمعه مسجد جامعه موالنا عبدالعزيخط، موالنا دکتر عطاء الرحمان  
 اگ ر  مس لنا ا   يا يعني حکم،ير تذهب و  و ا  تنازعوا فتفشلواد: يفرمايد ميخداو د متعال در قرآ  مج

 خواه د   ابود  شنا قدرت و رفته نيب از شنا يداريپا و ثبات ديباش داشته تنازع و اختالف خود ا يم در شنا

  ش ا ه  نيبزرگت ر  شيگ را  و فرق ه  اساس بر هم آ  و ياسالم يکشورها ا يم در يقيتفر به شد  قائل  شد.

  است  فاق و کفر

 

عه پاکستانيش يعلما يشوراکل ريدب، ين واحدين عارف حسيحجت االسالم والمسلم  
م ي  روابط با رژ يساز يعاد شوم طرح با مبارزه راه نيبهتر منطقه از کايآمر اخراج يبرا ياسالم يهنکار

 يزي  رهبر ام   لياس رائ   امش روع  ميرژ توسعه و مسلنا ا  فيتضع هدف با فقط ن طرحيا .است يستيو يصه

 توطئ ه  ني  ا ب ا  مقابل ه  يب را  کارآم د  ياس الم  موضع کي جاديد با حفظ وحدت و اياست. مسلنا ا  با شده

 . متحد شو د يستيو يصه و ييکايآمر

 

ته  يامام جمعه شهر کو، يد هاشم موسوين عالمه سيحجت االسالم والمسلم  

 ب ا  دي  با مس لنا   ظ کنند.ش حفيش از پياست که مسلنا ا  جها  اسالم وحدت خود را ب يضرور

بن ا ب ه    د.ن  ا کم دار  باش ند  داش ته  اخ تالف  گريک د يبا ب ا  ديعقا از يبعض در ديشا که خود ينيد برادر

مص و  ما  د  از    يد ب را ي  م ا مس لنا ا  با   .گر  د يکدي يشات امام راحل مسلنا ا  دست و ب ازو يفرما

 يم ب را يام عظ  يک پين يم چراکه ايشا  توجه کنيشات اياسالم به فرما ياز بد ام يريدشننا  و جلوگ

 هنه مسلنا ا  است.
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 تهيس مجلس دانش و فكر کويرئ، ن آخوندزادهيموالنا عبدالمت
 يوقت يول کرد شرفتيپ گرفت، الگو يوح از ياسالم امت که يزما  تا. است ياله يوح علم، ياصل منبع

 اس تفاده  م ا  ام ا  کنن د  يم   س تفاده ا يوح   از گ را  يد متاس فا ه .  ک رد  شرفتيپ و رشد ،کرد رها را يوح

                                        .ميکن درک را ضعف نيا ديبا ما است،ها   امسلن ضعف نيا م،يکن ي ن

 

  يالملل دانشگاه کراچنيروابط ب س بخش ياستاد و رئ ،سته تبسميشادکتر 
له ين اسالم وس  ين مبياستن د ها  ان ا سيب يريحل مشکل و درگ يبرا يوحدت راه موثر ينيمفهوم د

ک ه   ييز د و به  ظ ر م ن کش ورها   يط ا سا  صدمه مياست که به شرا ييبت هايا و مصيبال ياز تنام ييرها

                            ر د.يدوجا به را برعهده گ يم روابط هنبستگيفه تحکيد وظيبات مسلنا  را دارا هستند ياکثر

 

ن پاکستانين الملل حزب مجلس وحدت مسلميمعاون ب، يرازين شيشفقت حسد يسن يحجت االسالم والمسلم  

رتب اا برق رار   با عنوم مردم ا ياجتناع يها شبکهو  ، منبرها ق مساجديد از طريبا يمذهب يعلنا و  هادها

ق يروس کرو  ا تش و  ي  ش دهند و مردم را به مب ارزه ب ا و  ين آ ا  افزايمتقابل را در ب يه هنکاريکنند و روح

   کنند.

 

ته يعصر کو يامام جمعه مسجد ول ، شن عارف قزلبايوالمسلم االسالمحجت  
، يياروي  روس کرو  ا، رو ي  هنچ و  و  ييه گاه جامعه در برابر مصائب و بالين تکيدگاه اسالم مهنترياز د

روز يها پ يد بر تنام مشکالت و گرفتاريشه کنيباشدن اگر استقامت و تقوا پيم ياله يصبر، استقامت و تقوا

 د.يشو يم

 
 

 ن اسالم آباد ينو يها زبان ياستاد دانشگاه مل، ياض عباسيعمرردکتر 
از  يقرار داش ته باش د ام روز ش اهد ع دم اتح اد در برخ         ييت بااليد در الويوحدت برادرا  مسلنا  با

ا  ي  ج اد تفرق ه در م  ين مسئله ب ه ا ين هنيخواهند با استفاده از ا يم و دشننا  ميهست ياسالم يکشورها

 بپرداز د   يامت اسالم يفرقه ها

 

  يکراچ يدانشگاه علوم اسالم يئت علميعضو ه، يجواد هاشمدکتر 
 روسي  و وعيش   از يريجل وگ  يب را  راهک ار  نيبهت ر   نه بهداش ت و س المت  يدر زم ياسالم يهاآموزه 

امبر)ص( ي  پ م.يياي  خطر  اک برب  يدمي  ن اپي  پس ا م ازيتوا يها مآموزه نيا به توجه با است، کرو ا منحوس

 کرد د يب ميگر ترغيکدياز  يريهنواره مسلنا ا  را به مراقبت و دست گ
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                                                                               «ايجهان اسالم در مواجهه با مصائب و بال يراهبرد  يها تيظرف»شبه قاره هند با موضوع  ينار منطقه ايوب
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ياسالم مذاهب بيتقر يجهان مجمع رکلي، دبياريشهر نيوالمسلم االسالم حجت   
 اس ت  ينارس تا  يب امکا ات  خست،. ميکن گوشزد را کرو ا بحرا  ميتوا  يم محور چند در

 حضور به توجه محور نيدوم. شود تيريمد هم موجود امکا ات و هيته يکاف ا دازه به ديبا که

ه ا   آ  مفرا يخستگ سبب است منکن که است نارستا يب محدوده در درما  کادر مستنر

 چگو  ه  ينارس تا  يب امکا ات یيتخص وهيش يعني است، عيتوز عدالت درباره سوم شود. کته

 لي  دل نيهن   به باشد تاطالعا حسب ديبا امکا ات عيتوز بنده دهيعق به ؟يناريب توسعه براساس اي باشد تيجنع براساس باشد؟ ديبا

                            .ميباش داشته يناريب وعيش از يقيدق رو د ديبا

 س بب  ني  ا کنن د،  يم   منا عت قيدق يآمارها ا يب از ياسالم يها تيحاکن يگاه. است آمارها يرسا  اطالع درباره چهارم، محور

 يک اف  دق ت  م ردم  شود يم سبب مييبگو کم را آمارها اگر. شو د يوگا گد دچار کرو ا  بود  اي بود  يجد به  سبت افراد که شود يم

 .باشند  داشته

 گرفت ار  يگروه   م،يهست تضاد کي شاهد نهيزم نيا در است يبهداشت يها پروتکل تيرعا به  سبت مردم عنل  وع در گريد محور

 کرو  ا  که است يمشکالت گريد از يخا وادگ فقر .هستند توجه يب موضوع نيا به  سبت گريد فيط و ا د شده معنول ريغ يها استرس

 توا ن د  ي ن و بوده روزمزد افراد يبرخ يول باشند، خا ه در افراد که کند يم ديتأک يبهداشت يها پروتکل چند هر که چرا. کند يم جاديا

 دس ت  يبرخ شده سبب نيا و شده اديز يعفو  ضد مواد و ماسک به ازي  کرو ا اميا در. است تقلب بحو هفتم، محور .بنا ند خا ه در

 .داشت توجه آ  به  سبت ديبا بز ند تقلب به

 امکا  ات  يبرخ   شود يم اديز يمجاز يفضا از استفاده کرو ا اميا در چو  است، فيضع قشر يارتباط امکا ات کنبود هشتم، محور

 کرو ا که نيا آ  و است را يا ياسالم ينهورج هنا ند کشورها از يبرخ مخصوص  هم، محور . دار د را فضا نيا در حضور يبرا يکاف

 عل م  چ و   است نيا ازدهمي محور. است فيضع اقشار از يمال تيحنا دهم، فناورا ه؟ محور ستيز حنله اي است يعيطب يناريب کي

 آ  يدرس ت  ب ه  ديبا که ميهست يسنت و مدر  طبع يدوگا گ و تقابل شاهد کند مقابله يناريب نيا با يخوب به  توا سته تاکنو  مدر 

 .کرد تيريمد را

 لي  تحل ميبت وا   ک ه  است نيا زدهميس باشد و محور يم جامعه در يروح آرامش جاديا يبرا يمعنو مراکز يليتعط دوازدهم محور

                                                        .است شده آ  جاديا سبب بشر يز دگ سبک اي است ساز دست روسيو ايآ ميبدا  يعني م،يباش داشته کرو ا شروع ليدال از يدرست
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 هند سراسر  يرکل جماعت اسالميدب، خانملک محتشمدکتر 
 نيب   وح دت  خواه ا    ک ه  يامت   اما شود، جاديا وحدت جها  يهاا سا  هنه نيب ميهخوايما م

ن ي  م و باالتر از ايبگذرفات اختال از ديبا باشد، متحد خودش هم درو  از ديبا است جها  يهامسلنا 

 .(ص)امبريپ پاک ذات يعني وحدت اساس م،يکر آ قر يعنيم، اساس وحدت يموضوعات کار کن

 

بنگالدش  يس انجمن فارسيرئ، يشاهد يسيموالنا محمد ع  
و  يم و به مس ائل فرع   يکن ديتأکات خود مشترک بر ديبا ياسالم امت شتريب ا سجام  اتحاد و يبرا

ت ر بدا  د موج ب تفرق ه     گ ر برت ر و برح ق   يخود را از فرق ه د  يا مذهبينکه فرقه يم، ايکوچک  پرداز

م ي  ک ه مث ل ام ارات ک ه ب ا رژ      يم، کس ا  يد دشننا  خود را بشناس  يمرحله دوم ما با يبرا                     شود. يم

ه ا دش نن مس لنا ا     ينيت و دشنن فلسطيکنند، دشنن خدا، دشنن ا سا يم يدوست يستيو يصه

                                                        ا د.د عنل کردهيهستند و بر خالف دستور قرآ  مج

 

 النكايسرفعال رسانه ، ذوالكفل ناظمدکتر  
ن و چه از  ظر ي ناد يمحتوا و م مؤسساتيدر منطق رسا ه چه از منظر تنظ ياندهيبه طور فزان يد 

ط ه  يک ه رس ا ه م در  در ح    ي قش يشودن به منظور درک جامعه شناختيدر  ظر گرفته م ياعنال فرد

 را ب ه  ين  يم که رسا ه مدر    ه تنه ا س ابقه موض وعات د    يکن ديتأکت دارد که يکند اهنيم ين بازيد

را که م ردم   يتعامل يهاوهيکند و شين و مؤسسات را عوض ميده ها و مراجع ديگذارد بلکه ايش مي نا

 دهد.ير مييبر د تغ يبه کار م ينيهنگام برخورد با موضوعات د
 

  هند نده سابق پارلمانياهل سنت و نما ياز علما، ياعظم خان د اهلليموالنا عب
ش ودن وج ود    يف جامعه مياست، اختالف موجب تضع ياختالف موجب مرگ و وحدت عامل ز دگ 

نق در در  يرسدن متأس فا ه ا  يبه هدفش م ياست اما جامعه با وحدت و هنکار يعياختالف در جامعه طب

  م که موجب سوء استفاده دشننا  شده است.ير شده ايدرگ با هم يمسائل جزئ

 
 
 

 هنددرآباد يس دپارتمان اردو دانشگاه انوارالعلوم حيرئ، ين منشاويمحمد ناصر الددکتر 
اس ت و   ي، اس اس جامع ه اس الم   ين گسترش اخوت اس الم يو اتحاد به عنوا  بزرگتر يکپارچگيروح 

 يت و هنک ار يت ب ر اس اس مس ئول   يکن د. بش ر   يش ميپاالک مسلنا  را يده است که يعامل اخوت، عق

 .کننديم ياست که هنکار ين به  فع هنه ملليبنا شده است. ا يجها 
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هند درآباديح شهر اردو يمل دانشگاه يسيانگل زبان گروه سي، رئيشرف يقادر نيالد بيحس ديس پروفسور موالنا   
ک ي  د  ب ه  يا در بر گرفته و هنه ما در جهت رسم که سراسر جها  ريروبرو هست يناريک بيما با  

با فرما  خداو  د   ياسالم يقت است که کشورهايک حقين يم. ايمتحد شده ا ينارين بيا يراه حل برا

 گرا  از شر فراخوا ده شده ا د..ير و دور  گه داشتن ديامبرش به ا جام عنل خيو پ

 

ران در هند يا يزن فرهنگيرا، يربان يدکتر محمد عل  
 تبعاات  و اثرات ش ه و  يالمللنيک بحران بيل به يدوم تب  ياست که بع  از جنگ جهان يا هين پ يکرونا اول

 ينيد يها رساختيکه از ز يتجربه چن  ماه گذشته نشان داده که هر جامعه ا  است داشته دنبال به هم را ياريبس

ش از يو آرامش ب يابي؛ لذا دستها از خود نشان دادر يشتريبرخوردار بوده ق رت مقاومت ب يمستحکمتر يو فرهنگ

باه   يو فرهنگ ي، معنويمذهب يباش  محصول باورها يپزشک يات و داشته هايآن که حاصل ق رت و ثروت، ماد

 است  يات در هر جامعه ايژه معنويو

 

  هنددرآباد يان حيس مدرسه صوفيرئ، ييخدانما ينين حسير الديد تنويس
 يروي  خواه د ک ه    ين امتحا  ميا است، يامتحا  بزرگ الهک يوس کرو ا در جها  ريو يريگهنه

 .ميکن جنع جا کي اسالم از دفاع  يخود را برا

  

 

 

د راجستهان هنديد احمد شهيس داراالفتاء و دارالعلوم سيرئ، يمحمد عادل ندو يمفت   
ن اس ت ک ه م ا    ي  است و مهم ا نيهن يهاست، قا و  ال يروس کرو ا در جها  امتحا  الهيا تشار و 

 خ دا  اس ت،  گفت ه  م ا  ب ه  س نت  و راه ش را ه م ق رآ    م؟ ين امتحا  را پشت سر بگ ذار يد ايچگو ه با

                      ديکن يده هنکاريپسند و کي  يهاکار در وَالتَّقَوَى الَبِرِّعَلَى وَتَعَاوَ ُوا ديفرما يم

 

ر يهمدان کشماد شاه يس بنيرئ، يد اشفاق گلزار بخاريس  
و  يد اختالف ات م ذهب  ياست که مسلنا ا  با ين معنين و جوامع مسلنا  به ايا  مسلنيوحدت م 

ک جبه ه واح د در   ي  گر را تحن ل کنن د و در   يو فقه هند يو، سبک ز دگيموجود در حد يهاتفاوت

 رسا د. ياريگر ياسالم عنل کنند و به هند يايخصوص مسائل مربوا به د 
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دانشگاه و حوزه استاد و شمندي، انديموسو زادهيدکترعل ماالسال حجت  
ن يدارد؟ پاسخ ا ييهاچه آموزه ينارين بيدفع ا يکند و برايمقابله م ينارين بين چگو ه با ايد

ن ج ا راه  ي  د در اي  نات است، ا سا  بايابتالء و  امال يا است، جايبال يا جاين است که د يپرسش ا

ش اس ت.  يآزم ا  يست بلک ه ج ا  يش  يآرامش و آسا يا جايکند د  يوري  را ا تخاب کند و پيصح

ش ب ا اوالد  ين آزم ا ي  ا يش با ثروت اس ت گ اه  ين آزمايا ياست گاه يناريش به بين آزمايا يگاه

 است. 

 

الت راجستهان هند يا يعضو جماعت اسالم، خ وقار احمديش  
 يم ب ه ق رب اله    يتوا  ياست و ما  ن ينات اسالمياز تعل ياز مهم و بخشيک  يخدمت به مردم  

در  يهنبس تگ بر ضرورت  م.يحقوق پرستندگا  را ادا کن يعنينکه حقوق بندگا  خدا، يم مگر ايبرس

 ياسالم يها از ارزش ها آ ن و مذهب يکنک به مردم فارغ از دو  کرو ا يناريچو  ب ييايله با بالمقاب

                                        بنا د. يد هنچنا  باقيبوده که با

  
 

هندف راجستهان ير شريب نواز در اجميت بارگاه خواجه غريب تولينا، د بابر اشرفيموالنا س  
م ا از   ين است ک ه اتح اد و هنبس تگ   يکند ا يد ميکه در حال حاضر ما را تهد يخطر نيبزرگتر 

ده ي  د مس لنا ا  ا جام يف ش د ين موضوع به تضعيا  رفته است و اياز م يکپارچگيهم گسسته است. 

از ق درت و امکا  ات مختل ف و من ابع      يل مسلنا ا  در هر کجا با وجود برخوردارين دلياست. به هن

 هستند. يدچار عقب ما دگ باز هم يعيطب
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                                                                                                            «ايدر مواجهه با مصائب و بال ياسالم هاي يهمكار»با موضوع(ايـ پرتور يجنوب يقايآفر)قايجنوب آفراي  وبينار منطقه
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يمذاهب اسالم بيتقر يمجمع جهان رکليدب، ياريشهر ديدکتر حم نياالسالم والمسلم جتح  
است ک ه کف ار مس تکبر از آ  ه راس      يزين هنا  چيا  مسلني، صل  و اصالح ميدوست

ه ا و جوام ع    دوارم دول ت ي  ام  .کنن د  يمختلف ت الش م    يب آ  به روشهايتخر يدار د و برا

 يرات ب را ي  تنازع و مشاجره، در عوض به رقابت سالم و مس ابقه در خ جنگ،  يبه جا ياسالم

 گريک د ي ب ا  و ت الش  ياس الم  واح ده  ام ت   تيتثب يشبرد اهداف رسول اهلل بپرداز د و برايپ

 م ذاهب  بي  تقر هيس ا  در ي ي افزا هم با را اسالم جها  بالقوه و ميعظ تيظرف و کنند يهنکار

 س نت  ب ه  گريهن د  کنک با تا  .ت برسا نديگر به فعليدکي  به سبت  يتحاد و روادارا ،ياسالم

                                                                                                               م.يبرو شيپ به ياسالم ني و تند  تحقق

 

فريقاي جنوبيشيخ حافظ ابوبكر، انديشمند مسلمان و بنيان گذار پيمان کيپ در آ  
و ظل م   ي ي گرا ض، فساد، ق وم يا را سرکوب، تبعيد  يو اجتناع ياسي، سياقتصاد يدور نا 

 ي ي گرا يو مل يسم،  ژاد پرستي، فاشييگرا ، شاهد ائتالف عوامياسيشکل داده است. از منظر س

ال ص  يو است يدي  ر  وميا را اس  يا را آلوده کرده و کل مردم د يم که عرصه د يخته ايافسار گس

ا ب ه خ واب   ي  ک د ي  با  ما را گرفته است م ا در  يکه امروز گر يري نوده ا د. در مورد هنه گ

                                     م.ياز خواب برخواست يگريد يايم و در د يرفت

  

 دکتر عبدالرشيد عمر، پژوهشگر مطلعات اسالمي
مي را   م در استخراج منابع غني ضروري است که علناي مسلنا  به ويژه فقهاي دين اسال

                                                        هاي زما ه خالقيت به خرج دهند. عظيم حقوقي اسالم به منظور واکنش  سبت به بحرا 

 

 

فريد سيد، سردبير روزنامه مسلم نيوز در آفريقاي جنوبي  
اس ت( در وهل ه    ير بهتري)که به زعم بنده تعب يشرکت يهاا رسا هي يغرب يهات رسا هياولو

در جهت کس ب   يکرد  منابع ا سا  يها حاضر به قربا ل رسا هين قبياول سود و منفعت است. ا

در م ردم   ب ه  يبخش  يدر آگ اه  ي قش مهن يشرکت يهارسا هکه  کرداذعا   ديسود هستند. با

ز يش از هر چيپ ياقتصاد يهابا چالشها در مواجهه ن رسا هيکرو ا داشتند، اما هن وعيش نهيزم

حف ظ   يم که به جايابي يدر م يشرکت يهارفتار رسا ه يابيکرد د. با ارز يکارمندا  خود را قربا 

 يارس ا ه  يه ا س ازما   يکه منابع واقع   يسود و منفعت است. در حالها  آ ت يخبر گارا ، اولو

                                                                                                            ن خبر گارا  هستند.يهنها   اق داستيپوشش عن يبرا



      

68 

                                                                                                             اسالمي المللي وحدتكنفرانس بين وچهارمين سي

                      

جنوبي يدر، رئيس مرکز اهل البيت)ع( در آفريقايحجت االسالم و المسلمين آفتاب ح  
 يتر ب را  يزتر و جديبرا گبه جز وحدت وجود  دارد که چالش  يگريد يقتا  موضوعيحق 

ت يو مس ئول  يخداو  د س بحا ه و تع ال    ين موضوع وحدت فرما  الهينا  ايقين امت باشد. يا

 است.  ياز جامعه جها  يما به عنوا  عضو يمنطق

 

 ابراهيم رسول، سياستمدار و ديپلمات برجسته آفريقاي جنوبي

ک را متوق ف  يدئولوژي  ا يجن گ ه ا   م ويکن   يريجل وگ  ييده شوم فرقه گرايد از پديما با 

اتح اد در جامع ه    يرا مبن ا  "س ت يجز خدا و محند رسول خ دا    ييخدا"د شعار يم. ما بايکن

 ميبدا  ياسالم

 

 

 شيخ محمد عيدي محمد، خطيب و امام مسجد جماعت در تانزانيا
نسک کند و آ  وحدت و تيما  مييفرما  داده که به تقوا راهننا يزيخداو د ما را به چ

ن خود و الفت ين مؤمنا  واحد است، وحدت مسلنا ا  در ديجا که دن خداست. از آ يبه د

             آ ا  منجر خواهد شد  ياين و د يشا  به اصالح ديها دل

 

 ü 
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                                                                            «ايجهان اسالم در مواجهه  با مصائب و بال يراهبرد يها تيظرف»  ينار داخليوب
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  :ناريوب يمحورها
 .جها  اسالم در مواجهه با کرو ا يو علن ي، اقتصادياسيس  يها و راهکارها تياز ظرف يريگ بهره -

 ياا  کش وره ي  مش ترک م  يمؤمنا  ه و توس ع  هنکاره ا    يه ا  ت مواسات، کن ک ي، تقويدر راهبر ياسالم ي قش سازما  ها -

 .مقابله با کرو ا يمسلنا  برا

 .ييط کرو ايدر شرا ملل مسلنا  يش رويپ يدهايها و تهد در قِبال فرصت ياسالم يکشورها ييو واگرا ييهنگرا -

 .مواجهه با کرو ا يجها  اسالم برا يراهبرد يها تيمشترک در توسعه ظرف يعلن يها يگاه هنکارين جاييتب  -

 

)ع( تيب اهل يجهان مجمع کل ري، دبيرمضان رضا اهلل تيآ  

 و شود يم   شتريب بشر رفاه کند شرفتيپ علم چه هر و است بشر اتيرفاه نيتأم علم ساحت

 ديبا کند يم   ديتهد را يبشر جامعه که هم روسيو نيا و آورد يم   در ا سا  ريتسخ به را عتيطب

 .است دا شنندا  فيوظا از نيا و شود دايپ آ  درما  و شود دايپ بر آ  سلطه که ميبکن تالش

 

بندرعباس سنت اهل جمعه ، اماميقتال عبدالباعث ديس  

 يک  ي هم با مردم و ياسالم يها دولت و هاامت که است کرده جاديا ما يبرا را فرصت نيا اسالم

 را مس أله  ني  ا (ره)ين  يخن ام ام  و ميبش و  متحد هم با هنه ديبا نيفلسط مسأله قبال در ما. بشو د

 آرم ا   ني  ا به دا شنندا  و علنا يهنفکر با ميبتوا  ما که است ديام و داد د قرار توجه ردمو شتريب

 .ميکن دايپ دست

 

ياسالم آزاد دانشگاه سي، رئيطهرانچ يدکتر محمد مهد يآقا  
 از خ ارج  ش ده  س اخته  يه ا   حله و ميهست وحدت ازمندي  يروز هر از شيب اسالم جها  ما در

 ميکن   غفل ت  وحدت از اگر که شو د يم ادآوري ما به شو د يم   قيتزر اسالم جها  به که اسالم جها 

 .شود يم شامل را مسلنا ا  هنه که ديد ميخواه را يشناريب يها لطنه

 

لرستان استان در هيفق يول ندهي، نمايد احمد رضا شاهرخيت اهلل سيآ  
   د ب ال  قر  معامله عنوا  به روزها نيا و آ چه است مسلنا ا  هنه کنک ازمندي  نيفلسط ملت

 ب ه  مس لنا   يکش ورها   خبگ ا   و ياس الم  يه ا  مل ت  هنه ينيآفر  قش و حضور با ديبا شود يم

 .ا جامديب شکست
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هياشنو جمعه ، اماميخاتم يد مصطفيماموستا س  
  ام ه  هفت ه  يحرمت   يب   اس ت،  مصائب نيبزرگتر گفت توا  يم   که امروز ا و مصائبيبال از يکي

 و اس ت  قتيحق تشنه امروز جها  که داشت توجه ديبا يول است)ص( امبريپ ساحت به  سهفرا يشارل

 کنن د  يمعرف ايد  به را)ص( امبريپ  ور سراسر  امه يز دگ توا ند يم   اسالم جها  در يفرهنگ  خبگا 

 .ابندي تيهدا معرفت ندگا يجو تا

 

يرهبر خبرگان مجلس عضو، يخراسان ينيد احمد حسيت اهلل سيآ  
 يپ   در بش ر  ک ه  است نيا است بشر  ادرست رفتار حاصل و دستپخت که بالها يوجود فلسفه

 خدا سنت به است شده بشر متوجه يويد  عذاب عنوا  به خداو د جا ب از که مصائب و بالها نيا

  دس ت  اس ت  گرفت ه  شيپ   در ک ه  يغلط   ريمس از و کند اعتراف خود ي اتوا  و عجز به و بازگردد

 .دارد بر

 

(س)الزهرا خواهران هيعلم حوزه ريمد ،يخانم معصومه جعفر  
 فرص ت  و اس الم ش ود   جه ا   اتح اد  و قل وب  فيت أل  موجب توا د يم   يمجاز يفضا از استفاده

  زي    و اسالم ف راهم آورد  جها  در ينيد و يتي،ترب يعلن يها تجربه يگذاراشتراک به يبرا يمناسب

 .ديل  نايرا تسه ياجتناع يها حوزه در يجنع و يفرد ارتباطات ا جام

 

کاشان جمعه امام و هيفق يول ندهي، نمايمانيسل يت اهلل عباسعليآ  
 امت مشکالت رفع که ا د دهيرس جهي ت نيا به ياسالم امت بزرگ يعلنا که ميسپاسگزار را خدا

  .است ياسالم امت وحدت گرو در ياسالم

 

کرمانشاه تاناس در هيفق يول ندهيعلما، نما يت اهلل مصطفيآ  
 يس تادگ يا کف ر  مقاب ل  در ت ا ا  د   ب وده  وحدت صدد در اسالم بزرگ يها تيشخص رياخ قر  سه در

 اس ت  ا سا  يز دگ يالگو عنوا  به)ص(  امبريپ رهيس آ  نيمهنتر که دارد يخوب هيسرما اسالم رايز ،کنند

 .ميباش  متفرق دي با ميدار که بزرگ هيسرما نيا با ما و
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 قال آق ينيد مدرسه ريرهبر، مد عبدالرزاق آخوند حاج

 داش تند  ديتأک موضوع نيا بر  صراحت به هم)ص( اکرم رسول و است يقرآ  دستور کي وحدت

 .داشتند يم حذر بر تفرقه از را نيمسلن و

 

 

 عسكر، محقق وپژوهشگر يقاض يد علين سيحجت االسالم و المسلم

 جبه ه  کي   دي    دارد و با  ه م  اس الم  ب ه  اختص اص  و است ياساس اصل کي وحدت مسئله

 .داد گسترش ايد  در را ياله يها شهيا د بتوا  تا کرد جاديا يالنلل نيب سط  در مشترک

 

 

هيريخ مؤسسات و نيريخ  نهاد بيتقر هياتحاد مؤسس أتيه سي، رئين انواريحس يآقا  

 اس الم  ا هدوس ت  بش ر  وجهه از تيحکا که است يليبد يب هيسرما ياسالم تيحنا يپلناسيد

 .است سلطه  ظام برابر در اسالم جها   رم قدرت عناصر از يکي و دارد جها  در
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 «همكاري هاي اسالمي در مواجه با مصائب و باليا»وبينار داخلي )بانوان( با موضوع 
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 يخواهران خراسان شمال هيعلم حوزه ري، مديخانم زهرا واحد

 يمبن ا  بر تعاطف و تراحم ،يهنبستگ ،يفداکار و ثاريا گرو در را يسازخود و درو  اصالح که ياسالم

 يمردم   مش ارکت  يالگ و  توا د ياز آ  م پس و کرو ا دورا  در قطعا  دا د، يم ياله يتقوا و خداو د تيرضا

 .باشد يعيرطبيغ و يعيطب يايبال و حواد  از ي اش صدمات جبرا  در

 

 ستان وبلوچستانيپرورش س و آموزش ،  معاونيبرهانزه زهرا خانم
 و يعلن   ،ين  يد  ظ ر  از ک ه  ني  ا ب ر  مشروا م،يکن حل را ياسالم جامعه مشکالت وحدت با ديبا

 .ميباش داشته يا  ژهيو تنکن ياخالق

 

 

دانشگاه استان کردستان و حوزه مرادپور،  استاد اليژ دکتر خانم   
. کند کنتر را آ  يمنف راتيتأث و کرده لهمقاب کرو ا روسيو با توا د يم ريتسخ قا و  براساس ا سا 

                            .دهد فرا گوش ها  آ  سخنا  به و کرده عنل متخصصا   ظر به ديبا روسيو نيا ريتسخ يبرا

 

يد سهرابيو همسر سردار شه ي، فعال فرهنگيخيبه شيخانم نج  
هنگ ا    يب را  ک ه  منح وس اس ت  روس ي  ن وي  مواجهه با ا  وعمختلف در  يها ينيتفاوت جها  ب

ر ين بح را  ع النگ  ي  مس لنا ا  را در ا  يه ا  ن اسالم بود که قل ب يد يشودن مبا  يملنوس و مشهود م

روس يو يدهاين ترس و اضطراب از مرگ کرد و تهديگزيرا جا يثار و فداکاريه ايد و روحيآرامش بخش

 کرد. يثارگريرخواها ه و ايخ يرا به فرصت و سبقت در کارها

 

 استان کرمان يفرهنگ ، فعاليگيب وانيد ايرو دکتر نمخا

 مقاب ل  را ياس الم  تن د   غ رب و  تن د   کرو ا. داشت خواهد وجود يگريد جها  کرو ا پسا جها  در

   .داد  شا  را ياسالم تند  يبرتر و قرارداد گريکدي
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 خواهران آزادشهر هيعلم حوزه ريمد ، ييجمال قورچا يآ خانم

  يمنطق   و عالنا   ه اق  دامات و ي  يهنگرا و وح  دت ب  ا دي  با ياس  الم ش  نندا يد او  يعلن   جامع  ه

  دي  با نيادي  بن مطالع ات  ح وزه  در. کنن د  ش تر يب را تالششا  کرو ا يمنف راتيتأث کاهش اي تيريمد يبرا

 .متحد شد

 

 باديخواهران تا هيعلم حوزه ري، مديفاضل فاضله خانم 

ه ا   رس ا ه  ت،يجنع شيافزا با امروزه. باشند داشته جامعه سالمت در ياساس  قش توا ند يها م رسا ه

 .دار د سالمت افراد بر عهده نيدر تأم يتر قش پرر گ

 

 

 بوکان يآموز سواد اداره سيپور، رئ ليجه اسماعيخد خانم 

 امتح ا   نهيش  يپ. است خود تيوضع از ا سا  کرد  آگاه و ارتقاء يبرا يا  لهيوس شيآزما و امتحا 

 .بازگردد  ا سا  خلقت قدمت به ديشا ياله
 خالصه شده   

  



      

76 

                                                                                                             اسالمي المللي وحدتكنفرانس بين وچهارمين سي
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 وبينارهاي کنفرانس

 ول(الربيع ا 14) سومروز 
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                                                                            «ايدر مواجهه با مصائب و بال ياسالم يها يهمكار»با موضوع  (ايکلمب-يجنوب يكايآمر)  يا نار منطقهيوب
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 يمذاهب اسالم بيتقر يمجمع جهان رکليدب، ياريشهر ديدکتر حم نيوالمسلم االسالم جتح

ن دو لط ف خ دا ک ه ب ه     ين کرده و دستور داده که ما از اييتع يژگيا سا  دو و يخداو د متعال برا 

 ين معنا که خداو د ب ه بن   يت ا سا  استن به اکرام يژگين وياول م.يکن ياست  گهدارت کردهيبشر عنا

داراس ت و   ييکه ا سا  به تنها از ا سا  است يشرف و مختصات يبشر کرامت عطا کردهن کرامت به معنا

  ت  شده است.ين کرامت عنايا يگريچ موجود ديبه ه

 يام ت ا س ا   ن کري  ه اي  ا عليا  آ  در د يو حام يکا و استکبار جها يم که آمريکنيامروز مالحظه م

چ يکند ه   يم يکه در کشور خودشا  ز دگ يه دارا  خاصيجز سود و منفعت خود و منفعت سرما ها آ که  يکنند به طور ياقدام م

             .               کننديت  نيرا رعا يگريمالحظه د

از  يک  يت ع دالت  ي  م. رعايکن يکيگر  يم و به هنديشه کنيبحو عدالت است خداو د متعال امر کرده که عدالت پ يژگين ويدوم

و  يدر گرسنگ کشورهااز  يارينکه مردم بسيرغم ا يکا عليد که آمريکن يشود که امروز مالحظه م يم يات بشر تلقيح ياصول اساس

  .بر ده فقط به فکر افزود  ثروت ثرومندا  خود است يبه سر م يخا نا  يو ب ييو تنها يچارگيو ب يفقر و تنگدست

 

  ر رامون مندوروس، استاد دانشگاه کاراکاس ونزوئالدکت

ا د و از جنله آ  جهل اس ت، س پس    شده يماد يدهه است که دچار آفت ها و بالها نيچندها   اا س

ش ده  ه ا    ام ا ا س   ر يب ا گ يهاست گر که مدت يت تفرقه و چند دستگيت و در  هايعدم ابتکار، عدم خالق

ن ي  ها کجاس ت؟ هن ه ا  بتين بالها و مصيش ايداين است که پيود اش ينجا مطرح ميکه در ا يسوال است.

                                                       عت فطرت ا سا  است ياست که در طب يدرو  يهاده علتيياتفاقات زا

 

 نياز آرژانت ينيل اسعد، پژوهشگر و مبلغ ديدکتر سه
روس کرو  ا  ي  و مقابل ه آگاها  ه ب ا آف ت کش نده و      ينيارف ددرباره مع يعنوم يها يد سط  آگاهيبا

ن ک ه  ي  ابد و مومنا  به دستورات ديش يا  مسلنا ا  افزايد ميو وحدت با يه هندليروح و ابديگسترش 

 دا د آگاه شو د.يش آ  ميه و هم کيک مومن در گرو آرامش هنسايآرامش 

 

 ايمبکل کوثر در  ياد اسالمير بنيمد، ويم اوروبيعبدالكر 

 ين ابزار ارتب اط يبود  ا يش به کاربرديش از پي، بيمجاز يها ت رسا هي سبت به اهن ييبا وجود آشنا

 يا مراس م روزه ا  ي  ما  از جنله روزه در ماه مقدس رمض ا  و   ياعنال اسالم ها آ ق يم تا از طريبرد يپ

هم السالم را برگ زار  يت علياماما  معصوم و اهل ب يا عزايمختلف و وفات  ين مناسبت هايمحرم و هنچن

                            م.يکن
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 يليشدراگو يسانت ير مرکز اسالميمد، يفؤاد موس
ک ي  ر، يک مس  ي  ک راه حل، يم يتوا  يا  مير دا شگاهيبا سا يفکر اسالم يها جاد و توسعه اتاقيبا ا 

 يريازمند مسيژه  يو به و ياسيو س ياخالق، يازمند راه چاره در مسائل اقتصاديکه   يچراغ راه به جوامع

 م.يت)ع( هستند ارائه دهيببا چو  راه اهليز

 

 ليا سوآرس باربوسا، استاد دانشگاه سائوپولو در برزيسيدکتر پاتر

ن روش ي  ها بهره بر د چرا که ا يامبر)ص( در مواجه با مشکالت و دشواريپ يد از راهبردهايمسلنا ا  با 

 يدمي  ن اپي  م از پ س ا يت وا  يه ا م  آم وزه  ني  ا به توجه باا است.يو  رفت از مصائب و بالبر ين راه برايبهتر

   م.ييايخطر اک برب

 

 يليپابلو خفره، خبرنگار از ش
له ين اس الم وس   ين مبياستن د ها  ان ا سيب يريحل مشکل و درگ يبرا يوحدت راه موثر ينيمفهوم د 

ک ه   ييز د و ب ه  ظ ر م ن کش ورها    يط ا سا  صدمه ميه شرااست که ب ييبت هايا و مصيبال ياز تنام ييرها

                            ر د.يدوجا به را برعهده گ يم روابط هنبستگيفه تحکيد وظيت مسلنا  را دارا هستند باياکثر
 

 ليامام صادق)ع( در برز ير مرکز اسالميادواردو سانتانا، مد

استنامروز  يدرو  امت يمرض اختالف و  زاعها در کشنکشها روس کرو ايبدتر از و امروز، يعصر بشردر 

ت سوء ين وضعيخود دار د سبب شده است که دشننا  از ا ينيکه مسلنا ا   سبت به مسائل د ييکم اعتنا

 ر د. يرا به دست بگ ياسالم يت کشورهاينومياستفاده کنند و ق
 

 نيرس آرژانتينس آيد بوير مسجد التوحيمد، م پازيخ عبدالكريش

ک ه وح دت    يياز آ ج ا  اس ت.  يو باعو کسب صفات اله ي، خوبييباي، زيوحدت عامل قدرت و توا نند

اس ت،   ي، گذش تن از خودخ واه  يماد ياست و مستلزم از خودگذشتگ يار جديق و بسيعن يک کار معنوي

و  يخ ارج  يها مقابله با  قشه ياست که در جها  اسالم برا ينديک مبارزه است، لذا فرآين يتوا  گفت ايم

 م.ياز داريشتر به آ   يار بيمسلنا ا ، بس يداخل يازهايم  يتحک
 

 نيآرژانتدر ر يالغد ير مرکز اسالميدل، مصل مرهيخ فيش

، ي فوذ خ ارج  ياست هايها، س يش داوري امناسب، پ يها توا  به گفتنا  يم يياز جنله موا ع هنگرا

 ،يو محل   ي،   ژاد ين، مش کالت ق وم  يش  يپ يها يريدرگ غلط، يو باورها ييسوء تفاهم، تعصب، فرقه گرا

  فتن ه  يباعو ترو ياسيل سيکه به دال ييها دولت يو حت يمنفعت طلب  ا  مردم،يدر م يل اخالقيرذار يتأث

                                                                                                                           ها از موا ع اتحاد مسلنا ا  هستند.  نيهنه ا شو د اشاره کرد. طبعا  ين مسلنا ا  ميب يريا درگيسه يا دسي
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 «ايجهان اسالم در مواجهه با مصائب و بال يراهبرد  يت هايظرف»افغانستان با موضوع  ينار منطقه ايوب
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 يمذاهب اسالم بيتقر يمجمع جهان لرکيدب، ياريشهر ديدکتر حم نياالسالم والمسلم جتح

ت، يدر امن ييجها  اسالم در مقابله با دشننا ، هم افزا يو تعرض، هنکار ييز از تفرقه گرايپره

و  يجوام ع اس الم   يعن وم  يدر فضا يو رشد اخالق يامت اسالم ي، خودسازياسيدا ش و قدرت س

د موجب ات اص الح   يهنه علنا با .است  يوحدت اسالم يپن  محور اساس ين اسالميتند   و ييبرپا

ق رار   يگر اسالميار عنل خود در ارتباا با جوامع ديرا مع ين جوامع را فراهم کنند و کرامت ا سا يب

و تن د    يدار در جوام ع اس الم  ي  دهند و تحنل و مدارا را مالک عنل خود قرار دهند تا به صل  پا

 م.يبرس ين اسالمي و

 

  نعه افغانستايش يعلما يس شورايرئ، سمدر يت اهلل محمد هاشم صالحيآ

ک دس تور  ي  ن وح دت  ي  م ک ه ا يال کن  ي  د خيوحدت، ا سجام و اخوت از اهم واجبات است، ما  با

ن اس ت ک ه مس لنا ا  در ه ر     ي  ن مس ئله آ  ا ياست بلکه آ  از اساس اسالم اس ت و مهنت ر   ياخالق

  گر متحد شو د.يکديد با يبا يطيشرا

 

 افغانستان  ياخوت اسالم يس شورايرئ، ب اهلل حساميحب يمولو
 بخ ش   ج ات  هيداع نيا ديبا و است يبرادر و اتحاد و ييصدا کي مسلنا ا  يبرا  جات راه تنها

 وح دت  ب ه  ه ا  مسلنا  تا ميکن جهاد راه نيا در و ميده ا تشار و ميکن غيتبل را يطلب وحدت يعني

 اه شود.  اسالم دستشا  از سر وشت امت مسلنا  کوتدشننا و برسند

 

 

 افغانستانت هرات ياستاد حوزه و دانشگاه وال، نژاد يدر علويد حيت اهلل سيآ

توا د  ين مسئله مي شا  داد که ا ين اسالم را به خوبيد يو معنو ي، فرهنگيت تند يکرو ا ظرف

                                                                            باشد. ياسالم يبه  فع هنه کشورها

 

 حوزه افغانستان  يعلما يس شورايرئ، خداداد صالح يمولو
و وح دت و   گا گا ،حفظ تقوايب يبت ها ودست درازياز مص ييد بدا ند تنها راه رهايمسلنا ا  با

 ت ا  ميکن   اجتن اب  خ دا  اتيمنه از و ميباش متعال خداو د اوامر عيمط ديبااستن ما  ياسالم يبرادر

 مس لنا ا   نيب   در را ي  ژاد  ،يقوم ،يمذهب يهااختالف که دشنن يها توطئه يجلو مسئله نيبد

 م.ياب شويتا کام ميريبگ کنند يم جاديا
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 افغانستانوزارت فرهنگ واطالعات  يبوعاتمعاون سابق مط، يد فاضل سنچارکين سيحس
روس کرو ا يو مقابله آگاها ه با آفت کشنده و ينيدرباره معارف د يعنوم يها يد سط  آگاهيبا 

ن يابد و مومنا  به دستورات ديش يا  مسلنا ا  افزايد ميو وحدت با يه هندليروح و ابديگسترش 

 آگاه شو د. دا د يش آ  ميک ه و هميگرو آرامش هنسا را درک مومن يکه آرامش 

 

 

 افغانستان  يرهبر نهضت اسالم، محمد مختار مفلح يمولو

 يبر مب ا   ديتأکدر سراسر جها  اسالم،  ياستقرار وحدت اسالم و مين راهکارتحقق،تحکيمهنتر

 ن مسلنا ا  جها  اسالم است.يمشترک ب يفکر

 

 

 انه جوان ياد آشيس بنيرئ، ينيمه حسيحلخانم 
اس الم و ک ار    يم و چه ره واقع   يجاد کرده است استفاده کنيروس کرو ا ايکه و يفرصت د ازيبا

ت اراده مسلنا ا  يو تقو ين امر با کوشش، آگاهيم و ايا   شا  دهيآ  را به جها  ييو توا ا يآمد

 و دد.يپ يقت ميبه حق

 

 اث هرات ياستاد دانشگاه الغ، يل حقانيمحمد اسماع  يمولو
ن اس ت ک ه دش ننا     يل آ  ايمواجه شده است، دل يامروز اگر جها  اسالم با مشکالت فراوا 

ب ه  ن مسلنا ا  يکه ب يو فرع يکنند، اختالفات جزئ يه آ ا  توطئه ميعل ياسالم در جهات مختلف

                            غالب شو د. ها آ ر قرآ ، دشننا  به يف شو د و به تعبيوجود آمده است باعو شده که ضع
 

 

 

 ü 
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ط يدر شرا يوحدت اسالم يجهان اسالم برادر رو   شيپ يها فرصت»وع موض پاکستان با  يا منطقه ناريوب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   «ريگ جهان  يماريب
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 ک پاکستان يدئولوژيا يس شورايرئ، ازيقبله ا دکتر

هس  تند و از  ياس  يص  رفا س ک  هه ا داخت  ه اس  ت يس  ا ياس  الم يب  ر کش  ورها ياختالف  ات

ب ا ه م    يتص رف ارض    يا ب را ي  قدرت، اقتدار، امکا ات و  ير د که برايگ ي شات م ييها دگاهيد

خ ود را   يت اصليت دارد و اگر مسلنا ا  اولوياستندارا  اولويس ين مسئله براير هستند. ايدرگ

م ش د  يخواه يم هم قويت کنيگر را تقويکديد که اگر ما يجه خواهند رسي ت نيدرک کنند، به ا

                                                         م.يم رشد کنيتوا يو هم م

 

 برجسته اهل سنت پاکستان يو صوف يروحان، ب الرحمانير نقيحب زاده پصا 
کن د  يت را مط رح م   يت که  ه تنها مسائل بشرات برخوردار اسيح يهان اسالم، از ضابطهيد

ن، حض رت محن د   ي ي امبر اسالم، خاتم النبيپ يعنياسوه حسنه،  يز دگ يبلکه در تنام جنبه ها

 است. يکامل ييمسلنا ا  راهننا يرا دارد که در هر عصر برا« ص»يمصطف

 

 بلوچستان پاکستان ير جماعت اسالميام، يعبدالحق هاشم
گر را فراموش کنن د و  يکديد مسلنا ا  سراسر جها  ي باو  احد هستندکر ويک پيمسلنا ا  

ک رده و از   ييگر را راهنن ا يد هن د ي  ط باين شراياعتنا باشند. چرا که در ا يگر بيکدي سبت به 

 ش دهند.يرا افزا يامبر اسالم)ص( محبت و برادريت هم باخبر باشند و بر اساس سنت پيوضع

 

 

 رهيمؤسسه البصس يرئ، د ثاقب اکبريسدکتر 
  يتوا ند ب ه ت رو   يم يمجاز ياز فضا يبردارضنن بهره ياسالم يدلسوزا  اسالم در کشورها

 ،ب ا ارزش  يل ه ا ين پتا س  ي  در جها  مبارزه کنند ام ا در کن ار ا   يزيبا اسالم ست يافکار اسالم

 کرد. يتوجه يد بي با يدا يم يت هاي سبت به واقع

 
 

 نپاکستا يبخش بانوان جماعت اسالمس يرئ، يل قاضيعا راحيسم دکتر
شود  يم ها آ دارد و موجب عزت و احترام  يرا مصو  مها  آ  يحجاب ز ا  در جوامع اسالم

ز باع و ش ده   ي  کرو ا   يناريشود. ب يا  ز  و مرد ميم يجاد فاصله اجتناعين باعو ايو هنچن

                                                                   کنند. را درک ياسالم يکه مردم سبک ز دگ
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 The Financial Daily زبان يسيانگل روزنامه ري، سردبيد منظر نقويس
ا  مسلنا ا  هس تند،  يم يگر متحد شده و در صدد اختالف افکنيکدياکنو  ابرقدرت ها با 

 يش به وحدت اس الم يپش از يکرو ا امروز ما را ب ينارين بيابرقدرت ها و هنچن يافکناختالف

 کند.يازمند مي 

 

 

 پاکستان  يت علمايس حزب جمعيرئ، يل انجم قادريد عقيسموالنا 
 يا منطق ه اس الم  ي   يک کش ور اس الم  ي  کر واح د ش ود، اگ ر در    يک پي يامت اسالم يوقت

آ   ق ش   يم داوا  يکنن د و ب را   ين درد و مشکل را درک م  يامت ا يش آمد تناميپ يا مسئله

             کنند. يم فايا ياساس

 

 الهور در الوثقي عروة علميه حوزه نقوي، رئيس جواد ن سيدياالسالم و المسلم حجت

ن ي  است چراکه دشننا  اسالم در ا ييواجب کفا ين امت اسالميامروزه ضرورت وحدت در ب

 و عهيش   س از ده  و دوطرفه ارتباا جهي ت وحدت . در صدد توطئه هستند يجها  اسالم يداريب

   .داد  وحدت شعار و  شستن  ه است يسن

 

 

 

 رسول رشفاعتيپ ، عالمهپاکستان يران و امام بارگاه هاينده پير شفاعت رسول، نمايپ

 ک ه  است ياساس اعتقاد، و نيد رايز ميباش داشته دوست را خود يها نييآ و تيبشر ديبا ما

 يروي  پ خ ود  يه ا  ني ي آ از ک ه  يح ال  در اب دن ي يم  جات و کند يم يز دگ آ  اساس بر ا سا 

 خ ود  يم ذهب  يها تيشخص به ديکن متوقف گرا يد نيد به  سبت را خود اعتراض ، ديکن يم

 .ديبگذار احترام

 

 

 تهيکو الزهراء فاطمه مدارس يامنا ئتيهس يرئ، يتوسل ين غالمعلياالسالم و المسلم حجت

ق ي  از طر يت اله  يه دا ش ود.  يش تر احس اس م    يب يت الهياز بشر به هداين ابتالها  يدر ا

ب خداو  د اس ت پ س    ي  از خزا ه غها  آ را علم يشود. زيسر ميا سا  م يبرا يامبرا  آسنا يپ

                            ق است.ين طريوجود  دارد هن ينا يتنها راه وصل به مقصد که در آ  خطا و پش
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 ü 

ط يدر شرا يوحدت اسالم يو جهان اسالم براشريپ يها فرصت»شبه قاره هند با موضوع   يا نارمنطقهيوب 

                                                                                                                                                                                                                               «         ريگ جهان يماريب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



      

88 

                                                                                                             اسالمي المللي وحدتكنفرانس بين وچهارمين سي

  ه سراسر هنديس اماره شرعيرئ، يس الرحمن قاسميخ محمدانيش

، گفتگ و  يو رسول اکرم)ص( ب ر مراقب ت از س المت   يو احاد يم اسالميت تعالاديتأک به توجه با

  ت است.ين خصوص حائز اهنياسالم در ا ين علنايب

 

 

 ن يالمسلمس دارالعلوم اصالحيرئ، يفاروق يعل خ محمديش
س ابقه اس ت و در ط ول     يم ب  يکن   يکه امروز در جها  اسالم مشاهده م ياختالف و پراکندگ

   م.ياز داريبه وحدت   يش از هر زما يده  شده است لذا امروز بيچهارصد سال گذشته د

  
 

 داکا يمل دانشگاه خان، استاداالسالمفيس دکتر

 تيامن به د يرس يبرا هستند، صل  دوستدارا  که يکسا  مردم جها  و يتنام بلکه مسلنا ا  فقط  ه

 ژهي  و ب ه . باش د  داش ته  بر ام ه  موض وع  ني  ا در دي  با ياسالم يکشورها و دهند تياهن موضوع نيا به ديبا

 و ب ا کن ار  دهن د   تي  ش تر اهن يب موض وع  ني  ا د ب ه يبا اسالم خدمتگزارا  ريسا و علناء متفکرا ، مبلغا ،

             . بدار د يگرام را وحدت هفته نيا ديبا گر،يکديبا  شد  متحد و کوچک اختالفات گذاشتن

 

 ه در هند يفق ينده ولينما، پور يمهدو ين مهديحجت االسالم و المسلم
ک ض رورت اس ت  و واج ب    يوحدت و اتحاد  يعه وسنيبزرگ ش يد و علنايدر  ظر مراجع تقل 

ق رآ    زاع و تفرق ه را     "ا و ال تفرق وا ي  واعتصنوا بحبل اهلل جنع"دارد  يقرآ  يمبنااست و  يشرع

 يو مص لحت س نج   ياسيس يدارد، مبنا يروائ يدارد، مبنا يفقه يکند و وحدت مبنا يمحکوم م

دهند  نازها با جناع ت   ينکه اسالم دستور ميک راهبرد است و علت ايدارد و وحدت را مسلنا ا  

 دا کند.يش پيافزا ين است که اتحاد و هنبستگيا ياخوا ده شود بر

 

 نيفيشر نيحرم مدرسه  يتخصص ينيد حوزه سيرئ ،ينيحس ريجهانگ ديس موالنا پروفسور

ا چگو ه از خود محافظت يآموزد که در مواجهه با باليبه ما م يف  بويو شريم و احاديقرآ  کر

 شَيْئ ا تُحِبُّوا أَ  وَعَسَى  لَّکُمْ خَيْرٌ وَهؤوَ شَيْئ ا تَکَرَهؤوا  أَ د: وَعَسَىيفرمايم ميمثال قرآ  کر يم. برايکن

کنن د ک ه   يا  م  يات، بير آين سايات محکم و هنچنين آيتَعْلَنؤو َ، ا لَا وَأَ تُمْ يَعْلَمؤ وَاللَّهؤ لَّکُمْ شَرٌّ وَهؤوَ

                            م. يکن يبررس ي درا با حکنت خداوها  آ د يشود لکن بايم ييهايناريا سا  مبتال به ب
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 بنگالدش  يمارستان بانک اسالمير بيمد، خاناتيدکتر خضر ح

جه اعنال ا س ا   يو  ت يش الهي  آزماکرو ا به عنوا يناريش آمده حاصل از بيپ يها يدشوار

ار ي، بس  ينن  يو ا يق اقدامات بهداش ت يت دقين رعاين بحرا ، صبر و هنچنيغلبه بر ا يبرااست. 

 يري  گه م ردم در مواق ع محن ت از جنل ه هن ه     ي  ه و بقيدر اسالم، کنک به هنس ا   مهم است.

           است گرفته قرار ديتأک مورد مواقع ريسا از شتريب کرو ا، 

 
 
 

   االت مهاراشتريعه ايش ير کل مجتمع علما و خطبايدب، اض باقريد فين سياالسالم والمسلمحجت

ن ياز ب   ه ا  آ و ه دف  ا  مسلنا ا  گسترش داده يخود را در م يهاشهيامروز دشنن ر  

 مسائل نيا ميکن يسع که ماست تيمسئول نيا ،يحالت نيچن در  استن يت اسالميبرد  هو

                            م.يخواستند، بساز ي( مصامبر)يرا که پ يام و جامعهين ببرياز ب يماسال وحدت قيطر از را
 

 

 النكا يا در سريآزاد جنوب آس يهاههماهنگ کننده انجمن رسان و يافعال رسانه، طه مزمل
ط هن ه  يک ه در ش را   يدر زما  .تاس  داشته سابقه سرعت نيا با ارتباا تيقابل بشر خيتار در

 .در ا تشار اطالعات داشته اس ت  يدي قش کل يناعاجت يها رسا ه بستر م،يدار قرار کرو ا  يريگ

د، به اشتراک گذاشتن اطالعات يمهم و جدع اطالعات ين ابزار به ا تشار سرياستفاده مسئوال ه از ا

 .کند يکنک م يبهداشت يدرما  و پروتکل ها يوه هايش و يصيتشخ

 
  
 

 ه ياالرساليالقادريس آکادميرئ، يقادر يد مرشود عليسموالنا  
ک ه تفرق ه    يگذشت، کس ا   ها آ توا  از  ياست و م ين ما اختالفات جزئياختالفات موجود ب

نه ا عوام ل   يامبر اسالم)ص( و دشننا  خدا هس تند. ا يملت اسالم، دشننا  پ ا داز د دشننا  يم

م يگ و  يکنند. من ب ا ص راحت م     يم ياختالف افکن يعه و سنين شيهستند که ب يهود و  صاري

                            .ز برادرا  ما هستنديا   يعي امند خود کافر هستند. ش يعه را کافر ميکه ش يکسا 

 

 خ هند يت مشايجمع يمشاور حقوق، يبنده نواز ينيع اهلل حسيسمد يس
  ا اخ الق. ي يت سازينا  و اعتقاد، دوم، احکام و سوم، شخصين اسالم سه جزء دارد: اول، ايد

نا  به خداو د متعال، معتقد به فرشتگا ، کت اب ه ا،   يد ضنن ايبا يعنيمهم است،  اريده بسيعق

 .ميز باشيامبرا  و روز جزا  يپ

 ü 
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 «اينقش دانشمندان و نخبگان مسلمان در مواجهه  با مصائب و بال»  ينار داخليوب
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 نار:يوب يمحورها

 يو اقن اع مس لنا ا  ب را    يعن وم  يش سط  آگ اه يو افزا يمعنو يها  تين ظرفييگاه علنا و  خبگا  مسلنا  در تبيت جاياهن -

 .ييط کرو ايمناسب در شرا ياتخاذ رفتارها

 ين  يب ه مناس ک د  ها  آ  يبنديت پايت مسلنا ا  و تقويبه شبهات، هدا يده در پاسخ ين  قش علنا و  خبگا  عالم اسالمييتب  -

                            .ييو پسا کرو ا ييط کرو ايدر شرا

ط يش آمده در شرايپ يها از فرصت يريگ ها و بهره جهت مقابله با چالش يمجاز يعلنا و  خبگا  مسلنا  در فضا ينيآفر  قش  -

 .ييکرو ا

 .ريگ جها  يها يناريدر شرائط ب يوحدت اسالم يرو در جها  اسالم برا شيپ يها ن فرصتييتب  -

 .استقبال مردم يو بررس ييد موعظه و خطابه در شرائط کرو ايجد يروشهابا  ينيد يعلنا يسنت يسه رفتارهايمقا -

 

 کرمانشاه سنت اهل جمعه ، اماميمراد ماموستا عبدالرحمن

 آور ع ذاب  و سخت را امتحا  نيا ما ديشا. استها   اا س يبرا ياله امتحا  کي روسيو نيا

 ام ا  کرد  د،  تالش دا شنندا  تنام. است نيمؤمن ارتقاء درجه يبرا امتحا ات نگو هيا اما مينيب

                            .است  اتوا  ا دازه چه تا شد متوجه ا سا  که بود يدرس نيا و د دي رس ييجا به

 

 ارتيز و حج در سازمان هيفق يول ندهيد عبدالفتاح نواب، نماين سيحجت االسالم و المسلم

 در ک ه  يح ال  در اس ت،  عالن ا   فيوظ ا  جنله زا ياجتناع مسائل در مؤمنا ه ياريهن و تعاو 

 در ب رده  هج وم  گ ر يد يکشورها در مردم از يبرخ که ميبود نيا شاهد کرو ا روسيو وعيش يابتدا

  ق ش  علن ا   ق ش  کرد  د،  يم   بخش ش   داش تند  ازي    آ چه از ياسالم يکشورها مردم که يحال

 .شو د يم عرصه دوار خود مردم که است قيطر نيا از و است ي ظارت و يگر تيحنا

 

 قم هيعلم حوزه نيمدرس جامعه ، عضويخ محمد جواد فاضل لنكرانيت اهلل شيآ

)ص( امبري  پ سنت و اتيآ براساس وحدت و است نيشهادت يمسلنا  مالک نديگو يم علنا تنام

 وح دت  ازمندي  يگريد زما  هر از شيب مسلنا ا  امروز است، يضرور يامر (ع)نيمعصوم ائنه و

 يگ ر يد و دي  توح به اقرار يکي است، کلنه دو در علنا نيب متعدد اتيروا با اسالم الکم .هستند

 ه ر  ميده   ق رار  م الک  اسالم در را اجتهاد ميبخواه اگر. (ص)اکرم امبريپ  بوت و رسالت رفتنيپذ

 قب ر  ارتي  ز ب رود  ک ه  يکس   دي  بگو يک  ي م ثال  باش د،  متف اوت  گريکدي با نهايا است منکن کند يم ياجتهاد کي يعالن کي يزما 

 را ض ابطه  اجته اد  براس اس  ميتوا  ي ن ما و کرده نييتع ما يبرا را اسالم ضابطه خداو د ستي  درست مسأله نيا است کافر)ص( امبريپ

 .ميباش داشته
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 راحمديبو و هيلويکهك استان در هيفق يول ندهي، نماينير حسيد نصيت اهلل سيآ

 تن ام  يهنک ار  قطع ا   و هس تند  مص ائب  گرفت ار  رمس لنا  يغ و مس لنا   جوام ع  تنام امروز

 کنار در ديبا است، ا سجام مصائب نيا از رفت  برو  راه باشد، گشا راه توا د يم ها دولت و مسلنا ا 

 ب ه  را خ ود  ق درت  قي  طر ني  ا از ت ا  ميکن   غيتبل و کرده يياجرا را و آ  ميباش داشته بر امه هم

 .ميبگذار شي نا

 

 همدان استان در هيفق يول ندهي، نمايب اهلل شعبانين حبيحجت االسالم و المسلم

 را م ردم  خداو  د  کن د،  يم فايا تيبشر يز دگ در يمهن  قش هردو نيد و علم مسأله عتا يطب

 نيب   يفرق   نيب   ني  ا در و است مسببات و اسباب عالم عالمن. ديآفر ينيتکو روش به واحده امت

 ينيتک و  صورت بهها   اا س يبرخ يبرا مسائل يبرخ گريد يعبارت به ست،ي  دار نيرديغ و دار نيد

                            .است کسا ي

 

 شاهد فرزندان هياتحاد مؤسس أتيه ، عضويخانم دکتر الله افتخار

 و  عن ت  ي  وع  به توا د يم است کرده خود ريدرگ کرو ا عنوا  با را يبشر جامعه امروز که ييبال

 ک ره  يجه ا   تيريمد بر يجها  استکبار ضعف کرو ا طيشرا در د،يايب ارشن به بتيمص کي يطرف از

 .کرد ريگ نيزم را ها قدرت نيا چگو ه روسيو کي که د ديد هنه و شد آشکار هنگا  بر نيزم

 

 شيک سنت اهل جمعه عقوب شمس، اماميخ يش

 بر ام ه  ازمن د ي  آ  از بعد چه و کرو ا دورا  در چه است حساس اريبس اکنو  دا شنندا  گاهيجا

 م.يهست جها  به عرضه يبرا مشترک يها اميپ و

 

 

 

 يجنوب خراسان استان در هيفق يول ندهي، نمايرضا عباديد عليت اهلل سيآ

 ندي اخوش ا  مس ائل  رم ز  دارد، را خ ودش  خاص علت و سبب نيمسلن ا يم در وحدت جاديا 

 ست ساليدو از شود، يم سپرده تقوا يب عناصر به مواقع يبرخ در امور که است نيا ياسالم جوامع

 مطلوب وحدت به امروز به تا داشت ياسالم جوامع از را استفاده حداکثر و آمد استعنارگر که قبل

 .شود سپرده اهلش به امور که رديگ يم شکل يزما  وحدت م،يا دهي رس
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 يرهبر خبرگان مجلس عضو ،يت اهلل محمد ابوالقاسم دوالبيآ

 ني  د روا ي  پ خص وص  به افتد، يم گريکدي مشکالت فکر به ا سا  که است نيا  اکرو برکات از يکي

 و واح د  قبل ه  و واح د  امبري  پ واح د،  يخ دا  مس لنا ا   م ا  دهند، يم خود  وع هم به يشتريب تياهن

 کن ار  را اختالف ات  دي  با و اس ت  واح د  ما ريمس م،يباش  داشته اتحاد گريکدي با ديبا چرا م،يدار مشترک

 .ميبگذار

 

 

 ياسالم مذاهب بيتقر يجهان مجمع رکليدب آذرشب، مشاور يدکتر محمد عل يآقا 

 ام ت  وحدت بحو يکي است، بوده ديتأک مورد (ي)مدظله العالا قالب معظم رهبر سخنا  در موضوع دو

 و يش  ناخت روا  مس  ائل از موض  وع ني  ا اس  ت، ياس  الم ني   و تن  د  مس  أله يگ  ريد و ياس  الم

 .رديگ يم  شأت يخيتار و يشناخت جامعه

 

 جام تربت هياحمد هيعلم مدرسه ، مدرسياحمد سارم يمولو

 جه ا   و داد ي ن   دس ت  از را خود نيراست تيمعنو اسالم، رفت، ي ن مسلنا ا  نيب از اگر وحدت

 يواقع يها ارزش و تيمعنو فضائل، ها، ارزش نيجا ش يتباه و ظلم و شد ي ن هيتجز نيچن نيا اسالم

 ليتحن مسلنا ا  به را خود افکار و کند يبردار بهره خود  فع به توا ست ي ن استعنار و شد ي ن اسالم

 نين چنيا را امروز مسلنا ا  تيوضع و بدارد باز شرفتيپ از را اسالم و بدهد هدر را ها ا سا  شرفتيپ راه در اءيا ب يها کوشش و کند

                                                        .است واحد ما نيد و ح  روزه،  ناز، ه،قبل نکهيا  ه مگر کند، يم دعوت وحدت به را ما قرآ . کند

 

 فارس استان در هيفق يول ندهين لطف اهلل دژکام، نمايحجت االسالم و المسلم

 يعلن   و ي خبگا  يها حرکت ديبا است خورده رقم هم ايد  يبرا که يطيشرا به باتوجه امروز

)ص( اک رم  رس ول  س احت  ش بهيپ هاماه يفرا سو هي شر کي متأسفا ه م،ياوريب دا يم هب شتريب را

 کن د،  يم  د يي  تأ را   آ ا ي  ب يآزاد عن وا   ب ا  زي    آ  جنهور سيرئ بعد يچند و کند يم نيتوه

                                                     .نديايب دا يم به يمجاز يفضا عرصه در ديبا علنا و  خبگا  هنه نيبنابرا
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 با موضوع  (من ، عراق ، لبنانين، عمان ، يبحر)ا يغرب آس  ينار منطقه ايوب

 «ايدر مواجهه با مصائب و بال ياسالم يها يهمكار»
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 نيان بحريعيقاسم، رهبر ش يسيخ عياهلل شتيآ
او ب ه حس اب    يز ب را سر وش ت س ا   يبزرگ گرفتار شده است که امتح ا   يجها  امروز به سه بال

 يساز ير   عاد يگرين است که ر   امت اسالم است، ديمسئله فلسط يکين سه امتحا  يد و ايآ يم

ن مشکالت بزرگ و سخت هس تند.  يا .کرو ا است يناريت مشکل بيبا دشنن مسلنا ا  است و در  ها

مقابل ه ب ا چ الش ه ا و      يد  خ ود ب را  يو باال کش يستادگيجز مقاومت و ا ين جها  اسالم راهيبنابرا

نش و ي  د يمقاومت از س و  يشه کنند و به  دايو جهالت پ ين امتحا  را  دارد و اگر  رميدر ا يروزيپ

 .خواهند کرد يمومنا  گوش فرا  دهد سقوا سخت

 

 عراق يمحمدرباط يس مجلس علماي، رئيخ عبدالقادر اآللوسيدکتر ش

در ه ا   آ م و ب ا  ير گ ام ب ردار  ي  امضا شده اخ يها نايرسوا کرد  پ يکپارچه و متحد برايد يما با

م و به آ  ها در رابطه با يخودما  را آگاه ساز يد دولت هايم. بايمقابله کن يدا يها و به صورت مرسا ه

م ا   يف ه ش رع  ين وظي  م. ايم و حرف خودم ا  را ب ز   ينا  ها هشدار دهين پيگام برداشتن به سنت ا

                            است.

 

 مني ي، از علمايخ عبدالفتاح الكبسيش

ک يل به شدت  زديهستند که به اسرائ يکسا  يا  امت اسالميم که در ميمتاسفا ه شاهد آ  هست

ن ي  شو دن و ا يت او هستند و از اسالم و راه اسالم و راه قرآ  دور ميشده ا د و خواستار مغفرت و رضا

 .بازگردد امبر خدا)ص(يه کتاب خدا و پازمند آ  است که بياست که امت   يدر حال

 

 ت)ع( در عمانياتباع اهل ب ي، عضو مكتب فقهيمحمد جواد اللوات يخ عليش

گ ردد ک ه در آ  مص لحت خل ق      يم يخود، حول مدار و محور يو تعبد ياسالم در احکام عباد 

خ ود و   يس المت ت در قب ال  يما را به احس اس مس وول   يتعال يوجود داشته باشد، چرا که خداو د بار

از ا تش ار   يريجامع ه و جل وگ   يکه به حفظ س المت  ين رو، هر اقداميگرا  مکلف ساخته است، از ايد

 .شده و ثواب خواهد داشت يروس کنک کند، حسنه تلقيو

 

 ب وامام جماعت از عراقي، خطيخيل المشايجم يخ مصطفيش

ه شود که با وحدت مس لنا ا   سپرد يد به فراموشين است که  بايموضوع مهم جها  اسالم فلسط

 و دد.  يپيف به تحقق ميقدس شر يتا آزاد يستيو يم صهيو مقابله با رژ

 

 ، استاد  دانشگاه کرباليل الغالبيخانم دکتر ناهده جل

دفع بال، تضرع به درگاه خداو د س بحا  از راه توب ه، ذک ر، دع ا،      ين ابزارهايرومندترياز   يکي 

ذ کن د،  ي  ش را تنفيآ ن اگر خداو د عز و جل اراده کند که قضا و قدر خواستغفار، صدقه و قرائت قر

ک ه   ه آ  را احس اس     ياگردا د به گو هيغافل م ياسباب ماد قلب بنده را از معرفت، تصور و اراده

 .کند و  ه بخواهد



      

16 

                                                                                                             اسالمي المللي وحدتكنفرانس بين وچهارمين سي

 

 منيدر جنوب  ي، از رهبران انقالبيمحمد النعمان يآقا

جوامع و جوا ا   يو استادا  دا شگاه به آگاه ساز ياسيخبگا  س،  ياختگا ، فعاال  رسا هيفره 

ش ا  اس ت ب ه آ  ا      ياخالق يهاارزش يرامو شا  که هدف آ   ابوديپ يبپرداز د و دربارة رخدادها

 .رت بخشنديبص

 

 من يها در  يصوف يس شورايد، رئيخ عبدالناصر الجنيش

ارزش نند   ي شا  داد  اص ول و مب اد   يران راه بين ملت ها، بهتريت روابط و تعامل بياصل تقو

و  ين فرز دا  ام ت اس الم براس اس هنک ار    يو د وحدت بيت پيتقو ين راهکار برايز بهترياسالم و  

 ن است. يو محبت هن يبرادر

 

 لبنان  هه صالح، استاد دانشگاهيکتر نزخانم د
ن ي  رد کشورها با ابرخو يروس کرو ا، تفاوت روشن چگو گيو يوع جها يامد شين پيبرجسته تر 

روس استفاده کرده ا  د ام ا   يمقابله با و يبرا يمختلف ياست، کشورها از مدل ها و راهبردها بحرا  

  .نه بودين زميدر ا ياسالم يف تر از کشورهايضع يغرب يم که عنلکرد کشورهايشاهد بود

 

 يمنيسنده و پژوهشگر ي، نويهلل االهنومدکتر حمود عبدا

مشخی ب ه وج ود آورده اس ت ام ا منک ن       ين و مقرراتيرا بر اساس قوا  يخداو د، جها  هست

که مد  ظر دارد را اجرا کند، ما ند  ييحکنت ها ين و مقررات براين قوا ياز ا يبرخ ياست در اجرا

  .ت کرو اين بال و مصبيهن

 

 فاء االمام، استاد دانشگاه لبنانيخانم ه

ز ش کل گرفت ه ک ه اس اس آ  ب ر حف ظ       ي    يديجد ياجتناع يوع کرو ا، رفتارهايش يدر پ

بح را     نياس ت بن ابرا   يمج از  يدارهايک و فضاها و ديتر شد  اقدامات الکترو  ها و فعال فاصله

متفاوت از  يدار ک  ظام حکومتين اساس يد باشد و بر ايجد يآغاز يبرا يا زهيتوا د ا گ يکرو ا م

 .رديگذشته شکل گ

 

 دانشگاه لبنان، استاد يخانم دکتر راغده المصر
برد  يش ميپ ياجتناع يدر شبکه ها يد علنيع تر به سنت توليروس کرو ا امروز ما را سريو

اس ت، در   ييافزا يو آگاه ياسالم يها ها و فرهنگ امروز سرشار از بر امه ياجتناع يو شبکه ها

 ه ا   يغرب   يعن  يمتعلق به ط رف مقاب ل    يرسا ه ا ياز فضا يادين، بخش زيش از ايکه پ يحال

 ا تش ارعلم، اس تفاده    يه ا ب را   ن فرص ت ي  د از اي  م و بايدر آ  داش ت  يبود و ما حض ور کنر گ   

             .ميدوچندا  کن
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 وبينارهاي کنفرانس

 ربيع االول( 15روزچهارم )
 خالصه شده   
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                                                                                                                                      يموحدت اسال يشرو جهان اسالم برايپ يها فرصت»افغانستان با موضوع  يا نار منطقهيوب

                 «ريجهان گ يماريط بيدر شرا
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 يب اسالمب مذاهيتقر يرکل مجمع جهاني، دبياريد شهرين حمياالسالم والمسلم حجت

را  ير اس الم هراس   ين مس  ي رم به د بال ضربه زد  به اسالم است و در ا يدشنن با ابزارها 

که در ظاهر مس لنا  اس ت را    يو فرد يرا طراح يکاتورين منظور کاريکند به هن يز د بال مي 

 کند تا چهره اسالم را مخدوش کند.   يم يمعرف يک شخی فرا سويقاتل 

 

 افغانستان  ياسالم ير سابق ارشاد، حج و اوقاف جمهوريوز  ،يض محمد عثمانيدکتر ف

که به ظاهر ش ر ب ه    ييها دهيده و در پشت صحنه پديافريرا در کائنات   يخداو د متعال شر

که ب ر س ر    ييبت هاياز بالها و مص ياري هفته استن بس يد مختلفيها و فوا يرسند خوب ي ظر م

نکه ا سا  خود را محاسبه کند و به  قاا ض عفش  يا يرااست ب يقت فرصتيد در حقيآ يا سا  م

  ببرد يپ

 
 ات دانشگاه هرات يم، استاد دانشگاه شرعيد صميپروفسور عبدالمج

ن اس ت  ي  فه آ  ا  ا ين رو وظيهنه مسلنا ا  است، از ا يبرا يک ا تخاب راهبرديوحدت  

  .ن د يجو يدور يامت اسالمن يجاد تفرقه واختالف بير تالش کنند و از اين مسيکه هنواره در ا

 يقرب ا   ياس الم  يبر هنه مسلنا ا  واجب است تا در کنار هم باشند و  گذار  د ک ه کش ورها   

 باش ند   ين ک ره خ اک  ي  از ا يل شو د و از حقوق مس لنا ا  در هرج ا  ياسرائ يسرطا  يها غده

             .دفاع کنند

 

 هرات  ياخوت اسالم يس شورايد احمد آخوند زاده، رئيس يمولو

ک باش ند و ب ه کن ک ه م     يگر ش ر يک د ي)ص( در غم يره  بويد با توجه به سيمسلنا ا  با 

 .ابندي ييبه وجود آمده رها يبت هايبشتابند تا بتوا ند از بال و مص

 

 

 امبر اعظم)ص( افغانستان ياد پيس بني، رئيهاد يد محمد هادين سيحجت االسالم والمسلم

م طهارت و  ظاف ت و  يامبر)ص( عنل کنين خدا و پيه ما به دکند ک يجاب ميط امروز ايشرا 

خ وب اس ت ک ه      .ميرو ب ه رو  ش و   يم تا الاقل به امراض کش نده جه ا   يت کنيبهداشت را رعا

ن ين ع الم و مستعض عف  يخود را در براب ر مظل وم   يو اسالم يت ا سا يمسلنا ا  احساس مسئول

 از حق وق آ  ا     يص داقت و مردا گ    ن حف ظ کنن د و ب ا   يجها  از جنله م ردم مظل وم فلس ط   

 .دفاع کنند
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 کابل ياخوت اسالم يلطف اهلل حق پرست، معاون شورا يمولو

ق رار داده  ر يتأث م که هنه جوامع را تحتيکرو ا هست يناريوع بيامروز در سراسر جها  شاهد ش

 يه ا  بتيو مص  خداو د متعال در برابر امراض کش نده   .وارد کرده استها  آ به  ياست و فشار جد

 يتق وا  يطيخواهد که در ه ر ش را  يمها  آ صبر و استقامت را عطا کرده است و از ها   ابزرگ به ا س

                                                                                  .خودشا  را حفظ کنند

 

 ت هرات يوالاز  يبيشمند تقريعالم و اند غالم محمد مصئون، يقار يمولو

درو   يه ا  ه ا در کش نکش   ع روس کرو ا مرض اختالف و  زايامروز، بدتر از و يدر جامعه بشر

خود دار د سبب شده است ک ه   ينيکه مسلنا ا   سبت به مسائل د ييامروز کم اعتنا .است يامت

امروز   .ر ديرا به دست بگ ياسالم يت کشورهايوميت سوء استفاده کنند و قين وضعيدشننا  از ا

ن يسر فرود آور د هرگز با ا يز د و به قرآ  و احکام اسالميها را دور برن کشنکشياگر مسلنا ا  ا

                                                                                                                                                                       .شو د يها روبرو  نتوطئه

 

 ف ين مزار شريه ثقلير حوزه علمي، مديمياحمد حل يد عليس نيحجت االسالم و المسلم

ف ر اوس ت، ام ا    يه و کي  تنب يظالنا  و ستنکارا  ادب است و ب را  يبت برايو مص يبال، گرفتار

رشد و ش کو   يبرا يتحا  الهد گفت امياست و با يبت امتحا  الهيو مص يبال گرفتار ،مومنا  يبرا

 مومنا  است   ياستعداد ها ييفا

 

 

   يد توانا الثقافيس مرکز الشهيعبدالرؤوف توانا، رئ يمولو

مس لنا ا    يفق ط هن دل   .از اوج ب واجب ات اس ت    يا  آحاد ام ت اس الم  يم يوحدت و هندل

ک ش د   ي  ظ ور  زد ب ه من  يب  يتقر يها تين دارم وجود فعاليقيها باشد،  چالش يگشا توا د گره يم

 .مقابل ظالنا  را فراهم کند يستادگينه ايتوا د زم يگر ميکديمسلنا ا  به  يها دل
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                                                                           با موضوع   روسيه و گرجستان( ،آسياي مرکزي و قفقاز)ترکيه يا نار منطقهيوب

 «ايدر مواجهه با مصائب و بال ياسالم يها يهمكار»
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  يب مذاهب اسالميتقر يرکل مجمع جهاني، دبياريد شهرين دکتر حمياالسالم والمسلم حجت

ل ي  ن دليا د و ب ه هن   افتهيدر يرسد دشننا  قدرت مفهوم وحدت را به خوب يبه  ظر م

 يز  د. رو  د ع اد   ا دايق بي  است که تالش دار د تحقق وحدت در قالب امت واحده را به تعو

ن ي  در منطقه و ... هنه به ا ييکايآمر يروهايوقفه   يست، حضور بيو يبا غاصبا  صه يساز

 . ميريدر کنار هم قرار بگ يل است که اجازه  دهند ما مسلنا ا  در جبهه واحديدل

 

 هيون روسيان فدراسيمفت يس شورايرئ ،نين الديل عيخ راويش

م ا در   يو اجتن اع  يم. رفتار ف رد يقرار دار يت و اخالقيک آزمو  بزرگ ا سا يما درو   

ت دقت را يد  هاين رو بايما خواهد بود. از ا يادامه راه ز دگ يبرا ين بحرا  هنا ند شاخصيا

   .ميو فوق العاده داشته باش يط بحرا يدر رفتار خود در شرا

  

 

 ه يانت ترکيسابق سازمان دس يرئگورمز،  پروفسور محمد

مقابل ه ب ا آ  مجه ز     يم و خ ود را ب را  يريبگ يشيده که از حواد  پيآ  رساکنو  وقت 

م ب ر م ا   يم و شرع حکيم. منطق سليالعنل در مقابل آ  بنا نکه منتظر عکسيمن  ه ايگردا 

 يم الگوه ا يم و ب ا ترس   ين ده بنگ ر  يات گذشته و حال، ب ه آ يکند که بعد از تجربيواجب م

ن را ين و ت د ي  ن ده د يآ يالزم ب را  يه ا يده و اس تراتژ ک ر  يزينده بر امه ريآ يمشابه، برا

م ت ا  يقرار ده   ينين و طلبه علوم دي، مبلغينيار تنام عالنا  ديکرده و آ  را در اخت يطراح

   .نده کسب کننديآ يخود را برا يآ ا  آمادگ

 

 هيون روسيفدراس يشوراس يرئب يدکتر اوماخانوف، نا

و  ي، روش نگر يازمند روش آموزش  يسم،  يزه با ترورمبار يامروزه ما در کنار روش  ظام 

ن ص ل  و محب ت  ش ا     ي  ت اس الم را ب ه عن وا  د   يروش دوم ماه. ميز هستيک  يدئولوژيا

، حفظ وحدت يجوامع اسالم ي، هنبستگيارياسالم که هنا ا هن يدهد و بر اصول اساس يم

 ينيد يا و ا جنن هاخود سازما  ه .کند يم ديتأکاست  ين مذهبيم صل  و توافق بيو تحک

 ا د.  ر کردهيالننافع دامشترک يه و در کشورهايا  را در داخل روسين اديب يشورا يو مذهب
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 هيوروش ترکگ يس حرکت مليل ترک، رئيان اصهدکتر اوغوز

ک ه ب ه ط ور     ين است که ما در مورد موض وعات يم و الزمه امت بود  ايک امت هستيما 

م. يري  گيم مش ترک م   يم و تص ن يکن يم يز يم، رايشو يم مربوا به امت است، جنع يکل

خ دا در   يدا کرد  بشر ب ه س و  يل پيتنا .رديگيصورت م ياسالم يآ  هم با هنکار ياجرا

ل ا س ا   ي  است بر م ين برها يطور که الزمه فطرت اوست هنچن مواجهه با مشکالت، هنا 

                                                     ر کرد.يعبش به حق آ  را تيتوا  به عبارت گرايکه م يقت الهيبه حق

 

 هيترک يعيش يه علمايس اتحادير آکاراس، رئيخ غديش

 يس ت. وقت   ين و مذهب  ير دييتغ يم، وحدت، هرگز به معنايجز وحدت  دار يما ا تظار

و کن ک   اتيدا ش و تجرب ي، به اشتراک گذاريعدم دشنن يرود، به معنا يسخن از وحدت م

 .است. يو هندل يرسا 

 

 مسلمانان غرب گرجستان يآدم شانتادزه، مفت يمولو

شده است ثابت  ين اسالم معرفيکه توسط د "يمدل اجتناع"ا يو  "مدل امت مسلنا "

ژه يگر ب و يگر و احترام و عالقه به هنديکديت از ي، حنايکند که داشتن اتحاد و هنبستگ يم

 "م دل ام ت مس لنا    "د. در واق ع  يآ يشنار م هن بين موارد ديا  مسلنا ا ، از مهنتريدر م

ر يت، زب ا ، ر  گ پوس ت و س ا    ي  است که بر اساس اصول اسالم و بدو  توجه به مل يفرما 

                                                                               .، صادر شده استييايجغراف يعوامل محدود به مرزها

 

 

 هيس حزب سعادت ترکيدکتر تمل کارامال اوغلو، رئ

ب ه آس تا ه ح ذف از    « معامله قر »ک توافق به اصطالح ين، به واسطه ياگر امروز فلسط

ده د، اگ ر مس لنا ا     يه کرد  ادامه مير هنوز هم به خو  گريده است، اگر کشني قشه رس

گر را آزار يک د يرحنا  ه  يا  ب  نن مس لنا  يشو د، اگر در يداشته ما نار دور از چشم  گهيم

 يجن گ داخل    يب  يه و لير د، اگر در سوريگيها در معرض قتل عام قرار م يننيدهند و يم

ها مسلنا  از خا ه و کاشا ه خود دور شده و در کنپ  و يليده است و اگر ميبه اوج خود رس

در دس تور ک ار    ين خود را به عنوا  موضوع اصليالت بت هنوز مشکين وضعيز ده ما د  هستند و اگر ما در ا يها در حال تالش برا

م و ب ا  يا  داز يب يگ ر يم و گن اه را گ رد  د  يما اتفاق افتاده سرز ش کن يرا به خاطر آ چه برا يگريم شخی ديتوا  يم،  نيداشته باش

ت يش کا  يق خواه د افت اد ب ه کس     م از آ چه اتفاين حق  داريبعد از ا ،ليروابط با اسرائ يساز ياقدامات تحت عنوا  عاد يا جام بعض

   .ميکن
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 هيعه ترکيش ين شباهت، از علماياالسالم والمسلمحجت

هستند که  يدستا  مرموز يد و بعضيسرا ، رهبرا  عقا يد  وحدت به طور کلين عامل از هم پاشيترنمه

ود وح دت  در خص وص ض رورت وج    ها   اا س يقرار دارد. به صورت کلها  آ  ين وحدت در ضد منافع شخصيا

                                                       .ميبفهنا  يم و به درستيدرک کن يد وحدت را به درستياتفاق  ظر دار د. لذا با

 

 

 ه يروس ييايمسلمانان بخش آس ينيس اداره ديروف، رئيشعاهلل عيخ نفيش

 يکپ ارچگ يازمند ب ه وح دت و   يکرو ا،   يارنيط گسترش بيژه در شرايبه و يد امروز امت اسالميترد يب 

ژه علن ا و رهب را    ي  م هن ه مس لنا ا  ب ه و   يکه امروز با آ  رو ب ه رو هس ت   ييمقابله با چالش ها ياست. برا

 ابد. يجها  گسترش  ير کشورهايو سا ياسالم يا  کشورهايد تالش کنند تا روابط ميبا ياسيس

 

 هيعه ترکيش يز علماازگور آراپوغلو، ا نياالسالم والمسلمحجت

را در دس ت دار  د، تح والت     يرس ا ه ا  يارگا  ها يسم که تنامياليسم و امپريو يصه يا رسا ه يها کارتل

ه مس لنا ا  و  س بت ب ه    ين  سبت به پروپاگا داها عليکنند. بنابرا يال خود منحرف ميام يرا در راستا يجها 

ب ه ص ورت    يري  گاز موض ع  يس ت يک حرف آ ه ا، با يمجرد  م. تنها بهيرت داشته باشيد بصيباها  آ  يحرف ها

                             .ميکن يگر خودداريکديه يعل يو عنل يفکر

 

 هيان ترکيعياد شيرکل بنين، دبيديدکتر حسن آپا
 ي ي ش اتح اد عقال يگر و ع دم  ن ا  ياس الم از هن د   يعلن ا  يخبر ين دوره متاسفا ه بيآموز ا از موارد عبرت

ک استخر اطالعات مش ترک روب رو   يل يت عدم تشکيبا واقع ييعقال ين گسستگيل اياسالم است. به دل يعلنا

 م.  يهست

 

  هيترک يان جعفريعيه شياستاد حوزه علم ،جان گورليعل نياالسالم والمسلمحجت

 يبرابر بود وحدت و  ينارين که قبل از کرو ا آغاز شده است، بين مشکل اسالم و مسلنيمتاسفا ه بزرگتر

مس لنا ا  از   يدار است. حرک ت جداس از  مداوم بوده و کناکا  ادامه يناريک بيمسلنا ا  است که متاسفا ه 

، ش ده اس ت   يزي  بر ام ه ر  يس ت يو يو صه يس ت ياليامپر يق درتها  يار دور از سويبس يگر که از سالهايهند

ش ده  ه ا   آ  يب را  ي  ا اب زار کنک    ( هنايناريب يوع جها ي)ش ين دوره پا دميداشته است و ا ياديشرفت زيپ

                      است. 
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                                                                           «ايدر مواجهه با مصائب و بال ياسالم يها يهمكار»با موضوع  يكا شماليآمر يا نار منطقهيبو

 ü 
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 يب مذاهب اسالميتقر يرکل مجمع جهاني، دبياريد شهرين دکتر حميوالمسلماالسالم حجت

ا  د ک ه روز ب ه روز     از جه ا  را ب ه خ ود اختص اص داده     يبزرگ يها   ت ثروتياز بشر يبخش کوچک 

 يدهن د جه ا  اس الم ک ه ح ام      ين ثروتنن دا  اج ازه  ن    ي  خ ود هس تند و ا   يها ش ثروتيدرحال افزا

مس تکبرا  هنچن ا  هنا ن د گذش ته ب ه د ب ال غ ارت         .را تحق ق بخش د   مستضعفا  است اهداف خود

طور که ت اکنو    کشند و هنا  يدست  ن يتيچ جنايز از هير  ين مسيمسلنا ا  هستند و در ا يها ييدارا

م ا   .کنن د  يگر را هم ج ار يا د هنچنا  حاضر د خو  هزارا  هزار  فر د کرده يرا جار ياريبس يها خو 

داش ته   يرحنت   يکرده ا يروه ا   آ نکه  س بت ب ه   يم  ه ايبه مقابله بپردازها  آ با دشننا  اسالم مشخی کرده و با  د مرز خود رايبا

                                                                                                           م يباش

 

 

 كا يكات آمرياه کنتس گوردون، استاد فلسفه دانشگيپرفسور لوئ

قرار داشته باش د. ام روز ش اهد ع دم اتح اد در       ييت بااليد در الويبا يا  الهيا  اديوحدت  در م 

ن مس ئله ب ه   يخواهند ب ا اس تفاده از هن     يم يم و عنادورزا  جها يهست يا يا  وحياز اد يا  برخيم

 .بپرداز د يا  الهيا  اديجاد تفرقه در ميا

 

 در تگزاس ياد جامعه شناسگن، استيپرفسور جو ف

ن ام ر از  يکا( جا خوش کرده است. ايما )آمر يک است که در قلب  هادهايستناتيس يامر ي ژاد پرست

در  يش رفته ا يپ يکنم ما تنها کش ور ص نعت   ين است. فکر مياديبن يادهيآغاز شده و پد يزما  برده دار

  .دا دارا   وشتهآ  را برده يم که قا و  اساسيا هستيد 

 

 

 دانشگاه در کانادا يئت علميدکتر ظفر بنگاش، عضو ه

، ي، ادارياسيکا اعم از  ظام سيآمر يکامل  ظام سراسر ي شا  داد، فروپاش يريگ ن هنهيکه ا يزيچ 

مسلنا  فراهم آورده است  يا از جنله کشورهايه د يبق يبرا يتيت، موقعين وضعيا .کاستيسالمت و آمر

ز ي  و   يفرهنگ   ،ي، اجتن اع ي، اقتص اد ياس  ينه ام ور س يدر زم ييها يمش ا ند خطتا با متحدا  خود بتو

 ياز س و  ي سبت ب ه  ظ ام ح اکم کن و      يتر ن کنند و  ظم متواز  تر و عادال هيتدو يعرصه ژئواستراتژ

 .کا خلق کننديآمر
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 االت متحدهيا کشور يني، پژوهشگر و مبلغ ديد عارف رضويس

ن اگ ر  يبشر اس تن بن ابرا   ياز اصليت  يت ا د چراکه معنويهستند، تشنه معنوکه از اسالم دور  يکسا 

 يرا خواهن د ش ناخت و ب ه اس الم رو     يبرس ا ند راه اص ل  ها  آ ام اسالم را به يمسلنا ا  متحد شو د و پ

                                         .ش حفظ کننديش از پياست که مسلنا ا  جها  اسالم وحدت خود را ب يآور دن لذا ضرور يم
 

 

 از کانادا يخ عثمانيتار دانشگاه و مورخ ، استاديخيجز ياولس دکتر

ام ت اس الم جه ت     يب را  يک  قطه ش روع اص ل  يد به عنوا  يبا يوحدت اسالم يالنللنيکنفرا س ب

  .باشد ياسالم يخود درباره وحدت و برادر يد  ظر درباره استراتژيتجد
 

 

  

                                                          االت متحدهيا کشور يا نگار و فعال رسانه، خبريه هاشميمرض

دش نن ت رس    .مين وحدت را  دهيم و به دشنن اجازه ضربه زد  به ايد وحدت خود را حفظ کنيما با

را تح ت فش ار ق رار    ن کشور يل هم اين دليرا  دارد و به هنيا ياسالم ياز اسالم، خط مقاومت و جنهور

م، با هم وح دت داش ته   يکار کن ي)ص( واقعيل محندياسالم اص  يش رويشتر از بيد بيبا ما  .داده است

   .ميابيدست  يواقع يروزيم تا به پيستيه ظلم و ستم بايم و عليباش
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 «در جهان اسالم يو فرهنگ ياجتماع ياسيس يوهايجهان پساکرونا و سنار » ينارداخليوب
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 وبينار: حورهايم

 .ييپسا کرو ا مسلنا  در دورا  يجها  و کشورها يو فرهنگ ي، اجتناعياسيس يا داز ساختارها چشم -

 .ييها در دورا  پساکرو ا يغرب« يزيست اسالم»و « يهراس اسالم»دة ي قش مبتکرا   جها  اسالم در مقابله با پد -

 .ييدر دورا  پساکرو ا ييگرا و اخالق ي، خداباورييگرا و توسعه اسالم يمؤمنا ه در جوامع غرب ين سبک ز دگييتب -

در  يت ال يجيو د يبريس ا  يطرة فض ا يو س ير فرهنگ مراودات، تعامالت اجتناعييتغ يعلنا و  خبگا  مسلنا  برا يراهبردها -

 .ييجها  پساکرو ا

 .ييدر جها  پساکرو ا يدر جوامع اسالم يو تکنولوژ يکاربست فناور ياتيگاه حين جاييتب -

 .ييدر جها  پساکرو ا يآموزش مجاز ين ضعفها و قوتهاييو تب يت آموزشيري، آموزش و مديريادگيندة يآ -

 .ييدر دورا  پساکرو ا ينيت پرو ده سالمت اقليو اهن ي ظام سالمت جوامع اسالم يا دازها چشم -

 .در جها  پساکرو ا ير جوامع غربمسلنا  ساکن د يها تيت از اقليحنا يبرا ي وآورا   دول اسالم يراهبردها و راهکارها -

 .ييدر جها  اسالم در دورا  پساکرو ا ياستبداد ياسيس يها و ساختارها ندة  ظاميآ -

                                    .ييدر شرائط کرو اها  آ ت يريسلطه و سوء مد يها و  ظام ياستکبار يها ن آثار افول قدرتييتب -

 .در دورا  پساکرو ا يمقابله با مقاومت اسالم يبرا ييل( در شرائط کرو ايو اسرائ کاي ظام سلطه )امر يراهکارها -

 

 ير فرهنگ و ارشاد اسالميوز، يد عباس صالحيسدکتر  يآقا

ت ارتباا با خداو د و بازگش ت ب ه گ وهر    يتقو يبرا يد فراموش کرد که دورا  کرو ا فرصتي با

ت کنند و ين مسأله را تقويا شيپش از يد بيبا دار يد ين علنايش است، در جوامع متديوجود خو

   بپرداز د.آبه 

 

 ان و مذاهبيس دانشگاه اديرئ، الحسن نوابابود ين سياالسالم والمسلم حجت

 رايز استن يبزرگتر امتحا  مسلنا ا  يبرا اما است تيبشر يبرا بزرگ امتحا  کي روسيو نيا

 و اس ت  ادي  ز اريبس   ياس الم  جوام ع  دس ت  در اتامکا    رد،ي  گ يم   قرار يابيارز مورد ما اعتقادات

 ج اد يا ياس الم  ام ت   در را الزم وح دت  دي  با رو نيا از ميدار ارياخت در را جوا  تيجنع نيبزرگتر

 دي  با روسي  و ني  ا هس تند  ازمن د ي  گريک د ي ب ه  ياسالم جوامع که ستي  يبار نيآخر نيا م،يکن

  .ميکن روشن را ندهيآ راه راغچ ديبا پس باشد، مسلنا  ها و يليم ندهيآ يگشا راه



      

111 

                                                                                                             اسالمي المللي وحدتكنفرانس بين وچهارمين سي

 سنت تربت جام امام جمعه اهل، ياالحمد ين جاميالد شرف يمولو

 بهداش ت  تي  رعا ب ا  پزش کا   و دا ش نندا    ظ ر  طبق است شده ريبا آ  درگ جها  که يروسيو

  ا  د،  داش ته  دي  تأک ب ر آ    زي    اتي  روا و وي  احاد ق رآ ،  ک ه  يزي  چ رود، يم نيب از يجنع و يفرد

  ،"ندازديب هالکت به را شيخو خود، دست به دي با ا سا  " ديفرما يم خداو د بقره سوره 663 هيآ در

 .است مهم ا سا  سالمت و جا  حفظ يعني نيا

 

 

 ه قمين حوزه علميمدرس هعضو جامع، يجزائر يموسو يد محمدعلياهلل س تيآ
 س نت  ب ه  رف تن  ش ا  لح   راه ش ود،  حل شا  مشکالت خواهند يم اگر ياسالم يها دولت يساؤر

 ام ا  بدهند يقول و بز ند حرف است منکن و دار د يگرفتار خودشا  ا دازه به ها آ . ستي  مستکبرا 

                            .کنند ي ن ياتيعنل را آ 
 

 ه در استان بوشهريفق ينده ولينما، يبوشهر ييصفا يعل ت اهلل غالميآ

 ياس ت، ب ه عب ارت    يمواسات اس الم  يعيطب يايمواجهه با بال جها  اسالم در يها تياز ظرف يکي

د ي  د و با دار ييت بااليظرف يجوامع اسالم.ين اسالميدگا  در سرزميد بي سبت به آس ياريگر هنيد

افت ه و ب ه   يحض ور   يمردم   ين در فض ا يري  تن ام خ  ،ک وحدتيل بدهند و با يک سازما  را تشکي

 دگا  کنک کنند.يد بيآس

 
 

 شهر  نيامام جمعه نگ، يبوبكر خوجملحاج آخوند ا

ت رس   ينارين بيدر داخل خود دارد، در ا يفراوا  يها ره حکنت خداو د است و عبرتيکرو ا در دا

ک ي  ن ا دازه مرگ را به خ ود  زد ياز زما  تا ا يا چ برههيط ابتال و مرگ وجود دارد و بشر در هياز شرا

 ده است.ي د

 

 ياسياحزاب و فعاالن س ب نهاديتقر يجهانه يعضو اتحاد، ايفاطمه آلخانم 

  ش ا ه  چه ار  امر نيا يبرا که ميهست شرق به غرب از قدرت رييتغ شاهد پساکرو ا جها   ظام در

 يري  گ ش کل  حال در اي افتاده اتفاق اي ها  شا ه نيا که شدا  يب (ي)مدظله الع ال ا قالب معظم رهبر يسو از

 اف ول  و اروپ ا  هي  اتحاد مبهم ندهيآ کا،يآمر ي ظام بر امه کستش ،ياسالم يداريب ها آ  جنله از است،

   ابود  ک ا يآمر يهژم و   پساکرو ا در و است تحول تيوضع ايد  امروز تيوضع. است بوده کايآمر چهره

                            .شد خواهد

 



   

111 

                                                                                                             المللي وحدت اسالميكنفرانس بين وچهارمين سي

 

 

 ه قميحوزه علم يمدرس سطوح عال، يب همدانياهلل محمد عندل تيآ

ن د، اگ ر ع دالت    يد عق ل و قس ط س خن بگو   يد از ديعدالت خارج شو د و هنواره با د ازيعلنا  با

 م رفت.يراهه  خواهيبه ب باشد يسرلوحه جوامع اسالم

 

 

                                                                           ها در دانشگاه ينده مقام معظم رهبرينما، يرستم ين مصطفياالسالم و المسلم حجت

 از و ث ار يا ب ا  ياس الم  جوام ع  م،يب ود  ه ا  فروش گاه  ب ه  جوام ع  يبرخ   هجوم شاهد که يزما  در

 ب ه  را ا س ا   ،مع اد  و يهس ت  نشيآفر ت،يمعنو به توجه. پرداختند تيمعنو  يترو به يخودگذشتگ

             .برد يم يتعال سنت

 

 ثارگرانيب نهاد ايتقر يه جهانياتحادس يرئ، رحماندوست يمجتبدکتر  يآقا

، يم ک ه ا  رژ  يهس ت  يم، م ا ملت   يکن يم يدشننا  را خنث يدهايم تهديگر برسيکدياگر به داد 

 ينه ا ک اف  يام ا ا  م.يرا دارا هس ت  يو معد  ي،  سل جوا ، منابع ا سا يک، کشاورزيژئوپلت يها ثروت

 م.يجاد کنيب و وحدت را ايد روح تقريست بلکه باي 

 

 يو هنر دانشگاه آزاد اسالم يمعاون علوم انسان، ن خسروپناهيعبدالحس دکتر نيلماالسالم والمس حجت

 ق رار گرفت ه اس ت،     يابي  نگو ه مس ائل ب ه چن د ص ورت م ورد بح و و ارز      يات ايات و روايدر آ

ر و کدام شر است، در درک و يخ ينکه چه اموريرفته شده است. اما ايات وجود شر پذياز آ يدر برخ

 ست.يشناخت ما  

 

 

 رانشهريامام جمعه پ، يمحمود يمصطفدکتر ماموستا 

روس کرو ا و س لطه  يو يعنيبت يدو مص بهروز شد. امروز جها  يتوا  بر مشکالت پ يبا وحدت م

ا را در ب ر گرفت ه اس ت و    ي  روس تن ام د  ي  ن وي  د گف ت ا ي  کا دچار است. در خصوص کرو ا بايآمر

 کنند. يمتحد شده و هنکار د با هميبت باين مصي جات از ا يمسلنا ا  برا
 

 

 خالصه شده   
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                                                                           «ايدر مواجهه  با مصائب و بال يو معنو ينيد يها و چالش يمبان» ينار داخليوب
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 نار:يوب يمحورها

 .يق آ  بر شرائط فعليو تطب ياسالم ينيب در جها  ايب و باليمصا يوجود حکنتن ييتب -

 .با کرو ا ييارويرو يدر چگو گ يها و معارف اسالم آموزه  -

 .يبر وحدت اسالم ديتأکدر مواجهه با کرو ا با  ياخالق اسالم يکاربرد يمبا  يبررس  -

 .يمذاهب اسالم ير مطابق  ظرات فقهيگ فرا يها يناريدر زما  ب يعبادات جنع يموفق در برگزار يارائه الگوها  -

 .ريگ جها  يها يناريط بيت در شراين و معنويد يها ها و چالش فرصت  -

 .شرائط مشابه ين برايگزيجا يها شنهاد روشيح  در سال گذشته و پ ي حوه برگزار ي قد و بررس  -

 يمذهب يها نييعت، مراسم و آارات،  ناز جنعه و جنايه، زيمناسک، ادع يدر برگزار يمتفاوت جوامع اسالم يسه رفتارهايمقا  -

 .در دورا  کرو ا

ارات و مراس م  ي  ه، زي  در مناس ک، ادع  يل اعن ال عب اد  يا تقليبا توجه به توقف  ينيد يدر مورد سبک ز دگ ينيد يها هيتوص  -

 .در دورا  کرو ا يمذهب

 

 يغرب جانيآذربا در هيفق يول ندهينما، يشيقر يد مهدين سياالسالم والمسلم حجت

  اي  بال ني  ا ک  ه کنن  د متوج  ه را يراس  الميغ و ياس  الم ام  ت ک  ه دار   د ف  هيوظ ياس  الم يعلن  ا

 رديگ قرار توجه مورد ديبا که است يمهن تياولو يبردبار و صبر و است ياله يها آزمو  و ها  اامتح از

                            .شود ا سا  ييشکوفا و رشد موجب تا

 

 

 يب مذاهب اسالميتقر يمجمع جهان يعال يشوراعضو ،  يعبدالصمد دامن يمولو

 حض ور  عدم جنله از يبهداشت يها هيتوص به و ميباش کوشا ياسالم جامعه از حفاظت ريمس در ديبا ما

 .ميکن عنل يعنوم  يهامکا  در

 
 هيعلم يها حوزه ياسيس ير دفتر اجتماعيمد، ين محمدحسن زمانياالسالم والمسلم  حجت

 يپرس ت  يماد مرداب در که است يتيبشر کرد  داريب يبرا خداو د جا ب از زيآم محبت يتلنگر کرو ا

 يس و  به بشر بازگردا د  يبرا يگاه خداو د کند، يم هيتنب را خود فرز د که يپدر هنا ند شو د يم غرق

 اتي  آ در موض وع  ني  ا و باش ند  داشته خداو د به توجه مردم تا کند يم جاديا را يمشکل اي تلنگر سعادت

 .است گرفته قرار ديتأک مورد زي  ميکر قرآ 
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 ات افتاء اهل سنت بوشهريس هيرئ، ل افرايخ خليش

 ب ا  متع ال  خداو  د  ک ه  کرو اس ت  يناريب دربرگرفته را جها  و اسالم امت که يبتيمص نيتر بزرگ

 .است ياسالم امت آزمود  د بال از آ  به استفاده

 

 کشور يتوسعه فرهنگ قرآن ير شوراي، دبيد محمدين حمياالسالم والمسلم حجت

 يريت دب  دي  با ما علت نيهن به شود يم تيهدا رو يب از که است يدرو  يها چالش از ريتکف چالش

 .ميکن رفع برد يم الؤس ريز را ياسالم تيهو که يچالش نيا ميبتوا  تا ميباش داشته جامع

 

 

 ه تهران يامام جمعه اهل سنت صادق، ييز بابايخ عزيش 

 .مورد توجه رسول اسالم)ص( قرار گرفته است بوده که  ينا  و عقل موضوعيا  ايز  متوا

 

 

 يفعاالن قرآن يه جهانياتحاد يعضو مجمع عموم، ينيم ابوالحسين رحياالسالم والمسلم حجت

 را ازي  مورد يالگوها و باشد پاسخگو کرو ا و زلزله ل،يس ل،يقب از يمسائل به  سبت ديبا ياسالم فقه

 .کند ارائه جها  به

  

 

 کنگان ير مجتمع امام شافعيمد، خبرخ محمود خوشيش

 يوس   ب ه  و کند رو يب غفلت خواب از را آ ا  که است نيا ايبال به مؤمنا  يابتال از خداو د حکنت

 .بخوا د فرا خود

 

 ، استاد دانشگاهيد مختار هاشميدکتر س يآقا

 پس اکرو ا  دورا  در دي  جد يجه ا   يحکنرا     ظام ادجيا در يمهن  قش ينيد ي هادها و مسلنا ا 

 .داشت خواهد
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 چاه بنارد ير دارالعلوم امام نووين توانا، مديد حسيس يآقا 

 اس ت در  يتحقق وح دت اس الم   يبرا يدر صدر اسالم ما ع يخيحواد  تار يبرگشتن به  کات سلب

ش رفت  يم پيخ واه  يم چراکه م  يکن يخود ز دگ يو منف يخ و گذشته سلبيست در تاريما قرار   کهيحال

 م.  ينده بر امه داريآ يم و برايکن

 

 ه تالشير مدرسه محمديخ، مديخ عزت شيش 

 يب را  يبتيتوا د مص يز مياز خواب غفلت است و کرو ا   ها  ادار شد  ا سيحکنت وجود مصائب ب

                            باشد. يو حرکت به سنت رشد و تعال ياز غرور و خودخواه ييرها

 خالصه شده   
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                                                                           با موضوع (هيلبنان وسور ن،يبحر ت،يکو ن،يفلسط عراق،)ا يغرب آس  يا نار منطقهيوب

 «ا يدر مواجهه با مصائب و بال ياسالم يها يهمكار» 
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 ü 

 نيت وفاق بحرير کل جمعين دب، معاويهين الديخ حسيش
 يس از  يچو  عاد يبازگرد د و با اقدامات يتند  اسالم يد به سنت وحدت صفوف و بنايامت اسالم با

اهو ي   تا  ياز اهداف راهبرد يکي .ستنديبا ياا هيکنند و در مقابله هرگو ه اقدام فتنه جو يروابط مقابله جد

  يطره بر منطقه خليرا  و سيه ايل ائتالف علي، تشکيعرب يهاروابط با کشور يساز يچو  عاد ياز اقدامات

 .د از آ  غافل ما دي با فارس است که 

 

 تيسابق کو يئت وزرايصالح، عضوه يدکتر عبدالهاد
 يب ه کش ورها   يزات پزشکي اتوا  از ورود تجه يکنک به کشورها يبه جا يغرب ين کشورهاياز ا يبرخ

ط ين ش را يد در چن  ي  است که مسلنا ا  با ياسالم ياز آموزه ها.کنند يمط را بدتر يو شرا يمذکور خوددار

 .رسا ند ياريگر کنک و يکديبا هم متحد شو د و به   يسخت

 

 

 نيل رضوان، از رهبران جنبش حماس فلسطيدکتر اسماع 
 ي، مقابل ه ب ا ع اد   يتند  اس الم  يدر منطقه بنا ييکايآمر يو يشکست محور صه يها ن راهياز مهنتر

مق اوم در براب ر اس تکبار،     ياس الم  يل ائتالف عربي، تشکيستيو يم صهيم هنه جا به رژيروابط، تحر يزسا

                                                        باشد يت جبهه مقاومت و ... ميتقو

 

 عراق يس جماعت علمايخ خالد المال، رئيدکتر شعالمه 
   . جات امت اسالم به کار ببندد يم قدرت و توا  خود را برااست که تنا يکس يقيمسلنا  حق

 

 

 ت ير کوير جمال، استاد دانشگاه و مسئول موسسه قواريخانم دکتر غد

دارد که با فرهنگ و آم وزه   يت  سلياز به تربيسخت تر است و   ياز جنگ  ظام يجنگ  رم و رسا ه ا 

 يس تادگ يل را بشناسد و بتوا د در مقاب ل آ  ا يسرائا يت شده باشند که توطئه هايترب يل محندياص يها

 .د شعار مقاومت در برابر دشنن باشديشعار ما با کندن 
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 کشور لبنان  ي، فعال اجتماعيخانم رباب جوهر
م ال و س لطه    يط ه م در پ   ين ش را ي  دار د، در ا يظاهر يکه دموکراس يبشر يحقوق يسازما ها يبرخ

ه و اعتن اد  ي  تک يط به اسلوب غرب  ين شرايد در ايما  با ر  بزرگ هستند، لذاه دايسرما يو ثروت ا دوز  خود

 .ميل بهره ببرياص يمحند يد از ارزشهايم بلکه بايکن

 

 نيبازگشت به فلسط ين جهانيوسف عباس، مسئول هماهنگ کننده کمپيخ يش

گ ر  ياز د يبرخ   ين اعالم آمادگيو هنچن يستيو يم صهيبا رژ يعرب يکشورها يروابط برخ يساز يعاد 

و ق دس   يه مس جد االقص   يکه عل يداتيو تهد ينين چنيکنم، اقدامات اين اقدام را محکوم ميا يکشورها برا

 .ن استيه فلسطيه قضيتسو يرد، معامله قر  و... هنه و هنه برايگ يصورت م

 

 ن عرندس، روزنامه نگار و مسئول مجله مومنات لبنانيخانم بتول ام
د کنک به هم   وع را س رلوحه   يبا ياسالم يها شتر شده و بر اساس سفارشيط بيشرا نيت ما در ايمسؤل

 يخ دا دارد و علن ا   يو توبه به سو ياز به صبر و آرامش و هنکاريط  يشرا  نيا .ميخود قرار ده يبر امه ها

                                                                                                               .کنندن مردم جامعه پر ر گ يت)ع( را در بيچو  صبر و توجه به اسلوب اهل ب ييها د ارزشيز باين  يد
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                                                                           «ايدر مواجهه با مصائب و بال ياسالم يها يهمكار»قا با موضوع يا و شمال آفريغرب آس  يا نار منطقهيوب
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 سنگال  يخ عبدالرحمن کانه، از علمايش
روس   ه تنه ا ب ر    ي  ن وي  م و ايهس ت  ياسالم يدر اکثر کشورها ينير مراسم ديين روزها شاهد تغيدر ا 

 .ز داشته اس ت ي  ياريبس يو اجتناع ياسي، سيگذاشته است بلکه آثار اقتصادر يتأث مردم يمذهب يها بر امه

          .روس بوده استين وي  اياز  تا يکيات و ارزش ها ير رفتار و اخالقييتغ

 

 ر فتوا در دار االفتاء سلطنت عماني، دبيليافلح بن احمد بن حمد الخلخ يش

رد. ي  د از آ  عب رت بگ ي  است که هر ا سا  مسلنا  با ييها خداو د و عبرت يا از  شا ه هايامراض و بال  

را ب ه ا س ا   ش ا     ه ا   آ ز راه ب رو  رف ت از   ي  شود و خود   يب خداو د بر ا سا  ها  ازل ما از جا ين باليا

شتر ا سا  ها به خداو د متعال و خضوع و خش وع در  يها و ابتالئات به منظور توجه ب ينارين بيدهد. لذا ا يم

                                                                                               .برابر او است
 

 هيبرجسته سور ي، از علماين زعتريخ عالء الديش

از خداو د متعال مسئلت دارم که وحدت کلنه  مسلنا ا  را حفظ کند و در هدف م ا وح دت بخش د و     

 .ش دهديم افزايد و محبت ما را به قرآ  کريگر جنع فرمايکديم در کنار يهنه را بر اساس قرآ  کر

 

 يلبنان يخانم مها جمول، فعال مدن

کند  ير در جامعه وارد کرده است و ما را وادار ميب پذيآس يبه گروه ها ياديز يب هايروس کرو ا آسيو

 .ميشينديد ارتباا و تعامل در سراسر جها  بيجد يجاد راه هايا يبرا يديجد يتا به سازوکارها

 

 ات بوکراع، استاد دانشگاه تونس يخانم ح
ت يبش ر  يآ  را ب را  يام دها يا  س ازد و پ ي  تند  غرب را عر يهايکوتاه کاست يکرو ا توا ست در زما  

  توا س ته  يو اجتن اع  ي، فکريشه و اصول اقتصاديبود  ا ديآشکار سازد. هنچنا  که  شا  داد بحو جها 

ف توا ست آ  اصول را ب ه  يضعن موجود يب، اين ترتيستد و بديبا ي اشناخته و  امرئ ياست در برابر موجود

                            زد.يرا به هم برها  آ گاه و تنام محاسبات يو عجز کشا ده و جا ي اتوا 
 

زنان مسلمان  يه جهانياتحاد يمفتاح، عضو مجمع عموم يخانم دکتر کلثوم فاس  
ها را  ش ا  داد  ياز کاست ياريحال بسن ير داد اما در عييها را تغيزياز بر امه ر ياريکرو ا بس يريهنه گ

 يد مل  ي  ن  کات مثبت اتکا ب ه تول يم. از جنله ايشتر توجه داشته باشيد به آ  بيداشت که با يو  کات مثبت

کرو  ا  ش ا     ين ار يکند. بيو گسترش آ  کنک م يد مليها که به تولآپ ت از استارتين حناياست. هنچن

             م. ياز داريدر مواقع بحرا    يالم يهاجاد صندوق کنکيداد که ما به ا
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 وبينارهاي کنفرانس

 ول(الربيع ا 16) پنجمروز 
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 ، فرماندار شهرستان تفتانييبا برنايخانم دکتر فر

مس لنا ا  را ب ه هن راه داش ته      يدار ب را يتوسعه پاک يد يست بلکه باي  يک شعار کالميوحدت 

م ي  بتوا يشه صحي داز وجود داشته باشد تا با تفکر و  ي  يجها  يد هنبستگيباشد، در کنار وحدت با

 م.يباش رگذاريجها  تأث يبر رو

 

 استاد دانشگاه بندرعباس، يه بهبوديخانم دکتر انس

را ب ه س احل    ا س ا   ،بخ ش  ديه اميروح ينيت ديال را در عقيز ،بازگشته ينيت ديا سا  به عقال 

 .دکن يت ميهدا، آرامش

 

 ناستان گلستا يمايس و صدا، کارشناس خا کريزل يب يبخانم 

برس ند   يا حرفه يک خودباوريد به يروس کرو ا بايوع ويمختلف جها  اسالم در مورد ش يها رسا ه

   د.دار را  يقو يساز ا يک جريجاد يط ايو بدا ند که شرا

 

 بوشهر استاندانشگاه و حوزه ، استاد انيشكر محترم دکترخانم 

ن، ب ه  ي  م اسالم و ديبرگرفته از تعال يمتعال ياسالم يد با ارائه سبک ز دگيبا يفرهنگ  اب اسالم

جها  اسالم مغف ول ما  ده و    يو علن ي، اجتناعيفرهنگ يها تيهاست که ظرف ت القا شود، ساليبشر

ن اس الم مغف ول   ي  د ده د ک ه   ين  شا  ميها به سنت غرب بوده و ا  گاه يهنه  ن دورا  کرو ايدر ا

 ت منتقل شود.ي  به بشريصح ير ز دگيدر مس ياسالم يها تين ظرفيد است ايما ده و ام

 

 رجنديب يفعال فرهنگ ومدرس حوزه ، يخانم فاطمه فاضل

 را ه ا   اخواهد م ا ا س    يبلکه م داردشراف  ل که به ما اِين دليکند  ه به ا يش ميآزما خداو د ما را

                                                       شود. يشتر ميط بين شرايدر ا ها  اا س يبخش ين آگاهيم، هنچنيدا کنيارتقا پ يرشد بدهد تا در ز دگ

 

 استان فارس  يفرهنگفعال ، يقيره صديخانم نظ
 يمب ادا دش نن و گروه     »د ي  فرما يه قرآ  که خداو د ميآ نيبه ا ديش و مذهب بايبشر در هر ک

 وع خ ود   د به هميبت بايدقت کند،  هاد بشر در مص«  ديت  کنين وادارد که عدالت را رعايشنا را به ا

         ارزش دارد که در کنار مردم و با مردم باشد. يا سا  زما  .کنک کند



      

114 

                                                                                                             اسالمي المللي وحدتكنفرانس بين وچهارمين سي

     
 

 رستان تالششه ي، عضو شوراييروزه اردويفخانم  

پ س   يخيتار يها تي   خواهد بود، مطابق رواآم که جها  پس از کرو ا هرگز مثل قبل يريبپذ

 اريبس   راتيتأث ها يريگ هنه گو ه نيدر جها  افتاده است و ا ياديبزرگ اتفاقات ز يها يريگ از هنه

 مردم جها  داشته است ياسيو س يو اقتصاد ياجتناع يدر ز دگ يبزرگ
 

 يب نهاد فعاالن اقتصاديتقر يه جهانيعضو اتحاد، راد يانيک نويخانم م

 يب را  يب روح  يک ه آس    ياست، کس   يار مهنيا هم امر بسيه با بالهمواج يآموزش جامع برا

و  يت بهداشت کرد بلکه هن دل يه به رعايتوا  او را توص يکا  خود داشته فقط  نيداد   زد ازدست

                            ک ضرورت است.ي ها آ محبت به 

 

 

 مدرس دانشگاه آزاد روانسر، ينيال حسيخانم ل 

ت ي  ن منظ ور اس تفاده از ظرف  ير داده است، به هن  ييشکل روابط را تغ يدر ابعاد اجتناع کرو ا

 ين ار يشتر کند، آموزش مقابله ب ا ب يط را بين شرايتوا د تحنل ا يشناسا  م و جامعه شناسا  روا 

 يه ا  ش بکه  يد محتوا ب را ين توليرد، هنچنبتحنل مردم را باال ب توا د يم نايبا استفاده از صداوس

 برد. يشاد و هم آموزش را باال م يهم، فضا ياجتناع

 

  رانشهريپ ج خواهرانيفرمانده بس، يخانم آمنه قادر

 يها را به طاقچه خا ه ين کتاب الهيم ايخود استفاده کن يقرآ  را در ز دگآ که  يجا امروزه به

فاص له   ن است ک ه مس لنا ا  از ق رآ    يا  دشنن به د بال اين ميم، در ايا بردهها   اا قبرستيود خ

                            ر د.يبگ
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                                                                           «ايدر مواجهه با مصائب و بال ياسالم يها يهمكار»با موضوع، تونس(ريالجزا)قايشمال آفر يا نار منطقهيوب
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 يمذاهب اسالم بيتقر يمجمع جهان رکليدب، ياريشهر ديدکتر حم نياالسالم والمسلم جتح

 مي  رژ ب ا  را خودشا  روابط که ميهست يعرب يکشورها از يبرخ يساز يعاد شاهد حاضر حال در

از  يمعظن   و اس ت  امبري  پ سنت و آ قر  يصر خالف امر نيا که کننديم يعاد يستيو يصه غاصب

 تش کر  بزرگ ا   ني  ا هن ه  از ج ا  نيهن   ک ه  ا  د  داده يس از  يعاد نيا ميتحر به فتوا اسالم يعلنا

             .ميکن يم

 

 دکتر هذيلي المنصر، استاد دانشگاه قيروان  تونس

ورت، ب ه  علم هم  ور است و مطلوب اما بايد براي علم هم ض وابطي ق رار ده يم در غي ر اي ن ص       

بدفرجامي منتهي خواهد شد. آزادي  يز  ه تنها مطلوب است بلکه شرا کرامت ا سا  است اما  باي د  

 اين آزادي به رها شدگي از هر مسئوليتي بيا جامد.  

 

 

 دکتر بوعبداهلل غالم اهلل، رئيس مجلس اعالي اسالمي  الجزاير

رحنت " ست، حديثي داريم که در آ  آمده خداو د با ويروس کرو ا ما را مورد آزمايش قرار داده ا

بر اين اساس قضا و قدر الهي هنيشه هنراه با لط ف   "و مهربا ي من مقدم بر خشم و غضب من است

   و رحنت الهي است و در آ  ارزش تربيتي عظيني  هفته است.

 

 ريالجزا ينير اوقاف و امور دي، وزيلمهداوسف بيدکتر 

خ وج ود  يشه در طول تاريهنچو  کرو ا هن يرداريواگ يهايناريو ب يعيطب يش آمد  بالهايپ 

ه ا واک نش  ش ا     بتين مصيژه مسلنا ا  چطور دربرابر ايا به وين است که مردم د يمهم ا .ا دداشته

بر تک تک مس لنا ا  واج ب اس ت و      ينارين بيمقابله با ا يبرا ياز دستورات بهداشت يرويدهند. پ

روس کش نده الزم و  ي  ن وي  گر جهت مب ارزه بهت ر ب ا ا   يبا هند ياسالم يو تعامل کشورها  يهنکار

 سودمند خواهد بود .

 

 نيجريهي شيخ التيجاني عمر غوني محمد، مدير مراکز قرآني واليت برنو

خداو د متعال ما را از دو دستگي و اختالف  هي کرده است و از ما خواسته تا پراکن ده و متف رق    

 .شويم باشيم و با يکديگر متحد 
  



   

117 

                                                                                                             المللي وحدت اسالميكنفرانس بين وچهارمين سي

 

 ياستاد علي ابوالخير، نويسنده و پژوهشگر  مصر

کندن اين ويروس کش ور، وط ن،    مي  خداو د ا سا  را در هنگام سختي دعوت به آرامش و صبر 

ملت، دين و  ژاد  ني شناسد و الزم است که تنام بشريت براي مقابله با اي ن هن ه گي ري متح د     

                                                                           شو د. 

 

 

 دکتر نورالدين بو لحيه، نويسنده و استاد دانشگاه الجزاير

کرد د ک ه ا س ا    پيش از اين، تجددگرايا  و کسا ي که شيفت  تند  غرب بود د تصور مي تا اذ

روتن ي آورده و  توا د هر کاري بکن د. ام ا اکن و  رفت ه رفت ه رو ب ه ف      سوپرمني است که مي ،غربي

 توا د چه کارها بکند.ا د که يک ويروس بسيار کوچک، با وز  يک گرم، ميدريافته

 

 الدين المستاوي، رئيس موسسه حبيب المستاويشيخ محمد صالح

ن دگا   يا و  ناي  گاه را دار د. آ  ا  وارث ا  ا ب  ين جايا  امت باالتريعلنا و  خبگا  مسلنا  در م

ام ت ب ه    ييق اسالم و راهنن ا ين حقاييو مهم در تب ياساس يل،  قشيدل نيخداو د هستند. به هن

 ا و آخرت دار د.  يدر  د  يصالح و رستگار يسو

 

 يدکتر هنا السعاده، پژو هشگر و روزنامه نگار  الجزاير

در بعد اجتناعي، ويروس کنک کرد تا روح هنبستگي ا سا ي و کار جنعي به جامع   اس المي   

رتيب، مذهب گرايي و فرق ه گراي ي از مي ا  ب رود و بش ريت ب ه تن ام معن ا ب ه          بازگردد تا بدين ت

پيوستگي را تجربه کند تا تصاويري  ادر در ميا  جوام ع و کش ورها و اف راد اي ن من اطق رق م        هم

                                              خورد.

 

 دکتر فوزي علوي، استاد دانشگاه زيتونه  تونس

از کرو ا در جها  استعناري غربي معاصر تن اقض ه ايي را آش کار ک رد. هنچن ين       هنه گيري

پوچي تند  مادي غرب و جها ي شد  پرده برداشت. هنچنين شکست آ ا  را در سه جهت  شا  

داد. از  ظر علم و از  ظر فلسفه و از  ظر دين. از  ظر علني ش اهد   اتوا ي عل م پزش کي و وي روس      

اي سياسي اين مناطق  يز در چهارچوب ديدگاه جها ي ش د  اس تعناري   شناسي بوديم سيستم ه

 هستند.  
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 ايتاليا ينشگاه اسالمس داي، رئينيرو خالد پاالديجان پ

، م ا  66ديا  مشکالت برخواسته از کوويم، خداو د متعال درمين فرصت استفاده کنيده تا از ايوقت آ  رس

    .کند يدورا  پساکرو ا دعوت م يبرا يزيرا به داشتن آرامش و بر امه ر

 

  ييايتاليسنده، خبرنگار و پژوهشگر ايسوربللو، نو يجووان

ن اس ت ک ه   ي  ت ر آ  ا ا از اقبال و اعتبار برخوردار است اما جنبه مه م يدر هر گوشه د  امروزه محور مقاومت

             .باشدين ميمستضعف و در راس آ  فلسط يها ملت يبرا ييمحور مقاومت امروزه الگو

 

 شيد دانشگاه  اتريچ، از اساتيم حاجيپرفسور سال 

بح را    .ميمند شو ز بهرهيامبر  يم و سنت پيم از قرآ  کريا تو يط مين شرايت و مواجهه بهتر با ايريمد يبرا

 ت چقدر ا دک است. يکرو ا  شا  داد که قدرت ا سا  در واقع يريهنه گ

 

 ياسيلگر مسائل سي، خبرنگار، تحلين حمرونيعمادالد

انسان عصار   يت و برايبشر يما مسلمانان، برا يبرا يهمه است؛ چالش يبرا يقت چالشيکرونا در حق يماريمقابله با ب

و  يبرخورد انساان  يما مهم است چگونگ يشود؛ آنچه برا ي ه ميشرفته ناميپ يهايو فناور يامروز که عصر علم و تکنولوژ

ن هماه  يا ا يروانا  ياما ها يم پين موضوع است تا بتاوان يمان در ا يو معنو يگفتمان اخالق ي ه و ارتقاين پ يبا ا ياجتماع

   ميرا مهار کن يريگ

 

 مسلمان زنان يه جهانياتحاد ي، عضو مجمع عموميخانم مفتاح کلتم فاس

 يا د. بعض  به مساله  گاه کرده يدگاه ماديها فقط از ديد متفاوت وجود دارد. بعضيه دين زما  سه زاويدر ا 

 ياه، هم م اد دگين ديا د. اما بهترستهيبه مساله  گر ياز منظر معنو يات را رها کرده به طور کليها هم تنام ماد

 توا د باشد.   يم يو هم معنو

 

 ، امام جماعت مسجد اسلو نروژ يرضو يد حسن عسكريس

کن د ک ه    ين را ب ه ا س ا  ه ا خاطر ش ا  م      يست. بلکه اي  يع االول تصادفين هفته وحدت در ماه ربييتع

 ين  ينه ا از جنب ه د  ن وح دت ت ي  م و ايستيگر بايکديکنار  يستيقتا ما در راه اهداف مقدس و مکتب خود بايحق

چو  دف اع از حق وق مس لنا ا  خ ود را ا عک اس       يليدر مسا يو حت يو اجتناع ياسيل سيست بلکه در مساي 

                                                                           .دهد يم

 عصر  شهر مونتسر آلمان يول يس مرکز اسالمين توزوت، رئيد ناصرالديس

 يتنام يم، به طور کليخ را در حال گذرا د  هستين زما  تاريتر ين و بحرا يتر که سخت ين دوره اير اد

د  وحدت به طور ين عامل از هم پاشيهستند. مهتر ينيف سنگيوظا يمسلنا ا  دارا يتنام ءا سا  ها و در جز

                   قرار دارد.ها  آ  يمنافع شخصن وحدت در ضد يهستند که ا يدستا  مرموز يد و بعضيسرا ، رهبرا  عقا يکل
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 «ا يدر مواجهه با مصائب و بال ياسالم يها يهمكار»
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  س دار االفتاء عراقياهل سنت عراق و رئ ي، مفتيدعيصم يخ مهديدکتر ش

 چرا شودن يعنل ديبا که است يواجبات نيتر مهم از ها ملت و ها دولت و مسلنا ا  ا يم ياسالم يهنبستگ

 دش نن  هي  عل خ ود  ا ي  م وح دت  و مشکالتش ا   ح ل  وه ا   آ  ني  د يب را  و اس ت  هنگا  مصلحت به که

                            .است الزم مشترکشا 

 
 من يار يد ين، مفتيالدن شرفيالدخ شمسيعالمه ش

و ع زت و   يو ب رادر  يامبر اکرم )ص( که هنا  محبت و ح س   وع دوس ت   يپ يت آموزه هايد به تقويبا 

ن آموزه ها کم ر  گ ش ده و   يم که ايم. متاسفا ه شاهديدشننا  اسالم بپرداز يکرامت است بر ضد هجنه ها

 يجه ت تع ال   يت و هندلياز به تقوين زما   يکنند. در ا ير خدا جستجو ميا  عزت را  زد غاز مسلن يبرخ

 ن هدف واال داشته باشند.  يد  به ايدر رس ييتوا ند  قش بسزا يجها  اسالم م يم و علنايکلنه اهلل دار

 

 م کردستان يس موسسه اهل تصوف اقلي،  رئين نقشبنديخ بهاء الديش

ک ه   يط ور  ده د هن ا   يش قرار ميبتال کرد  بنده اش صال  و مومنش او را مورد ازماخداو د متعال با م 

ن يک ش د  فاص له ب    ي  قوت قلب ا س ا  و  زد  يها برا يا دار امتحا  است و مصائب و گرفتاريد: د يفرما يم

                                                                                                                               .ا سا  و خداو د است

 

 منير سابق ي، وزيميالحكعبداهلل سالم يآقا

 دي  با. دي   نا نييتع را زيآم خشو ت اريبس محاصره و ميتحر نيا با مقابله ياستراتژ ديبا مقاومت محور

 دي  با را يت  يامن و ي ظ ام  و ياسيس و يفرهنگ مقابله و ياقتصاد مقابله يراهکارها و ياقتصاد يها نهيگز

 ذات ک رد   متبل ور  ب ه  ديبا يطوفا  و العاده فوق طيشرا نيا در مقاومت محور .کند نييتب مقاومت محور

 در يق درت  ب ه  تا بپردازد عنلش يابزارها و اهداف جنله از خود ياستراتژ و فلسفه کرد  مشخی و خود

 .  کند تيتثب يجها  ديجد  ظم در را گاهشيجا و شود ليتبد جها  سط 

 

 زنان مسلمان يه جهانيخانم دکتر منال فنجان، استاد دانشگاه عراق و عضو اتحاد

ن يب ينه و حس ا سا  دوستيو فروکش کرد  ک ينيت مشترکات ديو تقو يداريدر ب ييرسا ه  قش بسزا

ب رد و خل ق افک ار و    ين ميرا به صورت  امحسوس از ب   ياسيس يها ينه توزيت، کياحاد مردم را دارد. ا سا 

در ذه ن   ياس  يو س يو فرهنگ   يتيو ترب يواجتناع ياقتصاد يو معنو يماد يد در قالب هايجد يپروژه ها

                                              سازد.   يآحاد ملت شکوفا م
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 مني يس علمايب رئي، نايد الحوثيعالمه عبدالمج

نا  به خدا را سرلوحه ک ار خ ود ق رار دهن د.     يخواهم که توکل وايم منطقه و مسلنا  يعرب ياز کشورها

 خواستارم. يتعال يرا از درگاه بار ين از خداو د متعال وحدت امت واحده اسالميهنچن

 

 هي، استاد دانشگاه  سوريکرمنشاه يه شبليخانم دکتر رق

 در تنه ا    ه  ها آ . کنند يم تعامل گرا يد با يقلدر و تکبر با يستياليامپر يها ميرژ و کايآمر کرو ا، اميا در

 .است شده هم شتريب ها آ  یيخصا نيا بلکه ا د  کرده يرييتغ کرو ا قبل با سهيمقا

 

 مني يهايشافع يو عضو شورا يشافع ين، از علمايخ احمد شمس الديش

اس ت   يو پژوهش يقيو تحق يبر محققا  و موسسات علن. مينا  بپردازيملت ها يبر ماست که به آگاه ساز

 کنند که مناسب مردم و جوا ا  و کودکا نا  باشد.   ييکه اقدام به ساخت بر امه ها

 

 منيا، استاد دانشگاه  يرضوان عبداهلل احمد محمدالمح يآقا

 ين کش ورها يب ايرا  شا ه رفته ا د و با فر يدست  شا ده، اسالم و امت اسالم يب کشورهايدشننا  با فر 

رفتن د  يز پذي  ن کشورها  يل را خواستار شد د و ايروابط با کشور غاصب اسرائ يساز يمرتجع عاددست  شا ده 

ب ود را کن ار    ين اش غال يفلسط ين و آزاد سازيت مقدس قبله اول مسلنيب يه اول مسلنا ا  که آزاد سازيو قض

 گذشت.  يتوا  از آ  به سادگيگذاشته که  ن

 

 اردن کشور ياجتماعاحمود،   فعال  يدکتر رائد فوز يآقا

 ج اد يا ب ه  ک ه  ياس  يس يا اراده استن اسالم يايد  در ياسيس اراده ازمندي  مشکالت و مسائل هنه يبررس

 خ ود  مس لنا   مردم ييتوا ا به اسالم جها  در مختلف يها طرف تا شود سبب و باشد داشته نا يا اصالحات

                            .ابنديدر وحدت و يهنکار قيطر از ار يمشکالت نيچن حل تياهن ديبا ها آ  .کنند دايپ اعتناد

 

 انبار عراق يعلما يس شوراي، رئيسيالكبفيخ جالل لطيش

روس کوچ ک  ي  ن وي  ش در مقاب ل ا يش رفتها يبا هنه پ يما آشکار کرد که  ظام جها  يخداو د سبحا  برا

 يو اخالق   ياسيو س يو پزشک يو اجتناع ياقتصاد ينه هايف است و در هنه زميچقدر  اتوا  وضع 66د يوکو

         دا د .   ني يشده که عاقبت آ  را جز خداو د متعال کس يتلخ يل به واقعه يبه زا و در آمده است و تبد
  



   

133 

                                                                                                             المللي وحدت اسالميكنفرانس بين وچهارمين سي

 

                                                                           «يجوامع اسالم يدر عصر کرونا برا يمجاز يفضا يها دها و فرصتيتهد»  ينار داخليوب
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 نار:يوب يمحورها

   .يت آموزشيريو مد يريادگيدر مقاطع مختلف در آموزش و  ياثرات آموزش مجاز -

   .يمجاز يدر عصر فضا يده کرو ا در تحوالت حکنرا يرات پديتأث -

 .ييرو اط کيدر شرا يمجاز يدر عصر فضا يا  جوامع اسالميتحول در روابط و تعامالت م -

   .ييط کرو ايدر شرا«  يتفر»ا ي« کار»به محل « خا ه»ل يتحول و تبد يفرصتها و چالشها -

                            يمجاز يفضا يها تيبا استفاده از ظرف يدر دول اسالمها  آ  آمده در شرائط کرو ا و  حوه مقابله با شيپ يمشکالت اقتصاد -

 .ياسالم ين آ  در کشورهايگزيجا يدر شرائط کرو ا و ابتکارها ياسالمجوامع  يفرهنگ يها تيف فعاليتضع -

و  يياست و ... در شرائط کرو اي، ورزش، اقتصاد، اجتناع، سيارت، آموزش، گردشگريف ارتباطات جها  اسالم در حوزه زيتضع -

 .نيگزيجا يمجاز يفضا يها تيفعال ياثربخش يابيارز

 ينيگزيج ا  يب را  يمج از  يبر جوام ع اس الم در اس تفاده از فض ا     يکنو  يها تيوقعم يشناخت و جامعه يرات روا شناختيتأث -

 .ن و  حوه مواجهه با آ يشيروزمره و مستنر پ يها تيفعال

 .در عصر کرو ا يو اخوت اسالم يجاد ارتباطات دوستيصله رحم و ا يبرا يمجاز ياستفاده از ابزارها يابيارز -

 

 يب مذاهب اسالميتقر ير کل مجمع جهاني، دبياريرشه دين دکتر حميوالمسلم االسالم حجت

 اف راد  توا  د  يم   زي    کرو  ا  باشد، رگذاريتاث توا د يم مردم کشتار در يا هسته سالح که مقدار هنا 

 دي  تول دا  ش  گ رفتن  ق رار  ارياخت در است، ندهيآ از ي گرا  موجب که و آ چه بکشا د مرگ به را ياديز

 .است چککو يها گروه توسط يخطرات نيچن

 

 نظام مصلحت صيتشخ مجمع مقدم ، عضو يمصباح غالمرضا دکتر  اهلل تيآ

 ق رار  توج ه  م ورد  ديبا که هاست تياولو از يکي درما  و بهداشت حوزه در ازي  مورد امکا ات نيتام

                            .کند غافل گريکدي به کنک از را ها آ  دي با مسلنا ا  ا يم روابط ا يم نيا در و رديگ

 

 يرهبر خبرگان مجلس عضو، يشاهرود ينيحس محمد ديس اهلل تيآ

 کنف را س  ميبت وا   ت ا  مي  ا آورده دس ت  ب ه  را قي  توف نيا يمجاز يفضا تيظرف از استفاده با اکنو 

 نيا در ما که است شيآزما و ابتال کي زي  کرو ا نيا ديشا و ميبشنو را گريکدي سخن و برگزار را وحدت

ش تر  يب اس ت  اس الم   ظ ر  م ورد  که مواسات موضوع به طيشرا نيا در تا ميشو يم شيبا آ  آزما دورا 

 .ميکن توجه
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 خواف سنت اهل جمعه ،  اماميمطهر الرحمان بيحب يمولو

 جامع ه  يب را   ييالگو ديبا جامعه سالمت حفظ و يبهداشت يها دستورالعنل تيرعا در مسلنا ا 

 .باشند يبشر

 

 نماز اقامه ستاد مقام ،  قائميزرهان احمد ديدکتر س  يآقا

 اه  داف تحق  ق و يس  تيو يصه مي  رژ از حراس  ت يراس  تا در اس  الم جه  ا  ک  رد  يقطب   دو

                                                     شود. يم د بال ظالنا  و ستنگرا  توسط است، ياسالم جوامع هاغارت آ  نيتر مهم که مستکبرا 

 

 هيالعالم )ص( يالمصطف جامعه سي، رئيعباس يعل دکتر نيوالمسلم االسالم حجت

 جل وه  درس ت  را  ادرس ت  و  ادرس ت  را درس ت  و دار  د  ياريبس   ق درت  دش نن  يها رسا ه

 ب ه   سبت ها رسا ه و مجامع اما شود يم ليتحن مردم به ياريبس يها ر   نني در اکنو  دهندن يم

 ه ا  امت و است جها  بر رعادال هيغ  ظام کي حکومت از  شا  هانيا و کنند يم سکوت اتيجنا نيا

  دار د. وحدت جز يا چاره تيوضع نيا از ييرها يبرا ياسالم يها حکومت و

 

 زنان در دفاع مقدس مشارکت يها ارزش و آثار نشر سازمان سيزاده، رئ مجتهد ميخانم دکتر مر

 وي ژه   گاهي شود مي برده  ام شر عنوا  از آ  به که مسائلي و رويدادها به اسالم بيني جها   گاه 

 .است گرفته قرار توجه مورد خداو دي تقدير به  گاه با هنواره و است

 

 

 

 ياسالم مذاهب بيتقر يجهان مجمع مقام ، قائميموسو يموس ديس نيوالمسلم االسالم حجت

 قل م  س راغ  ب ه  رگيک د ي ش ناخت  يب را  زي  ما و است بوده ها ظن سوء تيتقو د بال به دشنن

 ب ه  و داش ته  ميمس تق  رابطه ديبا گريکدي شناخت يبرا ما که يدرحال. ميا رفته دشننا  و گا گا يب

 .ميشو کي زد گريکدي

 

  يچنارل جمعه امام ، يريقد لياسماع آخوند حاج

 توج ه  يب   دغدغ ه  ني  ا به  سبت اگر است و جها  مسلنا ا  رسالت نيتر مهم گريکدي به کنک

 .ميا کرده شادما  را دشنن ميباش
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 ياريبخت چهارمحال استان در هيفق يول ندهينكونام ، نما يعل محمد اهلل   تيآ

 کنن د  يم   غلبه مسلنا ا  ريغ بر مسلنا ا  ميساز محقق درست شکل به را ياسالم وحدت اگر  

 هن ه  ب ر  ت ا  ش ود  نه ا يا نيگزيج ا  ديبا وحدت که يدرحال است  زاع و تفرقه اسالم امروز مشکل اما

 .ميشو روزيپ دشننا 

 

 

 ه سقزير مدرسه شافعياط، مديالخ ابن محمود ماموستا

 خداو  د  چراک ه  برگردا  د،  ه ا  يبد از را ا سا  متعال خداو د که است آ  ايبال فلسفه و حکنت

 ت ا  ده د  س وق  توب ه  س نت  ب ه  را ا سا  ايبال با خواهد يم و دارد محبت مسلنا ا  به  سبت متعال

 . شود آخرت درد اک ذابع ريدرگ

 

 ه در استان هرمزگانيفق ينده وليزاده، نما يت اهلل محمد عباديآ

 يس ت در ح ال  يک  ي  ک تاکتيامروز  يوحدت امت اسالم .ر استيک ضرورت ا کار  اپذيوحدت 

 است.  يک راهبرد در امت اسالميثابت و  يکه به عنوا  استراتژ

 

 

 ب نهاد ورزشكارانيتقر يه جهانيس اتحادأت مؤسيس هي، رئيدکتر محمد عباسآقاي 

 و رف ت  تي  موقع نيا در. است الزم يمجاز شکل به البته ياجتناع يهاگروه نيب تعامل شيافزا

 داد  مش ارکت  در يمج از  يت فضايقابل از استفاده فرصت اال  و  دارد وجود هم يکيزيف يآمدها

 است. آمده وجود به ياجتناع  خبگا  از يبزرگ جنع
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 وبينارهاي کنفرانس

 ول(الربيع ا 17) ششمروز 
 خالصه شده   
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                                                                           «هاي فرهنگي، اقتصادي و سياسي غرب در مواجهه با کرونا چالش»  ينار داخليوب
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 نار: يوب يمحورها

                                                                                                                                                                                   .ييط کرو ايدر شرا ها آ  تيريسلطه و سوء مد يها و  ظام يباراستک يها ن آثار افول قدرتييتب -

                             .گريکديبا  ها آ  زاتيا  تنايده کرو ا و بيبا پد يو غرب ياسالم يمواجهه کشورها ات مستند از  حوهيروا -

ط ي  در ش را آ يدهاي  و  با دهاي  ت کاربس ت با ي  در مواجهه با کرو  ا و اهن  يغربيست کشورهايتجارب ز يها درسها و عبرت -

                                                      .ييکرو ا

                             .يدر دول غرب ها آ  ط کرو ا و  حوه مقابله بايآمده در شرا شيپ يمشکالت اقتصاد -

   .ياسالم يشورهاک   درآن يگزيجا يط کرو ا و ابتکارهايدر شرا يغرب در جوامع يفرهنگ يهاتيف فعاليتضع -

                                                                             .در جها  پساکرو ا ينيد يساالرا ه در تقابل با مردميفردگرا يبرال دموکراسيبر ل يمبتن يها  ظام يابيارز -

  .يغرب يدر کشورها يده کرو ا در تحوالت حکنرا يرات پديتأث -

اد به الکل و م واد مخ در(   ياده، گسترش فساد و اعتا  خا ويبن ي)ما ند فروپاش يغرب يموجود در کشورها يفرهنگ يها چالش  -

                                                                             .ده کرو ايدر مواجهه با پد

   .ييدر شرائط کرو ا يد جها يدر هندسه جد يدار هيو سرما يبرال دموکراسيل يافول الگو -

  .ياسالم يبر اتحاد کشورها ييرو اکا در شرائط کير افول آمريتأث -

  .پسا کرو ا طيدر شرا يدر جوامع غرب يا قالب اسالم يو فرهنگ يتر فکر حضور گسترده يسنج مکا ا -

  .يط کنو يکا در شرايالنلل در جها  با افول قدرت آمر نيب يو اقتصاد يتيامن يها چالش  -

 .پسا کرو اکا در جها  يآمر يع افول هژمو ي قش محور مقاومت در تسر -

 

 هيعلم يها حوزه ري، مدياعراف رضايعل اهلل تيآ

 دو چ را . دار  د  مطالب ه  ه ا  دول ت  از اسالم جها  يعلنا و نيد بزرگا  ژهيو به ياسالم امت هنه

 ت وا   و باش د   اتوا  و فيضع گرا يد برابر در ديبا يعيطب و يماد ريذخا با آ  هنه مسلنا  ارديليم

 م ا  و س ت ي  ياس الم  ام ت  س ته يشا نيا شود، لگدکوب او کرامت و عزت و دهد دست از را مقاومت

 .ميهست مسئول نهيزم نيا در امت شگاما يپ

 

 رانيا ياسالم يجمهور مسلح يروهاين  کل ستاد سي، رئيباقر محمد پاسدار سرلشكر 

 آ  مق دم  فرما  دها   و اس ت  يس ت يترور يا  ه ا ي  جر و يپرس ت  خرافه با مبارزه مکتب اسالم

 اه ل  ش ده  يزي  ر بر امه و هدفنند حضور هستند و ياسالم امت يبرا دلسوز و يا قالب شنندا يا د

  .شود يم احساس يزما  هر از شيب ياجتناع يها شبکه در قلم و علم
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 ياسالم مذاهب بيتقر يجهان مجمع رکلي، دبياريشهر دين دکتر حميوالمسلم االسالم حجت

 و اتياخالق نيتدو با ميبتوا  تا ميکن فعال را دوست صل  و يماسال ،يالنلل نيب يسازما  ها ديبا ما

 ب ه  ک ه  دي  پل و کار زشت افراد خطر از و ميباش جها  ندهيآ در سالمت و صل  شاهد الزم يها  امه مرام

 .ميبنا  اَما  در هستند يمل و يشخص يترورها د بال

 

 ياسالم مذاهب بيتقر يجهان مجمع يعال يشورا وعض يرازيش آزار يم بي، دکتر عبدالكر نيو المسلم االسالم حجت

 روزي  پ خ رت آ و اي  د  در ميبتوا  تا ميکن تالش گرا يد و خداو د با خود ارتباا تيتقو يبرا ديبا ما

 و ميکن فرصت به ليتبد را آمده شيپ يدهايتهد نيا و داده قرار خود سرمشق را امبرا يپ ديمن بايباش

 .ميباش داشته يهندل هم با شيپ از شيب طيشرا نيا در

 

 پاوه جمعه ، اماميماموستا مال قادر قادر
 ازي    رتيبص   ب ه  زيهرچ از شيب امروز ما يعلنا .است چشم از شد  محروم از باالتر رتيبص  بود

 بتيمص   يآگ اه  و تعقل بدو  کرد  صحبت م،يکن صحبت مسائل مورد در يآگاه و علم با ديبا دار دن

 .است

 

 باديتا احناف دارالعلوم ري، مدينيحس فاضل ميابراه ديس يمولو

 و آزم و   يب را  يگ اه  و ع ذاب  يبرا يگاه آوردنيا سا   ن يبرا را بال علت بدو  متعال خداو د

 .است خود سنت به او تيهدا يبرا يگاه

 

 جمعه کرمان امام و هيفق يول ندهي، نمايمانيسل يداديعل حسن اهلل تيآ

 ني  ا در ام ا  ردي  گ ق رار  توجه مورد ديبا که است يموضوع نيتر مهم ياله عدل ياسالم اخوت در

 .ميباش خود ينيد برادر به کنک د بال به ديبا يمرز فاصله و هر با ما و  دارد ييمعنا مرزها ا يم

 

 لنگه بندر العلماء سلطان ينيد مجتمع ري، مدينيام يخ محمد عليش

  ظ رات  تب ادل  و ها اميپ رسا د  يبرا يمجاز يفضا از يصورت به کدام هر جامعه مختلف طبقات

ن ي  د يو آرم ا  ه ا   ياس الم  وح دت  به د يرس يبرا توا  يم ا يم نيا در و کنند يم استفاده خود

 .کرد استفاده يمجاز يفضا از اسالم نيمب
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 کشور سنت اهل ينيعلوم د مدارس يزير برنامه يرشورايان، دبيلطف کاظم نيوالمسلم االسالم حجت

 شي  رو به و کند يريجلوگ يروا  و يمکتب ،ياسيس زشير از تا کند تالش توا د يم ياسالم امت

 .است عرصه نيا يراهکارها جنله از ديجد يها شيرو غيتبل که برسد ياسالم يداريب

 

 

 يبرونئ کشور در رانيا ياسالم يجمهور ري، سفيگيرا ريخانم حم

 ياس الم  يکشورها ا يم شورا کي سيتأس اسالم، جها  يرو شيپ ياجتناع يها چالش وجود با

 ردي  گ ق رار  توجه مورد ديبا که است يمطلوب راهکار اسالم جها  در ا و مصائبيبال با مقابله هدف با

 توا  د  يم   اس الم  جه ا   يبهداشت و يمذهب متخصصا  و علنا ييگردهنا قالب در شورا نيا چراکه

 در را ه ا  آ  ،ياس الم  يکش ورها  به يشنهاداتيپ و ها دستورالعنل ارائه با ات،يتجرب بر آ  تقال عالوه

                            .کند ييراهننا ينيب شيپ قابل ريغ طيشرا

 

 رازيش سنت اهل جمعه ، اماميخواجو عبدالواحد خيش

 ه در  را خ ود  پ اداش  و اجر کنند، يم يتاب يب که يافراد و هستند بال دا يم ياصل روزيپ صابرا 

 .دهند يم

 

 

 ياسالم مؤتلفه حزب يمرکز يشورا ، عضويد رضا ترقيحم يآقا

 و اس ت  ک رده  دايپ استقرار مسلنا ا  هنه يهنکار مواسات و با نهيمد در ياسالم حکومت هيپا

 ن ه يمد ب ه  مک ه  از ک ه  ينيمه اجر   بود اسالم صدر در نيمهاجر و ا صار ا يم يهنکار و تعاو  اگر

 . بود د مشکالت حل به قادر ييتنها به بود د کرده هجرت
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                                                                           «مصائب و بالياديني و معنوي در مواجهه با  يها چالشمباني و »  ينار داخليوب
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 نار:يوب يمحورها

 .يفعل طيق آ  بر شرايو تطب ياسالم ينيب در جها  ايمصائب و بال يوجود حکنتن ييتب -

 .با کرو ا ييارويرو يدر چگو گ يها و معارف اسالم آموزه -

 .يبر وحدت اسالم ديتأکدر مواجهه با کرو ا با  ياخالق اسالم يکاربرد يمبا  يبررس -

 .يمذاهب اسالم ير مطابق  ظرات فقهيگ فرا يها يناريدر زما  ب يعبادات جنع يموفق در برگزار يارائه الگوها -

 .ريگ جها  يها يناريط بيت در شراين و معنويد يها ها و چالش فرصت -

 .ط مشابهيشرا ين برايگزيجا يها شنهاد روشيح  در سال گذشته و پ ي حوه برگزار ي قد و بررس -

 يه ا  ني ي ارات،  ن از جنع ه و جناع ت، مراس م و آ    ي  ه، زيمناسک، ادع يدر برگزار يمتفاوت جوامع اسالم يسه رفتارهايمقا -

 .در دورا  کرو ا يمذهب

ارات و مراس م  ي  ه، زي  در مناس ک، ادع  يل اعنال عب اد يا تقليبا توجه به توقف  ينيد يدر مورد سبک ز دگ ينيد يها هيوصت -

 .در دورا  کرو ا يمذهب

 

 قم  هيعلم حوزه نيمدرس جامعه ، عضويجزائر يموسو يد محمدعلياهلل س تيآ

 وه ا   يس خت  ا،ي  بال   واع ا ب ر  ک ه  توا س ت  خواهند تي ها در بشو د، کدستي و کپارچهي مسلنا ا  اگر

 اس الم و  دش ننا   براب ر  در م ش د  يتس ل  ح ل،  راه ب اهلل   ع وذ  ک ه  دا ست ديبا. نديآ فائق خود مشکالت

 .بکنند خواستند يکار هر که آزاد د کنند، يم گنا  دشننا  نگو هيا .ستي  نيمسلن

 

 يمجلس خبرگان رهبر عضوسنندج و  جمعه ، امامياموستا فائق رستمم 

 ني  د و ب وده  يبش ر  جامع ه  ب ا  ارتب اا  و محبت و وحدت و يبرادر و يمهربا  و رحنت نيد اسالم

 نيب   از را مس لنا ا   نيب وحدت اساس طيتفر و افراا رايز ط،يتفر و افراا  ه است، يرو ا هيم و اعتدال

 .است قرآ  مکتب يرو ا هيم و بر د يم

 

 صدر يموس امام يقاتيقتح يفرهنگ موسسه سيرئ ، ده حورا صدريسخانم 

 ب ه  د يرس   يها راه اسالم، در مذاهب يمعنا اعتقاد داشتن ياسالم مذاهب درباره صدر  يموس ماما

 . اس  ت اس  الم  يش  گيهن ياج  را يب  را ت  الش و آ  ش  عائر ب  ه منارس  ت و آ  ابع  اد درک و  اس  الم

 مي کن   مبالغه آ  در و ميدهب را آ  يواقع بؤعد   مذهب، به که است نيا مذهب، به تعهد اساس نيهن بر

 .  کند ريمس يفدا را هدف توا د ي ن مسلنا  نيبنابرا. آ  به د يرس يها راه و ليوسا و مذاهب  ه است اسالم هدف که چرا
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 يرهبر خبرگان مجلس عضو، ياحمد مبلغ دکتر ت اهلليآ

ن مس ئله ب ه   يا رايز مي گاه کن يو فرع يک مسئله سطحيبه عنوا   يد به بهداشت عنوميما  با

 تح ت  يدر جامعه ب ه   وع   ياجتناع يها دهيل شده است و هنه پدين تبدياديک مسئله مهم و بني

و  يم که جها  به سنت ب از گر ينيب يب مين ترتيقرار گرفته ا د. و بد يمسئله بهداشت عنومر يتأث

 رود. يم ين و قواعد بهداشت عنوميها و قوا  ها و چهارچوب در مورد راه يفيباز تعر

 

 رانينده جنبش حماس در اينما، يخالد قدومدکتر  يآقا

 ح ل  راه توا ن د  ي ن   و  اتوا ن د  جام د  جس م  نيا مقابل در کارا تيخ و مستبد يها ميرژ نيا

                                                                                .هاست آ  استبداد علت، و ا د يفروپاش معرض در اکنو  ها آ  .کنند دايبا آ  پ مقابله يبرا ياساس

 

 امام جمعه مهاباد، يعبدالسالم امام ماموستا دکتر

گذش ته مجب ور بود  د در خا  ه      يه ا  در ماه يکاريل بيرا فقرا به دليکرو ا عدالت را برقرار کرد ز

نن دا  ب ه س فر و رف تن از     ش د د. ثروت  ينيز به ما ند فقرا مجبور به خا ه  شيبنا ند و ثروتنندا   

ل کرد. کرو ا ع ادل اس ت   يها را تعط گر عادت داشتند اما کرو ا هنه فرودگاهيبه فرودگاه د يفرودگاه

ا  ي  ج اد اتح اد در م  يا ين فرصت براين بهتريستند و ايواحد با يچو  هنه را مجبور کرد در سنگر

 است.يد  يها ه ملتيمسلنا  و بق يها ملت

 

 يمجلس خبرگان رهبر عضو ، ريآل کث يدريمحسن ح ت اهلليآ

 يعنيدر مشترکات است.  يذوب شد  مذاهب اسالم يند مقصود از وحدت اسالميگو يم يبرخ

م. در يخاص هر مذهب را کن ار بگ ذار   يها يژگيو و ميرا فقط به مشترکات دعوت کن يامت اسالم

 وحدت است. از ير  ادرستيو تفس ستيوحدت   ياصل يب مذاهب معنايکه تذو يصورت

 

 رانين در ايفلسط ينده جنبش جهاد اسالمينما، فيناصر ابوشردکتر  يآقا

 نيق وا   در ياجنل ه  ب ه  ه ا  آ  در اس الم   ق ش  و هس تند  س کوالر  ياس الم  يکشورها شتريب

 ام ا  .است اسالم آ  نيقوا  ياصل منبع اي کشور ياصل نيد ديگو يم که شود يم محدود شا  ياساس

                                                                               . کنند يم ميترس ياسالم  گاه اساس بر را خود اهداف  ه و دار د يم بر گام قرآ  و اسالم راه در  ه
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 استاد حوزه و دانشگاه، يد احمد موسويسدکتر  نيحجت االسالم والمسلم
م هن ا  اخ الق   يابي  را در ق رآ  ب  ه ر چ ه   يعن  يهن ا  ق رآ  اس ت،     )ص( امبري  اخالق پ

 "وَاعتَصِنوا بِحَبلِ اللَّهِ جَنيعًا وَال تَفَرَّق وا   "دهد:  ياست، اگر خداو د متعال ما را امر م )ص(امبريپ
امبر بوده و ب ه  يوه و روش پين هنا  شي( ا ديد و متفرق  شويچنگ بز  يسنا  الهيبه ر ي)هنگ
 کرد.   يعنل م آ 

 
 زنان مسلمان يه جهانياتحاد يأت امنايعضو ه، يحه نباتيصبخانم دکتر 

ت يت ا س ا  و احس اس مس ؤول   يو رشد شخص   شرفتيات پيامت واحده بدو  شک از ضرور
گ را   يو تعهد در براب ر د  يعت فرديو طب ينيو خروج از چارچوب تکبر و خود بزرگ ب ياجتناع
و تفک ر مش ترک و    و  گاه يستيهنز يرام بيم قرآ  کري  است که تعالآا گر ين مهم بياست و ا

 .امت واحده است يها ن از مؤلفهيباشد و ا يکار هدفنندا ه م

 

 هافرهنگان و ياد يس مرکز گفتگويرئ، يريتسخ يمهددکتر محمد  نيحجت االسالم و المسلم
 گذش ته  در آ چ ه  با متفاوت ساز ده و يجد يوگو گفت به يمبرم ازي  اسالم جها  در امروز ما

 داد  ق رار  تي  اولو در ياس الم ب را   جه ا   ک ه   گر ندهيآ و هدفنند ييوگو گفت م،يدار است ودهب
 يمحل   و يگروه   ،يحزب   من افع  يتن ام  ب ر  آ   يترج و ياسالم مناطق يتنام در امت مصلحت

 ب اهم  ک ه  م ا  به برسد چه کند، يم دعوت ا ياد يتنام با وگو گفت به را ما اسالم. است آ  ازمندي 
 .ميده يم ليتشک را الماس جها 

 
 يه چنارليربان مدرسه ، مدرسن گوکالنيعصام الد آخوند

 راي  ز. بگذار  د  کن ار  را اختالف ات  ک ه  ميکن يم درخواست برهه نيا در مسلنا  دا شنندا  از
 يه ا  فتن ه  وه ا   جنگ با اسالم جها  در و است زيبرا گ تأسف اريبس اسالم جها  در يجار عيوقا

 ا ي  ع ل ذا  م،ين  يب ي ن يزيچ نيچن جها  از ييجا چيه در که يحال در. ميتهس مواجه يمتعدد
 داش ته  تس ام   گريک د ي با است واجب ما بر لذا ماست دشننا  يها  قشه از يکي نيا که شود يم

 .مي ز  دامن( يمذهب)ينيد و ياسيس اختالفات به و ميباش
 

 ياسيس فعاالن و احزاب  نهاد بيتقر يجهان هياتحاد ، عضوفرديحسن غفوردکتر  يآقا
 و ا  د  جامع ه  کي   عض و  اي  د  م ردم  هن ه . است خورده گره هم بهها   اا س هنه سر وشت

 اال و مي  دار ازي    ه م  کنک به بقا يبرا و ميا  شسته قيقا کي در هنه. دار د مشترک سر وشت
 د؟ي  آ يم   ب ر  چه ياسيس احزاب دست از که ميرس يم موضوع نيا به اکنو . ما د مي خواه ز ده

 يکش ور  چيه و کرد حل يمل سط  در صرفا توا ي ن را يمال يهابحرا  که کرد دي با فراموش
 يهن اهنگ  و يهنکار مستلزم امر نيا. ديآ قيفا بيمه چالش نيا بر بتوا د ييتنها به که ستي 

                            .است يجها 
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 «ايمواجهه با مصائب و بالدر  ياسالم يها يهمكار» (3)بانوان ينار داخليوب
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 پاکستان( س)الزهرا خواهران هيعلم حوزه ري، مديخانم معصومه جعفر

 جوام ع  يب را  يفرص ت  ب ه  کرو  ا  يدهاي  تهد شد  ليتبد باعو يمجاز يفضا در يهوشنند

 ني  ا از را به ره  تي ها يمجاز يفضا سواد يارتقا با مسلنا  يعلنا و دا شنندا  تا است ياسالم

 .ببر د فرصت

 

 يسنده کشور اندونزي، استاد حوزه و نوياتيس دريخانم آ

 ن د يگويم   عل وم  ش رفت يپ بخاطر ديجد عصر درها   اا س. است يافعال ديتوح يتجل هم بالها

 نيزم   به را ا سا  غرور و کرد کوچک را ا سا  کرو ا، روسيو وجود اما.  دار د ازي  خداو د به گريد

                            .ا داخت

 

 يکشوراندونز يفرهنگ ، فعال تايقان خانم

. باش د  يم  ه ا   آ  يروزيپ موجب شهيهن مکا  هر و زما  هر درها   اا س نيب اتحاد و ا سجام

                                                       کنند. يم تالش شهيهن مسلنا ا  نيب تفرقه جاديا در اسالم دشننا  نيبنابرا

 

 هيترک کشور يفرهنگ باشبو، فعال شاهيخانم نسل

 ب ر  زي    يناريب مسئله است، يروح و يمعنو مشکالت و مسائل مدر  عصر يامدهايپ از يکي

  لي  دل نيهن   ب ه  مواج ه س اخته اس ت،    وخام ت  با را يروح و يمعنو تيوضع و شده اضافه نيا

 .  مقابله کرد يناريب رد تا بتوا  بايگ ارقر هم کنار در ديبا و ستي  يکاف يمعنو اي يماد  گاه تنها

 

 يکشور مالز ي، فعال فرهنگيدروسيع سخا خانم

   ابود  را نيفلس ط  م ردم  يز  دگ  و ها خا واده ها، خا ه فقط  ه يستيو يصه ميرژ اتيجنا امروز

 يس از  يع اد  يب را  را يعرب   يکشورها ريسا سرا  که است شده موفق نيهنچن بلکه است کرده

 . کند جلب يستيو يصه ميرژ دمدارا سر با روابط

 

 يکشور اندونز ينب، فعال فرهنگيخانم وا اوده ز

  ظ ر  مورد شرفتيپ به ميکن استفاده ني و و يتجرب علوم کنار در نيد يها آموزه از ميبتوا  اگر

 .ديرس ميخواه ياسالم جوامع در
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 خالصه شده   

 يمذاهب اسالمب يه دار وحدت وتقريبزرگداشت طال»  ينار داخليوب

 «يريتسخ يخ محمد عليت اهلل شيحضرت آ يعالم ربان
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 يب مذاهب اسالميتقر يرکل مجمع جهاني، دبياريد شهرين دکتر حميحجت االسالم والمسلم

 ير در ا واع خدمات برجس ته در مج امع جه ا    ي اپذ ين مرد  ستوه و خستگيا ي کار امهقتا  يحق

ش ا   يا يجسنا  يها يبر  اتوا  يشا  حتيا ي زهيپرا گ قلباسخ و عزم ر حقا  درخشا  است. ياسالم

 ب ود  دي  الزم و مف ي را در ه ر  قط ه   يبرک ت و پ ر  آمد و حضور مؤثر و  ير فائق ميدر چند سال اخ

از  يز فصل جداگا ه و ارزش نند يشا  در داخل کشور  يها و خدمات ا تيمسئول د.يبخش ياستنرار م

 .متعهد است فاضل و ين روحا يا يها تالش

 

 لبنان مقاومت يه علماياتحاد سي، رئخ ماهر حموديشعالمه 

و  يب ا اس تکبار غرب     يو به عنوا  امت اسالم يبيگرا و تقروحدت يها وحدت ما به عنوا  ا سا 

 يا  ام ت اس الم  ي  ج اد تفرق ه م  يرا دشننا  ما با ايمختلف روبرو است ز يهاچالشبا  يستيو يصه

اهلل  تي  دا کنن د و آ  را تح ت س لطه خ ود ق رار دهن د. ام ا آ       ي  طره پيم سدار د بر عقل مرد يسع

ن چ الش  يجاد کرد د تا با ايتوجه به مشترکات مسلنا ا  ا يبرا ييهاشا  فرصتيو امثال ا يريتسخ

                                                                                                  م.يابي جات  يم تا از بحرا  کنو ين راه را ادامه دهيد ايز بايها مقابله کنند. ما  

 

 عراق يس جماعت علمايرئخالد عبدالوهاب المال،  شيخ دکترعالمه  

در براب ر آ  را ب ا    يس تادگ يتوا ست جهاد در مقاب ل ح اکم ظ الم و ا    يرياهلل تسخ تيحضرت آ

                                              ق کند.يتلف يدم با تواضع و فروتنک شد  به توده مريو  زد يشجاعت و علم ا دوز

 

 فلسطين يعلما يشوراخ  محمد الموعد، عضو يدکتر ش      

 .ف ا ک رد  ين ه ا ين زميرا در ا يب مذاهب داشت و  قش مهنيدر تقر ييد طوالي يرياهلل تسخ تيآ

ن مذاهب در تن ام س طوح ا ج ام داد و    يب بير راه تقررا با تنام توا  خود د يا هاتالش مجاهد  يو

 .شنرد يم ن بريداد با هدف خدمت به مسئله فلسط ي چه که ا جام مآهر 

 

 ان، اسقف اعظم ارامنه تهرانيسياسقف دکترسبوه سرک

 اس الم   يدر عرص ه گفتگ و   يم دت چه ل س ال  ق ش مهن       يط يرياهلل تسخ تيد بزرگ آيفق

 ياس الم  يجنه ور  ياز  ناده ا  يکي يفا  نود. ويا يو جها  يا نطقه، ميت در سط  داخليحيو مس

ا  مختل ف  ي  در برابر اد ينا  داشت و بدو  گرفتن هر موضع منفيا يرا  بود که به ا قالب اسالميا

   عنل کرد.
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 معاصر لبنان يس موسسه فكر اسالميرئ ،د جعفر فضل اهلليحجت االسالم والمسلمين س

 ب وده، بلک ه    يا مقطع  ي  و  ياس  يا سي   يک تالش مصلحتيوحدت،  جاديا يشا  برايتالش ا

جن گ و   يو حت   يتن درو  ،جه ل  ،با هرگو  ه تعص ب  شا  يابه اسالم بود.  يو يبندياز پا ي اش

 .ز مقابله کرديکشتار  

 

 عراق يگردشگرو  وزارت فرهنگ ، معاونيدکتر جابر الجابر يآقا

رسالت اسالم را در سراس ر جه ا  گس ترش    تا  در تالش بود يريت اهلل تسخير مرحوم آيمس

دهند  يکه دوست و دشنن شهادت م يي ظر  کرد تا جاصرف يچ تالشير از هين مسيدهد و در ا

ک بود. يو اماما  و علنا دور و  زد امبرا يق حنل رسالت خدا و پين صادق، الين رادمرد اميکه ا

             

 

 لبنان يد اسالمجنبش توحيرکل يد شعبان، دبيخ بالل سعيش 

  يرياهلل تس  خ تي  آن يب   يا  م  ذاهب ب  ود و رابط  ه ب  رادر ي  د حلق  ه اتص  ال مي  ن فقي  ا

اش  توا س ت او را   ين ار ير بود که بي اپذيخستگ يزاهد و مجاهد يوجود داشت. او عالن بندهبا 

                                              ن مسلنا ا  باز دارد.يب وحدتت و تحقق اهدافش در ياز ادامه فعال

 

 لبنان ينده دار الفتويخ بالل مال، نمايش

 يابد ک ه فرم ود: اگ ر ع الن    ييتحقق م )ع(سخن امام جعفر صادق ،يريخ تسخيبا ارتحال ش 

د ب زرگ، ص احب   ين فقيپر  خواهد شد.ا يزيجاد خواهد شد که با چيا يا رد، در اسالم رخنهيبن

ب ود.   ين م ذاهب اس الم  يب بيکامل در تقر يدگاهيصاحب د و وحدت گرا بود. ياسالم يا پروژه

ف در جها  معاص ر ب ه   يا  طوايم ياز پرچندارا  اصالحات و گفتگو يهنا  گو ه که پرچندار

 رفت.   يشنار م

 
 لبنان يجماعت اسالمرکل سابق ي، دبيم مصريحاج ابراه يآقا

 يه ا  و فع اال  عرص ه   يوح دت اس الم   يه ا  ن دست ا درکارا  کنف را س يشا  از بارزتريا

 بود.  ياسالم

 

 

 عراق عالم دينيالعالق،  يد علين سيوالمسلم االسالم حجت

 م ک ه ب ا تواض ع    ي  را از دس ت داد  يبزرگوار يبيت تقريما شخصاهلل تسخيري،  آيتبا فوت 

 يتحق ق وح دت اس الم    ياز تالش ب را   يو علنش شناخته شده بود و در تنام ز دگ يو فروتن

                                              د.يدست  کش
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 لبنان جنبش امل يامور فرهنگ خ حسن عبد اهلل، مسئوليحجت االسالم والمسلمين ش

را ي    را پ ر ک رد. ز  آ ين آس ا  ي  توا  به ا يجاد کرده که  نيا ييخأل يرياهلل تسخ تيفقدا  آ

او را  يرامو  مس ائل اساس   ينرش پمست يها يريگيو پ اش وقفه  ير او و تالش بيکم  ظ يکارها

د و هن ه م ا را دور   يکش   يرا ب ر دوش م    يف مهن  يل کردن وظاينا ه تبديژه و حکيو ييبه الگو

 کرد. ين مسائل جنع ميگر و حول ايکدي

 

 

 لبنان مسلمين يتجمع علما يادار يس شورايخ حسان عبداهلل، رئيحجت االسالم والمسلمين ش

افتن از ي يت ما جهت آگاهيو باال برد  وضع شرفتيرا صرف پ خود يها ييتنام توا اايشا  

 يرا در عرصه ک ار اس الم   آ ا  يازهايو   عارف به اهل زما ش بود کرد. واقعا  يامور مسلنا ا  م

را  يريتس خ  يخ محن د عل   ياهلل ش تيآ کرد. يجاد راه حل تالش ميا يکرده بود و برا ييشناسا

 م.يدا  يم يواقع يعالن يالگو

 

 ن لبنانيادينده شبكه الميا، نمايابو زکر ييحيدکتر  ياآق

ا  يحيا  مسين مسلنا ا  بلکه در ميب در بي ه تنها پرچندار تقر يريتسخ يخ محند عليش

 يشه اسالمي دافقاهت و   يت و الگويه ا سا يت را مجسم کرده بود. فقين بشريب بيز بودن تقري 

 و وحدت بود.

 

 نان لبنايعيش يس مجلس اعاليب رئيناب، يالخط يخ عليحجت االسالم والمسلمين ش

  يت  يو ق درت حرک ت و خالق   ي، فرهنگ  يعلن   يه ا  يدما  با توجه ب ه توا نن د  يعالمه فق

ن ب ه واس طه   يداش ت و هنچن    يو اس الم  يعرب   ياش ب ا کش ورها   ق روابط گستردهياز طر که

گس ترده   يتالش ار داشت،يتفش در اخين مدت از عنر شريکه در ا يها و مراکز فرهنگ کنفرا س

 ا جام داد. بيتقر ژه در عرصهيو و

 

 لبنان يانهامجموعه رسنماينده  ن،يوسف نور الدي يآقا

ن و م ورد  ي  د يو علن ا  يشنندا  و فرد مورد اعتناد رهبريچراغ راه ا د آيت اهلل تسخيري

 ف کرد.ير هنه مسلنا ا  توصياحترام و تقد
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 فرانسميزگردهاي کن
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 «مقابله با آن يها يو راهكار يستيونيم صهيروابط با رژ يساز يتبعات عاد»زگرد يم
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 يب مذاهب اسالميتقر ير کل مجمع جهانيدب، يارين دکتر شهريحجت االسالم والمسلم

م ي  عدم تقابل با رژ ،يژگين وياست، دوم با استکبار عدم تقابل ييکاياسالم آمر يژگين وياول

ن د  يکرد  د ک ه بگو   دي  تول ياسالم. است يي   خشو ت گرايترو ،يژگين ويو سوم يتسيو يصه

را  ير ذل ک اس ت و  اس الم هراس     ي  د   و در قفس س وزا د  و غ يسر بر ،ن خشو تيد ،اسالم

 قرار داد د. ي  کرد د و آ  را مقابل اسالم اصليخودشا  ترو

 

 نيفلسط حماس يل رضوان، از رهبران جنبش اسالميدکتر اسماع يآقا

م ي  رژ يگرد تالش کنند تا به سلطهيمحور مقاومت باها  آ و در رأس  يو اسالم يعرب يهاامت

روز ي  پ يمختلف   يه ا دا يدر م ا  دهندن چرا که محور مقاومتيکا در جها  پايو آمر يستيو يصه

ت ي  ه تثبک ا در منطق   يآمر ي ظ ام  يهاگاهيو پا يستيو يم صهيه رژيرا عل يشد و معادله بازدار دگ

                            کرد. 

 

 رانين در ايفلسط ينده جنبش جهاد اسالميف، نمايدکتر ناصر ابو شر يآقا

  دا  د  يم   کف ر  و ح رام  را يس از  يع اد  ک ه  داد ارائه ياسالم يطرح را يا ياسالم ا قالب

 و يس ت يو يصه يه ا پروژه با هرگز ليدل نيهن به و است يواقع ياسيس اسالم بر يمبتن که چرا

چراک ه   .ش د د  ب ا آ  هن راه   اس ت  مس لنا   اسنش ا   فق ط  که هيبق اما شودي ن هنراه يغرب

 هستند. يکتاتوريد يهاميتنامشا  رژ

 

 انهيوران، کارشناس ارشد مسائل خاورمين رويدکتر حس يآقا

گ اه  ا  د، ج زء اردو   را برق رار ک رده   رابطه خودش ا   يستيو يم صهيکه با رژ ييتنام کشورها

نه ا را ب ا   ياز ا يدر منطق ه دارد، بخش    ين ا  يپنکه هميرغم ايکا عليکا بوده و هستند و آمريآمر

ز در مقاب ل  ي  تن لذا محور مقاومت  س  کرده ايرا  بسيا ياسالم يه جنهوريعل يديف جديتعر

 ستد.يبا يستيو يم صهيک راهکار مشابه دست بز د و مقابل رژيد به يبا

  

 نيجنبش حماس فلسط ياسيمدان، از رهبران سدکتر اسامه ح يآقا

  يه ا س ت بلک ه ب ه ح وزه    ياس ت   يفق ط مرب وا ب ه ح وزه س     يس از يمقابله با رو د عاد

 يس از  يز مرتبط است. ع اد يکنند   يکه علنا از آ  دفاع م ياجامعه يربنايفکر و فرهنگ و ز

ق و يف حق ا ي  تحر يد امت م ا در راس تا  يشستشو داد  ذهن  سل جد ياست برا يامروز تالش

ه ي  است و مقاوم ت عل  يعيطب ينيرژ قدسم اشغالگر يند رژيتا بگو  شا  داد  امور ير واقعيغ

ن فرهن گ و دف اع از آ  و   ي  محافظ ت از ا ن سم استيترور ،دفاع از حقوق و اعتقادات امت   وآ

 . است مهم يتيما اولو د امتيا   سل جدين فرهنگ در ميم ايتحک
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 نيفلسط يجنبش جهاد اسالم ياسيعزام، عضو دفتر س خ نافذيدکتر ش يآقا

شده و  که مسلنا ا  متحد ابدييمها دست يروزيها و پتيبه موفق يامت بزرگ تنها زما  نيا

 ش نار  ي، استعنارگرا  و ظالنا  با يصف واحد در برابر دشننا  و جنگ افروزا ، شورش کيدر 

 .کنندخود دفاع  هني، اعتقاد و مفشراز عزت،  تاا د امت برخاسته ني. استنديبا

 

 

 نيت از انتفاضه فلسطيحما ين الملليرکل کنفرانس بيفر، معاون دبين سلطانيدکتر محمد حس يآقا

س تن منطق ه   ي  يدين و اصوال  شامات مسئله جديبود  فلسط يشيو سوق الج يبحو راهبرد

و  ياس  يس ،ين  يع د د از بؤامبرا  اول والعزم اس ت ک ه ه م     ي  النقدس محل تولد پتين و بيفلسط

 .ار مهم استيمنطقه بس يشيعد سوق الجو هم از بؤ ياجتناع

 

 انهيمقدم، کارشناس ارشد مسائل خاورم ين کنعانيدکتر حس  يآقا

 بر رو  د  يريثأروابط است و  ت يسازيو  ه عاد يآشکارساز ،ميهست آ  که امروز شاهد يزيچ

د و ن  يف  ناين هستند ک ه جبه ه مقاوم ت را تض ع    يا ها د بالنيگذاردن هنه ايجبهه مقاومت  ن

س تند،  يبا ا  د  ک رده  يستادگيرا مطرح کرده و در مقابل استکبار ا يکه ا قالب اسالم ييآ ها يجلو

  ابود و از ص فحه روزگ ار     يس ت يو يم صهيرژم، يکرکه بر اساس وعده قرآ  م بودياما شاهد خواه

                                                                           محو خواهد شد.

 

 ينيب و شاعر فلسطيدکترعماد ابو نعمه، اد يآقا

و  نيو از فلسط ميمتحد شو ياله ريچتر جهاد و جنگ در مس کي ريماست که ز هنهبر عهده 

ت ا   اي  ، از ش نال ب ه جن وب و از در   الرشراش از رف  تا ام يخيقلنرو تار نيدر ا ا ينيحقوق فلسط

 ديرا دوست دار ني. اگر فلسطميشويخود خارج  ن نياز زم ياذره يو حت نچيا کيرودخا ه. ما از 

 . دي  بپردازخود به آ ريصدا و تصوبا و در کل جها   دياز آ  دفاع کن
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 «ت جهان اسالميدر وحدت و امن يمانيد سپهبد حاج قاسم سلينقش سردار شه»زگرد  يم
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 يب مذاهب اسالميتقر يرکل مجمع جهاني، دبياريدشهرين دکتر حميلمحجت االسالم والمس

ش ا   يرد. اي  ز ق رار بگ ي  ک ه پش ت م   يريبود   ه م د   ير جهاديمد ينا يحاج قاسم سل

اس تکبار   ينکه جل و يا ير به وحدت جها  اسالم داشت و معتقد بود براي اپذ وصف ياعتقاد

، ک رد و  يعه و س ن ين ش  يرصدد بود ب  م و هنواره ديد وحدت داشته باشيم بايستيبا يجها 

 يش را در من اطق يه ا  تي  ن ه فعال ين زميج اد کن د و در هن    يعرب، عجم و عرب و... اتحاد ا

اهل سنت منطقه  سبت ب ه ح اج قاس م اعتق اد      م.ين شاهد بوديهنچو  کردستا  و فلسط

 کرد د. يحرکت م شا يا يت جهاديريداشته و براساس مد

 

 عراق يس جماعت علماي، رئخ خالد الماليدکتر شعالمه 

اس الم، ح اج اب و     يامت، ش هدا  ي، شهدايروزيم از فرما دها  پيکن ياديدر حضور شنا 

 ن فرز  دا ، ي  نها، هن ه ا يامرزدن هنه ايشا  بيکه خدا ينا يالنهندس و حاج قاسم سل يمهد

شا  ثابت يره ايد در راه و سيم. بايسته است ما ا جام دهيآ چه که شا تان امت شد د يم ايتقد

 و خدا هنه را رحنت کند.   ميقدم باش

 

 

 نو هندوستان يب دهليدانشگاه و خط ،  استادينيد صادق حسين سيحجت االسالم والمسلم

 ب ود. ب اور    ييايک منطقه جغرافيا يا جها  اسالم يع يفقط متعلق به تش ينا يد سليشه

 هنچو  (ي)مد ظله الع ال يمعظم رهبرمقام  يت بود و برايمتعلق به ا سا  ينا يد سليدارم که شه

رفت. ح اج قاس م ام ام خ ود را      يبه شنار م)ع(  نيامام حس يبرا)ع(  ابوالفضل العباس حضرت

 شد.   يشا  فرامرزين شهادت ايبخاطر هن شناخت و  سبت به او ادب و احترام داشت. يم

 

 س داراالفتاء عراقياهل سنت و رئ ي، مفتيدعيصم يخ مهديعالمه دکتر ش

، يک، تق وا، هنک ار  ي  در اعن ال    يق هنک ار ي  ک ه از طر  "ياسالم يهنبستگ"تنها با 

ا  بن دگا  خداو  د   ي  امور و مس ائل م  .قابل تحقق است ي، دعوت به حق و صبوريهندرد

د و دش ننا  از آ   يگردد و به اتحاد خواهند رس ي  ها محقق مآشود و منافع  يم ياتيعنل

 ها هراسا  خواهند شد.  
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 يشمندان دانشگاهيب نهاد انديتقر يه جهانيس اتحادي،  رئيزاهد يحمد مهددکتر م

 يفرق يو سن عهياو ش يداد. برا يم ياديت زيز به اسالم  اب اهنيحاج قاسم   يبي ظام تقر

شد ک ه ح اج قاس م ب ه      يبودن باورشا   ن يکه کردستا  عراق در محاصره جد ي داشت. زما 

ز از اه ل  ي  حضور و لرزه در دل داعش ا داخت. در جنگ غزه     منطقهآشا  در ي جا برود، اآ

شتر يحاج قاسم مهم  بود بلکه مجاهدت مهم بود و ب يبرا يعه و سنيکرد. ش يت ميسنت حنا

ک مجاه د، ع ارف،   ي  کرده بود. ح اج قاس م    يخود را وقف گسترش اسالم  اب محند يز دگ

                                                                                                       بود. يمدار فرهنگ تيمدار و والنيمدار، د استيس

 

                                            ها استان يعال يشهر تهران و شورا ياسالم يس سابق شورايچمران، رئ يدکتر مهد

ن اتح اد  يشا  ب ا هن   يسته حاج قاسم بود. ااز اهداف برج يکين ياتحاد مسلن يتالش برا

ت يشخص   با  ييها ن توا ست مالقاتيآفر وحدت يپلناسيستاد و با ديکه در مقابل داعش ا بود

 ،قي  ن طري  دحسن  صراهلل و... داشته باشد ت ا از ا ين، بشار اسد، سيپوتبرجسته هنچو   يها

 ستند.يگر بايکدينار منطقه در ک يها را شجاعا ه رقم بز د و ملت ياسيس يپلناسيد

 

 ياسيب نهاد احزاب و فعاالن سيتقر  يه جهانيئت موسس اتحاديان، عضو هياحمد دستمالچ دکتر

داد و طرح ب زرگ   ا يپارا  يستيو يم صهيرژ يري اپذ شکست يتئور ينا يد سليسردار شه

  يالت اس  الميو تش  ک يگر ب  ود را خنث  يک  ديه ي  ک مس  لنا ا  علي  س  ت ک  ه تحريو يصه

 ،مکت ب ام ام   يد. وقت  ي  نن ا صاراهلل پشت طاغوت زما  را به خ اک مال يکرد. در  يا داز هرا را

ج ا   ز جاب ه ي  تحوالت منطق ه را    يتوا ند حت يم ها آ ت کند، يرا ترب يو متق شاگردا  مخلی

                            کنند.

 

 رسانهب نهاد فعاالن يتقر يه جهانيس اتحاديد رضا مقدم فر، رئيدکتر حم

ن يب   يحاص ل دع وا   ير داد. او جبهه بييمسلنا ا  را تغ ييارويحاج قاسم اتحاد و جبهه رو

 ل کرد.يرا که استکبار بوجود آورده بود، به جبهه واحد تبد يعه و سنيش
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                                                                                         هاي علمي پيرامون وحدت اسالمي نشست
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 «نقش رسانه و فضاي مجازي»نشست علمي 
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 س البرز دانشگاه تهرانيس پرديونس نوربخش، رئيدکتر  يآقا

را از دست داده و هن ه   خود يف شده و معنايها ضع تيسلطه حاکن يمجاز يبا ظهور فضا

ن اس تفاده را  يشتريازدحام ارتباطات، ب ين کثرت و فشردگين هستند که بتوا ند از ايبه د بال ا

 ي ي درحال حرکت است م ا ب ه د ب ال واگرا    ييگرا که به سنت هم ين جها يداشته باشند در ا

 ن اشتباه است. يم و ايهست

 

 ش دانشگاه تهران يس کيس پرديار و رئي، دانشيدآباديدکتر محمدرضا سع يآقا

ک ه   ياخت گفتنا  وحدت است. هنگ ام س ياز براير  گرش دو اصل مورد  ييو تغ ياسازيرو

 يم و  گاه ما به سويستي  يو ظاهر ينکه معتقد به کار شکليا يعنيم يکن ياز ضرورت صحبت م

ن ي  ش ود، عل ت ا   ياب مي بخش در جها  امروز محدود و کم است. منابع وحدت ياتيعنل يکارها

 در کشورهاست. يرحداکث يين سودگرايدر جها  و هنچن مضنن ييها و فردگرا موضوع رقابت

 

 س البرز دانشگاه تهراني، قائم مقام پردين کالنتريدکتر عبدالحس يآقا 

و  يخ ارج  يه ا  بزرگ توسط شرکت يها و پلتفرم يمجاز يت فضايريد، مدين تهديتر ياصل

است.  يمجاز يشد  اسالم در عصر فضا ين فرصت، فرامرزيتر يها است و اصل ييکايشتر آمريب

گ ر  يگر را از ديا  ديا  مذاهب و اديارتباا م يو حت ي   خبگا  جوامع اسالمايامکا  ارتباا م

 است. يمجاز يفضا يها فرصت

 

 ار مدعو دانشگاه تهران  ي، استاديدکتر احسان شاه قاسم يآقا 

در جامعه امروز در  يوحدت بخش ياست که برا يساز مدلساز و جامعهبخش يهارسا ه

 نم. کيه ميجها  اسالم بشدت توص
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 «تعامل دانشگاهي و ارتقاي نظام حمايت حقوقي و وکالتي در جهان اسالم»نشست علمي 
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 ، حقوق دان دانشگاه تهرانيخوئ يد طه مرقاتين دکتر سيحجت االسالم و المسلم 

 اکن و  . عن ل  وحدت در بلکه کالم، مقام وحدت در  ه است، وحدت مشکالت از رفت برو  راه تنها

 دي   با چ را  کند؟ کنک او د بهيبا کشور کدام ديآيم شيپ ياسالم يکشور يبرا ياقتصاد که مشکالت

 اق دام  ازمن د ي  ه ا  نيا م؟ هنهيباش داشته مشترک پول دي با چرا م؟يباش داشته ياسالم مشترک با ک

 و دهن د  گر ق رار يک د ي ب ه  کن ک  ريمس در را خود شهيا د اسالم جها  دا شنندا  و بزرگا  اگر .است

 .شود يم حل مشکالت قطعا باشند، داشته يفکر تبادل

 

 

 جهان اسالم يدانشگاه ها يرکل شبكه مجازيبرزگر، دب ينجف ميکر دکتر يآقا

 را آ  زي    را ي  ا ياس الم  يجنه ور  ک ه  است اسالم جها  مهم يها ياستراتژ از وحدت ياستراتژ

 يجه ا   مجن ع  سيتأس   مس أله  نيا در زي   رايا ياسالم يجنهور يها استيس از يکي. کند يم د بال

 د،ياس ات  ب ا  توا  د  يم   ياس الم  م ذاهب  بي  تقر يجها  مجنع. ديآ يم شنار به ياسالم مذاهب بيتقر

 ک ه  چ را . م رتبط باش د   يالنلل   نيب   يه ا س ازما   با توا د يم. کند برقرار ارتباا  خبگا  و ا يدا شجو

                            .دارد يحقوق بارها  آ سازم مصوبات

 

 زاده، حقوق دان و استاد دانشگاه تهران نيام الهام دکتر خانم

م ک ه  ين النل ل هس ت  يت حق وق ب   ي  ازمن د تقو ي  ين النلل  يب يک جامعه حقوقيد  به يرس يبرا

بر  د و  ي ن  ه ا   آ  از يمس لنا  س هن   يشود و کشورها يم يطراح يغرب يمتأسفا ه  توسط کشورها

با  يستي، اقتصاد، حقوق خا واده و .. .باين ا رژين شود. هنچنيگزيجا يستيبا يمن النلل اساليحقوق ب

                            ن شو د.يتدو ي گاه اسالم

 

 ن، حقوق دان و استاد دانشگاه تهرانيپرو رالهيخ دکتر يآقا

 يورهاکش   ب ا  يعنل   تع امالت  د ب ال  به ياسالم يجنهور لذا هستند، امت کي ياسالم يکشورها

  اس ت  وح دت   ب ود  ياساس   مشکل يول است مواجه يمختلف يها چالش با اسالم جها . است ياسالم

 .کنند يم استفاده از آ  سوء دشننا  که
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 «همكاري کشورهاي اسالمي در تقويت و توسعه حكمراني تعالي گرا »نشست علمي 
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 عزت، استاد دانشگاه تهران پور اصغر يعل دکتر يآقا

 ديبا که است يمهن اصل جامعه از يزدودگ اضطرار و مستقل مشارکت گرا، يتعال يحکنرا  يتجل يبرا

 در اس تن  مه م  اريبس   يتص نع  يهامشارکت از گذر و يجد مشارکت تيظرف جاديا. رديگ قرار توجه مورد

 فمختل   يه ا  ص حنه  در يواقع   حض ور  ديبا مردم ،يجد مشارکت يتجل يبرا گرا،يتعال يحکنرا  ستميس

 .باشند داشته ياقتصاد و ياجتناع ،ياسيس

 

 ستان و بلوچستاني، استاد دانشگاه سيعقوبيدکتر نور محمد  يآقا

  يه ا تيظرف  يي، بر ضرورت شناساياسالم يکشورها يت هايظرف ييخواهم بر ضرورت شناسا يمن م

 س اختار ق درت، توس عه    ه ا در  تي  ،  مش ارکت داد  اقل يواکنش يز از  راهبردهاي، پرهياجتناع يهاشبکه

ع و گس ترده،  يفک ر وس    يه ا جاد اتاقيد  هنه، ايشن يبرا يو قا و  يجاد سازو کار رسني قد، ا يهايکرس

 کنم.   ديتأک

 

 ، استاد دانشگاه تهرانيويگ يليدکتر محمدرضا اسماع يآقا

عتب ار، ابه ام،   شو د. کارکرد آ  شامل ا يحجم، تنوع و سرعت شناخته م يکال  داده با سه شاخصه اصل

ار استفاده ش ود. ک ارکرد   يتوا د بسيع اطالعات ميبود  است. کال  داده در تجن يداوطلبا ه بود  و خصوص

ن عوام ل  ي  د.  اي  آيبدست م ياجتناع يهاق شبکهيتال است. که از طريجيد يمهم کال  داده ا سا  دوست

 داشته باشد. يا يکنک شا يگذاريتوا د در خط مش يم

 

  مديريت يدکتر يم، دانشجويوان حكرض يآقا

  مس  لنا ا  هن  ه و اس  ت يض  رور و مه  م ه  اارزش تحق  ق يب  را ياس  تراتژ و ا   داز چش  م ميترس  

  گذش تگا   بد و خوب ناتيتصن که طور هنا  ،دا  لمسئو ياسالم يکشورها گريد و خود کشور قبال در

                                                    . بود خواهد رگذاريتاث ندگا يآ روز و حال بر ما ناتيتصن که ميکن فراموش دي با داشتنر يتأث ما بر

 

  يدکتر ي، دانشجويد حسن رضا نقويس يآقا

 وح دت  ب ه  رس ا د   بيآس   خص وص  در را اسالم دشننا  ،ياسالم وحدت کنفرا س ساال ه يرگزارب

 از ياريبس  نود  شرکت از و رسديم گوش به ايد  سراسر در وحدت اديفر امروز و  نوده يمنزو ياسالم

 يروزي  و رم ز پ  دي  کل ياسالم وحدت که شود يم مشخی وحدت کنفرا س در  ام صاحب يهاتيشخص

                                                    .باشد مي
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  يدکتر ي، دانشجويه حساميخانم سم

 تن ام  وح دت  ب ر  يامقدم ه  و ما  د   خواه د   ج ا  کي در گرددن تيتقو گرفته شکل ياسالم وحدت اگر

 مس لنا ا   ما وحدت م،يباش داشته وحدت گريکدي کنار در ديبا که آموخت ما به کرو ا. شد خواهدها   اا س

 هنه و گرفته فرا را ايد  وحدت هيسا گذاشتن  خواهد بي ص يب را يرهگذر چيه که بود خواهد يباغ ما ند

                                                                                                                      . خواهند  نود تجربه را ياله زيآم مسألت يز دگ گريکدي کنار در دتوح چارچوب در ها ا سا 

 

 

 يدکتر ي، دانشجويزيد عزيحم يآقا

 نيا کنم ويم ديتأک ياسالم النلل نيب و ياسيس ،يقاتيتحق ابعاد در ياسالم امت فيتعر باز ضرورت بر

 يب را  دي  با ياس الم  امت دلسوزا  و  خبگا  دهد،يم قرار ثبات و توسعه ريمس در را ما و بوده کارساز مهم

 راه تنه ا . ن د ي نا ارائ ه  منسجم يساختار در را خود يها بر امه و ها طرح مشترک تالش و کار هيروح جاديا

  ز ن د،  چن گ  ياله   س نا  ير ب ه  مسلنا ا  که يزما  تا استن ياله سنا ير به زد  نگچ نيمسلن  جات

 .افتي توا  ي ن اسالم جها  توسعه يبرا يراه
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 «ايجاد ظرفيت تعاون جوامع اسالمي در مديريت بحران هاي بين المللي »نشست علمي 
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 يب مذاهب اسالميتقر يرکل مجمع جهانيدب،  ياريد شهرين دکتر حميحجت االسالم و المسلم 

 ياس الم  يکشورها ا يمشترک م يستاد فرما ده جاديمسلنا ا ، ا شتريب يهنکار يما برا شنهاديپ

 .کنند تيريمد يجها  اسالم است تا بتوا ند منابع جها  اسالم را به درست يهابحرا  تيريمد يبرا

 

 اصغر پور عزت، استاد دانشگاه تهران يدکتر عل يآقا

م دت   يش ود ول   يم ين بحرا  سپريد که ايم رسيجه خواهين  تيست، به ايش عبو  نيهدف آفر

م قطع ا شکس ت   يري    را بک ار  گ آت ي  زا  برخورد خردمندا ه ما ارتباا دارد. اگ ر ظرف يزما  آ  به م

 شتر خواهد شد.  يب يآورن موجب تابيم اياست و اگر خردمندا ه برخورد کن يقطع

 

 ستاد دانشگاه تهرانپور، ا ين قليدکتر آر يآقا

ب ر   نشينک ه  ظ ام آف ر   يم. ب اور ب ه ا  يت کنيو هدا يد راهبريام يبسو يستيرا با يه اجتناعيسرما

 ز ي  ن بح را    ي   خواه د ش د و ا   يفروپاش يعيک بحرا  طبياست و قطعا در برابر  يحکنت اله يمبنا

 ا  شاء اهلل حل خواهد شد. 

 

 ه تهران، استاد دانشگايميد محمد مقيدکتر س يآقا

هس تند و   س م يترور ژهيو هو ب يو فرهنگ يو  ظام ياجتناع ،ياسيس يملل مسلنا  دچار بحرا  ها

 دي  بابپردازد. در مرحله اول  ها  ابحر نيوجود  دارد که بتوا د به مقابله ا ياکپارچهيمتأسفا ه سازو کار 

 ها آ  بخاطر بحرا  اعتناد به ياسالم يکشورها يهابه دولت يديبکنند. متأسفا ه ام يريشگياز بروز پ

 رو ب ه فک    ه ا هس تند  حکومت نيهن ها آ بحر يو خاستگاه برخء مواقع منشا يوجود  دارد. بلکه برخ

                                                                                                                                                                      . ستي  ها آ  به اسم برد  از ازيو   ستنديمسلنا ا  کشور خود  

 

 دانشگاه تهران مجتبي اميري، استاددکتر  يآقا

ا طب اق ب ا عوام ل     ييع دم توا  ا   ،ياز عدم ا سجام درو    ي اش ينيچن نيا يهابحرا  و بحرا  نيا

 يس ت ياس ت. م ا با   يط  يمح يه ا دهي  منطقه در مهار پد فوق فعال در  قش يفايدر ا ي اتوا  ،يطيمح

 .  ميداشته باش يشتريب ديتأکو  ميبرگرد تيبه عقال  شتريب
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 ار دانشگاه تهرانيذوالفقارزاده، دانش يدکتر محمد مهد يآقا

و  يبح را  اص ل   يب را  يس ت يکج ا هس تند و با   ها جاد بحرا يم که منبع ايتوجه داشته باش يستيبا

ن ده  يش ناخت آ  يت برايبشود. سه ظرف يسازتير و دار با آ  هست، ظرفي  اسالم درگکه جها ياساس

                                                    ر. يات تکرارپذيو شناخت آ يخداو د يهاپروردگار، شناخت سنت يهاشناخت وعده :وجود دارد

 

 

 انشگاه امام صادق )ع(با د ينژاد، همكار علم يد مطهريد مجيس دکتر يآقا

از  ي اش  ک ه  ش د   ميمواج ه خ واه   يدي  جد يدهي، با پدآ فروکش کرد  بحرا  و عوارض  زپس ا

  يعلن   و يم  ذهب ،ياجتن  اع ،يک  ه در ح  وزه فرهنگ   اس  ت ييه  ايختگيم  ردم و گس   يه  اي   اامن

 مينو  به فکر باشاز هم اک يستيوجود خواهد آمد و با به استندارا يو اعتناد به  خبگا  و اعتناد به س

                            .ميداشته باش يابر امه ها آ  يتوا  برايکه چگو ه م
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 هيئت علمي کنفرانس
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 مقاالت فراخوان

 ا و مصائب:يدر مواجهه با بال يو معنو ينيد يها و چالش يمبان

 .يق آ  بر شرائط فعليو تطب ياسالم ينيب در جها  ايب و باليمصا يوجود حکنتن ييتب -

 .با کرو ا ييارويرو يدر چگو گ يها و معارف اسالم آموزه -

 .يبر وحدت اسالم ديتأکدر مواجهه با کرو ا با  ياخالق اسالم يکاربرد يمبا  يبررس -

 .يمذاهب اسالم ير مطابق  ظرات فقهيگ فرا يها يناريدر زما  ب يعبادات جنع يموفق در برگزار يارائه الگوها -

 .ريگ جها  يها يناريط بيت در شراين و معنويد يها ا و چالشه فرصت -

 .شرائط مشابه ين برايگزيجا يها شنهاد روشيح  در سال گذشته و پ ي حوه برگزار ي قد و بررس -

در  يمذهب يها نييارات،  ناز جنعه و جناعت، مراسم و آيه، زيمناسک، ادع يدر برگزار يمتفاوت جوامع اسالم يسه رفتارهايمقا -

 .ورا  کرو اد

 يارات و مراسم م ذهب يه، زيدر مناسک، ادع يل اعنال عباديا تقليبا توجه به توقف  ينيد يدر مورد سبک ز دگ ينيد يها هيتوص -

 .در دورا  کرو ا 

 

 ا و مصائب:يجهان اسالم در مواجهه با بال يراهبرد يها تيظرف

                                                    .جها  اسالم در مواجهه با کرو ا يو علن ي، اقتصادياسيس  يکارها ها و راه تياز ظرف يريگ بهره -

مسلنا   يا  کشورهايمشترک م يها يمؤمنا ه و توسع  هنکار يها ت مواسات، کنکي، تقويدر راهبَر ياسالم يها  قش سازما  -

                                                    .مقابله با کرو ا يبرا

 .ييط کرو ايملل مسلنا  در شرا يشِ رويپ يدهايها و تهد در قِبال فرصت ياسالم يکشورها ييو واگرا ييهنگرا -

 .مواجهه با کرو ا يجها  اسالم برا يراهبرد يها تيمشترک در توسعه ظرف يعلن يها يگاه هنکارين جاييتب -

                            .گريکديبا ها  آ  زاتيا  تنايدة کرو ا و بيپد با يو غرب ياسالم يات مستند از  حوة مواجه  کشورهايروا -

 

 ا و مصائب:ينقش دانشمندان و نخبگان مسلمان در مواجهه با بال

ش يو اقناع مسلنا ا  به در پ   يعنوم يش سط  آگاهيو افزا يمعنو يها  تينِ ظرفييگاه علنا و  خبگا  مسلنا  در تبيت جاياهن -

 .ييط کرو ايمناسب در شرا ياگرفتن رفتاره

در  ين  يبه مناس ک د ها  آ  يبنديت پايت مسلنا ا  و تقويبه شبهات، هدا يده در پاسخ ين  قش علنا و  خبگا  عالم اسالمييتب -

                            .ييو پسا کرو ا ييط کرو ايشرا

ط يش آم ده در ش را  يپ   يها از فرصت يريگ ها و بهره الشجهت مقابله با چ يمجاز يعلنا و  خبگا  مسلنا  در فضا ينيآفر  قش -

 .ييکرو ا
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ط يآ  در ش را  يدهاي  دها و  باي  ت کاربس ت با يا و اهنيب و باليسته مسلنا ا  در مواجهه با  مصايتجارب ز يها ها و عبرت درس -

 .ييکرو ا

 .ريگ جها  يها يناريدر شرائط ب يوحدت اسالم يرو در جها  اسالم برا شيپ يها ن فرصتييتب -

 .استقبال مردم يو بررس ييد موعظه و خطابه در شرائط کرو ايجد يبا روشها ينيد يعلنا يسنت يسه رفتارهايمقا -

 

 ا و مصائب:يبه بال يج فرهنگ تعاون در هنگام ابتاليو ترو يبخش يها در آگاه نقش رسانه

 .ييط کرو ايدر شرا يجوامع اسالم يازهاي  فرهنگ تعاو  و برآورد  يدر توسعه و ترو ياسالم يها رسا ه يسنج تيظرف -

 .کرو ا يدميل مرتبط با  اپيبازتاب مسا يچگو گدر  يغرب يها با رسا ه ياسالم يهارسا ه يآوردسبک هم نييتبو  يرفتارشناس -

در  ياري  هن فرهن گ   يو ت رو  يا رس ا ه و س واد   يروا  ،يمعنو ،يسالمت جسنا  سط  سوادِ يدر ارتقا ياسالم يها قش رسا ه -

 .ييط کرو ايشرا

 يمتناس ب ب ا افک ار عن وم    « ين  يگفتن ا  د »جاد يدر جهت ا يبه اخالق اسالم يمجاز يها و فضا رسا ه يبنديت پاين اهنييتب -

 .ييط کرو ايجوامع مسلنا  در شرا

                                                    .با آ  يا له رسا هو  حوه مقاب ياسالم يها نيدر سرزم يريجاد اختالف و درگيا ي فوذ دشننا  اسالم در شرائط کرو ا برا يها راه -

 

 :يجوامع اسالم يدر عصر کرونا برا يمجاز يفضا يها دها و فرصتيتهد

   .يت آموزشيريو مد يريادگيدر مقاطع مختلف در آموزش و  ياثرات آموزش مجاز -

   .يزمجا يدر عصر فضا يده کرو ا در تحوالت حکنرا يرات پديتأث -

 .ييط کرو ايدر شرا يمجاز يدر عصر فضا يا  جوامع اسالميتحول در روابط و تعامالت م -

   .ييط کرو ايدر شرا«  يتفر»ا ي« کار»به محل « خا ه»ل يتحول و تبد يفرصتها و چالشها -

                            .يمجاز يفضا يها تيبا استفاده از ظرف يدر دول اسالمها  آ  آمده در شرائط کرو ا و  حوه مقابله با شيپ يمشکالت اقتصاد -

 .ياسالم يآ  در کشورها ينيگزيجا يدر شرائط کرو ا و ابتکارها يجوامع اسالم يفرهنگ يها تيف فعاليتضع -

و  يياس ت و ... در ش رائط کرو  ا   ي، ورزش، اقتصاد، اجتن اع، س يارت، آموزش، گردشگريف ارتباطات جها  اسالم در حوزه زيتضع -

 .نيگزيجا يمجاز يفضا يها تيفعال ياثربخش يبايارز

 ينيگزيج ا  يب را  يمج از  يب ر جوام ع اس الم در اس تفاده از فض ا      يکن و   يه ا  تي  موقع يشناخت و جامعه يرات روا شناختيتأث -

 .ن و  حوه مواجهه با آ يشيروزمره و مستنر پ يها تيفعال

 .در عصر کرو ا يو اخوت اسالم يرتباطات دوستجاد ايصله رحم و ا يبرا يمجاز ياستفاده از ابزارها يابيارز -
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 در جهان اسالم: يو فرهنگ ي، اجتماعياسيد سيجد يوهايجهان پساکرونا و سنار

 .ييمسلنا  در دورا  پسا کرو ا يجها  و کشورها يو فرهنگ ي، اجتناعياسيس يا داز ساختارها چشم -

 .ييها در دورا  پساکرو ا يغرب« يزيست اسالم»و « يهراس اسالم»دة ي قش مبتکرا   جها  اسالم در مقابله با پد -

 .ييدر دورا  پساکرو ا ييگرا و اخالق ي، خداباورييگرا و توسعه اسالم يمؤمنا ه در جوامع غرب ين سبک ز دگييتب -

ر جها  د يتاليجيو د يبريسا يطرة فضايو س ير فرهنگ مراودات، تعامالت اجتناعييتغ يعلنا و  خبگا  مسلنا  برا يراهبردها -

 .ييپساکرو ا

 .ييدر جها  پساکرو ا يدر جوامع اسالم يو تکنولوژ يکاربست فناور ياتيگاه حين جاييتب -

 .ييدر جها  پساکرو ا يآموزش مجاز ين ضعفها و قوتهاييو تب يت آموزشيري، آموزش و مديريادگيندة يآ -

 . ييدر دورا  پساکرو ا ينيت پرو ده سالمت اقليو اهن ي ظام سالمت جوامع اسالم يا دازها چشم -

 .در جها  پساکرو ا يمسلنا  ساکن در جوامع غرب يها تيت از اقليحنا يبرا ي وآورا   دول اسالم يراهبردها و راهکارها -

 .ييدر جها  اسالم در دورا  پساکرو ا ياستبداد ياسيس يها و ساختارها ندة  ظاميآ -

                                                                               .ييدر شرائط کرو اها  آ  تيريو سوء مد سلطه يها و  ظام ياستکبار يها ن آثار افول قدرتييتب -

 .در دورا  پساکرو ا يمقابله با مقاومت اسالم يبرا ييل( در شرائط کرو ايکا و اسرائي ظام سلطه )امر يراهکارها -

 .در جها  اسالم در جها  پساکرو ا ينيد يساالر ا ه در تقابل با مردميفردگرا يکراسبرال دمويبر ل يمبتن يها  ظام يابيارز -

 

 :غرب در مواجهه با کرونا ياسيو س ياقتصاد ،يفرهنگ يها چالش

                            .ييکرو ا طيشرا در ها آ  تيريسلطه و سوء مد يها و  ظام ياستکبار يها آثار افول قدرت نييبت -

                            .گريکدي با ها آ  زاتيتنا ا يکرو ا و ب دهيبا پد يو غرب ياسالم يمستند از  حوه مواجهه کشورها اتيروا -

 طيآ  در ش را  يدهاي  و  با دهاي  کاربس ت با  تي  در مواجهه ب ا کرو  ا و اهن   يغرب يکشورها ستهيتجارب ز يها عبرت و ها درس -

 .ييکرو ا

                            .يدر دول غرب ها آ کرو ا و  حوه مقابله با  طيدر شرا هآمد شيپ يمشکالت اقتصاد -

 .ياسالم يآ  در کشورها ينيگزيجا يکرو ا و ابتکارها طيدر شرا يدر جوامع غرب يفرهنگ يها تيفعال فيتضع -

 .در جها  پساکرو ا ينيد يساالر در تقابل با مردم ا هيفردگرا يدموکراس براليبر ل يمبتن يها  ظام يابيارز -

 .يغرب يدر کشورها يکرو ا در تحوالت حکنرا  دهيپد راتيتأث -

ب ه الک ل و م واد     ادي  خ ا واده، گس ترش فس اد و اعت    ا يبن ي)ما ند فروپاش يغرب يموجود در کشورها يفرهنگ يها چالش -

 .کرو ا دهيمخدر( در مواجهه با پد

 .يجها  ديدسه جددر هن يدار هيو سرما يدموکراس براليل يافول الگو -

 .ياسالم يدر اتحاد کشورها کايافول آمر ريتأث -

 .پسا کرو ا طيدر شرا يدر جوامع غرب يا قالب اسالم شتريب يو فرهنگ يحضور فکر يسنج امکا  -

 .کايافول آمر طيدر جها  در شرا النلل نيب يو اقتصاد يتيامن يها چالش -

 .جها  پسا کرو ادر  کايآمر يافول هژمو  عي قش محور مقاومت در تسر -
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توسط مرکز منطقه اي اطالع رسا ي علوم و فن اوري ش يراز    مي باشد که (ISC) پايگاه استنادي علوم جها  اسالم آي اس سي ،

پايه ريزي گرديد و تا به امروز مجالت چاپ شده در کشور هاي اسالمي را که بامعيارها و استا داردهاي علني تعريف شده ب راي اي ن   

نطبق باشند در خود ايندکس مي کند. اين پايگاه مجالت و دا شگاه ه اي موج ود در کش ورهاي اس المي را ارزش گذاري و      موسسه م

ک ه   SCOPUS مريکاست وآکه در  ISI کشور در اين پايگاه مشارکت دار د و بعد از 33رتبه بندي مي کند. در حال حاضر بيش از 

 . يا محسوب مي شوددر هلند واقع شده است سومين  ظام استنادي د

مجالت  نايه شده در اين پايگاه از ارزيابي هاي دقيق علني گذر مي کنند و کيفيت مقاالت و رو د چ اپ مق االت مج الت م ورد     

رصد و داوري قرار مي گيرد. به اين سبب است که مجالت آي اس سي براي پذيرش مقاله، به دقت آ  ها را داوري علني م ي کنن د   

م ي گوين د. مج الت آي اس س ي      ISCبه چاپ م ي رس د مق االت     ISCاالت را بدهند. به مقاالتي که در مجالت تا اجازه چاپ مق

استا داردهاي علني را تعريف کرده ا د و مقاالت  يز براي پذيرفته شد  بايد اين استا داردهاي علني را داشته باشند. به عنوا   نو ه 

تا دارد يک مقاله علني را داش ته باش د ک ه بخ ش ه اي اص لي   ام ي ا موض وع،   ام           بايد ساختار اس ISCاز  ظر ساختاري مقاالت 

 خذ مي باشند.  أ ويسندگا ، چکيده، مقدمه، روش تحقيق، بحو و  تيجه گيري و در  هايت منابع و م

و تع داد  ثب ت   پايگ اه اس تنادي عل وم جه ا  اس الم     سي و چهارمين کنفرا س بين النللي وحدت اسالمي براي  خستين ب ار در  

 مقاله ارائه شده در اين کنفرا س به تاييد اين پايگاه رسيده و در اين پايگاه داده به چاپ رسيده است.43
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  فهرست مقاالت وارده
 

 سندگانيا نويسنده ينام نو عنوان مقاله فيرد

 محنود جابر (34شناره ) يظل البالء العامل التحدايت والفرص يف  6

1  
ن موضوع  يو قوا  يدگاه فقه مذاهب اسالميکرو ا از د يناريب الا تق يفريک تيمسئول

 (33شناره ) را يا

 پور يوب شافعيا

 يريبهنن ين خا لريحس (41شناره ) در مواجهه با کرو ا ين پزشکياز علم  و يدر بهره مند يحق جوامع اسالم  3

4  
   ي گارندهيدها و آيها، تهدن فرصتيو ا سجام در جامعه اسالم ينيکرو ا،التزام د

 (33شناره )

 يدعليب دکتر سيدکتر محند خط

 جرف دکتر مهرداد بذرپاش يموسو

 يليجل يمهد (31شناره ) يجوامع اسالم يدر عصر کرو ا برا يمجاز يفضا يها دها و فرصتيتهد  3

3  
 ظهور کرو ا يآ  بر شرائط فعل قيو تطبو  اتيو روا اتيآ از منظر ايبالفلسفه مصائب و 

 (34)شناره 

 يآباد يعبدالصند عل

 يمحند صادق چاوش

3  
ط يق آ  بر شرايو تطب ياسالم ينيب ا در جها يمصائب و بال ين حکنت وجودييتب

 (33شناره ) يفعل

 زهره روشنا

3  
و بغداد  ير يشهرها يمطالعه مورد» يعيدر مواجهه با مصائب طب ينيد يآموزه ها

 (33شناره ) «هيدر دورا  آل بو

 مهر يد جالل رضويس

 ا يمسعود بهرام

6  
تبيين حکنت وجودي مصايب و باليا در جها  بيني اسالمي و تطبيق آ  بر شرايط 

  (36شناره ) فعلي

 عسکر يقاض يعل ديس

69  
  کرو ايي فضاي در اخالقي خودگروي و قرآ ي اخالق کارکرد تطبيقي بررسي

 (39شناره )

 يروزجائيف يغالم يعل

 يخا  ميرم  يلنيرديم نيحس ديس

66  
ها بيها و آسمقابله با چالش يجها  اسالم برا يت کاربردين ظرفياسالم يمعنار

 (33شناره )

 زاده بيه لبيراض

61  
دگاه مقام معظم يبر د يجهت مقابله با کرو ا مبتن يدولت مطلوب اسالم يشاخی ها

  (36شناره )ک يل تناتي: تحليرهبر

 يم مهريدکتر کر

63  
 مواجهه در ايتاليا و را يا ياسالم يجنهور يفرهنگ ينيد يها تجربه يقيتطب يبررس

 (43شناره)  کرو ا بحرا  با

 يهژبرالسادات السادات ملک

 

 ا يه عاليرشد (39شناره ) يمجاز يدر فضا يده کرو ا در تحوالت حکنرا يرات پديتاث  64
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63  
 ها: در بحرا  «عاليمد ظله ال»يخامنه ا يت اهلل العظنيآ يتيريکرد و  قش مديرو يررسب

      (33شناره ) بحرا  کرو ا يمطالعه مورد

 شه او قيعا

63  
ا و يبه بال ي  فرهنگ تعاو  در هنگام ابتاليو ترو يبخش يها در آگاه ش رسا ه ق

  (36شناره ) مصائب

 ا يه عاليرشد

 

 ين فومشيعزالد يمصطف  (36شناره ) ياسالم ينيا و مصائب در جها  بيبال ين حکنت وجودييتب  63

63  
 وعيت در شيی سببيرا  در تشخيا يفرياست کيس چالش

  (31شناره )  66ديکوو يپا دم

 ياصفها  يخاقا  يمهد

 

66  
 «مواسات يکرد به راهبرد اجتناعيبا رو»ه يمذهب امام يمصائب و مشکالت و کارآمد

  (33شناره )

 ا ي ور يدکتر دکتر مهد

 ين مؤمنيدکتر عابد

19  
 (34)شناره از بحرا  کرو ا ي اش ينيد  يها مواجهه با چالش فقه در يت راهبرديظرف

 

 دکتر افتخار دا ش پور

 يزيال عزيل

16  

Learning from Lessons Lived by Western Countries in 

Combating the Covid-19 Pandemic, Implementing What 

Should Be Done Amid 

the Ongoing Pandemic   (  33شناره) 

 صال  ههي ز دکتر

 الدکتورة هيفاء سلينا  االمام (36شناره) التحدايت الثقافية واالقتصادية والسياسية يف الغرب ملواجهة جائحة كوروان  11

13  
طرق نفاذ أعداء االسالم يف ظل جائحة كوروان الحداث االختالف )الفنت( والصراع يف 

  (39 شناره) " البالد االسالمية وكيفية تعامل وسائل االعالم معها

 الدکتورة  ضال سلينا  االمام

  ييدر دوره کرو ا يمجاز يگاه مناظره و آداب آ  از منظر اسالم در فضايجا  14

  (36شناره )

 يعراق جالل

 زاده يسيع يسيع

 يت اهلل جواديدگاه آيآ  از د با مواجهه يچگو گ کرو ا و ي زول بال ييفلسفه و چرا  13

  (31)شناره  يآمل

 رخا يم جوا نرد فيابراه

 

ط يق آ  بر شرايو تطب ياسالم ينيب ا در جها يب و باليمصا ين حکنت وجودييتب "  13

 (34)شناره   " يفعل

 محنود خوش خبر

در شرائط  يد جها يدر هندسه جد يه داريو سرما يرال دموکراسيلب يافول الگو  13

  (43)شناره  ييکرو ا

 يزهره عامر

 ا  يصادق محند ديس ( 33)شناره راهکارها  و ها ، حکنتياله رحنت اي کرو ا، عذاب  13
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 يساوجبالغ ياسداهلل اخالق يتعاو  اسالمي سازما  يهامولفه ييدر شناسا ياجتهاد -يخته کنّيآم يشناسروش  16

 ين مومنيعادل آذر ، عابد

 ينيد محند رضا حسيس (33شناره )ا ين تعاو ، تنها راه برو  رفت از حواد  و باليفرهنگ وحدت آفر  39

 بررسي مبا ي کاربردي اخالق اسالمي در مواجهه با کرو ا با تاکيد بر وحدت اسالمي  36

 (33شناره )
 عبدالعلي باقري

کرو ا  پسا را   در جها يا ياسالم يجنهور يدهايها و تهد فرصت يقرآ  يمبا   31

         (33شناره)

 اي  يعياحند شف

ت مسلنا ا  و يبه شبهات،هدا يده در پاسخ ين  قش علنا و  خبگا  عالم اسالمييتب  33

                             36شناره ) ييو پسا کرو ا ييط کرو ايدر شرا ينيبه مناسک د ها آ  يبنديت پايتقو
 حسيني مصطفي سيد

در روزگار  يت اسالميا ت از هويب وصيدر اشاعه فرهنگ تقر ينيشنندا  دي قش ا د  34

  (69شناره )   کرو ا يريهنه گ
 يخمحند  

بر  ديتأکبا  پسا کرو ا  اسالم در جها  ياستبداد ياسيس ينده  ظام ها و ساختارهايآ  33

  (66شناره ) ا هيخاورم
 يخوا سار يصالح يد مهديس

 مطابق ريفراگ يها يناريب زما  در يجنع عبادات يبرگزار در موفق يالگوها ارائه  33

 (63شناره ) ياسالم مذاهب يفقه  ظرات
 ل فرهننديعبدالجل

 ينيجواد عابد  (64شناره )ر يگ جها  يها يناريط بيت در شراين و معنويد يها ها و چالش فرصت  33

 ياسکندر يمصطف (63شناره )کرو ا.  مصائب و ايبال با ييارويرو يچگو گ در ياسالم معارف  و ها آموزه  33

 اکرو  يناريبا ب ييارويدر رو يت کاربست آموزه ها و معارف اسالميفيل کيتحل   36

  (63 )شناره
 ن فريزر يمهد

 پساکرو ا  يايدر د  يمذاهب اسالم بيتقر يپلناسيد در سپهر ياسالم يينگراه  49

 (43شناره )
 يمحسن مس چ

 يملک يعل

 روال جنيل حطيط (699)شنارهکورو ا   بعد ما عالم ومستقبل لليوم ن تحليال کورو ا بين التهويل والواقع  46

 ينيم ابوالحسيرح (696 )شناره يعنوم يهابحرا  يقيفقه تطب  41

 کرو ا ر ما نديمشکالت فراگ در مواجهه با جها  اسالم يها تياز ظرف يريگ بهره  43

 (691)شناره
 سلنا   گهبا 

بر  يت بحرا ، تامليريمد يکپارچه براي يگذار يکال  داده در خط مش يکارکردها  44

 جها  اسالم يچالش ها و فرصت ها
  يويگ يليمحند رضا اسنع

 يويگ يليمحند رضا اسنع  ين اسالميدر تند   و يستم حکنرا يس يو سخت افزار ي رم افزار يسازه ها  43
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 هيئت علمي ياعضا
 

  ياريد شهريحمحجت االسالم والمسلمين دکتر 

ه ا و دبي ر ک ل مجن ع      عضو هيأت علني سازما  مطالعه و تدوين کتب علوم ا سا ي دا ش گاه  

             جها ي تقريب مذاهب اسالمي

 

  ينيد محمد حسيسدکتر 

و وزي ر   رئيس دا شگاه مذاهب اس المي  ،دا شيار دا شکده الهيات و معارف اسالم دا شگاه تهرا 

 سابق فرهنگ و ارشاد اسالمي

 

  ين دکتر رضا غالميحجت االسالم والمسلم

   يه اسالمشيفرهنگ و ا د قات پژوهشگاهيتحق يبا يمعاو  پشتاستاديار دا شگاه شاهد،  

 

 يد طه مرقاتين دکتر سيحجت االسالم و المسلم

 يحقوق اسالم يفقه و مبا  يدکترادا شيار دا شکده حقوق و علوم سياسي دا شگاه تهرا ،  

 

 

  دکتر عابدين مؤمني

 دا شيار د شکده الهيات و معارف اسالمي دا شگاه تهرا   
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   پناهن خسرويعبدالحسحجت االسالم والمسلمين دکتر 

 پژوهشگاه فرهنگ و ا ديشه اسالمياستاد 

  

  

 يرازيآزار ش يم بيعبدالكرحجت االسالم والمسلمين دکتر 

 دا شيار دا شگاه الزهرا)س( تهرا  و رئيس اسبق دا شگاه مذاهب اسالمي

 

   يمختار نيمحمدحسحجت االسالم والمسلمين 

 يدا شگاه مذاهب اسالم سابق سيرئم، دا شيار موسسه آموزشي و پژوهشي امام خنيني)ره( ق

 

    رهبر  يدکتر مهد

ار گروه فقه و حق وق دا ش گاه م ذاهب    يو دا ش يئت علنيعضو ه  حقوق، يفقه و مبا  يدکتر

 ياسالم

 

 يسيدکتر محمود و

   ، استاديار دا شگاه مذاهب اسالمييقيفقه تطب يدکتر

 

 يدکتر عاطفه زرسازان خراسان

 ي و استاديار دا شگاه مذاهب اسالميو معارف اسالمات ياله يدکترا   
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  حامد يدکتر مرتضي قاسم

 استاديار دا شگاه مذاهب اسالمي  و و يحدو علوم قرآ   يدکتر 

 

 يوسفيدکتر عثمان 

 و استاديار دا شگاه مذاهب اسالميخ اسالم يتار يتخصص يدکترا   

 

 

 يدکتر عبداهلل فره

 اديار دا شگاه مذاهب اسالميو استخ اسالم يتار يدکترا

 

  يدوالب يد قربانعليدکتر مجحجت االسالم والمسلمين 

 و استاديار دا شگاه مذاهب اسالميفلسفه  يدکترا

 

 ير احمد سالمينذ يمولو

 خبرگ ا   مجل س استاديار دا شگاه مذاهب اسالمي و  ناينده مردم سيس تا  و بلوجس تا  در    

   يرهبر
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 کنفرانس هيئت علمي اهم فعاليت هاي

 .يوحدت اسالم ين المللین كنفرانس بیو چهارم يس يئت علمیرخانه هیل دبیتشك .1

 ل: يبه شرح ذ يوحدت اسالم ين المللین كنفرانس بیو چهارم يس يأت علمیه ين اعضاییتع .4

 ياريد شهرين دکتر حنيحجت االسالم و النسلن -

 ن خسروپناهين دکتر عبدالحسيحجت االسالم و النسلن -

 ييخو يد طه مرقآتين دکتر سيحجت االسالم و النسلن -

 ين دکتر رضا غالميحجت االسالم و النسلن -

 ين مختارين دکتر محند حسيحجت االسالم و النسلن -

 يزديدکتر فؤاد ا يآقا -

 يدکتر محند فتحعل يآقا -

 ينيد محند حسيدکتر س يآقا -

 ين مؤمنيدکتر عابد يآقا -

 :يئت علمیرخانه هیدر ارتباط با موضوعات مطروحه دب يریم گیو تصم يئت علمیه جلسه 5ل یتشك .1

 ISCمقاالت و امکا  استفاده از  شا   يه سازي نا يبرا ISCعلوم جها  اسالم  يگاه استنادياخذ مجوز پا -

 و تبادل  ظر در ارتباا با موضوع کنفرا س يبررس -

 کنفرا س يز موضوع هايو رها  سرفصل ن،تصويب  هائي عناوي -

 يئت علنيرخا ه هيواصله به دب يشنهاديپ يکنفرا س بر اساس محورهافراخوا   بيتصو -

 مدعوين داخلي و خارجي ب فهرستيو تصو يمهنا ا  خارج يو مذهب ييايجغراف يتوجه به تنوع و پراکندگ -

 روس کرو ا وجود داشتيکه به علت و يبا توجه به مالحظات کنفرا س يدر ارتباا با  حوه برگزار يريم گيتصن -

 کنفرا س ين موضوع و محورهاييبه منظور تب يعلن يش  شست هايصاحبه و پا جام م -

 ل:ين ذيتحت عناو کنفرا س يعلن ي شست هاتصويب  -

 جه ت  مح ور،  رس اختهاي فن اوري  يز ارتقاء ،ياسالم کشورهاي نيماب يف مشترک يوکالت و يحقوق تيحنا  ظام ارتقاء *

 ا يدا شجو و دياسات نيب يدا شگاه تعامل ،ياسالم کشورهاي داريپا توسعه

 گرا يتعال يحکنرا  توسعه و تيتقو در ياسالم کشورهاي هنکاري *

   يالنلل نيب يها ت بحرا يريدر مد يت تعاو  جوامع اسالميجاد ظرفيا *

 يو وحدت اسالم يمجاز  يرسا ه، فضا *

 کنفرا س يبرگزارتصويب زما   -

 کنفرا س   هروز 3هاي تفصيلي  تصويب بر امه -

 کنفرا س يا يه پايا يس بيش  ويب پيتصو -
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 :يئت علمیرخانه هیاقدامات دب .2

 ، فرا سه و اردوي، روسيسي، ا گلي، عربيفارس يترجنه و ا تشار فراخوا  کنفرا س به زبا  ها -

 و  هادهاي هنسو                ارسال فراخوا  مقاله براي دا شگاه هاي شاخی داخلي و خارجي، مدارس علوم ديني -

 .سفارش مقاله -

 قاالت رسيده و ارزيابي شده به دبيرخا ه هيأت علنيتلخيی م -

 يرا  و امور اجتناعيامور ا يمعاو ت ها يه کنفرا س با هنکاريه اختتاميا يس بيش  ويم پيتنظ -

 کنفرا س ينارها و  شست هايات بر امه وبيس کليش  ويم پيتنظ -

 اعنال اصالحات الزم مطابق  ظر ارزيابا  -

 ع مقاالت مصوبيتوز -

 ته هايو کن ي، جلسات عنوميياجرا يمه هاب بر ايتصو -

 يش ا  در برگ زار  يو مش ارکت ا  ياعم از دا شگاه ها، پژوهشگاه ها و ... به منظور جلب هنکار ياحصاء و توافق با مراکز علن -

 کنفرا س

 :بررسي مقاالت واصلهاخذ و  .7

 رخا هيواصله به دب يمقاله ها يابيارز -

 مقاالت واصله يابيمشابهت  يبررس -

 ادداشتي 3ده و يچک 33مقاله،  43 يداور -
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                                                                                         ها اولين
 

 افتتاح راديو وحدت -

 «فلسطين في وجدان العلماء»رونمايي از کتاب  -

 رونمايي از پايگاه ويكي وحدت -
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 افتتاح راديو وحدت

 حج ت  حض ور  ب ا  االول  ربيع وحدت هنزما  با آغاز ماه  راديو

 تقري ب  جها ي مجنع دبيرکل شهرياري حنيد النسلنين و االسالم

ب اسالمي، حجت االس الم و النس لنين موس وي مق دم ق ائم      مذاه

مقام رئيس سازما  صدا و سينا، عل ي بخش ي زاده مع او  ص داي     

 صاحب و المياس شوراي مجلس  نايندگا  از  رسا ه ملي و جنعي

 س اختنا   ي ک  ش ناره  اس توديوي  مذاهب در تقريب حوزه  ظرا 

راديوي مناس بتي وح دت از ابت داي     کرد. کار به آغاز راديو شهداي

مگ اهرتز روي آ  تن    63/ 3االول روي م وج   ربي ع  63االول  تا  ربيع

 .رود مي

، ب ه وق وع پيوس ت   با توجه به اتفاق ات اخي ري ک ه در جه ا      

الشأ  اسالم )ص( و باز ش ر دوب اره    پيامبر عظيم هنچو  توهين به

ها  هاي شارلي ابدو و  گاه تفرقه آميزي که در برخي کشور کاريکاتور

 سبت به امت اسالم در ح ال توس عه ي افتن اس ت، اي ن ض رورت       

ه اي مناس بتي راه    احساس شد که رادي و وح دت در کن ار ش بکه    

ل اهلل و ه دف  مختی به رس و راديو وحدت هاي  بر امه ا دازي شود

وحدت ب ين ش يعه و    اين راديو ،اين است که هنه امت اسالمي در هر مذهبي که هستند، زير مجنوعه اين تفکر قرار گير د. رويکرد 

اين رويک رد   ..استفاده شوددر اين شبکه راديويي  شيعه و سنيبزرگا  و  از علنا و سعي دارد سني ايرا  و گسترش  گاه برادري است

 د.گيرد تا امت اسالمي زير پرچم رسول اسالم )ص( قرار گير  حور بين النللي  يز مد ظر قرار ميبه عنوا  م
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 « فلسطين في وجدان العلماء»رونمايي از کتاب 

و  يب م ذاهب اس الم  يتقر يرکل مجنع جها يشنهاد دبيبه پ

ن کت اب ک ه   ي  ا يب  يس پژوهش گاه مطالع ات تقر  يبه دستور رئ  

در رابط ه ب ا    يعه و س ن يش   يعلنا يفتاوار ده سخنا  و يدربرگ

 39و در يري  صفحه به قطع وز 144 در ،باشدين ميمسأله فلسط

 .ديتال به چاپ رسيچي سخه به صورت د

ن دربراب ر  يقيف ر  ين کت اب ب ازخورد علن ا   يف ايهدف از تأل

ل يب  ا اس  رائ ياس  الم يرواب  ط دوس  تا ه کش  ورها يس  از يع  اد

                                                      ده است.يباشد که در سه فصل به چاپ رس يم

ت  ن از  39 يه  ا يو س  خنرا  ير   ده فت  اويفص  ل اول دربرگ

خ ج اد  يخ احن د عن ر هاش م، ش     ياهل سنت از جنله: ش يعلنا

م و... يد س ل ي  خ حسن م أمو ، عبدالنج يجاد الحق، ش يالحق عل

 يهنک ار ن، و ع دم تعام ل و   يفلس ط  يروزي  رامو  ض رورت پ يپ

 باشد.ين ميآ  سرزم يستيو يبا دشنن صه يهنکار

 يت ن از علن ا   39 يهايو سخنرا  يز به فتاويدر فصل دوم  

، يس تا  يت اهلل سي  ، آيات اهلل خامنهي، آينيعه چو  امام خنيش

ن اش اره ش ده   يو... در رابطه با مس أله فلس ط   يت اهلل بروجرديآ

 است.

ن ياول   يتوا  به فتوايا  مين آمده است که از آ  ميدرباره فلسط ياسالم يراکز بزرگ علنم يهاو متن يز فتاويدر فصل سوم  

 يعلن ا  يم در رابط ه ب ا ض رورت جه اد و فت وا      6643األزه ر در س ال    يعلن ا  يم، صدا 6633ن در سال يفلسط يکنفرا س علنا

 ا  اشاره کرد.يهوديرامو  منع صل  با يپ 6633در پاکستا  در ساله  ياسالم ين النلليکنفرا س ب
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 رونمايي از پايگاه ويكي وحدت
 

 وحدت يكيو يمعرف

ک ه در   يب مذاهب اسالميتقر ي( وابسته به مجنع جها ي، مجازيکي، الکترو ينتر تي)ا يتاليجياست د يا وحدت، دا شنامه يکيو

 آغاز کرده است.  6366در سال  ت خود رايفعال يب مذاهب اسالميو در مجال تقر يوحدت امت اسالم يساز نه فرهنگيزم

نه وح دت و  يها و ... در زم سسات، کتابؤها، م ا يها، جر تيم، واژگا ، اصطالحات، شخصيا  مفاهيب اين دا شنامه ديجيتالي هدف

، ين  وحدت اس الم يد شده در زميتول يمحتوا يو  شر تنام يوحدت متکفل معرف يکيگر وياست. به عبارت د يب مذاهب اسالميتقر

                                                             باشد.  يم يب مذاهب و اتحاد امت اسالميقرت

 يريگ هدف از شكل

 ي ظ ام جنه ور   ياساس   ياس ت ه ا  ين هدف که از اصول و سيا يو حرکت به سو يت مسئله امت واحده اسالميبا توجه به اهن

( م د ظل ه الع الي   ) يت اهلل خامن ه ا ي  آ ي)ره( و مقام معظ م رهب ر   ينيامام خن يعني ياسالمر ا قالب يا گذار کبيرا  و بنيا ياسالم

مس ئل  ام ت واح دة     ين مق دمات  ظ ر  يکه متکفل ت أم  يب مذاهب اسالميتقر يمجنع جها  ينيباشد، و با توجه به رسالت تکو يم

ن ب ا س ط  اطالع ات    يده ت ا مخ اطب  يجاد گرديا يجازم ين مهم در عرصه فضاي  و اشاعه اين دا شنامه با هدف تروياستن ا ياسالم

ش و بهب ود مق االت و   يل ما را در افزايخود را برطرف  نوده و در صورت تنا ياز معلوماتين دا شنامه  يمتفاوت بتوا ند با مراجعه به ا

             .رسا ند ياريمداخل موجود در آ  

، يب  ي، مؤسس ات تقر يب  يتقر يها تيت شخصيبا محور يه به زبا  فارسمقال 6999حدود « وحدت يکيو»ت يدر مدت کوتاه فعال

ش ده   يوح دت ب ارگزار   يک  يافت ه و در و يگر موضوعات مرتبط با مسأل  وحدت و اتحاد جها  اسالم  گارش يو د ياسالم يها ا يجر

 ل شود.يه مقاالت تسهب يه شده تا امکا  دسترسيمقاالت ته يبرا يمدخل ارجاع 399 ين عالوه بر مداخل اصلياست. هنچن
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 هيئقوه قضا سيرئ، يسيرئ ميابراه دياهلل س تيآ

ن يو چهارم يه سيه در مراسم اختتاميس قوه قضائيرئ يسيم رئيد ابراهياهلل س تيآ

الد رس ول  يک به مناس بت هفت ه وح دت، م     يضنن تبر ياسالمکنفرا س وحدت 

پ ا ب ه    يستن مول ود ي  يالد تصادفين دو ميگفت: تقار  ا )ع(و امام صادق )ص(اکرم

ن يو ا زدير يم  فرو يشا  کنگره کاخيگذارد که هنزما  با والدت ا يم  عرصه وجود

گ ر  يد يخ مولوديگذارد و سالها بعد در هنا  تار يم  پا به عرصه وجود ين است که با معناستن مولوديدر تکو يست، تقار ي  يتصادف

 د.يآ يم  ايبه د 

ن اس ت  ين تقار  ايمعنا و مفهوم ا ن کندنييجامعه تب يتوا د برا يم  )ع(را امام صادق )ص(امبرين است که سخن پين اين تکويام ايپ

   را گم  کند.آق حق يد هنواره سالک طرياست که با يريت، مسير هدايکه مس

شه و خرد ک ار د ب ال   ي ظرا  و صاحبا  ا د از هنه صاحب رد و با استفادهيصورت گ ينه وحدت اسالميد اقدامات خالقا ه در زميبا

                                                    شود.

دوم و ش کل گ رفتن    يک است، گف ت: بع د از جن گ جه ا     يو استراتژ يار مهم و راهبردينکه موضوع وحدت بسيا  ايبا ب شا يا

 د، قدرت اسالم بود.يد ي چه  ظام سلطه در مقابل خود مآ، ير شوروياتحاد جناه يدر شرق و غرب و بعد از فروپاش يجها  دو قطب

جها ، ب ه   يو فرهنگ يواجتناع ياسيموضوعات س يمسئول بررس يها در دا شکده يک بررسيخاطر شا  کرد: در  يسياهلل رئ تيآ

  موج ود اس ت ک ه    آت در ي  ن ظرفي  دارد و اس تاد   ي ظام سلطه، قدرت ا يکه در برابر سلطه گر يد د که تنها قدرتين  کته رسيا

 است. يدا کند، قدرت اسالمي گذارد  ظام سلطه به منافعش دست پ

م وح دت الزام ات و   يدر جها  اسالم است، گفت: الزم اس ت ب دا    يکينکه موضوع وحدت، مسأله مهم و تاکتيبر ا ديتأکشا  با يا

م و هن ه  يت الش کن    يو عنل   ين اس ت ک ه در جه ت وح دت  ظ ر     ي  وح دت ا  الزامات بند بود.يپا ها آ د به يدارد که با ياقتضائات

ت يحين، جها  اسالم در مقابل مسين بيم که در ايو مراقب باش ميجها  اسالم را در مقابله با دشننا  اسالم به کار ببند يها تيظرف

                            است. يهوديمقابل الحاد  ت دريهوديست و خود يت  يهوديستن بلکه در مقابله الحاد است. جها  اسالم در مقابل ي 

که منکن اس ت   يو آفات است که  سبت به ضرورت و آثار وحدت ياسالم يها شا  افزود: امروز بر علنا و دا شنندا  هنه کشوريا 

 ردمندا  استفه علنا و خين وظيکنند و ا ييب زدايو آس يب شناسيکنند و آس يد کند، روشنگريم را تهدين وحدت عظيا

 ين و به  ام ش هدا يوحدت آفر )ص(امبريه افزود: در عرصه وحدت، چو  دشنن د بال توطئه و فتنه است، به  ام پييس قوه قضايرئ

 يس نگ بن ا   يس  ياهلل رئ تي  آ سجام ا جام داد.ا و   حفظ وحدت يد تالش مضاعف برايوحدت تالش کرد د، با يکه برا يعه و سنيش

م ردم و   ين برايش از ايد بيشا  گفت: اقتضائات وحدت بايا  ال ه عنوا  کرد.يتفرقه را سازش ذل يو سنگ بناوحدت را مقاومت فعال 

 ن شود.يي خبگا  تب
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 يب مذاهب اسالميتقر يرکل مجمع جهانيدب ، ياريد شهرين دکتر حميحجت االسالم والمسلم
ب ي  تقر يرک ل مجن ع جه ا    ي، دبياريد شهريحندکتر ن يحجت االسالم و النسلن

وح دت   ين النلل  ين کنف را س ب   يو چه ارم  يه س  ي، در مراسم اختتاميمذاهب اسالم

اهلل  تي  به هنه مسلنا ا  جها  و تشکر از آ)ص(  امبر اسالميالد پيک ميضنن تبر ياسالم

 يه ا  يدرباره هنکار يطين کنفرا س در شراين مراسم گفت: ايحضور در ا يبرا يسيرئ

 يک  ينکه کرو  ا  يو مصائب کار خود را آغاز کرد که عالوه بر ا ايدر مواجهه با بال ياسالم

 م.يز در جها  اسالم شاهد هستيرا   يجها  اسالم بود، مشکالت ياياز بال

است ک ه ب ا ظل م و     يستيو يم غاصب صهيرژ ،بتين مشکل و مصيشا  افزود: اوليا 

 ت کند.  يتثب ياشغال يها نيت خود را در سرزميو حاکن جاد تفرقه کنديکند تا در جها  اسالم ا يم  ر تالشيزور و زر و تزو

 يخين روز تاريم غاصب، بزرگترين رژيروابط با ا يساز ين ظلم و زور دامن زده و با طرح عاديحکام عرب هم به ا يمتأسفا ه برخ

 ن روا داشتند.يم فلسطرا  سبت به مرد يدو چندا  کرده وظلم بزرگ يبتيظالنا ه خود را رقم زد د و جها  اسالم را دچار مص

اس ت   يزال  يقدرت ال ،م که  شا  داد اسالميد کرديرا تول يديات جديسال ادب 49ن يشا  در ادامه خاطر شا  کرد: ما در طول ايا 

صورت گرف ت و دوام  )ره(  يني  توسط حضرت امام خنآس يسأرا دارد. ت ين حکومت اسالميا يس حکومت و  گهداريتأس ييکه توا ا

 ا  است.يدر جر (ي)مدظله العالياخامنه اهلل تيآ ، حضرتيبه دست مقام معظم رهبر  آ يو بقا

 ي  اامن  يبرا ياستکبار جها  يها ، تالشيم اقتصاديگفت: مقاومت در برابر جنگ، تحر ياريشهر دکترن يحجت االسالم و النسلن

ه ا   ن تفرق ه ي  در برابر تنام ا يداردن امروز اسالمِ مقاومت ا  مختلف وجوديا  اقوام و مذاهب و اديم ين تفرقه ا دازيدر مرزها و هنچن

خدش ه وارد   ياس الم  يم موفق  شده که در  ظام جنه ور يجنگ و تحر يعنيسال در حوزه سخت  49 يکند و دشنن ط يم  مقاومت

                                                    است. ت کردهيرا تثب ين اسالم  اب محنديت ايافتاده که هو يار مهنيز اتفاقات بسين مقاومت  يکند. در کنار ا

ن اس الم را مخ دوش کن د    ي  نکه بتوا  د چه ره ا  يا يدر ادامه اظهار کرد: دشنن برا يب مذاهب اسالميتقر يرکل مجنع جها يدب

 يري  و تکف يافراط يروهاي  تيس کرد و با تربيتأس ،بود يغرب يو کشورها يستيو يم صهيکا، رژي  آمرآبا  يکه پشت ينياسالم دروغ

 کند. ياز اسالم معرف يزيآمتالش کرد چهره خشو ت

 

 ئت رئيسه جنبش امل لبنانيآقاي دکتر خليل حمدان ، عضو ه
ب ه موض وع    کيبر هنه ما الزم است که از  زد ،يمذاهب اسالم بي قش مهم تقر  با توجه به

حک م روب رو   مؤ ياب ا اراده  دي  کن د با  يم  ديما را تهد ي چه که هنگآ جهيو در  ت ميوحدت بپرداز

و  يمردم   ،ينيب ه لح اس س رزم    نيرا د  مسأله فلس ط  هيبا هدف به حاش ييهاتالش رايشودن ز

  خواهد داشت. يسود چيه ميبجنب هنگام رياگر د ديشا رد،يگ يم  صورت يارزش

 ياساس   در سط  عامه مردم )و  ه فقط در سط   خبگا (  قطه و راهکار وحدت نيا ليتشک

شروع شد تا ه ر   شيها پ از سال يساز يعاد استياز جهل است. س يکشاز بهره يريجلوگ يبرا

 يرو ني  ا زش ود. ا  ميمقاوم ت ب رآورد محاص ره و تح ر     ي  دا  ها آ   ا انيو هم پ ييکايآمر _ يستيو يرا که در برابر طرح صه يکس

مجازات و  نيکنند ادامه دارد و ا يم  يکه ظلم و ظالنا  را  ف يکسا  هيهنچنا  عل هاميتحر نيشد و ا ميتحر را يا ياسالم يجنهور

کن د. اگ ر    يم  را محکوم يعرب ياشغال يها نيسرزم ريو سا نيفلسط نيکه اشغال سرزم را يا ياسالم ياست از موضع جنهور ي تقاما

                                                                               شد. يم  تيجها  تقو يکشور در منطقه و حت نيداد،  قش ا يم  اقدامات را ا جام نيا عکس ياسالم يجنهور
 



   

115 

                                                                                                             المللي وحدت اسالميكنفرانس بين وچهارمين سي

 

 مراسم اختتاميه سخنرانان ساير
 

 عراق يس جماعت علمايرئ، خالد المال خ يشدکتر عالمه 

 يروس ت، ب ه س ادگ   ب ا آ  روب ه   يکه امت اس الم  يبا هر خطر ميتوا  يم  م کهيا ما آموخته

ق ي  ن م ا از طر ي  رو ش ده و دش ننا  ام ت و د    روب ه  ار خطرها که با آ يم و چه بسيمقابله کن

که شاهد  يا د. لذا هنگام جاد کردهي  اختالف اآ يا  مکاتب فکري، ميافکن و تفرقه يزيا گ فتنه

ما ن د   يمسلنا ا  در بحرا  يو ترک خودپسند يو ترک خودپرست ي، هنکاريمهربا   بخشش،

 .ن استيچن نيا يدهد. مسلنا  واقع يبه ما دست م يآرامش روح يم،  وعي ا هستوع کرويش

 

 يب مذاهب اسالميتقر يمجمع جهان يعال يشوراس ي، نائب رئ يمحمد اسحاق مدن يمولو 

ب ه وج ود    يمختلف   يه ا  گ روه  )ص( امبراکرمينکه بعد از رحلت پيدر صدر اسالم با وجود ا

کرد  د، ام ا بزرگ ا  م ا ب ه خ اطر        يد م  يد و اسالم را تهدا   بوت شکل گرفتنيآمد د و مدع

گرمتحد شد د و اختالفات را کن ار گذاش تند و ب ه برک ت     يکدين اسالم با ين مبيحفاظت از د

 دا کرد.يا گسترش پيدر د  وحدت و اتحاد بزرگا  ما اسالم با سرعت

 

 

 يب مذاهب اسالميتقر يقائم مقام مجمع جهان ، يموسو يد موسين سيحجت االسالم والمسلم 

ر را ز  ده ک رده و   ي  م ا روا  ه کرد  د، تکف    ي هضت اسالم يها را به سو دشننا  ا واع فتنه

ن ي  کرد د و پشت پرده هن ه ا  يکرد د، داعش را به وجود آورد د، افراا را سردمدار يبا يپشت

 . دکا و دشننا  اسالم بوديل و آمريها اسرائ فتنه

 

 

 افغانستان ياخوت اسالم يس شورايرئ ، ب اهلل حساميحب يمولو

. اس ت  مس لنا ا   ا ي  م يبرادر و وحدت ،ياسيس اقتدار و سعادت کنال، به د يرس راه گا هي

 مطنئن م،ي شو وصل ياله سنا ير به و ميباش  داشته ا سجام م،ي رس وحدت به مسلنا ا  ما اگر

 و وح دت  ب ه  ياس الم  ام ت   خست قدم در. ميستي  شيب يالقنه اسالم دشننا  يبرا که ديباش

 يايد  ديبا. است ازمندي  يمعنو و يمال قدرت و اقتدار به ياسالم امت ا يثا  است، ازمندي  يبرادر

 .برسد يمعنو قدرت و يفرهنگ ،ي ظام بازدار ده قدرت به که باشد متحد اسالم
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 يمجلس خبرگان رهبر عضو،  ير احمد سالمينذ يولوم

ح ق و باط ل    از آ  جبه ه ح ق ب وده اس ت     يروزيشه پيطل، هنن جبهه حق و بايدر  برد ب

ه ي  عل وهن واره ب ا ح ق     يروزياما پ کار بوده ا د و هنوز هم هستند و خواهند بودن يشه در پيهن

هن ه م رز ح ق و     و ... يفرع و  و موس    م و  نرود،يطا ، ابراهيباطل بوده استن معرکه آدم و ش

                                                                           ا د. بوده باطل

 

 

 امام جمعه پاوه، يقادر قادر ماموستا مال

، سعادت و يوحدت، عزت، سربلند يبت استن خروجين ما رحنت و تفرقه مصييوحدت در آ

 است. يو سلطه دشنن بر منالک اسالم يتسس ،تفرقه،  زاع يو خروج يو برادر محبت
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 وحدت اسالمي بين المللي کنفرانسسي و چهارمين   بيانيه پاياني

 ميبسم اهلل الرحنن الرح

 "وتَعَاوَ ُوا عَلَى الَبِرِّ وَالتَّقَوَى وَلَا تَعَاوَ ُوا عَلَى الَإِثَمِ وَالَعؤدْوَا  "

روس منح وس  ي  ووع ياز ش   يژه  اش  ي  ط ويبا توجه به شرا يوحدت اسالم ين النللين کنفرا س بيو چهارم ي، سيبه شکرا ه اله

ا و مص ائب  ي  در مواجهه با بال ياسالم يها يهنکار "ن بار با عنوا  ياول يرخود  نوده است، برايجها  رادرگ يکرو ا که هنه کشورها

هْ تَمُّ  يال ومَ نَ أَصْ بَ َ   » به ما آموخته است ک ه: )ص( م الشا  اسالميامبر عظيپ .ديبرگزارگرد يمجاز يارگسترده درفضايبه صورت بس "

 روس کرو  ا در جه ا    ي  وع ويس ت. ش   يصب  کند و دغدغه مسلنا ا  را  داشته باشد، مسلنا   آ که  "سَ بِنؤسْلِمٍينَ فَلَيأُمورِ الَنؤسْلنبِ

ن و جوام ع  يو وح دت مس لن   ش تر يب ين مهم موج ب هنبس تگ  يمردم در سراسرجها  شد و ا يو معنو ينيد يت باورهايباعو تقو

ن يوع ايو کنک مؤمنا ه در دورا  پر مخاطره ش ن تعاو يشتريا  شده که بين اساس، هم اکنو  عيبرا .ديخداجو و موحد گرد يا سا 

نف ع  ير النّ اس م ن   ي  خ"ت ي  ب ر اس اس روا   يوجود داشته و ادامه دارد و امت اسالم  قاا جها  يمسلنا ا  در اقص يروس از سويو

 .کنند يم  عنل "الناس

مح ور  ، دي  جد يو اتخ اذ ابتک ار   ت موضوعيی اهنيو با تشخ ين بحرا  جها يوجه به ابا ت يب مذاهب اسالميتقر يمجنع جها 

داش ته و   يک ه گس تره جه ا     يادهي  و معتقد است هر پد قرار داد "ا و مصائب يدر مواجهه با بال ياسالم يها يهنکار "کنفرا س را 

و وح دت در   ين عام ل هنگرائ   يسالم را بطلب د، مهنت ر  جها  ا يها و ملت ها شتر دولتيو مشارکت ب ي ، هنکارآبا  ييارويرو يبرا

 .جها  خواهد بود

رک ل  يو ارائه گزارش دب ييمدگوآبا خوشصب   6ع األول ساعت يرب 61آبا  برابر با  3در روز پن  شنبه ن کنفرا س ياه يافتتاح _

اهلل  تي  حض رت آ ق در  يمرج ع عال شنند ا ات ارزيو ب يارين دکتر شهري، حجت االسالم والنسلنيب مذاهب اسالميتقر يمجنع جها 

د و س پس ب الغ   ي  باف آغاز گرديدکتر قال يجناب آقا ياسالم يمحترم مجلس شورا سيئو سخنا  ر )دامت برکاته(يرازيمکارم ش يالعظن

 به رامو  موضوع کنفرا س ومسائل مبتاليکشورجها ، پ 43را  و ياز ا يو دا شگاه يو  خبگا  حوزو شنندا يت از ا ديشخص 443بر

م ذاهب   يالنلل  نيب ن با ابتکار دا شگاهي. هنچن نود د يسخنرا و جلسه نار يوب 33ع االول دريهفدهم رب يجها  اسالم از دوازدهم ال

 ده بود برگزارشد.يافت گرديدر يفراخوا  يده که طيارائه مقاالت برگز ي، براينار علني،سنياسالم

ها، با بحرا  ييارويدر رو جها  اسالم يراهبرد يها تيو دا شگاه، رسا ه، ظرف نارشرکت کنندگا ،  قش  خبگا  حوزهين سنيدر ا

                                              ن  نود د.ييقرار داده و تب يپسا کرو ا را مورد بررس غرب در مواجهه با کرو ا و مسائل جها  ياسيو س ي، اقتصاديفرهنگ يها چالش

زگ رد  يم -1 يستيو يم صهيبا رژ روابط يساز يمقابله باعاد"زگرد يم  -6 :تحت عنوا  ناريک وبيزگرد و يمدو جلسه،  يبرگزار _

 يبررس  ن ار  يوب -3ت در منطق ه ي  ن صل  و امنيو تأم يشا  در اتحاد اسالميو  قش ا ينا يد قاسم سليت سپهبد شهيرامو  شخصيپ

 کنفرا س بود. يهاگر بر امهياسالم از دب و وحدت امت در جها  يقردار ت هيبه عنوا  طال "يرياهلل تسخ تيآ " مرحومت يشخص

 ن کنفرا س بود.ين بار از ابتکارات اياول يبرا "و وحدتيراد" يو راه ا داز "وحدت يکيو" يگاه اطالع رسا يازپا ييرو نا -

 يدر تحق ق حکنرا     يالماس   يکش ورها  ي، هنک ار ين دا ش گاه يرامو   قش رسا ه، تعامل ب  يپ يچهار  شست علنبرگزاري  -

 يه ا  تي  گر فعالياز د يرا يرايوغ يرا يا يها تيبا حضور شخص ين النلليب يت بحرا  هايريدرمد ياسالم يگرا و تعاو  کشورها يتعال
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 يعلنا يرامو  فتاواين شده مجنع پين کتاب تدويهنچن .وحدت بود که مورد توجه قرارگرفت ين النللين کنفرا س بيو چهارم يس

ن يو چه ارم  يس   د.ي  گرد يين اجالس رو ن ا يدر ا "وجدا  علناء االسالم ين فيفلسط"ن بنام ياسالم مرتبط با موضوع فلسطجها  

درس الروز   (ي)مدظله الع ال يامام خامنه ا يمقام معظم رهبر يمفتخر است که از سخنا  و رهننودها يوحدت اسالم ين النلليکنفرا س ب

 م الش ا  اس الم و   واده گرا قدرش ا  حض رت ام ام جعف ر        يعظ   امبري  پ )ص(يند مص طف مرتبت مح يوالدت باسعادت حضرت ختن

                                              د.يمند گرد راد شده بهرهيو جها  ا را يعنوم مردم ا يآبا  که برا 63ع االول برابر با يرب 63 روز ، دره السالم(ي)علصادق

، يس  ياهلل رئ تي  ب ا س خنا  حض رت آ    ،63ع االول س اعت  يرب 63آبا  برابر با  61وز دوشنبه مورخ ه کنفرا س ريمراسم اختتام -

و  يب م ذاهب اس الم  ي  تقر يجنع جها حترم مرکل ميدب، ياريد شهرين دکتر حنيحجت االسالم والنسلنه، يئمحترم قوه قضا سيئر

 .بزرگ جها  اسالم برگزار شد يهاتيت  فر از شخصفه

، دي  در کنفرا س مطرح گرد آ ا  يهايشات و سخنرا ي، که در فرما ظرا شنندا  و صاحبي قطه  ظرات هنه ا دذ اخبا توجه به  

 د.يرس محترم شرکت کنندگا د ييتأ ه و بهيتهل يبند به شرح ذ 61در يه ايا يب

کن يش ود ول   يم   يتلق   يات جامع ه بش ر  ي  ح يب را  يد ج د ي  مختلف جها  هرچند تهد يروس کرو ا در کشورهايوع ويش -6

، يمعن و  يش تر ب ه ارزش ها   يب رد  ب  يپ ،ين النلليب يش، تعاو  و هنکاريايت و  ين، معنويش به دياز جنله گرا ياديز يها فرصت

                                                                          .د را بوجود آورده استيجد يک و سبک ز دگي، رسا ه و دولت الکترو يمجاز يت فضايمواسات و اهن

ت ر،   فيض ع  يه اقتص اد ي  بن يدارا يژه حوزه سالمت، باالخی در کشورهايدر سط  جها ، بو يبه فقر و  ابرابر يدگيلزوم رس -1

 ژه بزرگا  ويبو ي، فعاال  حوزه عنوميالنلل نيب يازمند توجه دو چندا  سازما  هاياست که   ده يش بر هنگا  معلوم گردياز پ ش يب

 .باشديم يا  بزرگ جها ي خبگا  اد

ا  ي  با ابعاد بح را  را  نا  در تعامل يجها  يها بزرگ و قدرت يکشورها يت و  اکارآمديريگر ضعف، سوء مدين بحرا  بار ديا -3

 يروب رو س اخته و آش فتگ    ينيعظ يها  را با چالش ي، ساختار مسلّط جها ي ، بخصوص در حوزه اقتصادآ يرو شيساخت و تبعات پ

 يهنکار يضد مهاجرت و مخالف ساز و کارها يافراط يا  هايت جريتقو  ،ييگرا و درو  است. رشد ا زوا دهيش بخشيک را افزايهژمو 

ت ب وده  ين وض ع ي  م اين کشورها، از جنله تبعات مس تق يا يط اقتصاديشتر شرايب هر چه  يو شکنندگ يداخل يتي، رشد  ارضايجها 

و  يب ا اس تفاده از تج ارب جه ا      ين مرحله حساسيعبور به سالمت از چن يدر حال رخداد، تالش برا يبه رو دها قياست. توجه دق 

 .است يجوامع اسالم يرو شيپ يها ن گاميتر ، مهمياسالم ين توسط کشورهايگزيجا يارائه ابتکارها

 يکش ورها  يآم وزش پزش ک  بهداش ت، درم ا  و    يل  شس ت وزرا يشنهاد داشتند تا با تشکيشرکت کنندگا  در کنفرا س، پ -4

 66د ي  ر کووي  فراگ ين ار يخصوص ا  ب  يجه ا   يمؤس ر  يها يناري، درما  و مبارزه با هنه بيريشگيپ يگر برايکديت ياز ظرف ياسالم

ن ام ر  ي  در ا يعن وم  ياري    و هنيبس يکشورها به  حو احسن برا يو اجتناع يد و از  فوذ رهبرا  مذهبيبعنل آ ياستفاده حداکثر

                                              .استفاده شود

اتفاق  ظ ر دار  د ک ه     يصاحب  ظرا  ارائه شده است و هنگ يدرخصوص جها  پسا کرو ا، ازسو يمختلف يهاليتاکنو  تحل -3

ع خ ود  مختل ف جه ا  را تح ت الش عا     يدر کشورها يو اقتصاد ي، فرهنگي، اجتناعياسيس يها روابط در عرصه يتنام ينارين بيا

مثب ت از ابع اد    ين اثربخش  يو ب االتر  ين اثر منف  يتوا د با کنتري، جها  اسالم مياسالم يغن يها ت آموزهياما با رعا ،قرارداده است
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 .مند شود بهره يدر جوامع اسالم ي، رشد و تعاليي، هم افزاييهنگرا

م غاص ب  يروابط با رژ يساز يدر عاد ياسالم يرهااز سرا  کشو يشرکت کنندگا  با اظهار تأسف و محکوم دا ستن رفتار برخ -3

ن آرما  هنچنا  مس ئله اول جه ا  اس الم اس ت و     يکه ا . نود د ديتأکف ين و قدس شريکرد  به آرما  فلسط و پشت يستيصهيو 

به شکس ت   يا تحريف و سازش در اين خصوص، هنچو  بر امه موسوم به معامله قر ، محکوم سپرد  يها براي به فراموش تنام تالش

 ين و مسجد األقص  ياز فلسط جهت دفاع يو اقدامات فور يو خواستار هنکاري ميا  ملتهاي مسلنا  براي ارائه راهکارهاي جد است

اشغال شده توس ط   يهاکامل سرزمين  يزادآ د هنراه بايفلسطين، با يشد د و تأکيد کرد د که آزادساز ياز مقاومت اسالم و حنايت

 .باشد يگر مناطق اشغاليمزارع شبعا در جنوب لبنا  و د ،جوال  در سوريه يهاندي، بليرژيم صهيو يست

اس تقبال   "يه اس الم ي  اتحاد " يري  گ ش کل  يب را  يب مذاهب اسالميتقر يرکل مجنع جها يدب  ا  کنفرا س، از ابتکارامهن -3

ه ق ادر اس ت   ي  ن اتحاديدا ستندن چراکه ا يروررا ض ياهين اتحاديل چني، تشکين اسالميتحقق امت واحده و تند   و ي نوده و برا

 يمل ل اس الم   يق خودسازيرا ساما  دهد و از تفرقه و تعرض درجها  اسالم از طريملل اسالم ييجها  اسالم و هم افزا يهايهنکار

 .دي نا يريشگيپ

نه تعامل و توجه ب ه مس ائل   يزم نا  و اخالق دريموفق در عرصه عنل با حضور دو عنصر ا يها الگو يارائه و معرف يتالش برا -3

ت ي  ژه در قال ب تقو ين ام ر، ب و  ين کنفرا س مورد توجه قرار گرفتن ايدر ا ياسالم يگرا  درکشورهايبه احوال د يدگيمشترک و رس

 .است ين دوره از تحوالت پرشتاب جها يا يات جديضتمؤمنا ه، از جنله مق يها مواسات و کنک

ن و ين مس لن ياز ب ه وح دت ب    ي  ،  يسم جها يو يت صهيدر جها  غرب با هدا ياسالم هراس و يزيبا توجه به موج اسالم ست -6

محک م در براب ر    ي، س د "متح د  ياجبه ه "ليبا تشک ياسالم يش محسوس بوده و الزم است کشورهايش از پيمسلنا  ب يکشورها

نده خ ود داش ته و   يآ يها را در بر امه ياسدشنن شن يل دهند و متفکرا  جها  اسالم، راهبردهايسم تشکيو يو صه ياستکبار جها 

ن د و در  يم وثر مقابل ه ب ا آ  را ارائ ه  نا     يو عنل   يعلن   يه ا  زا ه آگاه  ن وده و راه ياسالم ست يهاو روش ها سل جوا  را از توطئه

 گ طا  ب  زريهنس  و را در مقابل  ه ب  ا ش   ي، اتح  اد ب  ا کش  ورهاياس  الم يض  نن حف  ظ مص  ال  کش  ورها ،ين النلل  يمناس  بات ب  

ت ي  و امن ن ص ل  يو ت أم  ير اتح اد اس الم  يالنهندس در مس   يو ابومهد ينا يد سليدر دستور کار خود قرار دهندن هنا گو ه که شه

و  آ  عق اد   ياس  يجاد هرگو ه روابط اع م از س ياز ا ياسالم يکشورها ،ن راستا الزم استينگو ه به ما آموختند. در ايمنطقه و جها  ا

زا ه دار د از جنله کشور فرا سه که اها ت به ساحت مقدس يکه اقدامات اسالم ست ييو کشورها يستيو يم صهيبا رژ يقرارداد اقتصاد

                                                     .ندي نا يرين کشور جلوگيا يد و مصرف کاالهاي نوده و از خر يرا در دستور کار خود قرار داده ،خوددار )ص(امبر اعظميپ

ن راهبرد مسلنا ا  يترياصل ن،ين و مجاهديو  صرت مؤمن ياريزال پروردگار و باور به يم و توکّل به ذات اليه بر قرآ  کريتک -69

پ اک فط رت،    يه ا  و جلب قلوب ا سا  ،)ص(و رسول اکرم به دستورات خدا يدر صورت اهتنام عنل ياسالم ياست و رهبرا  کشورها

                                                     .ن خواهد بودينده جها  از آ  اسالم و مسلنيو آ است يحتن ،زيم عزبر دشننا  اسال شا يروزيپ

  ،يدر ابع اد مختل ف اجتن اع    ت مضاعف علنا و  خبگا  مسلنا ، در تعامل ب ا مس ائل مس تحدثه   يکنندگا  بر مسئول شرکت -66

" ن ي ي تب يژه ب را يمبتکرا ه ب و  يو ارائه راهبردها کرو ا در جها  يريگ ک برآمده از هنهينولوژو تک يآموزش  ،يفرهنگ  ،يشناخت روا 

 . نود د ديتأکات امروز جها  يمتناسب با مقتض "ينيگفتنا  د" و طرح  ن مشکالتيدر تعامل با ا "مومنا ه يسبک ز دگ
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و رهب ر   را  ي  لي و مس تحکم جنه وري اس المي ا   شرکت کنندگا  در کنفرا س، تشکر عنيق خود را به خاطر مواضع اص و  -61

و حنايت هنه جا به از جبه   ، خصوصا  در دفاع از فلسطين و مسجد األقصييامت اسالم يدر راهبر (ي)مد ظله الع ال يمعظم ا قالب اسالم

ح وزه   يگ ر کش ورها  يو د ا مشروع دولت آمريکا را در جنگ اقتصادي عليه ملت اي را    ها و اقدامات مقاومت، اعالم  نوده و دشنني

 ه اي مجن ع جه ا ي تقري ب م ذاهب اس المي        هاي تروريستي، محکوم  نوده و قدردا ي خ ود را از ت الش   از گروه مقاومت و حنايت

                                                                                                       .در مسير وحدت و يکپارچگي ميا  مسلنا ا  اظهار  نود د
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 کنفرانس يهمكار در برگزار يسازمان ها و نهاد ها
 

 رانيا ياسالم يجمهور يسازمان صدا و سيما

 يعس کر  يبا دکتر عل   يب مذاهب اسالميتقر يرا  کل مجنع جها ين و مديرکل مجنع به هنراه معاو يمهر ماه دب 16خ يدر تار

 يب را  يرسا ه مل ينا  از راهبردها و بر امه هايس سازما  صدا و سيدار رئين ديدار و گفتگو کرد د. در اينا ديس سازما  صدا و سيرئ

 کرد. ديتأک يعه و سنيل مرکز مطالعات شيت تشکيت وحدت در جها  اسالم گفت و بر اهنيتقو

ل آ  در مجن ع  يو چ ه کن ک ب ه تش ک     ين مرکز در رس ا ه مل   يل ايشکنه تيتوا د چه در زم ينا مينکه صداوسيبر ا ديتأکبا  يو

ه  ام ه ارائ ه   يمطالعه کند و توص يکيتا مسائل تاکت ين سطوح راهبرديد از باالترين مرکز بايب مذاهب فعاال ه عنل کند، گفت: ايتقر

 دهد.

متن وع   يه ا  د بر ام ه ب ا قال ب   ي  ه ا از تول  ن ه ين مجنع در هنه زميبا ا يرسا ه مل يهنکار ينا از آمادگيس سازما  صدا و سيرئ

ن ه  ين زمي  شا  را در ايشنهادهاين مجنع خواست پيا يها خبر داد و از اعضا داديرو يتا پوشش خبر يشي، گفتگو محور و  نايبيترک

 ارائه دهند.

ن ي  ا يا منطق ه  يتخصص   يه ا نارينکه خواستار پوشش وبيعالوه بر ا يب مذاهب اسالميتقر يمجنع جها  ين  شست اعضايدر ا

، چ و   يينا و صدا ب ا س اختارها  يس يها مختلف در شبکه يها نهيدر زم يمجنع در هفته وحدت شد د درخواست کرد د تا رسا ه مل

 نه تحقق وحدت مسلنا ا  کوشا باشد.يام در زميگر ايو... در هفته وحدت و د يگفتگو محور، سخنرا  يها مستند، بر امه

ن ي  ا يه ا  هفته وح دت و بر ام ه   يها داديپوشش رو يساز برا بر امه يها معاو ت ين  شست از آمادگياز در ي  يمعاو ا  رسا ه مل

 .مجنع خبر داد د

 

 تبليغات اسالمي  شوراي هماهنگي

 يکارگروه تخصص   ليبار تشک نياول يو برا 6366سال  يوحدت اسالم يالنلل نيکنفرا س ب نيو چهارم يس يهايژگياز جنله و

 ،ياس الم  غاتيتبل يهناهنگ يتوسط شورا يمذاهب اسالم بيتقر يمجنع جها  را يمعاو  امور ا تيا مسئولب ياسالممذاهب  بيتقر

هفت ه وح دت و    يه ا از بر ام ه  يرس ا  و اطالع غيوابسته به آ  شورا در جهت تبل يدهامجنوعه  ها يو هنکار يئهم افزا يدر راستا

 ي هاده ا  ن دگا  يو  نا نيب ا حض ور مس ئول    يجلسه هناهنگ نيچند ليامر با تشک نيکه ا ،بود يوحدت اسالم يالنلل نيکنفرا س ب

 غ ات يتبل يچگو گ در امر يالزم جهت هناهنگ ماتو اقدا دهيبه ا جام رس ياسالم غاتيتبل يهناهنگ يدر ساختنا  شورا، عضو شورا

 .هفته بعنل آمد نيدر ا يرسا و اطالع

محس ن   يجن اب آق ا   ،يمذاهب اس الم  بيتقر يمجنع جها  رکليدب ياريدکتر شهر نيجلسات حجت االسالم و النسلن نيدر ا 

 غ ات يتبل يهنگهن ا  يقائم مقام ش ورا  ي صرت اهلل لطف يجناب آقا و يمذاهب اسالم بيتقر يمجنع جها  را يمعاو  امور ا يچمس

دستگاه و  هاد  ست و پن يب ندگا ي نا نينچنن رابطه پاسخ داد د. هيشورا در ااعضا  يهاسخن پرداخته و به پرسش راديبه ا ياسالم

 يه ا روشخ ود در م ورد بزرگداش ت هفت ه وح دت و       ش نهادات يو پ اه  هدگاي  د ،به ارائه  قطه  ظ رات  يهناهنگ يوابسته به شورا

 يو هنک ار  يافزائ  ه م  يه ا  پرداختن د و روش ش يبه خ و وابسته  يو  هادها ها آ در سازم اميا نيامربوا به  غاتيو تبل يرسا  اطالع

                                                                                                          .قرار گرفت يمورد بحو و بررس گريکديبا  ها آ سازم يفرهنگ داتيتبادل تول يمتقابل و چگو گ
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 يسازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمو  وزارت امور خارجه

 ب ا  يمس تنر  و م وثر  ارتباا سال، طول که در يب مذاهب اسالميتقر يمجنع جها  ن النلليامور ب معاو ت يامنطقه سا کارشنا

 و موسس ات  فرهن گ،  يه ا  خا  ه  ه ا،  يگ ر  کنسول ها، يز يرا ها، سفارتخا ه کشور، از خارج در يرهبر معظم مقام يندگي نا دفاتر

 ياز هنکار داشته ا د، ربط يذ يداخل ي هادها در يکارشناس يزهايم نيهنچن و يجخار يبيتقر يها جناعت ،يالنلل نيب ي هادها

ه ا   تيمناسب و تعام ل ب ا شخص     يها لميافت فين راستا در امور مربوا به دريت استفاده را برد د. در ايشا   هاينا ه ايمجدا ه و صن

 يه ا ن ار در ش بکه  يپخ ش وب  يو تالش برا يامنطقه يهانارياز وب يبرخ يگريمرتبط با موضوع کنفرا س، مجر يجهت ارائه محتوا

خارج از کشور ا ج ام گرف ت    يهايندگيهنه  نا ياز سو ياار ارز دهيبس يها و مساعدت ها ي، هنکاريتيمامور يها حوزه يو يزيتلو

                                                                                                                                                  ر فراوا  است.يسته تقديکه شا

 يبا مجنع جه ا   يشگيخود و تعامل هن يت ذاتيرا  در خارج از کشور با توجه به ماموريا ياسالم يجنهور يفرهنگ يها يز يرا

ش ا  در  يغ اي  در يو اهتن ام ب    يهنگ و ارتباط ات اس الم  محترم سازما  فررئيس ترکنا   ير آقايکه با  تدب يب مذاهب اسالميتقر

 ياس الم  يجنهور يفرهنگ يها يز يفروگزار  کرد د. را يچ تالشي، از هيجهت هرچه باشکوهتر برگزار شد  کنفرا س وحدت اسالم

اهم ک رده و در  برجسته جها  اس الم را ف ر   يهاتيشخص ي، امکا  حضور حداکثريتيمامور يحوزه ها يفرهنگ يرا ، با رصد فضايا

 دعوتنام ه،  کرد د. ارس ال  يمعرف يب مذاهب اسالميتقر يز جهت دعوت به مجنع جها ي  يديموثر جد يهاتيشخص ياريموارد بس

 ،يحض ور  ص ورت  ب ه  تياز شخص   يبرخ به ژهيو يم دعوتنامه هايتسل ،يمجاز يفضا قيطر از يشخص تيهو ه،يذات رهيس يها فرم

  گرفت.   ا جام کشور از خارج در را يا ياسالم يجنهور ز ا يرا توسط

در کنار هنکارا  مجن ع   يکنفرا س وحدت اسالم يبرگزار يبرا يزيبر امه ر يرا  از ابتدايا ياسالم يوزارت امور خارجه جنهور

 ياس الم  ير محت رم ام ور خارج ه جنه ور    ي  شخی وز يها و مساعدت يد بدو  هنراهيترد يبود و ب يب مذاهب اسالميتقر يجها 

مختلف در داخل و خارج از کش ور، ا ج ام    يرا ، سفرا و کارشناسا  حوزه هايف و مساعدت مجنوعه مديدکتر ظر يرا ، جناب آقايا

                                            ر  بود. يچ وجه امکا  پذين پروژه بزرگ به هيا

 ياس الم  يجنه ور  يفرهنگ   يه ا  يز   يا تعامل ساز ده با راخود در مناطق مربوطه و ب يروهايهنه   يمحترم با هناهنگ يسفرا

، يو م ذهب  ياس  يک ه از  ظ ر س   ييه ا تيها به خصوص شخصتيه، امکا  ارتباا با هنه شخصيفق يمحترم ول يهايندگيرا  و  نايا

ن يس ا  ام ور ب    مناس ب، کارشنا  يافت محت وا يشد د فراهم کرده و در دريمحسوب م ينيو د ياسي، سيحکومت يباال يجزء رده ها

 کرد د. يارين  حو يالنلل را به بهتر

ب ي  تقر يت مجن ع جه ا   ي  فعال يدهايها وتهد مختلف در جهت شناخت فرصت يحوزه ها يو فرهنگ ياسيس يل فضايارائه تحل

 يرا ب را  ت ه ا، در مراح ل مختل ف، راه   ير درست و رسا جهت ادامه فعاليات، در پرداخت تصوين تجربيو استفاده از ا يمذاهب اسالم

ک ه هنا  ا اس تفاده از     يب م ذاهب اس الم  ي  تقر ين النلل هن وار و ب ه تحق ق ه دف مجن ع جه ا       يکارشناسا  ب يها تيادامه فعال

ا  ي  م يب و دوس ت ي  فرهن گ تقر  ين و اع تال ين مس لن يو وحدت ب يموثر و امکا ات بالقوه جها  اسالم در جهت هندل يها تيظرف

                                                                                                                                                                                                                                                ک کرد.است، کن ياسالم يها ها و ملت دولت
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کنفرانس ييت هاي دبيرکل مجمع در برگزاراهم فعال  
 

 کنفرا س وحدت   يجلسه ادار 66شرکت در  -

 

 

 

 

 

 کنفرا س يبرگزار يجلسه  با معاو ين مجنع در خصوص چگو گ19 يبرگزار -

 

 

 

 

 

 

 جلسه هيئت علني کنفرا س  34شرکت در  -

 

 

 

 

 

 

 جلسه ستاد کنفرا س وحدت  3شرکت در  -
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ه با دستگاه هاي مختلف اجرايي و فرهنگي درخصوص کنفرا س ) شهردار ته را  ، س ازما  بر ام ه و    جلس 3 يبرگزار -

عالي ا قالب فرهنگي ، معاو  ت ب ين النل ل ح وزه علني ه ق م ،        بودجه ، دفتر تبليغات اسالمي ، رئيس صداوسينا ، شوراي

 وري اطالعات(آکنيسيو  فرهنگي مجلس ، وزارت ارتباطات و فن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ه راديو وحدت ييشرکت در مراسم افتتاح -

             

 

 

 

 

ت ه ا و  ي  ن فعالي ي و تب  34 شس ت خب ري کنف را س     يبرگزار -

 کنفرا س وحدت يبرگزار ياقدامات ا جام گرفته در راستا
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 ن افتتاحيه کنفرا س وحدت  ييدر آ يراد سخنرا يا  -

ي( ب  ا موض  وع  در وبين  ار منطق  ه ش  رق آس  يا )م  الز    يس  خنرا  -

                                              "هاي اسالمي در مواجهه با مصائب و باليا هنکاري"

در وبين  ار منطق  ه غ  رب آس  يا )لبن  ا ( ب  ا موض  وع       يس  خنرا   -

                                              "هاي اسالمي در مواجهه با مصائب و باليا هنکاري"

 ح  ل ب  راي حق  وقي ه  اي ظرفي  ت "در وبين  ار تخصص  ي يس  خنرا   -

 "اسالم جها  مشکالت

                                              " هاي اسالمي درمواجهه با مصائب و باليا هنکاري "در وبينار آفريقاي جنوبي با موضوع يسخنرا   -

 "سالم در مواجهه با مصائب و بالياظرفيت هاي  راهبردي جها  ا "در وبينار پاکستا  با موضوع يسخنرا   -

فرص ت ه اي پيش رو     "در وبينار شبه قاره هند ب ا موض وع   يسخنرا   -

 "جها  اسالم براي وحدت اسالمي در شرايط بيناري جها  گير

ظرفي ت ه اي  راهب ردي    "در وبينار افغا س تا  ب ا موض وع     يسخنرا  -

 "جها  اسالم در مواجهه با مصائب و باليا

لبنا ( ب ا   -ينن -عنا  -بحرين -ار غرب آسيا )عراقدر وبين يسخنرا  -

 "با مصائب و باليا هنکاري هاي اسالمي در مواجهه "موضوع

ه اي    هنکاري"در وبينار آمريکاي جنوبي )کلنبيا( با موضوع  يسخنرا  -

             "اسالمي در مواجهه با مصائب و باليا

 "يشرو جها  اسالم براي وحدت اسالمي در شرايط بيناري جها  گير  فرصت هاي پ "در وبينار پاکستا  با موضوع يسخنرا  -

   "فرصت هاي پيشرو جها  اسالم براي وحدت اسالمي در شرايط بيناري جها  گير "در وبينار افغا ستا  با موضوع يسخنرا  -

 مواجه  ه هنک  اري ه  اي اس  المي در  "ترکي  ه ب  ا موض  وع   -در وبين  ار روس  يه و کش  ورهاي مش  ترک النن  افع  يس  خنرا  -

 ."با مصائب و باليا

 "هنکاري هاي اسالمي در مواجهه با مصائب و باليا"در وبينار آمريکاي شنالي )کا ادا( با موضوع  يسخنرا  -

هنکاري هاي اسالمي در مواجهه با "لبنا  و سوريه( با موضوع  در وبينار غرب آسيا )عراق ، فلسطين،کويت، بحرين، يسخنرا  -

 "مصائب و باليا

 "موضوع هنکاري هاي  اسالمي در مواجهه با مصائب و باليا "در وبينار اروپا با يسخنرا  -
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در وبين ار ش نال آفريق ا ) ت و س و الجزاي ر ( ب ا موض وع         يسخنرا  -

 "هنکاري هاي  اسالمي در مواجهه با مصائب و باليا"

مبا ي و چالش هاي ديني و معن وي در مواجه ه   "در وبينار  يسخنرا  -

 "امصائب و باليبا 

چالش هاي فرهنگي و اقتصادي و سياسي غرب  "در وبينار  يسخنرا  -

 "در مواجهه با کرو ا

تهديدها و فرصت هاي فض اي مج ازي در عص ر    "در وبينار  يسخنرا  -

 "کرو ا براي جوامع اسالمي 

 "يريبزرگداشت طاليه دار وحدت و تقريب مذاهب اسالمي عالم ربا ي حضرت آيت اهلل تسخ"نار يدر  وب يسخنرا  -

 "رسا ه، فضاي  مجازي و وحدت اسالمي "در  شست علني يسخنرا _ -

تعامل دا شگاهي، ارتقاي   ظام حنايت  حقوقي  و وک التي ، ارتق اي زي ر س اخت ه اي فن اوري       "علني در  شست  يسخنرا  -

 "محور و  قش وحدت جها  اسالم

 "ه حکنرا ي تعالي گراهنکاري هاي کشورهاي اسالمي در تقويت و توسع"در  شست علني  يسخنرا  -

 "ايجاد ظرفيت تعاو  جوامع اسالمي در مديريت بحرا  هاي بين النللي"در  شست علني  يسخنرا  -

 " قش سردار شهيد قاسم سلينا ي در وحدت و امنيت جها  اسالم "در  شست علني يسخنرا  -
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 وحدت   يکيت ويسا ييشرکت در مراسم رو نا -

 1دروس فقه مقار  جلد شرکت در مراسم رو نايي کتاب  _

 فلس طين ف ي وج دا    "شرکت در مراس م رو ن ايي کت اب     _

 "علناء االسالم 

 

 

 

  

 

شرکت در بر امه گفتگوي ويژه خبري ش بکه دوس ينا و    -

 کنفرا س يت هاي  فعاليتشر

 گفتگوي با راديو وحدت -

 (مورد 1 )با شبکه خبر يو يزيتلو مصاحبه  -

 حدت  در مراسم اختتاميه کنفرا س و يسخنرا  -
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                                                                                                                                                                                 کنفرانس يها در برگزار معاونت  اهم فعاليت
 

 :معاونت بين الملل

 ن النلليکنفرا س در معاو ت بل ستاد يتشک .6

 مختلف يحوزها يم بنديبا توجه به تقس يداخل يل کارگروه هايتشک .1

 (ياجلسه حوزه 643، يجلسه عنوم 64کنفرا س وحدت ) ييوه اجرايو تبادل  ظر درخصوص ش يل جلسات هناهنگيتشک .3

 يازامکا ات فض ا  يتنرکز بر استفاده حداکثر روس کرو ا بايکنفرا س با توجه به مسأله و يطرح  حوه برگزار 4ن يه و تدويته .4

 يمجاز

 شنهادات  يافت پيخارج از کشور در خصوص در يها يندگيبا  نا ي امه  گار .3

ن ده  ي نا ي،  وزارت امور خارجه، سپاه ق دس، وزارت اطالع ات جه ت معرف     يارسال  امه به سازما  فرهنگ و ارتباطات اسالم .3

 يهنکار يبرا

 د دا شگاه تهرا  جهت ضبط بر امهيو دعوت از اسات يرحضو ي شست ها يزيبر امه ر .3

 قبل ين سال هايت ها و مدعويسوابق شخص يبررس .3

 ت ها جهت حضور در کنفرا س وحدتيشخص يارسال دعوتنامه برا .6

 به مهنا ا    يارتباط يمجار يمعرف .69

 دئو از مهنا ا  کنفرا س  يافت ويدر .66

 ک کشور، زبا  وسنتيت ها به تفکيخصش يه جدول اسامياخذ شده و ته يل هايفا ي ام گذار .61

  ين النلل بر اساس روز و ساعت برگزاريب يم جدول پخش بر امه هايتنظ .63

 يامنطقه ير کل با توجه به حوزه هايدب يگفتگو يو محورها يه و ارائه سخنرا يته .64

             ها نارها و  شستيها در وبليافت فايها، سط  و زما  دريها متناسب با سخنرا تيم شخصيتقس .63

ب پخ ش ه ر س خنرا  ب ر اس اس      ي  هر سخنرا  با ذکر  ام و سنت و کشور و ترت يدئوينار متشکل از ويل هر وبيم فايتنظ .63

 ت  شست هاياولو

 ر جلسات  يا تخاب دب .63

 يا  داخليلم مجريد فيدر تول يو  هنکار يهناهنگ .63

 از حوزه مربوطه ياب قارت ا تخينار با اولويهر وب يلم قرائت قرآ  برايجهت ارائه ف يهناهنگ .66

 با کارشناس مربوطه ينار و هناهنگيهر وب ين براين مسؤول تدوييتع .19

 نين النلل و مسئول تدوينار با حضور کارشناس بيلم هر وبيف يروتوش و آماده ساز .16

 پوستر و ارائه محتوا با حضور کارشناس مربوا يجهت طراح يهناهنگ .11

   يسيو ا گل يعرب يترجنه به زبا  هاجهت د ييتأ بعد از يفارس يارسال پوسترها .13
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 با حضور کارشناس مربوطه يسيو ا گل يپوسترها به زبا  عرب يطراح .14

 هدف يو کشورها يت کنفرا س و ارسال به خبرگزاريدر سا يي هاد ييتأ پوسترها پس از يبارگزار .13

 پخش يبرا يو ارائه به بخش فن يزبا  اصل يلم هايافت فيدر .13

 و ارسال در مرحله دوم جهت پخش هنزما  يعرب يه زبا  هاب يلم هاين فيتدو يريگيپ .13

 نايها و صدا و س يارسال به خبرگزار يب برايتقر يلم ها به خبرگزاريل فيتحو .13

 ر موارديو سا يه گزارش خبريته يبرا يها به روابط عنومل ترجنهيتحو .16

 يا يه پايا يم بيتنظ يبرا يل ترجنه ها به معاو ت امور اجتناعيتحو .39

 ترجنه يبرا يا يه پايا يبد ييتأ ه کنفرا س پس ازيا يبارسال  .36

 ت هايشخص يه برايا يت کنفرا س و ارسال بيو درج در سا يا يه پايا يافت ترجنه بيدر .31

 ترجنه يرکل و ارسال برايدبد ييتأ و اخذ يسخنرا ا  به زبا  فارس ير امه برايم تقديتنظ .33

 ا ا ها و سخنريندگير امه و ارسال به  نايصدور تقد .34

 ه گزارشيها جهت ته يه سخنرا يع کليتجن .33

 

 :معاونت امور ايران

جه ت دع وت ب ه     يب  يس نت تقر اه ل  يهاتيشخص هياول ستيل هيجهت ته يو مشورت يکارشناس هجلسن يچند يبرگزار .6

 در کنفرا س يسخنرا 

 يدر خصوص معرف  سنت اهل يسالمو مراکز بزرگ ا يقيتلف يدر امور اهل سنت استا  ها هيفق يول يندگيارتباا با دفاتر  نا .1

 مجنع يبرا يلم سخنرا يو ارائه ف جهت دعوت به کنفرا س( و با وا  ا يآقا) يبيتقر يهاتيشخص

 گذشته( يهان در دورهيست هنه مدعويل يجهت دعوت به کنفرا س )با بررس ختهي خبه و فره يهاتيشخص از يستيل هيته .3

، ي، مراک ز ب زرگ اس الم   يق  يتلف ياس تا  ه ا   ،در امور اهل سنت هيفق يول ندهي ناکنفرا س به دفاتر  تارسال فراخوا  مقاال .4

                                            مدعو در کنفرا س يها تيعلناء و شخص

 صد و سه دعوتنامه  يمجنوعا  س کنفرا س وحدت را  بهين معاو ت ايمدعو يهادعوت  امهو ارسال  ميتنظ، هيته .3

 مختلف   يها يخبرگزارو  ييويراد ،يو يزيتلو يهاشبکهبا  را يامور ا محترم معاو توسط مصاحبه  ا جام هَشت .3

 النلل نيکنفرا س و ارجاع به معاو ت ب يمهنا ا  خارج يعرب يدعوت  امه ها شيرايو و  يتصح .3

  زده پوستر()پا النلل نيمعاو ت ب يعرب يپوسترها يتنام و متو  ييمحتوا  يتصح .3

   (يسخنرا  زدهين النلل )سيمربوا به معاو ت ب يسيگلا و  يعرب يها يسخنرا  ،يترجنه فارس قيطبو ت يبررس .6

 کنفرا س تيو سا پوسترها يطراح  در يبردارجهت بهره (يسيگلا و   يعربزبا  به ) يداخل ينارهايوب نيترجنه عناو .69

 يبه زبا  عربزده آبا  ينار روز سيو وب يريتسخ يت اهلل محند علي، بزرگداشت آهياختتام يهاترجنه پوستر .66

، توس ط  نيت دو  گروه آ  بهل يو تحوها  آ   مطالب يتصحها و تيشخص يسخنرا  يدئوهايها و ولميف ييو محتوا يفن يبررس .61
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                            ( لميست فيش از دويکارشناسا  معاو ت )ب

 معاو  ت  يبا هنکار سکنفرا  يکل يهابر امه يزيرو بر امه را يعاو ت ام يداخل يهاناريوب (کنداکتور) يبند بر امه زما هيته .63

 رکليالنلل و حوزه دب نيب

گ روه   نيو هنچن  را  ي  ا معاو تمرتبط با  ياجتناع يها و شبکه ها تياخبار و اطالعات مربوا به کنفرا س در سا يبارگذار .64

 يقيمناطق تلف يبيتقر يها

و  بر ام ه ، يماموس تا ق ادر  با حضور بر امه بدو  تعارف ، کنفرا س وحدت زرياز ت لميف چهار قطعه يبارگذار و نيتدو ،يطراح .63

 را يمعاو  امور ا يو يزيتلو يهامصاحبه

 کنفرا س   يو شرکت در بر امه ها جهت دا لود پوسترها نيبه مخاطب را يمعاو ت ا يامکيپ ساما ه قياز طر ياطالع رسا  .63

 

             :                                                             آوري اطالعات  اداره فن

 ت کنفرا سيسا سرور وب يبر رو centos ستم عامليبا س ين مجازيماش ي صب و راه ا داز .6

 ت کنفرا سيسا ت سرور وبيش امنيجهت افزا centos نوکسيسرور ل نگيهارد  .1

 تيسا وبسرور  يبرا رواليفا ناتيتنظو توسعه   يا داز راه .3

و  ي، عربيبه سه زبا  فارس يوحدت اسالم يالنلل نين کنفرا س بيو چهارم يت سيسا وب يبا ي، توسعه و پشتيطراح .4

 iuc.taqrib.irو به آدرس يسپا سيت ريبا قابل يسيا گل

                            .ين النلليکاربرا  ب يبرا يجاد دسترسيمهنا  و ا يو معرفها  آ  ام مهنا ا ، سازم ساما ه ثبت يطراح .3

 يوحدت اسالم يالنلل نين کنفرا س بيو چهارم يمقاالت س يافت و داوريساما ه در يبا يو پشت يطراح .3

 کنفرا س تيسا جهت بهبود عنلکرد وب Cache Server و Reverse proxy سيسرو يا داز راه .3

 ام کنفرا سيها در ا ها و الگ سينگ سرويتوريو ما  يبا يشتپ .3

  rtmpم يسرور استر يا داز اه صب و ر .6

وحدت  يالنلل نيکنفرا س ب نيو چهارم يس تيسا وبدر  (livestream)نگينياسترنار به صورت يوب 36ش از يپخش ب .69

 وپيوتي نستاگرام،ي:  آپارات، ايها ن پلتفرميو هنچن ياسالم

 وحدت يکيو يسرور دا شنامه مجاز centos 8 ستم عامليبا س ين مجازيماش ي صب و راه ا داز .66

 وحدت  يکيو يسرور دا شنامه مجاز centos 8 نوکسيسرور ل نگيهارد  .61

 وحدت يکيو يسرور دا شنامه مجاز يبرا رواليفا ناتيتنظو  يا داز راه .63

 وحدت يکيو يدا شنامه مجازجهت بهبود عنلکرد  Cache Server سيسرو يا داز راه .64

و و يسپا سيت ريبا قابل يسيو ا گل ي، عربيه سه زبا  فارسوحدت ب يکيو يدا شنامه مجاز يبا ي، توسعه و پشتيطراح .63

 wikivahdat.comوحدت به آدرس  يکيو introل و تبلت به هنراه صفحه يموبا يبرا يقالب اختصاص

 ت کنفرا سيسا در وب يسخنرا  339ش از يب يبارگزار .63
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  ه کنفرا س در سالن قوهيسم اختتامها در مرا يپ سخنرا ين کليبرخط مهنا ا  و پخش آفال يريارتباا تصو يبرقرار .63

 هييقضا

 نار  يوب يزهايم يمجر يو ضبط اجرا  ها يها شامل: ضبط سخنرا  با معاو ت يضبط بر امه ها و هنکار .63

 

  :، دولت و مجلسيمعاونت امور راهبرد

راد ي  ت اجه   ياس الم  يس محت رم مجل س ش ورا   يو رئ  يس محترم جنهوريرئ يجهت سخنرا  يا جام مکاتبات و هناهنگ  .6

   يوحدت اسالم ين النللين کنفرا س بيو چهارم يه سيه در مراسم اختتاميس محترم قوه قضائيه و رئييدر مراسم افتتاح يسخنرا 

 رخا ه مجنعيدب يبا هنکار يولشکر يهاومقامات کشورتي امه به شخصارسال دعوت .1

و  يابع اد س    يو ا جام مصاحبه درخصوص معرف   يو يزيو و تلويراد يها، دولت و مجلس در بر امهيحضور معاو  امور راهبرد .3

 . يوحدت اسالم ين النللين کنفرا س بيچهارم

   يوحدت اسالم ين النللين کنفرا س بيو چهارم يس يا يه پايا يس بيش  ويه پيته .4

 

 :يروابط عموم

 م اخبار کنفرا سيه و تنظيته يخبر گار برا 4و دعوت از  يل ستاد خبريتشک .6

 رکل محترم مجنع  يدب ي شست خبر يبرگزار ي( براي)مکا   شست خبريشگاه مذاهب اسالمبا دا  يهناهنگ .1

ن يب   ينا و ش بکه ه ا  يص دا و س    يمختلف خب ر  يها ها و بخش ي فر از خبر گارا  مطبوعات و خبرگزار 699ش ازيدعوت ب .3

خبر گ ار  از مطبوع ات،    39ش از يو حض ور ب    يوح دت اس الم   ين النللين کنفرا س بيو چهارم يس ي شست مطبوعات يبرا يالنلل

ره، يخبر، العالم، العهد، باشگاه خبر گارا  ج وا ، االتج اه، النس     يها نا، شبکهيصدا و س ينا شامل خبرگزاريها و صدا و س يخبرگزار

   TV، پرس TVسپا  يرا  پرس، هيتند  افغا ستا ، ا

 يدر تن ام  يوحدت اسالم ين النللين کنفرا س بيارمو چه يس سير ويپخش ز ينا برايو ارسال  امه به معاو ت س يهناهنگ .4

 نايس يشبکه ها

 معاو ت صدا   يبرا يوحدت اسالم ين النلليزر کنفرا س بيارسال  امه به هنراه  ت .3

 نا  يمعاو ت س يبرا يوحدت اسالم ين النلليزر کنفرا س بيارسال  امه به هنراه ت .3

ه کنف را س وح دت   ي  مراس م افتتاح   يرا  پرس، االتج اه و  الع الم ب را   يخبر، العالم، تند ، ا يو يزيتلو يدعوت از شبکه ها .3

   ياسالم

 ناينا و قرآ  و معارف سيشبکه خبر س يه کنفرا س وحدت برايسخنرا ا  افتتاح يد يو يارسال د .3

 يخبرگ زار ر، تن د  افغا س تا  و   يوم، الغ د ي  ن الين، فلس ط ياديرا  پرس، االتجاه، النيخبر، ا يو يزيتلو يدعوت از شبکه ها  .6

 ه  ييس محترم قوه  قضايه با حضور رئين اختتامييپوشش آ ينا برايصداوس

 ها و مطبوعات يکنفرا س وحدت به خبرگزار ينارهايخبر از  شست ها و وب139ش از يد  بيه و توليته .69
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 iuc.taqrib.irت ياخبار کنفرا س وحدت در سا يتنام يبارگذار .66

ه و روز دوم کنف را س  ي  افتتاح يبناره ا ياز رخ داد و و  يت عرب  يخب ر  در س ا    43و  يت فارسيخبر در سا 133 يبارگزار .61

 وحدت  

 يت عربيو هنچنا  در سا يت فارسير( در سايعکس از کنفرا س در قالب )آلبوم تصاو 494 يجنع کرد  و بارگزار .63

 يعرب و يت فارسيسا ين کنفرا س وحدت( در صفحه اصليو چهارم يکو  )پخش ز ده سيجاد و فعال کرد  آيا .64

 يو عرب يت فارسيدر سا ين  کنفرا س وحدت اسالميو چهارم يکو  اخبار سيفعال کرد  آ .63

 

   :يبيپژوهشگاه مطالعات تقر

 يت آيت اهلل تسخيريسا يو بارگذاري محتوا ي. آماده ساز6

  يريمجنوعه آثار آيت اهلل تسخ افزار و عقد قرار داد با مرکز  ور جهت توليد  رم يها و مقاالت آيت اهلل تسخير کتاب يساز . آماده1

 1فقه النقار  جلد  يکتاب دروس ف. چاپ 3

  يو يزيتلو يست مصاحبه هايه لي. ته4

 ا  مسلنا ا   يتفرقه م يهاشهيت در مورد کنفرا س وحدت با موضوع  ري. گفتگو با شبکه وال3 

 ها   مصاحبه يمحتوائ يابي. ارز3

 فراس وحدت کن يت عربيسا يو اصالح محتوا يني. بازب3

 لبوردهاياستفاده در ب يمناسب برا يد محتواي. تول3

گر و يو د يري، آيت اهلل تسخيقن يخ محند تقي، شيشات حضرت امام، مقام معظم رهبريمتن کوتاه از فرما 33د ي. تول6

 بيدر موضع اتحاد جها  اسالم و مسأله تقر يبيتقر يها تيشخص

 مدعو  يها تيشخصاز  يبرخ امه  يز دگ يذاربارگوحدت و  يکيت ويسا يساز . آماده69
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 پايگاه اينترنتي کنفرانس
 

 Iuc.taqrib.ir يوحدت اسالم يالملل نيت کنفرانس بيسا وب و محتوايي يل فنيتحل

 

 :)به اختصار(امكانات

ل و کامال يهان دسکتاپ، تبلت و موبا ش در ا واع دستگاهيت  نايقابلبا ت کنفرا س وحدت يسا وب

امکا  ات   يت دارايس ا  ن وبي  ن ايهنچن   .اس ت مختلف  يها در پلتفرم() گرا واکنش

             باشد: يل ميذ

يسيو ا گل ي، عربياز سه زبا  فارس يبا يپشت .6

مهن ا  ب ه    ين معرف  يه ا و هنچن    ها،  هاده ا و رس ا ه    ام مهنا ا ، سازما  ت ثبتيقابل .1

هتلفن هنرا يکنفرا س با امکا  اعتبارسنج

امکيق پياز طر يرسا  مقاالت کنفرا س به هنراه اطالع يارسال و داور يساما ه کاربر .3

ا  ي  حام يناره  ا، معرف  يوب ي، فراخ  ا  مقال  ه، معرف  يدادهاي  ، اخب  ار، رويرس  ا  اط  الع .4

مهم کنف را س ب ه ص ورت     يها خين تاريکنفرا س و هنچن يخچه برگزاريکنفرا س، تار

ت کنفرا س وحدت به صورت ينارها در سايم)ز ده( وبيپخش مستق .3

دئو در ي  م ويمس تق  يگ ذار  و امک ا  ب ه اش تراک    ينارها به صورت پخش مجزا ب ه هن راه م تن س خنرا     يوب  يو سخنرا يآرش .3

.ياجتناع يها شبکه

تيوب سا يل آماريتحل

ت:يرتبه سا

بوده  يوحدت اسالم يالنلل نين کنفرا س بيو چهارم يت سيسا به وباز ابتدا مربوا  ن موضوع که دامنه يباتوجه به ا

 يابيمورد ارز 1916ه يژا و 6تا  1919اکتبر 66ت کنفرا س از يت ساياز قبل  داشته است و سابقه فعال يتيچگو ه فعاليه و 

ت)ع(يب اهل يت مجنع جها يسا و وب  ت يسا سه با وبيدر مقا ت يسا يرا يو ا يرتبه جها ، قرار گرفته است

 باشد . ير قابل مشاهده ميبر اساس  نودار ز 
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 (مخاطبان )و  کيترافآمار 

:يمرور كل .1

  3،646: () تعداد کل کاربرا 

  3،663: () فعال کاربر يها تعداد کل دوره  

  33،633دشده: يتعداد کل صفحات بازد

 درصد 43.33:  رخ خروجا ي  رخ پرش

 334: صفحات مشاهده شده در هر دوره نيا گيم

 

:() دكنندگانيبازد .4

 دي  جد دکنن دگا  يبازد  دو دس ت  ب ه  ا  د  س ر زده ن کنف را س وح دت   يام   34 تيس ا  ک ه ب ه وب   يدکنن دگا  يبازدمطابق  ن ودار،  

. ش و د  يم   ميتقس   يدرص د  33ک ه س هم   ( )يتک رار  دکنندگا يو بازد يدرصد 13که سهم  ()

 ا د. گذرا ده کنفرا س وحدت تيسا دوره را در وب کيهستند که قبال   يکسا  يکاربرا  ،يتکرار دکنندگا يبازد

 

:() ييایاطالعات جغراف .1

  .ميپرداز يت ميسا وب دکنندگا يبازد يا و زب يمکا ت يموقع يبه بررسبخش  نيدر ا

 :يت مکا يموقع

کشور  33از حدود  ت يسا وبسه بوده است.يا ويقا و اقيکا، افريا، اروپا، امريآس يها ب در قارهيد به ترتين بازديشتريب

راز، الهور، يتهرا ، قم، اصفها ، ش يهااست. سهم شهر ده شدهيت مذکور ديسا ا وبيشهر د  339ش از يدکننده داشته است. بيبازد

 ا د.  دکنندگا  را داشتهين بازديشتريو فرا کفورت جز ب يراولپندروت، ي، بيکراچ

را  حدود ياکشور  ، سهمها دکنندهيبازد ييايجغراف تيداده شده از موقع شيآمار  نا نياول دينيب يم بعدي ريهنا  طور که در تصو

 س يدرصد، ا گل 1درصد، لبنا   1/1 يدرصد، ا دو ز 3درصد، آلنا   3/3کا ياالت متحده امريد، ادرص 4/69درصد، پاکستا   6/31

گر از کل يسهم کشورها د .شود يدکنندگا  را شامل ميدرصد از کل بازد 6، امارات و هند با سهم حدود يمالز يدرصد و کشورها 1

 شود. يده ميد يل و عربستا  صعودياسرائ ن کشورهاين ايباشد که درب يدرصد م 3/63زا  يدها به ميبازد
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 دکنندگا :يبازد يزبا  يژگيو

 دهد. يش ميدکنندگا  را  ناير آمار مربوا به زبا  بازدي نودار ز

 

ييمحتوااطالعات  

 ست .شده ا د پرداخته شده ا دهيشتر ديت کنفرا س که بيصفحات وب سا ييمحتوا يبه بررس نودارها  نيدر ا
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:() يورود يها  كانالاطالعات  .7
 ين وروديشتريها ب افت که از کدام کا ليتوا  در يم ياست و به راحت تيسا به وب يورود کيترافآماره کا ال  شا  دهنده 

جستجوگر( بوده  يگر متورهاينگ و دياهو، بي)گوگل، سرچ کيارگا ق يدرصد از طر 3/33دهد  ير  شا  مياست. در آماره ز داشته

 يها تيسا که از وب است يکاربرا مربوا به  يدرصد 3ا د و سهم  ت کنفرا س شدهيسا م وارد وبيدرصد به صورت مستق 4/33است. 

به  ياجتناع يها شبکه قيکه از طر يا درآخر کاربر ا د. شدهکنفرا س  تيسا وبشنا و ...( وارد  نکيل غ،ي)به واسطه تبل گريد

 شود. يرا شامل م يدرصد 6سهم  ا د شده تيهدا تيسا وب

0

2000

4000

6000

8000

10000

صفحه اصلی 
پخش زنده 
 وبينارها 

صفحه نخست 
وب سايت 
-کنفرانس
 فارسی 

صفحه معرفی 
-وبينارها
 فارسی

-2پخش زنده
 فارسی

-پخش زنده
 عربی

8850 آمار بازديد صفحات سايت 3700 2400 1800 1033

   34نمودار آماری بازدید از صفحات وب سایت کنفرانس
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:()كاربران  انيجر .1
 تيسا را در وب ييرهايکاربرا  طبق کشور چه مس گردد که  يمشاهده م. پردازد يحرکت کاربرا  م يرهايمس يقسنت به بررس نيا

 ا د. کرده يطکنفرا س 
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 زيونييمصاحبه هاي راديويي و تلو
  

 يونيزيشبکه تلو مصاحبه شونده فيرد

 تيو / ساي/ راد

 موضوع مصاحبه عنوان برنامه

6 
ن يحجت السالم والنسلن

د يدکتر حن

 رکل مجنعيدب_ياريشهر

 نايشبکه دو س

 

ژه يو يگفتگو

 يخبر

ن ين کنفرا س بيو چهارم يس يهابر امه

 يوحدت اسالم يالنلل

1 
ن يحجت السالم والنسلن

د يدکتر حن

 رکل مجنعيدب_ياريشهر

 خبرشبکه 
ژه يو يگفتگو

39/63 

ن ين کنفرا س بيو چهارم يس يهابر امه

 يوحدت اسالم يالنلل

3 
 _يمحسن  مسچ يآقا

 را يمعاو  امور ا

 يخبرگزار

 يرضو

ن ين کنفرا س بيو چهارم يس يهابر امه _

 يوحدت اسالم يالنلل

4 
 _يمحسن  مسچ يآقا

 را يمعاو  امور ا

 يو يزيشبکه تلو

 قرآ 

 )بر امه مصباح(
 رکل مجنعيب و دبيمجنع تقر يهابر امه

3 
 _يمحسن  مسچ يآقا

 را يمعاو  امور ا

 يو يزيشبکه تلو

 قرآ 

 )بر امه مصباح(
 هفته وحدت

3 
 _يمحسن  مسچ يآقا

 را يمعاو  امور ا
 نايشبکه دو س

 ي)بر امه در ا تها

 الو د(
 ب در هفته وحدتيمجنع تقر يهاتيفعال

3 
 _يمحسن  مسچ يآقا

 را يمور امعاو  ا
 و فرهنگيراد

ن ين کنفرا س بيو چهارم يس يبرگزار _

 يوحدت اسالم يالنلل

3 
 _يمحسن  مسچ يآقا

 را يمعاو  امور ا
 ارتيو زيراد

ن ين کنفرا س بيو چهارم يس يبرگزار _

 يوحدت اسالم يالنلل

6 
 _يمحسن  مسچ يآقا

 را يمعاو  امور ا

  يو سراسريراد

 ج.ا.ا ( ي) صدا

ت دولت يو حنا ير اسالميغ يورهاکاتيکار _

 فرا سه

69 
 _يمحسن  مسچ يآقا

 را يمعاو  امور ا

 يخبرگزار

 بيتقر

 يت اهلل محند عليت آيشخص _

 ()رهيريتسخ

66 
 _يمحسن  مسچ يآقا

 را يمعاو  امور ا

ره يشبکه النس

 ننيکشور 

 يت اهلل محند عليت آيشخص _

 ()رهيريتسخ

61 
د محند يدکتر س يآقا

و  امور معا_ينيحس

 ،دولت و مجلسيراهبرد

ن ين کنفرا س بيو چهارم يس يبرگزار را ير ايصب  بخ نايک سيشبکه 

 يوحدت اسالم يالنلل
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63 
د محند يدکتر س يآقا

معاو  امور _ينيحس

 ،دولت و مجلسيراهبرد

شبکه قرآ  و 

 معارف

ن ين کنفرا س بيو چهارم يس يبرگزار بر امه مصباح

 يوحدت اسالم يالنلل

64 
د محند يدکتر س يآقا

معاو  امور _ينيحس

 ،دولت و مجلسيراهبرد

 و گفتگويراد ويراد
ن ين کنفرا س بيو چهارم يس يبرگزار

 يوحدت اسالم يالنلل

63 
د محند يدکتر س يآقا

معاو  امور _ينيحس

 ،دولت و مجلسيراهبرد

شبکه چهار 

 نايس

 بر امه طلوع
ن ين کنفرا س بيو چهارم يس يبرگزار

 يوحدت اسالم يالنلل

63 
د محند يدکتر س يآقا

معاو  امور _ينيحس

 ،دولت و مجلسيراهبرد

 يبر امه صبحگاه شبکه پن  تهرا 
ن ين کنفرا س بيو چهارم يس يبرگزار

 يوحدت اسالم يالنلل

63 
د محند يدکتر س يآقا

معاو  امور _ينيحس

 ،دولت و مجلسيراهبرد

شبکه قرآ  و 

 معارف

 يخبر يگفتگو
ن ين کنفرا س بيو چهارم يس يبرگزار

 يوحدت اسالم يالنلل

63 
د محند يدکتر س يآقا

معاو  امور _ينيحس

 ،دولت و مجلسيراهبرد

 يخبر يگفتگو زا يم يخبرگزار
ن ين کنفرا س بيو چهارم يس يبرگزار

 يوحدت اسالم يالنلل

66 
د محند يدکتر س يآقا

معاو  امور _ينيحس

 ،دولت و مجلسيراهبرد

 نيين و آيد مهر يخبرگزار
ن ين کنفرا س بيو چهارم يس يبرگزار

 يوحدت اسالم يالنلل

19 
د محند يدکتر س يآقا

معاو  امور _ينيحس

 ،دولت و مجلسيراهبرد

 يروابط عنوم

دا شگاه مذاهب 

 ياسالم

ش يهنا يخبر داخل

 امت واحده زاهدا 

ن ين کنفرا س بيو چهارم يس يبرگزار

 يوحدت اسالم يالنلل
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 ساني و تبليغاتاطالع ر

ک ل   يا  ه ه ا  يو سازما  پا يبا وزارت راه و شهرساز يو هناهنگ يريگيپ  -

  ر اتوبا  قم به ته را  مح دوده  يدر مس يغاتيلبورد تبليعدد ب 4کشور و  صب 

ک ي  دا  جه اد، اع ال  کنف را س و تبر   ي  و م يپل فرودگاه حد فاصل عوارض

             هفته وحدت.

جه ت در دس تور    يوزارت فرهنگ و ارش اد اس الم   يومبا روابط عن يز يرا -

فرهنگ و ارش اد   يداشت هفته وحدت توسط اداره کل هايکار قرارداد  گرام

، يس  يمس ابقات ش عر، خوشنو   يمستقر در سراسر کشور ب ا برگ زار    ياسالم

 ن موضوعياکرد   ييو حضور در جلسات وزارتخا ه جهت اجرا يش، سرود، مسابقه کتابخوا ي،  نايدکلنه خوا 

داش ت  يجنعه و گرام ائنه يگذار استيس يشورا يمجاز يفضا يها ساخت ريز وحدت در کنفرا س يرسا  اطالع جهت يهناهنگ -

 يط  يغ ات مح يجه ت تبل  يک  يگراف ير و محت وا يار گذاش تن تص او  ي   ناز جنعه سراسر کشور با در اخت يها يهفته وحدت در مصل

 هناهنگ در سراسر کشور

ن ه ک رد  و   يمس ل  جه ت  هاد   يروهايستاد کل   يروابط عنومبا  يهناهنگ -

پ ي  تابع ه و ا تش ار پوس تر و کل    يواحدها يهفته وحدت در تنام يفرهنگ ساز

م رتبط ب ا    يمج از  يو فض ا  ياطالع رس ا   يرساخت هايد شده مجنع در زيتول

 مسل  در سراسر کشور   يروهايستادکل  

سراس ر   ياس الم  يس تفاده ش وراها  استا  ها جهت ا يعال يبا شورا يهناهنگ -

م ا ام ت رس ول اهلل    »مش ترک و ب ا ش عار     يکيگراف يها ر و طرحيکشور از تصاو

             «ميهست

و   يغ ات ش هر  يتهرا  جه ت تبل  يشهردار يساز ييبايبا سازما  ز يهناهنگ -

م ا ام ت رس ول اهلل    »داشت هفته وحدت و ا تش ار ش عار   يرامو  گراميپ يطيمح

 «  ميهست

 يغ ات يو تبل يداخل   يو  ه ا ي  زيبا مترو تهرا  جهت استفاده از تلو يهناهنگ  -

 داشت هفته وحدت يگرام يکيگراف يش موشن هايمترو جهت  نا
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 خبري  يبازتاب ها يده يگز
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 ر منتخب از کنفرانسيتصاو
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انسنمودارهاي آماري کنفر
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 (237)نمودار تعداد مدعوین معاونت ایران سی و چهارمین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی

%65, 104, شیعه  

%35, 57, سنی  

 نمودار تعداد و درصد حضور میهمانان داخلی به تفکیک مذهب
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%77, 124, مرد  

%23, 37, زن   

 و درصد سخنرانان وبینارهای کنفرانس به تفکیک جنسیت نمودار تعداد

 %65, 104, شیعه

 %35, 57, سنی

 نمودار تعداد و درصد سخنرانان وبینارهای کنفرانس به تفکیک مذهب
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     ,نماینده ولی فقیه

13 ,8% 

,  ائمه جمعه اهل سنت

13 ,8% 

نماینده مجلس خبرگان 

 %6, 10, رهبری

مفتیان، مدیران و 

اساتید حوزه های 

, (شیعه و سنی)علمیه 

26 ,16% 

, 23, استاد دانشگاه

14% 

, 28, مسئوالن کشوری

18% 

فعال فرهنگی، اجتماعی 

 %30, 48, و نویسنده

 نمودار درصد و تعداد جايگاه مهمانان شركت كننده در سي و چهارمین كنفرانس بین المللي وحدت اسالمي
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77 

16 

7 
6 

5 5 5 5 5 
4 

3 3 3 
2 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 نمودار تعداد مهمانان داخلی و معاونت امور ایران 

 در سی و چهارمین کنفرانس بین المللی وحدت
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 %51, 1551, شیعه

 %45, 177, سنی

وبینار سی و چهارمین کنفرانس بین المللی  21زمان سخنرانی های پخش شده در 

 (به تفکیک مذهب، دقیقه و درصد)وحدت اسالمی 
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 تفکیک زبانی اخبار مربوط به سی و چهارمین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی
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 خبرگزاری از وقایع سی و چهارمین کنفرانس  45تعداد اخبار منتشره 

 بین المللی وحدت اسالمی

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 شهریور 1 1 1 1 2

1 مهر  3 1 3 1 3 2 2 1 2 2 3

2 آبان  4 3 1 2 17 16 191 122 100 60 70 53 13 2 1

1 1 1 1 
1 2 
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 تاریخ درج اخبار مربوط به سی و چهارمین کنفرانس 

 بین المللی وحدت اسالمی
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 مقاالت پذیرفته شده در سی و چهارمین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمیتعداد و درصد نمودار 

 )به تفکیکمذهب و مراکز علمی(

 %54, 11, شیعه

 %48, 12, سني

 ,معاونت امور ايران

 8 ,11% 

دانشگاه مذاهب 

%11, 8, اسالمي  

پژوهشگاه مطالعات 

%44, 11, تقريبي  

 , ساير مراكز علمي

41 ,21% 
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%1, 18, اروپا  

%1, 42, آفريقا  

%7, 11, آمريكا  

آسیاي مركزي و 

%5, 40, قفقاز  

شبه قاره، افغانستان،  

%41, 54, پاكستان،   

شرق و جنوب شرق 

%11, 17, آسیا   

%12, 14, غرب آسیا   

 درصد میزان حضور شخصیت ها بر اساس جغرافیای منطقه ای  در وبینارها 
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فعال سیاسی و  استاد دانشگاه عالم دین نویسنده

 اجتماعی

35 

37 

62 

143 

 در سی و چهارمین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمینمودارجایگاه اجتماعی شرکت کنندگان خارجی 

 

 

%38, 101, شیعه  

%61, 163, سنی  

%1, 3, مسیحی  

 نمودار تعداد و درصد حضور میهمانان داخلی به تفکیک مذهب
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