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پیشگفتار

ســپاس خدایی را کــه بر ما مّنــت نهاد به فرســتادِن گوهر 
یک دانه وجود حضرت ختمی مرتبت محّمد مصطفی )ص( به 
میان امت ها. بار الها! درود بی پایانت را بر وجود گرامی محّمد 
)ص( نازل فرما که بر گنجینه وحِی تو امانت دار است، از همه 
َخلَقت ارجمندتر اســت و برگزیده بوســتان بندگان توســت و 

راهنمای نکویی ها و گشاینده دِر برکات و فضایل است. 
مهربانــا! زالل شــفاعتی کــه بر خانــدان پــاک او و بر اّمت 
مؤمنش نویــد داده ای، بیش ازپیش جاری کن که تو وعده ات 
را وفــا می کنی و گفتــارت را به زینت عمــل قرین می گردانی 
و ســیاهی بدی ها را به چندیــن و چند ســپیدی از نکویی ها 

می شویی و تو صاحب فضل عظیمی.
مجمع جهانی تقریب مذاهب اســالمی کــه وحدت بر پایه 
گفتگو و همدلی، در عین رعایت ادب، اختالف نظر و اندیشــه 
را شعار محوری خود قرار داده، در راستای فعالیت های جدید 
خود به برپایــی رویدادی علمی و فرهنگی همت گماشــته تا 
صاحبان خرد و اندیشه که در دایره عّشاق اسالم عزیز و پیروان 
این دین حنیف گنجانده می شوند را گرد هم آورد تا از دریای 
علمی و تجربه عملی شان برای حل مشکالت پیش روی امت 

اسالمی استفاده نماید.                                                                         
گرامیداشــت هفته وحــدت که بــا ابتــکار و تأیید حضرت 
امــام خمینــی )ره( و با تأکیــد رهبر معظم انقالب اســالمی 
)مدظله العالــی( تداوم یافته اســت، همواره فرصت مناســبی 
برای نخبگان و اندیشمندان فراهم نموده تا مهم ترین مسائل 
دنیای اســالم را به بحث وبررســی گذاشته و نســبت به آن ها 
تصمیم گیــری نمایند و از ایــن رهگذر شــرایط را برای پرهیز 
همگانــی از جنــگ، منازعه و برقــراری صلــح و آرامش آماده 

کنند.                                                    
هفته وحدت ســال 1400 در شرایطی برگزار شد که جهان 
اســالم در کنار پیشــرفت های درخور شــأن امت اسالمی، در 
راســتای گســترش و تعمیق آموزه های اســالم ناب، گفتمان 
انقالب اسالمی و تحقق اهداف متعالی امت واحده اسالمی، 
با برخی چالش های شکننده روبرو شد. از جمله این چالش ها 
عبــارت بودند از: حمله رژیم صهیونیســتی بــه غزه، جنایت 
الطیونه در لبنان، تداوم ســاخت شــهرک های صهیونیستی، 
حمله نظامیــان نیجریه به مســلمانان در اربعین حســینی و 
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ادامه جنگ خانمان سوز علیه ملت مسلمان و مظلوم یمن.
در این شــرایط حضور مسئوالنه نخبگان و فرهیختگان دنیای اسالم در مجمعی که وظیفه اصلی خود را 
ترویج اصول و ارزش های اســالمی دانســته و گفتمان تقریب، وحدت، انسجام و همگرایی امت اسالمی و 
پیشــگیری از جنگ، تنازع، افراطی گری، تعصبات جاهالنه، جلوگیری از توهین به مقدســات و افشاگری 

توطئه های شوم دشمنان را وجهه همت خودساخته، بسیار مغتنم است.
نوشتار پیش رو گزیده ای از مهم ترین فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته جهت برگزاری هرچه باشکوه تر 

سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی است که به شرح آتی تقدیم می گردد.                                                                                                                                                                                                                         
بی شک، نمی توان تالش های ستودنی دست اندرکاران برگزاری این رویداد بین المللی در قالب خانواده 
شــریف مجمع تقریب را از نظر دور داشــت که با تالش وافر و خســتگی ناپذیر در مسیر نوسازی راهبردها و 

برنامه های اقدام جدید مجمع، گام های استوار و پرامیدی برداشته اند.                                                                                                                                                                                                                         
از همه این عزیزان تقدیر و تشــکر می کنم. درعین حال هر اقدامی در این گســتره انســانی و جغرافیایی 
خالی از نقص نیست. به همین جهت از همه مخاطبان این نوشتار که با انتقادها و پیشنهادهای خود ما را 

برای هر چه باشکوه تر برگزار کردن برنامه های آتی یاری می رسانند، کمال تشکر را دارد.

                                                                                                                  و من الله التوفیق
                                                                                                                   حمید شهریاری

                                                                           دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی



خالصه مدیریتی

ازآنجاکــه کنفرانــس بین المللــی وحدت اســالمی یکی از 
عوامل مهم جریان ســاز حوزه وحدت اســالمی است، همواره 
از مهم ترین رویدادهای فرهنگی جهان اســالم بوده و به دلیل 
پرداختــن به اندیشــه متعالی امت واحــده و تقریب مذاهب از 
ســوی همه بــزرگان و صاحب نظران موردتوجــه و پیگیری قرار 
گرفته اســت. ســی و پنجمیــن کنفرانــس بین المللی وحدت 
اسالمی را می توان از نظر نوآوری در ایده و شیوه برگزاری )هم 
زمان به صورت حضوری و مجازی(، استقبال مدعوین جدید، 
مشــارکت شــخصیت های پرنفوذ جهان اســالم، شکل عرضه 
محتوای مطالب و بسیاری وجوه دیگر منحصربه فردترین دوره 
کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی به شمار آورد طوری که از 
سوی صاحب نظران، نقطه عطفی در تاریخ فعالیت های مجمع 

جهانی تقریب مذاهب اسالمی قلمداد گردیده است.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
کنفرانس ســی و پنجــم، با عنوان "اتحاد اســامی، صلح و 
پرهیز از تفرقه و تنازع در جهان اسام" ، برای نخستین بار در 
تاریخ برگزاری کنفرانــس، هم زمان به صورت حضوری و مجازی 
و بــا تالش همه جانبه همــکاران مجمع تقریب و با اســتفاده از 
ظرفیت های موجود و همکاری اندیشــمندان، صاحب نظران و 
دســتگاه های فعال در حوزه بین الملل، طراحی و باشــکوه تر از 
گذشــته برگزار گردید. اهم اموری کــه این جلوه جدید را رقم زد 

بدین شرح است:
 1- فراهم آوردن تمهیدات الزم برای اخذ سخنرانی خارجی 

و داخلی جهت پخش در وبینارها
جمعــًا بیــش از 427 ســخنرانی خارجی و داخلــی دریافت 
گردید که گزیده آن هــا در قالب وبینارهای داخلی، بین المللی 
و منطقــه ای و افتتاحیــه و اختتامیه کنفرانس وحــدت بر روی 
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شــبکه های اجتماعی مجازی پربیننده از جمله آپارات، یوتیوب، عبرات و نیز وبگاه رســمی کنفرانس وحدت 
اسالمی انتشار یافت.                                                                                                    

■ ســخنرانی 171 تن از سخنرانان خارجی در وبینارهای بین المللی منطقه ای: از متفکران و نخبگان 
فرهنگی، حوزوی، دانشگاهی و سیاسی از 41 کشور جهان در قالب 30 وبینار.

■ سخنرانی 256 تن از سخنرانان داخلی در وبینارها: از شخصیت های شیعه و اهل سنت از تمام نقاط 
کشور در 30 وبینار.

در این کنفرانس، گســترده ترین تعداد ســخنران از برادران عزیز اهل سنت و خواهران تقریبی داخل کشور 
حضور داشتند. از مجموع 256 سخنرانی دریافتی 180 نفر َمرد و 76 نفر زن بودند که از این تعداد 104 نفر 

از اهل سنت بودند. 

2- عنوان کنفرانس
عنــوان ســی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اســالمی مربوط به موضوع صلــح و پرهیز از تنازع 
انتخاب گردید تا امت اســالمی با تالش، همدلی و هم افزایی بتوانند مشــکالت موجود در جهان اسالم را 
حل کنند، بتوانند با صلح و آرامش در کنار یکدیگر زندگی کنند و با همکاری یکدیگر امت واحده اســالمی 

را تشکیل دهند و شاهد برقراری اتحادیه کشورهای اسالمی در سایه صلح و امنیت باشیم.

3-فراخوان مقاالت کنفرانس
مقاالت در هشت محور اصلی )به شرح ذیل( و چهل و شش محور فرعی تدوین گردید:

■ جنگ وصلح عادالنه
■ اخوت اسالمی و مقابله با تروریسم

■ آزاداندیشی دینی، پذیرش اجتهاد مذهبی و مقابله با تکفیر و افراطی گری
■ همدلی و همدردی اسالمی و پرهیز از تنش ها و منازعات

■ احترام متقابل بین مذاهب اسالمی، رعایت ادب و اخالق و پرهیز از مشاجره، حرمت شکنی و توهین
■ تبیین امت واحده و اتحادیه کشورهای اسالمی و نقد و بررسی الگوی عرضه شده

■ فلسطین و مقاومت اسالمی
■ آیین نکوداشت آیت الله محمدعلی تسخیری )رحمه الله علیه(

4- هیئت علمی کنفرانس
این کمیته متشــکل از 25 نفر از شخصیت های برجسته علمی و فرهنگی کشور تشکیل گردید و با توجه 
ویژه به عنوان کنفرانس و طی جلسات متعدد و مباحثه حضوری، محورهای هشت گانه کنفرانس را در 46 زیر 

محور به 7 زبان فارسی، انگلیسی، عربی، فرانسه، روسی، ترکی و اردو طراحی و تدوین نمود.
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5- حضور گسترده روحانیون و اساتید دانشگاهی
نظر به لزوم گسترش اندیشه وحدت امت و تقریب مذاهب در بین علمای اسالم، سی و پنجمین کنفرانس 
بین المللی وحدت اســالمی با مشارکت گسترده مراجع، روحانیون و حوزه های علمیه صورت گرفت. 10 نفر 
نمایندگان ولی فقیه، 40 نفر از ائمه جمعه اهل سنت،14 نفر از ائمه جمعه شیعه، 54 نفر نمایندگان مجلس 
خبرگان رهبری و جامعه مدرســین حــوزه علمیه، 110 نفر مفتی، مدیر، مدرس و عاِلم حوزوی اهل ســنت، 
35 نفر اســتاد دانشــگاه، و همچنین شخصیت های برجسته سیاســی از قبیل رؤسای مجلس، نخست وزیر 
پیشــین، وزرای پیشین، رؤسای سازمان های پرنفوذ دینی و شــخصیت های برجسته فرهنگی در کنفرانس 

حضور داشتند.
6- حضور سخنرانان تراز اول در مراسم افتتاحیه از جمله برجستگی های ویژه این دوره کنفرانس بود که 

ده نفر به شرح ذیل به ایراد سخنرانی پرداختند:
■ حجت االسالم والمسلمین دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسالمی ایران

■ حجت االسالم والمسلمین دکتر شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی 
■ دکتر عادل عبدالمهدی، نخست وزیر پیشین عراق

■ خلیل الحیه، نایب رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس
■ دکتر بوعبدالله بوغالم الله، رئیس مجلس اعالی الجزایر

■ دکتر عزیزحسنوویچ، مفتی کرواسی
■ زیاد نخاله، دبیرکل جنبش جهاد اسالمی 

■ مولوی اسحاق مدنی، عضو شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی
■ مولوی نذیر احمد سالمی، نماینده مجلس خبرگان رهبری

■ عالمه سید سلمان حسینی ندوی، رئیس دانشگاه امام احمد بن عرفان هندوستان

7- برگزاری شش نشست تخصصی با عناوین ذیل
■ نشست تخصصی حضرت آیت الله تسخیری

■ نشست تخصصی امت واحده اسالمی، اتحادیه کشورهای اسالمی
■ برگزاری 2 نشست تخصصی علما و فرهیختگان ایرانی با دبیرکل مجمع

■ برگزاری نشست تخصصی بانوان فرهیخته تقریبی با دبیرکل مجمع
■ نشست تخصصی در برج میالد

 8- رونمایی ها
رونمایی از چهار عنوان کتاب با عناوین:

■ موسوعة العالمة الشیخ التسخیری
■ الشیخ محمدعلی تسخیری، رائد الفکر االسالمی و 

فارس التقریب
■ آیت الله تسخیری، زبان گویای اسالم و تشیع
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■ سرو نستوه، آیت الله تسخیری
 و یک نرم افزار با عنوان:

■  مجموعه آثار آیت الله تسخیری 

9-برنامه های جانبی متنوع
بدون شــک در طول تاریــخ برگــزاری کنفرانس های 
وحدت، کنفرانس ســی و پنجــم، متنوع ترین کنفرانس 

از لحاظ تنوع برنامه های جانبی برای مهمانان بوده اســت که مورد اســتقبال بی نظیری از طرف مهمانان 
و شــرکت کنندگان در کنفرانس قرار گرفت. از جمله برنامه های جانبی در نظر گرفته شده برای مهمانان به 

شرح ذیل می باشد:
■ تجدید میثاق مهمانان کنفرانس با آرمان های بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران، حضرت امام خمینی )ره(                                                                                                                                                                           
■ دیدار مهمانان کنفرانس از موزه حرم مطهر حضرت معصومه )س(، دانشگاه ادیان و مذاهب و کتابخانه 

آیت الله العظمی مرعشی نجفی
■ شرکت مهمانان کنفرانس در نمازجمعه تهران

■ بازدید از رآکتور تحقیقاتی سازمان انرژی اتمی در تهران
■ بازدید از کتابخانه ملی

■ بازدید از برج میالد تهران 
■ بازدید از کتابخانه و موزه ملک

10- برپایی نمایشگاه " ضیوف الجنة"
برای نخستین بار و به منظور گرامیداشت یاد و خاطره پرچم داران تقریب که به دیار باقی شتافته اند از اولین روز 
کنفرانس وحدت، نمایشــگاهی از تصاویر درگذشتگان پیش کسوت فعال در حوزه های تقریبی با عنوان »ضیوف 
الجنه« برای تجلیل از چهل شخصیت اثرگذار در حوزه تقریب بین مذاهب در حاشیه جلسه افتتاحیه کنفرانس در 

سالن زرین هتل آزادی برگزار گردید. 

11- جلسه اختتامیه با حضور ریاست محترم مجلس شورای اسالمی و دیگر مهمانان از اهل سنت و برخی 
اعضای شورای عالی مجمع تقریب علی رغم شرایط کرونایی در کشور و با رعایت موازین بهداشتی، به صورت 

حضوری در سالن همایش های سازمان صداوسیما برگزار گردید و 9 نفر افراد ذیل سخنرانی کردند:
■ دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسالمی

■ حجت االسالم والمسلمین دکتر حمید شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی
■ آیت الله صالحی مدرس، رئیس شورای علمای شیعه افغانستان

■ مولوی عبدالحمید مال زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان
■ حجت االسالم والمسلمین سید جواد کلب نقوی، امام جمعه شهر لکهنو در هند

■ شیخ غازی یوسف حنینه، رئیس هیئت امنای جمعیت علمای مسلمان لبنان
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■ دکتر خلیل حمدان، نماینده پارلمان لبنان
■ ماموستا عبدالسالم کریمی، مشاور رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی

■ حجت االسالم والمسلمین سید محسن تقوی، امام جمعه شهر دهلی هندوستان

12- حسن ختام برنامه های هفته وحدت: فرمایشات مقام معظم رهبری و پخش زنده آن از وبگاه کنفرانس
هم زمان با عید بزرگ میالد باسعادت پیامبر اعظم )ص( و امام صادق )ع(، سران قوا، جمعی از مسئوالن 
نظام و مهمانان شرکت کننده در ســی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی، با حضرت آیت الله 
خامنه ای رهبر انقالب اســالمی دیدار نمودند. این دیدار طبق ضوابط و آئین نامه های ستاد مقابله با کرونا 

و با رعایت دستورالعمل های بهداشتی در محل حسینیه امام خمینی )ره( برگزار گردید.

13- وبگاه کنفرانس 
پخش بیش از 30 نشســت وبیناری به زبان های فارسی، انگلیسی و عربی به صورت برخط در وبگاه سی 

و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی و همچنین سکوهای:
■ آپارات

■ اینستاگرام
■ یوتیوب
■ عبرات

تحلیل آماری سایت کنفرانس 35
 رتبه سایت

باتوجه بــه این موضوع که دامنه iuc.taqrib.ir از ابتدا مربوط به وب ســایت ســی و چهارمین کنفرانس 
بین المللی وحدت اسالمی بوده و taqrib.ir هیچ گونه فعالیتی از قبل نداشته است؛ رتبه جهانی وب سایت 
ســی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اســالمی در زمان برگزاری کنفرانس وحدت در الکسا در بین 
وبگاه های خارجی رتبه حدود 334 هزار )سال گذشته رتبه 446هزار( و در بین وب سایت های ایران حدود 
9 هزار می باشد که در مقایسه با سال گذشته )رتبه 34 هزار در بین سایت های ایرانی( رشد 277 درصدی 

را به همراه داشته است. 

)Audience( آمار ترافیک و مخاطبان
 مرور کلی: 

تعداد کل کاربران: 6,416 
تعداد کل دوره های فعال کاربر: 13,446 
تعداد کل صفحات بازدید شده: 75,536 
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14- سازمان های همکار

ســی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اســالمی در حالی برگزار گردید که علی رغم شیوه برگزاری 
کنفرانس که برای نخســتین بار هم زمان به صورت حضوری و مجازی برگزار گردید، شــاهد همکاری نهادها 
و ســازمان های مختلف از جمله: دفتر مقام معظم رهبری »مدظله العالی«، بیوت مراجع عظام، وزارت امور 
خارجه، ســازمان فرهنگ و ارتباطات اســالمی، صداوســیما ج.ا.ا، شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی، 
دانشــگاه مذاهب اسالمی، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، خبرگزاری ها و روزنامه های کثیراالنتشار و 
نهادهای انقالبی جهت برگزاری هرچه باشــکوه تر این رویــداد بودیم که در این مقال از همکاری صمیمانه 

تمامی این نهاد ها و سازمان سپاسگزاری می گردد.                                                  

15- اطالع رسانی و تبلیغات گسترده و فضای مجازی
هماهنگی و اجرای برنامه های رادیو وحدت جهت معرفی مهمانان و دست اندرکاران کنفرانس، در اختیار 
قراردادن آرشیو فیلم و عکس خبرگزاری، پوشش رسانه ای وقایع کنفرانس شامل خبر، مصاحبه، یادداشت، 
گزارش، گزارش تصویری، تشــکیل ســتاد خبری کنفرانس و جذب خبرنگار برای پوشش کامل مطالب در 
وبگاه های فارسی، عربی، انگلیسی و اردو، ترجمه و پیاده سازی مطالب به زبان فرانسه و اردو، هماهنگی با 
شــبکه های صداوسیما جهت پخش مستقیم مراسم افتتاحیه و اختتامیه کنفرانس، توزیع منظم و گسترده 
مطالب در شبکه های مجازی، ارتباط گسترده رسانه ای با خبرگزاری ها و رسانه های سطح یک کشور جهت 
بازتاب رســانه ای کنفرانس در داخل و خارج، همکاری با اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسالمی و همچنین 

معاونت برون مرزی صداوسیما جهت پخش و توزیع هرچه بیشتر وقایع کنفرانس.

16- مدیریت در کاهش هزینه ها و استفاده از ظرفیت های موجود داخلی
باتوجه به تنگناهای مالی مجمع در ســال جاری، تالش مضاعف شد تا با کار بیشتر به وسیله متخصصان 
و کارکنــان داخل مجمع و با امکانات محدود، کنفرانس به نحوی مدیریت شــود کــه با حداقل منابع مالی 
بیشــترین بهره وری حاصل گردد، درحالی که برخی از کنفرانس های پیشین تا نزدیک به ده برابر هزینه در 
پی داشــته و درعین حال اکثر انتقادها نشــان از عدم رضایت ناظران و حتی شرکت کنندگان از نوع و تعداد 
مدعوین داشته است. با تالش قابل تقدیر همکاران و با استفاده از ظرفیت نهادهای همکار، کنفرانس سی 

و پنجم با کاهش هزینه ها الگویی مناسب برای برنامه های آینده به دست داد.





کنفرانس حضوری



16

بیانات مقام معظم رهبری »مدظله العالی« در دیدار با مهمانان کنفرانس وحدت

بسم الله الّرحمن الّرحیم
و الحمدلله رب العالمین و الّصالة والسالم علی سّیدنا محّمد و آله الّطّیبین و صحبه المنتجبین و من تبعهم 

باحسان الی یوم الدین.
خیلی خوش آمدید حضار محترم، و من به همه شــما خوشامد عرض می کنم؛ مخصوصًا به مهمانان عزیز 
نشست وحدت اسالمی و برادرانی که از کشورهای دیگر به اینجا تشریف آورده اند. تبریک عرض می کنم میالد 
باسعادت حضرت نبّی مکرم و رسول اعظم )صلی الله علیه و آله و سّلم( را و همچنین والدت باسعادت حضرت 
امام صادق )علیه الّصالة والسالم( را که در سال 83 هجری، منطبق با روز والدت نبی مکرم اتفاق افتاده است.
والدت پیغمبر اکرم در واقع شــروع یک دوره جدید در زندگی بشــر است؛ بشارتی است برای آغاز یک دوره 
تازه ای از اراده الهی و تفضالت الهی بر بشــریت؛ لذا این والدت حادثه خیلی عظیم و بزرگی اســت. واقعًا با 
زبان متعارف و معمولی نمی شود عظمت والدت پیغمبر را توصیف کرد؛ این حادثه، حادثه خیلی بزرگی است. 
بعضی ها با زبان هنر و شعر مطالبی گفته اند و می گویند که خب یک تصویری، ترسیمی از این قضیه است:ولد 

الهدی فالکائنات ضیاء و فم الّزمان تبّسٌم و ثناء
زبان هنر این جوری حرف می زند: هدایت متوّلد شد؛ سراسر وجود، نورباران شد؛ لب های روزگار به تبسم و 
ستایش گشوده شد. با این جور تعبیرات می شود عظمت این حادثه را تا حدودی به ذهن نزدیک کرد؛ حادثه 

مهمی است.
عظمت حادثه والدت پیغمبر به قدر علّو مرتبه پیغمبر اســت؛ همان رتبه عظیمی که در عالم وجود، از اول 
خلقت تا آخر، خدای متعال موجودی با این عظمت نیافریده اســت؛ و عظمت امانتی که خداوند بر دوش او 
گذاشته است که به خاطر این امانت بزرگ، خدای متعال می فرماید: َلَقد َمنَّ اللُه َعَلی الُمؤِمنیَن ِاذ َبَعَث فیِهم 
َرســواًل ِمن َانُفِســِهم؛ منت می گذارد بر بشریت؛ عظمت، این جوری است. خداوند متعال، کتاب مکنون را بر 
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قلب مقدس پیغمبر نازل کرد، بر زبان مطهر و پاِک آن بزرگوار جاری کرد؛ برنامه ســعادت بشر را به طور کامل 
به او ســپرد، بر دوش او گذاشــت و او را مأمور کرد که این برنامه را، هم عمل کند، هم ابالغ کند، هم از پیروان 

خود مطالبه کند.
خب، حاال ما پیروان همین پیغمبریم؛ ما خودمان را منتسب به این پیغمبر می دانیم. وظیفه ما چیست؟ در 
هر دوره ای از دوره های زمان وظیفه مؤمنین این است که ببینند در چه موقعیتی قرار دارند و دین از آنها چه 
می خواهد و چه مأموریتی را بر عهده آنها می گذارد؛ آنچه باید به آن بیندیشــند و آنچه باید به آن عمل کنند؛ 
این را در هر دوره ای باید بفهمند. خب، در این زمینه ها علما و روشنفکران دینی بحث زیاد کرده اند و حرف ها 
زده اند و بحث ها کرده اند. من در این جلسه یک مختصری در این زمینه ها می خواهم عرض بکنم که یک نگاه 
به امت اســالمی اســت، یک نگاه به مجموعه ایران و جمهوری اســالمی در ایران است. در مورد آنچه مربوط 
به امت اســالمی و مربوط به کل مســلمان ها است، دو نکته باید موردتوجه قرار بگیرد که درباره آن مختصری 
ـ اســالم دین جامعی است و باید حق این  صحبت می کنیم. یکی مســئله ادای حِق جامعیت اســالم استـ 
ـ یک مسئله هم مسئله اتحاد مسلمین است؛ این دو مسئله جزو  جامعیت را ادا کرد؛ این یک مســئله اســتـ 

مسائل مهم روز ما است؛ البته مسائل روز، متعدد داریم که اینها هم جزو مهم ترینش است.
در مورد مسئله ادای حق جامعیت اسالم اصراری وجود داشته است و دارد که عمدتًا هم این اصرار از سوی 
قدرت های سیاســی مادی اســت بر اینکه اســالم را در عمل فردی و عقیده قلبی منحصر کنند؛ این تالش 
از قدیم بوده اســت؛ حاال من نمی توانم یک تاریخ معینی را مشــخص کنم که از این زمان شــروع شده اما از 
حدود صدسال، صد و خرده ای ]سال[ پیش این تالش در دنیای اسالم به طور برجسته مشاهده می شود. در 
دوره تشــکیل جمهوری اسالمی این تالش مضاعف شده است؛ سعی هم می کنند که شکل سیاسی به این 
]کار[ ندهند و شــکل فکری بدهند؛ به تعبیر فرنگی تئوریزه کنند این را. به متفکرین و نویســندگان و فعاالن 
فکری و مانند این ها مأموریت داده می شــود تا درباره اش مطلب بنویســند و اثبات کنند که اسالم به مسائل 
اجتماعی، مســائل زندگی، مسائل اساسی بشریت کاری ندارد؛ اســالم یک عقیده قلبی است، یک ارتباط 
شــخصی است باخدا و عملیات فردی ای اســت که مترتب بر این ارتباط است؛ اسالم این است؛ اصرار دارند 

این را در ذهن های مخاطبین خودشان اثبات کنند.
از نظر این گرایِش باطنًا سیاســی و ظاهرًا فکری، عرصه های مهم زندگی و مناســبات اجتماعی از دخالت 
اسالم باید خارج بشود؛ در مدیریت جامعه و تمدن سازی، اسالم در مورد تولید تمدن و ساخت تمدن بشری 
نقشــی نــدارد، وظیفه ای ندارد، امکانی نــدارد؛ در مدیریت جامعه نقش ندارد، در تقســیم قدرت و ثروت در 
جامعه، اسالم نقشی ندارد؛ اقتصاد جامعه، مسائل گوناگون جامعه مربوط به اسالم نیست؛ یا مسئله جنگ، 
مســئله صلح، سیاست داخلی، سیاســت خارجی، مسائل بین المللی. گاهی می شــنوید گفته می شود که 
»دیپلماســی را ایدئولوژیک نکنید«، با ایدئولوژی مربوط ]نکنید[ یعنی اســالم در مسئله سیاست خارجی و 
مســائل بین المللی بایستی اظهار نظری نکند؛ در مسئله اشــاعه خیر، اقامه عدل، مقابله با شرور، مقابله با 
ظلم، جلوگیری از اشــرار عالم، در این زمینه ها، اسالم کاره ای نیست. در این عرصه های مهم زندگی بشری، 
اســالم نه مرجع فکری باشــد، نه راهنمای عملی باشــد؛ این اصراری اســت که دارند. حاال علت این اصرار 
چیســت، منشــأ آن چیست، از کجا شــروع شــده، اینها دیگر بحث های مربوط به صحبت امروز من نیست. 
آنچه من می خواهم عرض بکنم این است که اواًل این حرکِت در واقع ضداسالمی، عمدتًا از سوی قدرت های 
سیاسی بزرگ دنیا است و آنها هستند که در این زمینه فعال اند و تالش می کنند و سعی هم می شود که از زبان 
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صاحبان فکر بیان بشود.
خب متون اسالمی صریحًا این را رد می کند و ما مسلمان ها به این مسئله باید اهمیت بدهیم. اینکه عرض 
می کنم »ادای حق«، در درجة اول این اســت: تالش کنیم نظر اســالم را درباره خودش که به کدام عرصه از 
عرصه هــای زندگی اهتمام می ورزد، در آنها نظــر دارد، اقدام دارد، تبیین کنیم، ترویج کنیم، بیان کنیم؛ اول 

قدم این است، بعد هم سعی کنیم ]این مطلب[ تحقق پیدا کند.
آنچه اســالم مطرح می کند، این است که عرصه فعالیت این دین، تمام گستره زندگی بشر است؛ از اعماق 
قلب او تا مسائل اجتماعی، تا مسائل سیاسی، تا مسائل بین المللی، تا مسائلی که به مجموعه بشریت ارتباط 
دارد. در قرآن، این معنا واضح است؛ یعنی اگر کسی این قضیه را انکار کند، قطعًا به بینات قرآن توجه نکرده. 
حوُه ُبکَرًة َو َاصیـــاًل،که مطلب یک  ذیَن ءاَمُنوا اذُکُروا اللَه ِذکًرا َکثیًرا، َو َسبِّ َها الَّ در قرآن، یک جا می گوید: یا َایُّ
ذیَن  ذیَن ءاَمنوا ُیقاِتلوَن فی َسبیِل اللِه َو الَّ مطلب قلبی و مربوط به دل انسان است، اما یک جا هم میگوید: َالَّ
یطان؛این هم هست؛ یعنی از آن »ُاذُکُروا الله« تا »َفقاِتلوا  َکَفروا ُیقاِتلوَن فی َسبیِل الّطاغوِت َفقاِتلوا َاوِلیاَء الشَّ

یطان«، همه  این عرصه  عظیم در حوزه ی تصرف دین است. َاوِلیاَء الشَّ
ِل الُقرآَن  یَل ِااّل َقلیاًل، ِنصَفه َاِو انُقص ِمنُه َقلیـاًل، َاو ِزد َعَلیِه َو َرتِّ یک جا خطاب به پیغمبر می فرماید که »ُقِم الَّ
ِض  ُف ِااّل َنفَســَک َو َحرِّ َترتیاًل«،یک جا هم باز خطاب به پیغمبر می فرماید که »َفقاِتل فی َســبیِل اللِه ال ُتَکـــلَّ
الُمـؤِمنین «؛یعنی همه این عرصه های عظیم زندگی: از بیداری نیمه شب و تضرع و توسل و دعا و گریه و نماز، 

تا مقاتله و حضور در میدان جنگ که زندگی پیغمبر هم همین را نشان می دهد.
در احکام مالی، یک جا می فرماید: َو ُیؤِثروَن َعلی َانُفِسِهم َو َلو کاَن ِبِهم َخصاَصة که یک امر شخصی ]است[، 
و یک جای دیگر می فرماید: َکی ال َیکوَن دوَلًة َبیَن االَغِنیاِء ِمنُکم ]یعنی[ تقسیم درست ثروت که مسئله  صد 
درصد اجتماعی ]است[؛ یا می فرماید که »ِلَیقوَم الّناُس ِبالِقسط«؛ اصاًل انبیا و اولیا و همه آمده اند برای اقامه  
تی َجَعـــَل اللُه َلُکـــم ِقیاما،یک جا  َفهـــاَء َامواَلُکُم الَّ قسط، برای اقامه  عدل. یک جا می فرماید: َوال ُتؤُتوا السُّ
یِهم ِبها؛ یعنی همه  گوشه و کنارهای مسائل مالی را به شکل آن  ُرُهْم َوُتَزِکّ ْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطِهّ

َ
میفرماید: ُخْذ ِمْن أ

فکر کلی و نظر کلی و هدایت کلی ]بیان میکند؛[ که البته این ها باید برنامه ریزی بشود در عمل؛ اما کلیات و 
جهت گیری، این هایی است که بیان میکند. یعنی اسالم در همه  این مسائل دارای نظر است.

ذیَن فــی ُقلوِبِهم َمَرٌض َو  در مســائل امنیتی و مســئله امنیت داخلی جامعه: َلِئن َلم َینَتــِه الُمناِفقوَن َو الَّ
َک ِبِهم؛ مســئله  امنیت. یا »َو ِاذا جاَءُهم َامٌر ِمَن ااَلمِن َاِو الَخوِف َاذاعوا ِبه؛  َوَلو  الُمرِجفوَن ِفی الَمدیَنِة َلُنغِرَینَّ
سول« تا آخر آیه؛ یعنی اسالم در همه  ابعاد مهم زندگی اجتماعی بشر حرف دارد. اینها که عرض  َرّدوُه ِاَلی الرَّ
کردیم نمونه های اندکی است از آنچه در قرآن کریم هست؛ صدها مورد از این قبیل در قرآن مشاهده میکنید.
کسی که اهل قرآن است و با قرآن و احکام قرآن آشنا است، می فهمد که اسالمی که قرآن معرفی می کند، 
این اســت. اسالمی که قرآن معین می کند و معرفی می کند، اسالمی است که در تمام شئون زندگی دخالت 
دارد، رأی دارد، نظر دارد، مطالبه دارد. خب، این را بایستی دانست و در مقابل افرادی که در این زمینه تالش 

می کنند تا این حقیقت روشن را انکار کنند، بایستی پاسخگویی کرد.
]از ســویی هم[ چون مسائل اجتماعی و وظایف مهم جامعه سازی و تمدن سازی در اسالم وجود دارد، لذا 
اســالم به مســئله حاکمیت هم اهتمام دارد. نمی توان فرض کرد که اســالم نظم اجتماعی را به یک شکلی 
مطالبه کند اما مســئلة حاکمیت و ریاست دین و دنیا را در آنجا مشخص نکند. وقتی دین، نظام شد، نظامی 
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 سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی 

که به فرد و جامعه ارتباط دارد، و یک منظومه ای شد که در مورد همه مسائل فردی و اجتماعی نظر دارد، رأی 
دارد، مطالبه دارد، پس بنابراین الزم اســت که مشــّخص کند در رأس این جامعه چه کســی باشد، چه باشد، 
و امــام را معین کند؛ لذا ]اگر[ در قــرآن مالحظه کنید، حداقل در دو جا از پیامبــران به عنوان امام نام آورده 
لواة«، یک جا هم »َوَجَعلنا  ًة َیهدوَن ِبَامِرنا َو َاوَحینا ِاَلیِهم ِفعَل الَخیراِت َو ِاقاَم الصَّ شده: یک جا »َوَجـَعلناُهم َاِئمَّ
ًة َیهدوَن ِبَامِرنا  َلّمـا َصَبروا«؛ یعنی پیغمبر، امام است، امام جامعه است، رهبر جامعه است، فرمانده  ِمنُهم َاِئمَّ
َها الّناُس! ِاّن  جامعه است؛ لذا امام صادق )علیه  الّصالة و الّسالم( در منا در بین جمعیت ایستاد و فریاد زد: َاُیّ
َرســوَل  اللِه کاَن ُهَو ااِلمام. برای اینکه بفهماند که حرکت دینِی صحیِح پیغمبر چیست، امام صادق در منا در 
بین جمعّیت منا فریاد زد: ِاّن َرســوَل  اللِه کاَن ُهَو ااِلمام. خب، این یک مطلب است. در سطح دنیای اسالم، 
روشــنفکران دینی وظیفه دارند، علما وظیفه دارند، نویسندگان وظیفه دارند، محققین وظیفه دارند، اساتید 
دانشــگاه وظیفه دارند این را تبیین کنند؛ این را باید بگویند، دشــمن در این زمینه سرمایه گذاری میکند که 

عکس این را، نفی این را ترویج کند.
البته در این زمینه وظیفه ما در ایران ســنگین تر اســت؛ علت هم این است که در این جا امکانات بیشتری 
هســت و می شــود تالش کرد. مسئولین کشــور، بخصوص مســئولین فرهنگی و افرادی که در زمینه هایی، 
منبرهای مهم اجتماعی در اختیار اینها است، بایستی این را تبیین کنند. در داخل کشور هم این جور نیست 
که حاال چون در جمهوری اســالمی، نظام اسالمی تشکیل شــده، ما از تبیین این قضیه بی نیاز باشیم؛ نه، 
همین حاال در کشور ما هم نسبت به این موضوع یک تشکیک هایی ایجاد می شود، حرف هایی زده می شود و 

در این زمینه فعالیت داریم. خب این یک سرفصل بود که مربوط به دنیای اسالم بود.
یک سرفصل دیگری که باز آن هم مربوط به دنیای اسالم است، مسئله وحدت است، مسئله اتحاد مسلمین؛ 
این مسئله، مسئله بسیار مهمی است. البته ما خیلی در زمینه وحدت صحبت کردیم؛ رحمت خدا و رضوان 
الهی بر امام بزرگوار ما که این هفتة وحدت را اعالم کردند، دنبال کردند، دائمًا درباره وحدت مسلمین صحبت 

کردند، تأکید کردند، توصیه کردند؛ ما هم در این زمینه زیاد گفته ایم، درعین حال بازهم باید گفت.
من قبل از اینکه چندجمله ای در زمینه اتحاد مسلمین بخواهم عرض بکنم، الزم می دانم که از چند چهره 
برجســته و پرتالش در عرصه اتحاد اســالمی یاد کنم؛ از جمله مرحوم آقای تسخیری )رضوان الله علیه( که 
یکی از پرتالش ترین عناصر ما در این زمینه بود؛ ایشان سال های متمادی تالش کرد، حتی در حال بیماری 
تالش ایشان ادامه داشت. پیش از ایشان مرحوم آقای شیخ محمد واعظ زاده )رضوان الله علیه(، عاِلم بزرگوار، 
فاضل و مســلط بر علوم اسالمی که ایشان هم چند سال در این زمینه تالش کردند؛ اینها از ایران. از سوریه، 
شهید بزرگوار شیخ محمد رمضان البوطی که شهید عالی قدری است و خیلی تالش کرد؛ یکی از آن علمای 
بزرگ تقریبِی دنیای اسالم مرحوم شیخ محمد رمضان البوطی )رضوان الله علیه( بود. شهید سید محمدباقر 
حکیم که ایشان هم جزو عناصر مهم تقریبی بودند. یکی از کسانی که بنده را تشویق کردند و تحریض کردند 
بر ایجاد این مجمع تقریب ]مذاهب[ اســالمی، شهید بزرگوار مرحوم آسید محمدباقر حکیم بودند. در لبنان 
هم مرحوم شیخ احمد الزین که اخیرًا از دنیا رفتند، جزو علمای تقریبی بود؛ جزو نزدیکان و دوستان ما بود و 
پیش از ایشان ]هم[ مرحوم شیخ سعید شعبان از لبنان که ایشان هم جزو دوستان خوب ما بود. رحمت خدا 
بر ایشــان باد که جزو کسانی بودند که به معنای واقعی کلمه معتقد به اتحاد مسلمین و معتقد به تقریب بین 
مسلمان ها بودند و امیدواریم ان شاءالله خدای متعال ارواح طیبه همه این کسانی را که نام بردیم و کسانی که 
نام نبردیم ـ ]چون[ قبل از اینها هم زیاد بودند؛ هم از عراق، هم از ایران، هم از مصر و جاهای دیگر؛ کسانی 



20

که در این زمینه تالش کردند زیادند، دیگر من نخواســتم و نمی شــود اسم همه این ها را آورد، مورد رحمت و 
لطف خودش قرار بدهد.

چند نکته را در مورد وحدت مســلمین عرض می کنیم. یک نکته این است که اتحاد مسلمانان یک فریضه 
قطعِی قرآنی اســت؛ این یک چیز دلبخواه نیســت؛ این را به عنوان یک وظیفه باید نگاه کنیم. قرآن دســتور 
قوا؛ یعنی حتی در اعتصام به حبل الله هم با اجتماع باید این کار را  داده: َواعَتِصموا ِبَحبِل اللِه َجمیًعا َوال َتَفرَّ
قوا؛ این »امر« اســت دیگر؛ چرا ما این را به یک امر اخالقی  انجام بدهید. َواعَتِصموا ِبَحبِل اللِه َجمیًعا َوال َتَفرَّ
تبدیل می کنیم؟ این یک دستور است، یک حکم است که باید بر طبق این عمل کرد؛ و همچنین آیات متعدد 
دیگری که در قرآن هست؛ ]مثل آیة[ "َو ال َتناَزعوا َفَتفَشلوا َو َتذَهَب ریُحُکم"تا آخر؛ این یک نکته که این یک 

فریضه است.
نکته دوم؛ وحدت و اتحاد مســلمان ها یک امر تاکتیکی نیست که حاال بعضی خیال کنند به خاطر شرایط 
خاصی ما بایســتی با همدیگر متحد باشــیم؛ نه، یک امر اصولی است؛ هم افزایی مسلمان ها الزم است؛ اگر 
مسلمان ها متحد باشند، هم افزایی می کنند و همه قوی می شوند؛ وقتی که این هم افزایی وجود داشته باشد، 
حتی آن هایی که مایل اند و مانعی هم نیســت که تعامل با غیرمســلمان ها داشته باشند، با دست ُپر وارد این 

تعامل می شوند؛ بنابراین این هم نکته بعد که این یک امر اصولی است، و امر تاکتیکی نیست. 
نکته ســوم این اســت که علت اینکه ما در جمهوری اسالمی بر وحدت مسلمین، زیاد تأکید می کنیم، این 
است که فاصله زیاد است. امروز مرتبًا تالش می شود که بین ِفَرق مسلمین، بین شیعه و سنی اختالف ایجاد 
بشود؛ تالش جدی و برنامه ریزی شده. شما مالحظه کنید، امروز کلمه »شیعه« و »سنی« وارد ادبیات سیاسی 
آمریکا شده! آمریکایی ها به شیعه و سنی چه کار دارند؟ چند سال است که در ادبیات سیاسِی آمریکا مسئله 
ســنی بودن و شــیعه بودن وارد شده که بله فالن کشور شیعه اند، فالن کشور ســنی اند؛ با اینکه آنها با اصل 
اســالم مخالف اند و دشمن اند اما مسئله شیعه و ســنی را رها نمی کنند. پس این چیزها هست؛ اختالفات را 
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روزبه روز دارند زیاد می کنند، سوءتفاهم ها را زیاد می کنند؛ بنابراین ما تأکید می کنیم و علت تأکید ما این است 
و مالحظه هم می کنید که دســت آموزهای آمریکا در هر جای دنیای اســالم که بتوانند، فتنه ایجاد می کنند. 
نزدیک ترین نمونه اش همین حوادث تأســف بار و گریه آور افغانستان در این دو جمعه گذشته است که مسجد 
مردِم مســلمان و در حال نماز را منفجر کردند؛ چه کســی منفجر می کند؟ داعش؛ داعش کیســت؟ داعش 
همان مجموعه ای است که آمریکایی ها همین گروه دموکرات آمریکا ]که االن در قدرت اند[  صریحًا گفتند که 
این را ما به وجود آورده ایم؛ البته حاال نمی گویند، حاال انکار می کنند، اما این از آنها سرزده، این را صریحًا بیان 

کرده اند؛ بنابراین الزم است که این قضیه را دنبال کنیم.
نکتــه چهارم این اســت که تصــور نکنیم با این ]کار[ که ما هرســال در هفته وحدت ُدور هم می نشــینیم، 
ســخنرانی می کنیم، حرف می زنیم، حاال یک جلسه، دو جلســه دیگر در این طرف و آن طرف دنیا بنشینیم 
ُدور هم حرف بزنیم، وظیفه ما انجام گرفته؛ نه، وظیفه با این چیزها تمام نمی شود؛ الزم است که هرکسی، در 
هــر نقطه ای، در هرجایی که حضور دارد، محور بحث مهم اتحاد باشــد؛ و بحث کنیم، تبیین کنیم، تحریض 
کنیم، برنامه ریزی کنیم، تقســیم کار کنیم در این زمینه ها؛ این کار واجب و الزمی است که باید انجام بگیرد. 
حــاال اینکه می گویم برنامه ریزی کنیم، مثاًل در همین قضیه افغانســتان که من عرض کردم، یکی از راه های 
جلوگیری از این حوادث این اســت که مســئوالن محترِم کنونی افغانستان، خودشان در این مراکز و مساجد 
حضور پیدا کنند، در نمازها حضور پیدا کنند، یا برادران اهل تسنن را تشویق کنند که در این مراکز حضور پیدا 

کنند. اینکه می گوییم برنامه ریزی کنند، مثاًل این جور کارهایی را می شود در دنیای اسالم انجام داد.
نکته بعدی این اســت که یکی از هدف های نظام جمهوری اســالمی که ما تعریف کردیم، عبارت اســت از 
ایجاد تمدن نوین اســالمی؛ یعنی یکی از اهداف نظام جمهوری اســالمی و اهداف انقالب اسالمی، ایجاد 
تمدن نوین اسالمی است: تمدن اسالمی با نگاه به ظرفیت های امروز و حقایق و واقعیات امروز. این کار جز 
با اتحاد شــیعه و سنی امکان پذیر نیست؛ این را تنها یک کشــور و یک فرقه نمی تواند انجام بدهد؛ برای این 

بایستی همه با هم همکاری کنند. این هم نکته بعدی است؛ بنابراین این هم یک ضرورت دیگر.
یک نکته دیگر نکته ششــم  ]اینکه[ شــاخص عمده برای اتحاد مســلمین، مسئله فلسطین است؛ مسئله 
فلســطین، شــاخص است. اگر چنانچه اتحاد مســلمین تحقق پیدا بکند، قضیه فلســطین قطعًا به بهترین 
وجه حل خواهد شــد. هر چه ما در قضیه فلســطین جدیت بیشــتری برای احیای حقوق ملت فلسطین به 
خرج بدهیم، به اتحاد مسلمین نزدیک تر می شویم. این مسئله عادی سازی های اخیر که متأسفانه بعضی از 
دولت هــا خطا کردند، خطای بزرگی کردند و گناه کردند و عادی ســازی ]روابط[ کردند با رژیم غاصب و ظالم 
صهیونیســتی حرکتی ضد وحدت اسالمی و ضد اتحاد اسالمی اســت؛ از این راه باید برگردند و این خطای 
بزرگ را بایستی جبران بکنند. خب، این هم مسئله اتحاد؛ بنابراین آنچه در ابعاد جامعه اسالمی و بین الملل 

اسالمی می خواستیم عرض بکنیم، همین دو نکته بود که اینها را عرض کردیم.
و اما آنچه مربوط به کشــور ما اســت. اگرچه مخالفین، دشمنان دین و پیروان آمریکا سال های سال در این 
کشــور حکومت می کردند اما مردم همیشــه مؤمن بوده اند؛ ملت ایران بحمدالله از قدیــم هم این جور بوده 
است، امروز هم از همیشه بیشتر و بهتر خودمان را پیرو پیغمبر می دانیم. خب پیروی چه جوری است؟ کلمه 
»پیروی« را هم دقت کنید؛ یعنی در پی او روان شــدن، در پی او حرکت کردن. چه جوری حرکت کنیم؟ قرآن 
هم این را از ما خواســته: َلَقد کاَن َلُکم فی َرســوِل اللِه ُاسَوٌة  َحَســَنٌة ِلَمن کاَن َیرُجوا اللَه َو الَیوَم األِخر؛ اسوه 
یعنی الگو؛ خب ما بایستی دنبال این الگو حرکت کنیم و خصوصیاتی که او در عمل داشت، آن خصوصیات 
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را در عملمان ایجاد کنیم؛ در خصوصیاتی که در اخالق داشت، از او تبعیت کنیم که البته با این وسعت، کار 
هر کسی هم نیست؛ یعنی ماها خیلی کوچک تر از آن هستیم که بخواهیم با این وسعت حرکت بکنیم، لکن 

باید تالش بکنیم در این زمینه.
خب، خصال حمیده پیغمبر یکی دو تا ده تا که نیست؛ از همسر مکرم پیغمبر درباره اخالق پیغمبر سؤال 

کردند، فرمود: کاَن ُخلُقُه الُقرآن؛ قرآن مجّسم، پیغمبر است؛ این که خب باب وسیعی است.
من سه نکته را در مورد رسول اکرم و خصال پیغمبر انتخاب کرده ام که این سه  نکته را مثل اینکه سه ستاره از 
این کهکشان نور را انسان انتخاب بکند، ما مردم ایران بیاییم و در جمهوری اسالمی به این سه   نکته تکیه کنیم 

و اهمیت بدهیم و دنبال بکنیم این سه   نکته  را. این سه   نکته عبارت است از صبر، عدل، اخالق.
صبر در زندگی پیغمبر یک چیز برجســته ای است؛ البته درباره صبر، مفهوم صبر و وظیفه صبر در جاهای 
مختلف قرآن ده ها آیه هســت اما آن صبری هم که مربوط به پیغمبر اســت زیاد است؛ بیش از ده مورد شاید 
حدود بیست مورد خطاب به پیغمبر در مورد صبر هست. مهم این است که از اول بعثت، خدای متعال دستور 
َک َفاصِبر،در سورة مّزّمل: َواصِبر َعلی ما َیقولون؛ و سورة مّدّثر  صبر به پیغمبر داده است؛ در سوره مّدّثر: َو ِلَربِّ
و مّزّمل جزو اولین سوره هایی است که بر پیغمبر نازل شده از همان قدم اول، خدای متعال به پیغمبر می گوید 
باید صبر داشــته باشی. بله، من اینجا یادداشت کرده ام که قریب به بیست جا خطاب به پیغمبر، امر به صبر 
ک« تا موارد متعدد دیگر. صبر یعنی چه؟ صبر یعنی پایداری. معروف است، در روایات  شده: »َفاصِبر ِلُحکِم َربِّ
متعدد هم هســت که صبر تقسیم می شــود به صبر عن المعصیة، صبر علی الّطاعة و صبر در مقابل حوادث. 
خب صبر یعنی پایداری؛ در مقابل میل به گناه، انسان پایداری کند؛ در مقابل بی حالی و بیکاری و تنبلی به 
انجام وظیفه، انسان پایداری کند؛ در مقابل دشمن پایداری کند؛ در مقابل مصائب گوناگون، خودش را حفظ 
کند، نفسش را حفظ کند، پایداری کند؛ این معنای صبر است؛ صبر یعنی پایداری. ما امروز بیش از همه چیز 

احتیاج داریم به پایداری.
شما مسئولینی که در اینجا تشریف دارید و مسئولین کشور در همه رده ها، آنچه از همه چیز برایتان مهم تر 
است، صبر است. بایستی پایداری کنید، مقاومت کنید، فشارها را تحمل کنید، مشکالت را تحمل کنید و راه 
را ادامه بدهید؛ متوقف نباید بشوید. الزمه صبر و پایداری برای من و شما که مسئولیم در این کشور، این است 
که متوقف نشویم؛ حرکت نباید توقف پیدا کند، باید ادامه پیدا کند؛ این صبر است. َلَقد کاَن َلُکم فی َرسوِل 

اللِه ُاسَوٌة  َحَسَنة؛ این میشود پیروی از پیغمبر.
دوم، عدل و عدالت. یکی از مهم ترین و شــاید بشــود گفت مهم ترین هدف میانِی بعثت پیغمبران، عدالت 
ناِت َو َانَزلنا َمَعُهُم الکِـتاَب َو المیزاَن ِلَیقوَم الّناُس ِبالِقسط؛ اصاًل هدف ارسال  است. َلَقد َارَسلنا ُرُســَلنا ِبالَبیِّ
رســل و انزال کتب این بود که قیام به قســط بشــود، جامعه قائم به عدل و قسط باشــد. در قرآن کریم از قول 
پیغمبر ]می فرماید[: َو ُاِمرُت اِلَعِدَل َبیَنُکم؛ این هم امر خدا است که بایستی عدالت انجام بگیرد. همه عقالی 
عالم هم البته این را قبول دارند؛ یعنی حتی ظالم ترین قدرت های عالم و عناصر شریر عالم نمی توانند منکر 
ُحسن عدالت بشوند؛ حتی بعضی ها با وقاحت تمام، ادعای عدالت هم می کنند، درحالی که ظالم اند! قرآن 
کریم عدالت را حتی در مورد دشــمنان الزم می داند؛ این کســی که دشمن ما اســت، در مورد او بی عدالتی 
قوی؛ با دشــمن هم حتی بایســتی  ُکم َشــَنئاُن َقوٍم َعلی َااّل َتعِدُلوا ِاعِدلوا ُهَو َاقَرُب ِللتَّ نباید بکنیم و ال َیجِرَمنَّ
شما با عدالت رفتار بکنید. پس بنابراین، این هم یک وظیفه دیگر است و ]مخاطب[ این هم باز در درجه اول 
ما مسئولین هستیم. شما هر تصمیمی که می گیرید، هر مقرره ای که انجام می گیرد، چه در مجلس شورای 
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اسالمی که قانون تصویب می کنید، چه در دولت، چه در بخش های مدیریتی گوناگون دیگر در سراسر کشور، 
یکی از مهم ترین چیزهایی که موردنظر قرار می دهید باید مسئله عدالت باشد که آیا این بر طبق عدالت است 
یا نیست. یک جاهایی الزم است تا پیوست عدالت برای آن مقرره ترتیب داده بشود که معلوم بشود که این مقرر 

جوری انجام می گیرد، این قانون جوری اجرا می شود که بر طبق عدالت باشد.
این هم مطلب دوم که اگر بخواهیم عدالت را رعایت کنیم، توجه بشود که عدالت فقط هم عدالت در تقسیم 
اموال و ثروت نیست؛ عدالت در همه چیز است؛ عادالنه برخورد کردن ]در همه چیز[. امروز در فضای مجازی 
انســان گاهی اوقات بی عدالتی مشــاهده می کند؛ خالف می گویند، تهمت می زنند، دروغ می گویند، قول 
به غیر علم می گویند؛ اینها بی عدالتی اســت، اینها نباید انجام بگیرد. آن کســی که با فضای مجازی سروکار 
دارد، بایــد خودش مراقبت کند، و آن کســی که فضای مجازی را در اختیار دارد، بایســتی مراقبت مضاعف 
بکند که این کارها انجام نگیرد. یاد بگیریم، عادت کنیم که عادالنه با مردم رفتار بکنیم؛ عادالنه. حرف هم که 
می زنیم، شما ممکن است با یک نفری بد باشید، او را قبول هم نداشته باشید؛ عیبی ندارد، نظر شما است، 
ممکن اســت نظر درستی هم باشــد اما این را با تهمت، با دروغ، با اهانت، با این چیزها نبایستی آلوده کرد؛ 

آلوده شدن اینها خیلی بد است. این هم مسئله عدالت.
َک َلَعلی ُخُلٍق َعظیم«؛چیزی  سرانجام مسئله اخالق؛ پیروی از پیغمبر در اخالق که خدای متعال فرمود: »َو ِانَّ
َک َلَعلی ُخُلٍق َعظیم.  را که خدای خالق عظمت عظیم بداند، این دیگر از لحاظ عظمت فوق العاده است: َو ِانَّ
این اخالق بایســتی برای ما به عنوان یک دســتورالعمل همواره موردنظر قرار داده بشــود. اخالق اســالمی 
ـ سهل گیری در  ـ اینها اخالق اسالمی استـ  ]داشــته باشیم[: تواضع داشته باشیم، گذشت داشته باشــیمـ 
مســائل شخصی داشته باشــیم. در مســائل عمومی و آنچه به حقوق مردم و حقوق عمومی و حقوق دیگران 
مربوط اســت، نه، سهل انگاری جایز نیست اما در مسائل شخصی ســهل انگاری داشته باشیم، سهل گیری 
داشته باشیم؛ احسان، پرهیز از دروغ، پرهیز از تهمت، پرهیز از سوءظن به مؤمن، گذشت از مؤمنین. در یکی 
از دعاهای صحیفه ســجادیه )36( عمده مضمون این دعا همین اســت که پروردگارا! هرکسی که به من ظلم 
کرده، به من ]مطلب[ ناروایی نسبت داده، کار خالفی کرده، من مظلمه ای بر گردن او دارم، از او گذشتم؛ این 
دعای امام سجاد در صحیفه سجادیه است. اینها است دیگر؛ بایستی وظایفمان را عمل کنیم. برادران عزیز، 
خواهران عزیز! باید عمل کرد، باید اقدام کرد، با ادعا مسائل تمام نمی شود؛ ما ادعا می کنیم مسلمانیم، ادعا 
می کنیم جمهوری اسالمی هستیم، باید واقعًا اسالمی باشیم، باید پیرو پیغمبر باشیم. این والدت باعظمت، 
این والدت مبارک یک فرصتی اســت برای اینکه روی این قضیه فکر کنیم، مطالعه کنیم، عزم راسخی در این 

راه برای خودمان اّتخاذ کنیم.
مجــددًا به همه شــما تبریک عرض می کنم؛ به ملت عزیز ایران تبریک عرض می کنم؛ به همه مســلمانان 
عالم و به امت اسالمی تبریک عرض می کنم؛ به آزادگان عالم تبریک عرض می کنم؛ به ارواح طیبه شهیدان 
راه اســالم و راه مکتب نبوی درود می فرســتم؛ به روح مطهر امام بزرگوارمان که این راه را روی ما باز کرد و ما را 
به این کار بزرگ هدایت کرد، درود می فرســتیم و از خدای متعــال، رضوان و رحمت خودش را برای همه آنها 
مسئلت می کنیم و توفیقات عموم مردم ایران بخصوص شما مسئولین را، همچنین شما مهمانان و خودمان را 

از خدای متعال طلب می کنیم.
والّسالم علیکم و رحمه الله و برکاته
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 سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی 

نشست مطبوعاتی دبیرکل قبل از برگزاری کنفرانس

نشســت خبری سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اســالمی با حضور حجت االسالم والمسلمین 
دکتر حمید شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی و اصحاب رسانه در سالن همایش شهید 
ماموستا شیخ االسالم دانشگاه مذاهب اسالمی و در تاریخ 24 مهرماه 1400 برگزار شد. در این نشست دکتر 

شهریاری ضمن خیرمقدم به اصحاب رسانه به بیان مطالب ذیل پرداختند:
_ ســی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اســالمی با عنوان »اتحاد اسالمی؛ صلح و پرهیز از تفرقه و 
تنازع در جهان اســالم« از 12 الی 17 ربیع االول مصادف بــا 27 مهرماه الی 2 آبان ماه 1400 برگزار خواهد 

شد.
_رؤســای قوه مجریه و مقننه در مراســم افتتاحیه و اختتامیه سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت 
اسالمی سخنرانی خواهند نمود و مجموعه سخنرانان مجازی این کنفرانس بالغ بر 514 سخنران از 39 کشور 

جهان هستند.
_ کنفرانس ســی و پنجم در 8 محور شــامل: جنگ وصلح عادالنه، اخوت اســالمی و مقابله با تروریســم، 
آزاداندیشــی دینی، پذیرش اجتهاد مذهبی و مقابله با تکفیر و افراطی گری، همدلی و همدردی اســالمی و 
پرهیز از تنش ها و منازعات، احترام متقابل بین مذاهب اســالمی، رعایت ادب اختالف و پرهیز از مشــاجره، 
حرمت شــکنی و توهین، تبیین امت واحده و اتحادیه کشــورهای اســالمی، فلســطین و مقاومت اسالمی و 

بزرگداشت آیت الله محمدعلی تسخیری برگزار می شود.
_ ســی و پنجمین کنفرانس وحدت اســالمی به صورت حضوری و مجازی برگزار خواهد شد، عالقه مندان 

می توانند از طریق لینک http://www.iuc.taqrib.ir کنفرانس را به صورت زنده پیگیری کنند.
_ در برنامه های حضوری شــاهد برگزاری 4 جلســه حضوری و 7 نشست تقریبی جانبی خواهیم بود که در 
آن 17 شــخصیت برجسته به صورت حضوری در 4 جلســه سخنرانی خواهند کرد. همچنین به دلیل رعایت 
پروتکل های بهداشــتی 230 مهمان به صورت حضوری در کنفرانس شرکت خواهند کرد که از این تعداد 52 
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مهمان بین المللی و از 16 کشور و 180 مهمان داخلی هستند.
_ در حوزه فضای مجازی نیز 24 نشست وبیناری خواهیم داشت که در هر نشست 15 سخنران از علمای 
جهان اسالم و شخصیت های سیاسی و اجتماعی به ایراد سخن خواهند پرداخت که در مجموع از 39 کشور 

حضور دارند که این برنامه ها از طریق بستر فضای مجازی پخش خواهد شد.
_ تا کنون 50 مقاله علمی به دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی ارسال شده است.

_ ما شعار امسال کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی را صلح قرار داده ایم تا امت اسالمی با تالش، همدلی 
و هم افزایی بتوانند مشــکالت موجود در جهان اســالم را حل کنند، بتوانند با صلح و آرامش در کنار یکدیگر 
زندگی کنند و با همکاری یکدیگر امت واحده اســالمی را تشــکیل دهند و شاهد برقراری اتحادیه کشورهای 

اسالمی در سایه صلح و امنیت باشیم.
_ امروز جهان اســالم گرفتار جنگ های متعددی شــده است. از شــخصیت های و علمای جهان اسالمی 
خواهانیم که در برابر این توطئه بایستند. چرا که شاهدیم استکبار جهانی هر روز برای منطقه توطئه می کنند. 
توصیه ما به رهبران جهان این است که نهایت تالش های سیاسی، اجتماعی، امنیتی و فرهنگی خودشان را 

صرف جلوگیری از هرگونه جنگ و خشونت و ترور کنند.
_ ما رفتارهای خصمانه و کودک کش رژیم صهیونیستی و همچنین تالش برخی از کشورهای اسالمی برای 
عادی سازی روابط با این رژیم غاصب را محکوم می کنیم. امروز اسرائیل غاصب تمام توان خود را به کار گرفته 

تا مانع تشکیل دولت به حق فلسطین شود.
_ قبح و افتضاحی که در عمل و رفتار برخی از حاکمان اسالمی در عادی سازی روابط با اسرائیل غاصب را 

مشاهده می کنیم موجبات بدبختی و سرنگونی این حکومت ها را پدید خواهد آورد.
_ با برگزاری نشســت های متعدد با علمای افتاء و شخصیت های حقوقی جهان اسالم برای ترویج گفتمان 

وحدت در تالش هستیم تا فاصله ها را کم کرده و اختالفات را مؤدبانه پیگیری کنیم.
_ مجمع جهانی تقریب مذاهب اســالمی برای جنگ نرم در برابر تفکرات افراطی همانند داعش در تالش 
اســت، هرچند داعش با رشادت های حاج قاسم شکســت خورد، ولی ممکن است دوباره تفکر داعشی جان 

بگیرد. وظیفه ما مقابله با این تفکر با برگزاری نشست های علمایی و یارگیری نخبگانی می باشد.
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 سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی 

هیئت علمی کنفرانس
اعضای هیئت علمی:

لیست اعضای هیئت علمی سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی به شرح ذیل می باشد:

حجت االسام والمسلمین  دکترحمید شهریاری
 رئیس کمیته علمی کنفرانس وحدت اسالمی 

دکتر مهدی اهری مصطفوی، 
دانش آموخته رشته مدیریت 

راهبردی

حجت االسالم والمسلمین 
حمید احمدی، دانش آموخته 

علوم حوزوی

اکبر ثقفیان، دانش آموخته 
رشته فقه و حقوق

دکتر سید محمد حسینی، 
دانش آموخته رشته فقه و 

مبانی حقوق اسالمی

 دکتر سید نصراله ابراهیمی، 
دانش آموخته رشته حقوق 

بین الملل خصوصی

 دکتر عباس برومند اعلم، 
دانش آموخته رشته تاریخ 

اسالم

دکتر فؤاد ایزدی، 
دانش آموخته رشته ارتباطات 

جمعی

دکتر حمیدرضا خادمی، 
دانش آموخته رشته فلسفه 

تطبیقی

دکتر حسین امیر عبداللهیان، 
دانش آموخته رشته روابط 

بین الملل

  حسین اکبری
کارشناس حوزه جهان اسالم 

و عرب
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سید صباح زنگنه، 
دانش آموخته رشته 

میکروب شناسی پزشکی

حجت االسالم والمسلمین 
دکتر سعید رضا عاملی، 

دانش آموخته رشته ارتباطات 

حجت االسالم والمسلمین 
دکتر عبدالحسین خسروپناه، 

دانش آموخته رشته فلسفه و 
کالم اسالمی 

حجت االسالم والمسلمین 
دکتر محمدرضا رضوان طلب، 

دانش آموخته رشته فقه و 
حقوق اسالمی

حجت االسالم والمسلمین 
دکتر علی کریمیان، 

دانش آموخته علوم حوزوی

حجت االسالم والمسلمین 
اکبر راشدی نیا، دانش آموخته 

علوم حوزوی 

 دکتر یونس نوربخش، 
دانش آموخته رشته 
جامعه شناسی دین

دکتر کریم نجفی برزگر، 
دانش آموخته رشته الهیات

دکتر محمد فتحعلی، 
دانش آموخته رشته مدیریت 

راهبردی

دکتر مصطفی ذوالفقارطلب، 
دانش آموخته رشته فقه و 

حقوق

مولوی اسحاق مدنی، 
دانش آموخته رشته فقه و 

حقوق حنفی

دکتر قاسم محمدی، 
دانش آموخته رشته فقه و حقوق 

جزا

حجت االسالم والمسلمین 
دکتر رضا غالمی، 

دانش آموخته رشته علوم 
سیاسی

دکتر مهدی نوید ادهم، 
دانش آموخته رشته مدیریت 

فرهنگی
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 سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی 

محورهای مقاالت کنفرانس:
سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی در 8 محور و 46 موضوع ذیل به 7 زبان فارسی، انگلیسی، 

عربی، فرانسه، روسی، ترکی و اردو انتشار یافت:
1- جنگ وصلح عادالنه:

■ تعریف صلح عادالنه و جنگ عادالنه و بررسی مبانی و شاخص های هر یک 
■ وجوه تمایز و تشابه جهاد اسالمی با جنگ از نگاه مذاهب اسالمی

■ راهبردها و راهکارهای صلح عادالنه و جلوگیری از جنگ بین کشورهای اسالمی از منظر قرآن و سنت با تأکید 
بر اصولی همچون عقالنیت، مقاصد الشریعه و مصلحت 

■ تجارب بین المللی معاصر مربوط به سازوکارها و پیشران های صلح پایدار و جهان بدون جنگ
■ تبیین نقش استعمار و استکبار جهانی در جنگ های معاصر در کشورهای اسالمی و راهکارهای مقابله با آن

■ عوامل سیاســی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جنگ های کنونی در سرزمین های اسالمی، پیامدهای این 
جنگ ها و طرق خاتمه آن

■ بررسی فقهی و اخالقی استفاده از جنگ افزارهای کشتارجمعی و سالح هسته ای
■ حقوق و وظایف غیرنظامیان و جنگجویان در جنگ از منظر فقه، حقوق و اخالق اسالمی

■ اشغالگری سرزمین های اسالمی و مسئولیت مسلمانان و دولت های اسالمی در آزادسازی آن
2- اخوت اسالمی و مقابله با تروریسم:

■ رهیافت های ترویج الگوی اخوت اسالمی و فضائل اخالقی در همزیستی مسلمانان 
■ عوامل، انگیزه ها و پیامدهای ترور نخبگان، دانشمندان و کنشگران فعال مذهبی، علمی و فرهنگی در جهان 

اسالم و راه های مقابله با آن
■ روش های نظام سلطه برای ازبین بردن اخوت اسالمی و ترویج تروریسم و راه های مقابله با آن

■ تروریسم دولتی و معاهدات بین المللی برای مقابله با آن
■ عملیات انتحاری، خوانش ها و کنش های متفاوت در نحله ها و جریان های معاصر در جهان اسالمی

■  حرمت نفس انسانی از منظر مذاهب اسالمی و تفاوت ترور با مهدورالدم بودن در مجازات اسالمی
■ راه های مقابله با پشتیبانی مالی، لشکرآمایی رسانه ای و اطالعاتی از تروریسم در جهان

■  نقش سازنده سازمان های اسالمی دولتی و مردم نهاد برای جلوگیری از ترور
3- آزاداندیشی دینی، پذیرش اجتهاد مذهبی و مقابله با تکفیر و افراطی گری

■ معیارهای نظری کفر، ایمان و اسالم در مذاهب اسالمی و نقد آن ها
■ مبانی نظری تکفیرگرایی در جهان اسالم و نقد و بررسی آن

■ منشأها و پیامدهای فرقه های تکفیری و گروه های افراطی معاصر و تطور آن ها در جهان اسالم و روند شناسی 
و آینده پژوهی راه های مقابله با آن ها

■ نقش استعمار و استکبار جهانی در ترویج اندیشه و جریان تکفیر و افراطی گری در جهان اسالم 
4- همدلی و همدردی اسالمی و پرهیز از تنش ها و منازعات

■ زمینه  ها و عوامل درگیری های قومی و طائفه ای در جهان اسالم و راه های مقابله با آن ها
■ زمینه ها و عوامل درگیری های مذهبی و فرقه ای در کشورهای اسالمی و راه های مقابله با آن ها
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■ اسالم های رقیب و چالش ها و خطرات تنش ها و منازعات بین آن ها و راه های جلوگیری و برون رفت از آن ها
■ روند شناسی و آینده پژوهی تنش ها و منازعات در کشورهای اسالمی و راه های پیشگیری از آن

■ بررسی ظرفیت های تحریک نزاع درون کشورهای اسالمی و راه های مقابله با آن
■ طراحی و ترویج الگوهای همدلی و همدردی بین مسلمانان در مواقع بالیا، آسیب ها و بحران ها

■ زمینه ها، عوامل و راه های مقابله با تعرض ها و فشارها به اقلیت های مسلمان در کشورهای مختلف جهان
5- احترام متقابل بین مذاهب اسالمی، رعایت ادب و اخالق و پرهیز از مشاجره، حرمت شکنی و توهین

■ آداب اختالف در سیره پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله، اهل بیت علیهم السالم و اصحاب و علمای اسالمی
■ آموزه های اخالقی و احکام فقهی اسالم پیرامون مشاجره و مراء و نسبت آن با فعالیت رسانه ها در جهان اسالم

■ استفاده از ظرفیت رسانه ای و فضای مجازی برای ترویج همزیستی مبتنی بر آداب اسالمی، آزاداندیشی، فرهنگ 
مدارا و سعه صدر و جلوگیری از توهین و حرمت شکنی

■ سازوکارهای همکاری کشورهای اسالمی برای جلوگیری و مقابله با برنامه های اهانت آمیز در رسانه ها و شبکه های 
تفرقه انگیز و حرمت شکن

■ مبانی و آموزه های احترام به مسلمانان و غیرمسلمانان و منع توهین، و اهانت به مقدسات دینی و رهبران مذهبی 
در فقه و اخالق اسالمی و تبیین سازوکارهای عملی آن ها در جهان

■ نقش استکبار جهانی و صهیونیسم بین المللی در حمایت های مادی و معنوی از رسانه ها و شبکه های تفرقه انگیز 
و حرمت شکن

6- تبیین امت واحده و اتحادیه کشورهای اسالمی و نقد و بررسی الگوی عرضه شده
■ مبانی و چارچوب نظری »امت واحده اسالمی« و تبیین قلمرو، اجزاء سازنده، ساختار، و ارزش های بنیادین آن 

و نسبت آن با »تمدن نوین اسالمی«
■ مبانی و چارچوب نظری »اتحادیه کشــورهای اســالمی« و تبیین قلمرو، اجزاء ســازنده، ســاختار و ارزش های 

بنیادین آن و نسبت آن با »تمدن نوین اسالمی«
7- فلسطین و مقاومت اسالمی

■ فلسطین پسا صهیونیسم 
■ مقاومت و وحدت فلسطینیان در جنگ 12 روزه

■  توطئه عادی سازی روابط دولت ها با رژیم صهیونیستی و مسئولیت نخبگان و علمای جهان اسالم در قبال آن
■ نقض قوانین و معاهدات بین المللی در فلسطین و پیگیری حقوقی جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در فلسطین 

و منطقه
■  همبستگی جهانی برای کمک رسانی به فلسطین و بازسازی آن

■ نقش مقاومت اسالمی در مقابله با سلطه استکبار جهانی
8-آیین نکوداشت آیت الله محمدعلی تسخیری

■ آیت الله تسخیری پرچم دار وحدت در جهان اسالم  
■  اندیشه تقریبی آیت الله تسخیری در ساحت تفسیر، فقه، حقوق، اقتصاد و علوم اسالمی

■   آیت الله تسخیری و رویکردهای مختلف تقریبی در جهان اسالم  
■  بررسی شخصیت فردی، اجتماعی، علمی و سیاسی آیت الله تسخیری
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فهرست مقاالت وارده

نویسنده عنوان مقاله ردیف

مهدی نکوئی سامانی  مبانی نظری امت واحده اسالمی، ارزش های بنیادین آن و
نسبت آن با تمدن نوین اسالمی

1

ملک السادات هژبرالساداتی  مبانی و چارچوب نظری »امت واحده اسالمی« و تبیین
 قلمرو، اجزاء سازنده، ساختار، و ارزش های بنیادین آن و

نسبت آن با »تمدن نوین اسالمی« ا

2

محمد نخی پایبندی به اخالق بستر تحقق جامعه انسانی و اسالمی 3
زهرا حاج کاظمی و علیرضا کاوند  راهکارهای مؤثر در تحقق صلح و مدارا در اندیشه سیاسی

امام خمینی
4

 دکتر محمود ویسی و سمیه
امینی

همدلی و همدردی اسالمی و پرهیز از تنش ها و منازعات 5

 مجیدی مویدی، حبیب حاتمی
کنکبود، علی اصغر بنی حسن

نقد و بررسی پدیده تکفیر با تکیه بر دیدگاه اهل سّنت 6

زهره عامری  تعریف صلح عادالنه و جنگ عادالنه و بررسی مبانی و
شاخص های هر یک

7

 حسین رویوارن و رحمت
ابراهیمی

جنگ و صلح عادالنه 8

ایوب شافعی پور  مطالعۀ تطبیقی اخالق جنگ در پرتو فقه مذاهب اسالمی و
کنوانسیون های ژنو

9

مهدی زرین فر نقش مقاومت اسالمی در مقابله با سلطه استکبار جهانی 10
هالل بن حسن بن علی اللواتی  وحدت اسالمی، صلح و اجتناب از تفرقه و درگیری در جهان

اسالم
11

علی ابوالخیر  وحدت اسالمی در مفاهیم قرآنی، راهی برای دوری از تفرقه
و درگیری

12

دکتر عمال طالبی  ایده وحدت در قالب کشورهای مشترک المنافع
)Commonwealth( اسالمی از دیدگاه مالک بن نبی

13

دکتر وجدان فریق عناد وحدت اسالمی و چالش های پیش روی امت 14
أحالم بیضون جستاری پیرامون عدالت در جنگ و صلح 15

خانم مها لطف جمول  پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جنگ ها در
سرزمین های اسالمی و عواقب آن

16

دکتر نورالدین ابو لحیه انگیزه های جنگ میان اسالم و نظام های قراردادی )غیر دینی ( ا 17
نورا فرحات مبانی ایدئولوژیک گروهای تروریستی سلفی 18



مراسم افتتاحیه

-    حجت االسالم والمسلمین دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری 
اسالمی ایران

- حجت االسالم والمسلمین دکتر شهریاری، دبیرکل مجمع 
جهانی تقریب مذاهب اسالمی

- سخنرانی مهمانان منتخب
- رونمایی از کتاب موسوعه العالمه الشیخ التسخیری
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ســی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اســالمی با موضوع" اتحاد اسالمی، صلح و پرهیز از تفرقه و 
تنازع در جهان اسالم" صبح روز سه شنبه 27 مهرماه 1400 با سخنرانی حجت االسالم والمسلمین دکتر سید 
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسالمی ایران، حجت االسالم والمسلمین دکتر شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی 
تقریب مذاهب اســالمی، دکتر عادل عبدالمهدی، نخست وزیر پیشــین عراق، خلیل حیه، معاون بین الملل 
حماس، دکتر بوعبدالله غالم الله، رئیس مجلس اعالی الجزایر، دکتر عزیزحسنوویچ، مفتی کرواسی، استاد 
زیاد نخاله، دبیرکل جنبش جهاد اسالمی فلسطین و مولوی اسحاق مدنی، عضو شورای عالی مجمع جهانی 

تقریب مذاهب اسالمی در محل نهاد ریاست جمهوری آغاز به کارکرد.
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حجت االسام والمسلمین دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسامی ایران
اقدامات عملی شهید گران قدر سپهبد قاسم سلیمانی و اقدامات علمی مرحوم آیت الله محمدعلی تسخیری 
برای رفع شبهات و انحرافات در جهان اسالم و ایجاد وحدت و انسجام در امت اسالمی ماندگار و ستودنی است.

بیداری اسالمی که به برکت مجاهدت ها و خون شهیدان ایجاد شده، نباید به سردی گراید و همه باید برای 
حفظ و تقویت آن تالش کنیم.

امت اســالمی تنها قدرت مهمی اســت که نظام سلطه در برابر خود می بیند و نظام سلطه با شبهه افکنی و 
اختالف انداختن بین امت اســالمی با استفاده از قدرت رسانه ای خود تالش می کند مؤلفه های قدرت امت 
اســالمی را سست کند. اما نیروی انسانی کارآمد و دانشمندان و علما بزرگ ترین انرژی، قدرت و فرصت امت 

اسالمی هستند که باید در برابر توطئه های دشمنان وحدت و انسجام امت اسالمی بایستند.
مقصد واحد امت اسالمی باید آزادی از نظام سلطه باشد و امت اسالمی باید متوجه باشد که نظام سلطه به 

دنبال آن است که نگذارد امت اسالمی شکل بگیرد و پویایی داشته باشد.
شــبهه افکنی در میان امت اسالمی با استفاده از جریان رســانه ای و امپراتوری خبری و اختالف انداختن 
بین امت اسالمی با گماردن دولت های سست عنصر و کسانی که به دنبال عادی کردن روابط خود با رژیم های 

تبهکار همچون رژیم صهیونیستی هستند، از دیگر اقدامات نظام سلطه در برابر امت اسالمی است.
اهانت به مقدســات، جداکردن کشورهای اسالمی از هم و بهره کشی از دانشمندان در امت اسالمی نیز از 
جمله اقداماتی است که نظام سلطه برای تضعیف و جلوگیری از تشکیل و تقویت امت اسالمی انجام می دهد
همه این اقدامات حلقه های یک زنجیره هستند تا با سست کردن مؤلفه های قدرت مسلمانان، فلسطین، 

مسئله اصلی جهان اسالم به حاشیه رانده شود.
امروز به برکت خون شــهدا، بیدارگری علما و دانشمندان و رهنمودهای بزرگان بیداری اسالمی در منطقه 

ایجاد شده است و چنین نشست های بابرکتی نقش مهمی در ارج گذاری و تداوم بیداری اسالمی دارد.
یکی از ضرورت های این نشست ایجاد فهم درست از توطئه ها و انحرافات است و زمانی که فعالیت داعش با 

پرچم الاله االالله و محمد رسول الله آغاز شد، برخی درک و شناخت درستی از داعش نداشتند.
ما به دنبال ایجاد ثبات در کشــورهای اســالمی هستیم و دشــمن به دنبال ایجاد تفرقه و بی ثباتی است و 
معتقدیم در جهان اســالم هر کس دانسته یا نادانسته، خواســته یا ناخواسته کلمه ای، سخنی یا اقدامی در 

جهت وحدت شکنی انجام دهد، در جهت راهبرد دشمن حرکت کرده است.
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حجت االسام والمسلمین  دکترحمید شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسامی
امروز شاهد جنگ و خونریزی و ترور و تنازع و توهین در فضای جهان اسالم هستیم به همین دلیل گرفتاری 
هــای موجود در جهان اســالم، ما موضوع ســی و پنجمین کنفرانــس بین المللی وحدت اســالمی را اتحاد 
اسالمی، صلح و پرهیز از تفرقه و تنازع در جهان اسالم قرار دادیم. با اتخاذ از این آیه شریفه " َوِإْن َطاِئَفَتاِن ِمَن 
ِه "  ْمِر اللَّ

َ
ی َتِفيَء ِإَلی أ ِتي َتْبِغي َحتَّ ْخَری َفَقاِتُلوا الَّ

ُ
ْصِلُحوا َبْیَنُهَما َفِإْن َبَغْت ِإْحَداُهَما َعَلی اأْل

َ
اْلُمْؤِمِنیَن اْقَتَتُلوا َفأ

با اینکه دســتور اولیه اسالم صلح و اصالح بین مومنین است ولی مشکالتی در جهان اسالم موجب پیدایش 
این گرفتاری ها در جهان اســالم شــده است که در اینجا به برخی از مهمترین دالیل آن اشاره می کنم  و اگر 

فرصت اجازه دهد راه عملی مقابله با آنها را پیشنهاد می کنم.
 1-استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و غرب غارتگر همواره در تالشند تا با ایجاد جنگ ، تفرقه و تنازع در 
جهان اســالم حضور خود را در منطقه جهان اســالم موجه جلوه دهند این منشأ اصلی نزاع ها و قتل و غارت 

های موجود در کشورهای اسالمی و بین کشورهای اسالمی است.
2- وجود برخی دولتمردان سرسپرده و علمای وابسته به آنها در برخی کشورهای اسالمی که زمینه مساعد 
برای حضور این ظالمان را در کشــورهای اســالمی فراهم می آورند و منافع خود را به منافع دشــمنان اسالم 
گره زده اند و جای پای مناســبی را برای حضور آنها فراهم می آورند و عادی ســازی رابطه با دشــمنان اسالم را 

دامن می زنند.
 3- وجود برخی اختالفات دامنه دار تاریخی و متنی در کالم و عقاید و شریعت در بین مذاهب اسالمی که 

بستری برای فعال شدن دشمنان اسالم است.
4- جهالت یا خیانت پیروان برخی از فرق و مذاهب افراطی از شیعه و اهل سنت؛  یکی با توهین به مقدسات 
دیگری اســباب نزاع را ایجاد می کند و دیگری با تکفیر و ترویج خشونت، قتل و غارت مسلمانان از فرق دیگر 

را تجویز می کند.
5- فقدان مردم ســاالری دینی در برخی از کشورهای اسالمی و اتخاذ تصمیمات حکومتی و دولتی توسط 
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یک خاندان فامیل و عدم رعایت و نقض حقوق شهروندی و مطالبات به حق مردمی.
 6- وجود نگاه قومیتی و طایفه ای و ملی گرایی شــبیه جاهلیت صدر اســالم در برخــی از اقوام، طوایف و 

ملت های اسالمی و تبعیت از تعصبات کور.
 7- وجود گروه ها و احزاب معارض یکدیگر در برخی کشورهای اسالمی و ایجاد ترویج جو تهمت و سوءظن 
به یکدیگر و توســل به کارشکنی، زور و محرمات شرعی دیگر برای تحصیل منافع حزبی و گروهی و سیاست 

حذف مخالفان.
 8- وجود رقابت ســالم بین کشورهای اسالمی در یارگیری بین کشورها و استفاده از دشمنان اسالم برای 

غلبه بر رقیب.
 ما باید برای حل هرکدام از این مشــکالت و مصائب راه حل مناســب با خــودش را پیدا کنیم و در مجموع 

می توان به امور ذیل برای حل این مشکالت و مصائب اشاره کرد:
 1- مقاومت در برابر استکبار جهانی با ایجاد نظامات قوی دولتی و نظامی و امنیتی و اقتصادی و فرهنگی 
ٍة " دستور قرآنی  ِعّدوا َلُهم َما اســَتَطعُتم ِمن ُقوَّ

َ
در برابر هژمونی امریکای جهان خوار، ما باید قوی باشــیم و"َوأ

اســت. ما باید در برابر زیاده خواهی های دشــمنان اسالم ایستادگی و مقاومت کنیم .این تجربه ما در جنگ 
تحمیلی و در مبارزه با داعش بوده که به برکت خون شهدای انقالب اسالمی به دست آمده است. 

2- علما باید از وابستگی به حکومت های مستبد که همراه ظالمان و دشمنان اسالم هستند، پرهیز کنند و 
معیت رسول الله پیشه کنند و امر به معروف و نهی از منکر را از امرای خود عملی سازند و شدت بر کفار حربی 

و رحمت بین مسلمانان را ترویج نمایند.
 3- مــا باید اجتهاد در مذاهب را برای همه مذاهب تجویز کنیــم و در اختالفات اجتهادی هر مذهب ادب 

اختالف را رعایت کنیم و مجتهدان هر یک، دیگری را در عدم وصول حقیقت معذور بدانیم.
4  _تعلیم جهال از وظایف علماست و افشاگری علیه خائنان به امت اسالمی از وظایف رسانه های انقالبی، 

این دو وظیفه نیز باید به جد دنبال گردد.
 5- ملت هــای اســالمی باید مطالبــات به حق خود را در حکومت های مســتبد و خودکامــه دنبال کنند و 

حتی المقدور به طرق مسالمت آمیز حقوق خود را مطالبه کنند.
 6- قومی گرایی و طایفه گرایی و ملی گرایی خالف اســالم اســت و همه ملت های اســالمی باید خود را از 
این پیرایه ها پاک کنند و به دامن اســالم و قرآن و پیامبر اعظم )ص( متوسل شوند و مالک برتری داخل امت 

اسالمی را به رعایت تقوا و والیت الهی بدانند.
 7- گروه ها و احزاب معارض در داخل هر کشــور بایــد روش های عقالیی را برای حل اختالف دنبال کنند 

و از طرق مردم ساالرانه دینی برای حل نهایی تصاحب قدرت بهره بگیرند و از نزاع داخلی پیشگیری کنند.
 8- رقابت سالم بین کشورهای اسالمی عیب نیست بلکه حسن است. این رقابت به جای اینکه مخرب باشد 
و کشــورها را به ســمت جنگ و نزاع پیش ببرد می تواند سازنده باشــد و یک رقابت سالم را در بین کشورهای 
اسالمی شکل دهد تا در هر یک الگوی توفیق را به جهانیان عرضه دارد و در تعارض منافع با استفاده از منابع 
اســالمی یعنی قرآن و ســنت و عترت نبی اکرم از روش های عقالیی و مقبول بین المللی برای حل اختالفات 

خود بهره بگیرد.
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دکتر عزیز حسنوویچ، مفتی اعظم کرواسی:
 امروز شــاهد هســتیم گروه هایی کــه در جهان اســالم درگیر جنگ 
و جنایت هســتند، شــعار اشــهد ان ال الــه اال الله ســر داده و در لباس 
اســالم جنایات بزرگی انجام می دهند. ما امروز وظیفــه داریم که با این 
عناصر مقابلــه کنیم، باید صحبت کنیم و صدای خــود را بلند کنیم که 
جهان اســالم، سرزمین دوستی و محبت اســت و نباید اجازه دهیم این 

مستکبران تفرقه ایجاد کنند.

خلیل الحیه، نایب رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس: 
امروز امت اســالمی قبــل از هر چیزی به اتحاد نیــاز دارد و ما وظیفه 
داریم با هرآنچه که باعث ایجاد تفرقه می شــود از جمله تروریست مبارزه 

کنیم و در این مسیر از هیچ تالشی دریغ نکنیم.

استاد زیاد نخاله، دبیرکل جنبش جهاد اسالمی فلسطین: 
 مــا اطمینان داریم که اختالفات و درگیری ها بین مســلمانان، نتیجه 
پروژه هــای امنیتی و اطالعاتی غرب اســت کــه حکومت های مرتبط با 
غرب در آنها ســهم دارند و از این اختالفات در اهداف سیاسی استفاده 
می شــود تا بر امت اسالمی ســلطه پیدا کنند. بی شــک تحقق وحدت 
اسالمی نیازمند اقدام عملی برای ایجاد آن در میان امت اسالمی است 

و در تحقق نهضت حقیقی این امت سهم بسزایی دارد. 

 دکتر عادل عبد المهدی، نخست وزیر سابق عراق: 
 نیروهــای خارجــی و برخی عناصر داخلــی برای ایجــاد تفرقه بین 
مســلمانان و ایجاد ترس و رعب میان آنها و همچنین فریب دادن برخی 
پیــروان مذاهب و علمای آنها تــالش فراوانی انجام می دهند و با این کار 
به دنبال ایجاد ویرانی در کشــورهای اسالمی هســتند تا سیطره بر آنها 

راحت تر شود.

سخنرانی مهمانان منتخب
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مولوی اسحاق مدنی، عضو شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی:
  وحدت، مقوله ای اســت که علما هرازچندگاهی برای تحقق آن تالش 
کرده اند اما درعین حال تالش کســانی که بر خــالف وحدت کارکرده اند، 
بیشــتر و با امکانات بیشتری بوده است.کسانی که به بحث وحدت بیشتر 
می پردازند، زعمای کشــورها نیســتند؛ بلکه تعدادی از علما هســتند که 
امکانات چندانی هم ندارند. تنها جایی که مســئولین با تمام امکانات در 

خدمت وحدت هستند، جمهوری اسالمی ایران است.

دکتر بوعبدالله بوغالم الله، رئیس مجلس اعالی اسالمی الجزایر:
 امت اســالمی امروزه بیشــترین نیاز را به بیداری دارد تــا بتواند آگاهی 
درستی از توانایی های انسانی، اقتصادی و جغرافیایی خود علی الخصوص 
در زمینه های معنوی داشته باشد، لذا تأکید شده که فقط با پیشروی علمی 
و در ســایه رهبــری پیامبر گرامی اســالم )ص(، امت اســالمی می تواند به 

موفقیت دست یابد. 

مولوی نذیر احمد سالمی، نماینده مجلس خبرگان رهبری:
 جمعیت جهان اســالم اولین ظرفیت مادی است که مسلمانان تقریبًا در 
اختیــار دارند و هیچ امتی جز مســیحیان چنین جمعیتی را ندارد. ظرفیت 
مادی دوم نیز گستره جهان اســالم است یعنی از اندونزی تا مراکش، تمام 
کشــورهای اسالمی جز دو کشور هند و میانمار، با یکدیگر متصل هستند و 
سومین ظرفیت مادی، منابع نفت و گازی است که در اختیار امت اسالمی 
قرار دارد. کشــورهای اسالمی خاورمیانه از جنوب با قاره آفریقا، از شمال و 
غرب با قاره اروپا و از شرق با قاره آسیا اتصال دارند و اینها همه ظرفیت هایی 
است که اگر در سایه وحدت و انسجام و خرد جمعی از آنها استفاده شود، به 

موقعیت جهان اسالم بسیار کمک می کند. 

رونمایی از کتاب "موسوعة العالمة الشیخ التسخیری"
در آیین افتتاحیه سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی از 
کتاب »موسوعه آیت الله تسخیری« که به همت پژوهشگاه مطالعات تقریبی 
مجمع تقریب انتشاریافته اســت، با حضور حجت االسالم والمسلمین دکتر 

سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسالمی ایران رونمایی شد.
گفتنی است این کتاب، تجمیع آثار و اندیشه های علمی مرحوم آیت الله 

شیخ محمدعلی تسخیری است که در 12 جلد تنظیم و چاپ شده است.



- نشست تخصصی حضرت آیت الله تسخیری
- نشست تخصصی در برج میالد تهران

- نشست تخصصی امت واحده اسالمی، اتحادیه کشورهای اسالمی
- نشست اول علما و فرهیختگان ایرانی با دبیرکل مجمع جهانی 

تقریب مذاهب اسالمی
- نشست دوم علما و فرهیختگان ایرانی با دبیرکل مجمع جهانی 

تقریب مذاهب اسالمی
- نشست سوم بانوان فرهیخته تقریبی با دبیرکل و معاون ایران 

مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی
- نشست افتتاحیه

نشست ها
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استاد حسن بیتمز، عضو حزب سعادت ترکیه:
 باورداشــتن بر لزوم وحدت اســالمی، اعتقاد بر ضرورت اقدام بی درنگ 
و فوری در راســتای ایجاد وحدت، تالش برای حکمرانی خوبی، درســتی و 
عدالت، تالش برای ایجاد یکپارچگی و برادری در جهان اســالم با برگزاری 
بی وقفه کنفرانس های وحدت و همچنین مشــارکت در فعالیت های علمی، 
فرهنگی، سیاسی، اجتماعی بین مذاهب اسالمی به عنوان دیگر ویژگی های 

شخصیتی آیت الله تسخیری بود.

 
حجت االسالم والمسلمین دکتر شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی تقریب 

مذاهب اسالمی:
 ویژگی اول آیت الله تسخیری اینکه ایشان عرب زبان بود و در محیط عربی 
زندگی کرده بود و عالقه او به ادبیات عرب باعث شــده بود که یک ســخنور 
ادیب با فصاحت و بالغت مثال زدنی شود. دومین ویژگی آیت الله تسخیری 

تحصیالت عالیه در حوزه های علمیه و تحصیالت خارج از حوزه بود. 
ویژگی سوم آیت الله تسخیری منش های اخالقی او بود. ایشان با علمای 
مذاهب دیگر حس اخوت و رفاقت مثال زدنی داشــت. ویژگی چهارم ایشان 
ایــن بود که بیش از 50 ســال در حوزه بین الملل فعالیت داشــت و حضور 
مستمر ایشان در این فضا با خلقیات و جذبه نفسانی خود موجب شده بود 
رفقای بسیاری در جهان اسالم داشته باشد. ویژگی پنجم ایشان این بود که 
از نظر خطی فراجناحی بود و موجب شــده بود از همه جناح های سیاسی 

مورد استقبال قرار گیرد.

عالمه ســید سلمان حسینی ندوی، رئیس دانشگاه امام احمد بن عرفان 
شهید هندوستان: 

آیت الله محمدعلی تســخیری یک فقیه بابصیرت بود و برای مســلمانان 
به مثابه یک چراغ راه بود. وی یک شخصیت اسالمی بزرگ محسوب می شود 

و درگذشت ایشان فقدانی برای تمامی کشورهای جهان اسالم می باشد.
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نعیم الغندور، رئیس رابطه المسلمین یونان: 
آیت الله تسخیری زندگی خود را صرف انجام فعالیت هایی نمود که بتواند 

از رهگذر آن رضایت خدا و رسولش را جلب نماید.

دکتر اکرم دیانی، استاد دانشکده اصول دین تهران:
آیت الله تسخیری دانشمندی با اراده، مقاوم، خستگی ناپذیر و تاثیرگذار 
بر بسیاری از متفکران جهان اسالم بود. ایشان زبان گویای اسالم و همیشه 

در صدد ایجاد تفاهم و همدلی میان مسلمانان جهان بودند. 

شیخ حسین بازماندگان، امام جمعه اهل سنت بندر پل: 
آیت الله تســخیری یکی از منادیان بزرگ وحدت اسالمی در جهان امروز 

بودند. ایشان به معنای واقعی کلمه، صدای واقعی جهان اسالم بود. 
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آقای دکتر زاکانی، شهردار تهران: 
 اتحاد دست یافتنی است و می توان از ظرفیت های موجود بهره جست. 
امروز در جهان اتحادیه های مختلفی در بین کشورهای همگرا شکل گرفته 
اســت که نیازمند آن هستیم به نتایج کاربردی تر برای ارتقای سطح تعامل 
و تردد شــهروندان اســالمی تا رســیدن به قله تمدن اسالمی دست یابیم. 
لغو روادید بین کشــورها، ایجاد واحد پولی مشــترک و به اشــتراک گذاری 
تجارب توسعه و پیشرفت شهری از اموری است که باید به تحقق آن همت 

گماشت. 

آقــای مهنــدس ضرغامــی، وزیــر میراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری: 

 ما می توانیم گردشگری خانواده محور بین کشورهای اسالمی و تفریح 
و نشــاط درست و سالم بر اساس موازین اسالم با رعایت شئونات اسالمی 
حول گردشــگری حالل بــه وجود آوریم. این نوع گردشــگری که در ایران 
موجود می باشد باید در جهان اســالم پدید آید تا تعامالت بهتری حاصل 
شــود. گردشــگری امروز یکی از بهتریــن و مؤثرترین روش هــا برای پیاده 
کردن افکار و اعتقادات مســلمانان و همچنین بستری برای تحقق وحدت 
اسالمی است. گردشــگری اکنون نیاز و مطالبه جهانی است. هان اسالم 
بایــد از این موقعیت به نحو مطلوب اســتفاده کند، پیشــنهاد می کنم در 
مجمع تقریب بخشــی به عنوان گردشگری اســالمی راه اندازی شود تا از 

ظرفیت جهان اسالم بیشترین استفاده را کنیم.

 شیخ غازی حنینه، رئیس تجمع علمای مسلمین لبنان: 
اســالم هر فتنه   داخلی، چه بین شــیعه و سنی باشد، چه بین یهودی و 
مســلمان را مردود می داند. ما به عنــوان داعیان وحدت نباید اجازه دهیم 

دشمنان بر دارایی ها و  منابع ما مسلط شوند.
  



49

 سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی 

 بهاءالدین محی الدین نقشبندی، شــیخ طریقت نقشــبندی کردستان 
عراق:

مســلمانان امروز بیش از هر زمان دیگری به اخوت و دوســتی نیاز دارند 
و همه مشــکالتی که با آن مواجه هســتند، به خاطر عدم انســجام و مودت 
است. برنامه اسالم برای بشریت، اخوت است. اسالم دین محبت و برادری 
و دوســتی است و در این زمان انسجام و وحدت به خاطر خدمت به اسالم و 

مبارزه با دشمنان بسیار مهم است.

  شیخ بالل سعید شعبان، دبیرکل جنبش توحید اسالمی لبنان: 
 بایــد پروژه وحدت را عملی کرد و اختالفــات طایفه ای و قبیله ای را کنار 
گذاشت. کنفرانس هایی نظیر کنفرانس وحدت باید طوری برنامه ریزی کنند 

تا به اقدامات عملی همچون آزادی فلسطین نزدیک شویم.

پروفسور ابراهیم خان، نایب امیر جماعت اسالمی پاکستان: 
 مصلحت ذاتی بر اســاس تفاوت ها و تمایزها است، به همین دلیل است 
که خداوند متعال می فرماید به ریسمان الهی چنگ زنید. وحدت از مظاهر 
عدل خداســت و خدا برای همه خلق یکی اســت و این امــر  نه تنها در بین 
مسلمانان جهان، بلکه بین همه مردم دنیا باید برقرار شود، چرا که وحدت، 

جامعه را ایمنی و ثبات می بخشد.
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حمیــد  دکتــر  حجت االسام والمســلمین 
شــهریاری، دبیــرکل مجمــع جهانــی تقریــب 

مذاهب اسامی: 
گرامــی،  ســروران  و  دوســتان  شــما  خدمــت 
علمــا، دولتمــردان و حاضران در ســی و پنجمین 
کنفرانــس بین المللــی وحدت اســالمی ســالم و 
درود می فرستم. کنفرانس امسال پیرامون"وحدت 
اســالمی، صلــح و پرهیــز از تفرقــه و درگیری در 
جهان اســالم" برگزار می شــود. دلیل انتخاب این 
موضوع، آن است که ما یک الگوی مفهومی درباره 
امت واحده اســالمی در مجمع جهانی تقریب بین 
مذاهب اســالمی ارائه کردیم که در این کتابچه به 
تبیین آن پرداخته ایم. بر پایه این الگوی مفهومی، 
اتحادیه کشورهای اســالمی یا سازمان کشورهای 
اســالمی تشــکیل می گردد. اینک به شرح مفهوم 
امت اسالمی و معنای اتحادیه کشورهای اسالمی 
خواهیم پرداخت. موضوع نخست، "دوری از تفرقه 
و توهین به دیگران" اســت که همان موضوع سی 
و پنجمیــن کنفرانس وحدت اســالمی می باشــد. 

موضوع دیگر که ان شــاءالله ســال آینــده، عنوان 
ســی و ششمین کنفرانس وحدت اسالمی خواهد 
بود، "همکاری بین کشــورهای اســالمی" خواهد 
بود. موضوع سوم "هم افزایی کشورهای اسالمی" 
اســت و موضوع چهارم، "خودسازی ملل اسالمی 
و رشــد معنویت و اخالق در فضای عمومی جوامع 
اســالمی" اســت. این چهار موضوع، مفهوم امت 
واحده اســالمی را شــکل خواهند داد که معنای 
آن، این اســت که آیــا امت واحده برتــر و باالتر از 
ملت هاســت؟ بــه این معنــا که ملتی متشــکل از 
کشــورهای گوناگون داشــته باشــیم؛ ملت ایران، 
ملــت عراق، ملت لبنان، همه ملت ها. مفهوم امت 
واحده در برگیرنده همه این ملت هاســت. آیا امت 
واحده اسالمی نیز همه مردمانی که در کشورهای 
غیرمســلمان زندگــی می کننــد را در برمی گیرد؟ 
برای نمونه ســاکنان کرواســی. چرا که کرواسی، 
کشوری اسالمی نیســت اما مسلمانانی در آن جا 
زندگــی می کنند و ســکونت دارنــد. ازاین رو امت 
واحده اســالمی، همه ایــن ملت ها و مــردم را در 
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بر می گیــرد. این چهار موضوعی اســت که امروز 
می خواهیــم بــه تبیین آن بپردازیــم. در رأس این 
چهــار موضوع که امت واحده اســالمی فراملی را 
تشکیل می دهد، موضوع پنجمی به وجود می آید 
که ما از آن با عنوان ســازمان کشــورهای اسالمی 
یا اتحادیه کشــورهای اســالمی یاد می کنیم. من 
واژه اتحــاد کشــورهای اســالمی را بدیــن خاطر 
بــه کار بردم کــه آن را همانند اتحادیه کشــورهای 
اروپایــی نام گــذاری کنم. اما پــس از آنکه متوجه 
شــدم که ممکــن اســت بــا وجــود خوانش های 
گوناگون بــا اتحادیه کشــورهای اروپایی مشــتبه 
گــردد، واژه رابطــه را جایگزیــن اتحادیــه کردم. 
ازاین رو می گوییم الرابطه کشــورهای اسالمی که 
در واقع همان اتحادیه کشــورهای اسالمی است. 
آیا از نظر داللــت معنایی، این اتحاد همان معنای 
اتحادیه به کاررفته در اتحادیه کشــورهای اسالمی 
را دارد؟ این چارچوب معنایی اتحادیه کشــورهای 
اسالمی است. از آن جا که در همه این موضوعات 
پنج گانــه، بخش های گوناگونی وجود دارد، بخش 
نخســت موضوع اول، پرهیز از جنگ است. بخش 
دوم، پرهیز از ترور، بخش سوم، عدم تکفیر، بخش 
چهــارم، عــدم درگیــری و بخش پنجــم، پرهیز از 
بحث و جدل اســت. خودداری از ایــن پنج مورد، 
پایه و اســاس موضوع اول، یعنــی همان دوری از 
تفرقه خواهــد بود. موضــوع دوم، یعنی همکاری 
میان کشــورهای اســالمی دارای دو بخش است؛ 
رویارویی با دشــمن مشــترک و برادری و دوســتی 
میان مســلمانان. این دو بخــش، موضوع دوم که 
همان همکاری میان کشــورهای اسالمی هستند 
را تشکیل خواهند داد. موضوع سوم، همبستگی 
میان کشــورهای اســالمی در امور سیاسی است. 
نخست، همکاری علمی، دوم همکاری اطالعاتی 
و ســوم همکاری در زمینه های مواهب اسالمی و 
نیز همکاری در زمینه خدماتی مشترکی است که 
در ادامه، به شــرح این بخش های پنج گانه خواهم 

پرداخت. موضوع چهارم، آماده ســازی کشورهای 
مســلمان اســت. آیا این موضوع دربردارنده تعهد 
به دین و پایبندی به اخالق اســالمی و وفاداری به 
برادری مســلمانان و پایبندی به مبارزه با فســاد و 
عدالت همگانی و ایجاد آمادگی همگانی اســت؟ 
موضوع پنجم، اتحادیه کشــورهای اسالمی است 
و آیا این اتحادیــه، حکومتی فراتر از حکومت های 
کشورهای اسالمی است؟ در مورد تعریف، اهداف، 
ارزش ها و اســتراتژی های آن سخن خواهم گفت. 
این فهرســتی از موضوعاتی اســت که می خواهم 
امــروز در مــورد آن صحبــت کنم؛ بنابرایــن ما به 
شرح معنای امت واحده اسالمی، ماورای ملت ها 
و اتحادیه کشــورهای اسالمی، ماورای حکومت ها 
خواهیــم پرداخــت. آیــا ایــن دو مفهــوم، مفهوم 
دیگری که همان تمدن نوین اســالمی اســت، را 
پدید خواهند آورد که حضــرت آیت الله خامنه ای 
به نیکی درباره آن فرمودند که کشورهای اسالمی 
حتمًا باید تمدن نوین اســالمی را برپا ســازند. آیا 
این دو مفهوم، یعنی اتحادیه کشــورهای اسالمی 
و امت واحده از لحاظ معنایی از بخش های تمدن 
نوین اسالمی به شــمار می روند؟ منظور ما از این 
مســئله تنها چارچوب معنایی است و این مسئله، 
مســئله نظری بوده و نه عملی. ان شاءالله پس از 
پایان این کنفرانس، در کنفرانس دیگری که برگزار 
خواهیم کــرد در مورد بعد عملی ســخن خواهیم 

گفت.
 امــا بحــث امروزمان یک بحث نظــری و علمی 
اســت. همچنان که گفتم موضــوع اول، دوری از 
تفرقه و توهین به دیگران است که نخستین بخش 
آن، خودداری از جنگ اســت. در حقیقت بر پایه 
آموزه هــای دینی، نمی تــوان گفت که مــا باید از 
جنگ خودداری کنیم، چرا کــه در برخی مواقع، 
جنگ ضروری اســت. پس چه بگوییم؟ آیا جنگ، 
معیار و اســاس اســت یا صلح و آرامــش، معیار و 
اســاس اســت؟ علما در متــون قدیمــی از نوعی 
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جنگ موســوم به جنگ عادالنه سخن می گویند. 
ایشان جنگ را با عدالت پیوند می دهند همچنان 
که صلح را نیز به عدالت پیوند می دهند. چنان چه 
جنگ وصلح به عدالت پیوند داده شــوند، معنایی 
اســالمی می یابند. درصورتی کــه جنگ وصلح به 
معنای عدالــت پیوند داده نشــوند، دیگر قائل به 
مفهوم اسالمی برای آن دو نیستیم. چنانچه صلح 
و آرامش به عدالت مرتبط نگردد، ما شــرعًا مکلف 
بدان نیســتیم. این ســخن برگرفته از آیه نه سوره 
حجرات اســت. )اگر دو گروه از مسلمانان با هم به 
پیکار برخاستند میان آن دو صلح بر پا سازید، اگر 
یکی از آن دو بر دیگری ســتم ورزید، با آن که ستم 
روا داشــته اســت، پیکار کنید تا آن که به دســتور 
خداوند گــردن نهد. چنان چه برگشــت، میان آن 
دو به عدالت، صلح برپا دارید. خداوند، کسانی را 
که عدالت برپا می دارند، دوســت دارد.( همچنان 
که مســتحضرید در فقه بابی موسوم به باب جهاد 
داریم. این معضل بزرگ جهان اسالم است. تفاوت 
میان تروریســم و جهاد و جنگ و خونریزی و صلح 
چیســت؟ هر دوی ایــن کلمات در قرآن و ســنت 
پیامبر به چشم می خورد. باید هر دوی این واژگان 
را بــه واژه عدالت مرتبط کنیم تا معنای اســالمی 
آن اســتوار گــردد و این برگرفته از این آیه شــریفه 
اســت که )اگر دو گروه از مسلمانان با هم به پیکار 

برخاستند میان آن دو صلح بر پا سازید(. آنچه که 
ما بدان امر شده ایم، اصالح است. ازاین رو اصل بر 
اصالح اســت. اگر اصل فروبریزد حتمًا می بایست 
دیگربار آن را برپا ســازیم. برخــی بر این باورند که 
معنــای اقتتــال، جهاد و قتل اســت حــال آن که 
برخی دیگر اعتقاد دارند که معنای اقتتال، جنگ 
و جهــاد نبوده بلکه بــه معنای درگیــری فیزیکی 
اســت، آن چنان که در شــأن نــزول این آیــه آمده 
است. ازاین رو، صلح در اسالم اصل بوده و جنگ و 
خونریزی از فروع آن به شمار می آید؛ اما آیه شریفه 
به قتل نیز دستور داده و فرموده است: پیکار کنید 
و این پیکار را با واژه "حتی" مقید گردانیده است. 
می فرماید: تا اینکه بــه فرمان خداوند گردن نهد. 
ما ناگزیر به جنگ و پیکار با چه کســانی هستیم؟ 
پیکار کنید با کســی که ســتم روا داشــته اســت. 
ازاین رو، ستمکاری مجوز جنگ و پیکار است. اگر 
یکی از آن دو نســبت به دیگری ســتم روا داشت. 
به عبارت دیگر، اگر تجاوز و ســتم در جهان اسالم 
به وقوع پیوســت، وظیفه داریــم که به جنگ روی 
بیاوریــم. هــم چنان کــه در فلســطین و در برخی 
کشورهای دیگر شاهد آن هستیم. )اگر یکی از آن 
دو بر دیگری ســتم ورزید، با آن که ستم روا داشته 
است، پیکار کنید تا آن که به دستور خداوند گردن 
نهد. چنان چه برگشــت، میــان آن دو به عدالت، 
صلح برپا دارید(. همچنان که می دانیم واژه عدل 
را تکــرار کرده اســت؛ همچنان که واژه قســط را 
نیز تکرار کرده اســت. )به عدالــت رفتار کنید زیرا 
خداوند دوستدار کسانی اســت که عدالت را بر پا 
می دارند.( ازاین رو معیار نخست، ایجاد صلح میان 
مســلمانان است. معیار دوم، جنگ عادالنه است. 
معیــار عمده نیز صلح عادالنه اســت. صلح زمانی 
که عادالنه باشد، بهتر است. این یک موضوع مهم 
است؛ بنابراین پرهیز از جنگ به معنای خودداری 
از جنــگ نابرابری اســت کــه به ســتم می انجامد 
و گــر نه جنــگ برابر در اســالم، اصل می باشــد. 
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واژه عدالــت یک واژه عقالیی اســت، به این معنا 
که معنــای واژه عدل در اصل، یــک مفهوم دینی 
نیســت. عدالت یک مفهوم بسیار گسترده است. 
عدل، واژه ای اســت کــه ما ویژگی هــای خداوند 
متعال را به وسیله آن برمی شــماریم. معیار زشتی 
شرک و ظلم، همان معیار عدالت است. چرا شرک، 
قبیح است؟ خداوند متعال می فرماید: به خداوند 
شرک نورزید. شــرک، ظلم بزرگی است. این بدان 
معناست که معیار قبح شرک به خاطر ظلم بودن آن 
اســت. ازاین رو، ظلم و عدالت، مفهومی گسترده 
هستند که حتی شرک و توحید را در برمی گیرند. 
مســئله دوم، پرهیز از اقدام به ترور است. ترور در 
حقیقت، برخالف آیات قرآن کریم اســت. چرا که 
قرآن می فرماید: ازاین رو به بنی اسرائیل چنین امر 
کردیم که هرکسی، نفسی را بدون حق و یا بی آنکه 
فســاد و فتنــه ای در زمین کرده باشــد، بکشــد، 
همانند آن اســت که همه مردم را کشــته باشــد، 
گویا همه مردم را کشته اســت. در سوره نساء نیز 
می فرماید: هیچ مؤمنی حق کشتن انسان مؤمن 
دیگری را ندارد مگر از ســر اشتباه. پیامبر گرامی 
اســالم نیز فرمود: دارایی، خون و آبروی مسلمان 
برای مسلمان دیگر حرام است. این حدیث هم در 
مســند مســلم و هم در کتب احادیث شیعه بدان 
اشــاره شده اســت. ازاین رو باید از ترور بپرهیزیم. 
برخی از تروریســت ها در افغانســتان و پاکستان، 
علما را ترور می کنند. این برخالف قرآن بوده و در 
اسالم، سندیت ندارد. چرا که نزد همه مسلمانان 
کــه در آینده به شــرح کلمــه مســلمان خواهیم 
پرداخت، کشتن ایشــان حرام است، هر کس که 
اطالق واژه مسلمان بر او درست باشد. اسالم، بر 
زبان جاری ســاختن شــهادتین و گفتن أشهد أن 
ال إله إال الله و أشــهد أن محمدًا رسول الله است، 
مطابق آن چه که در متون اســالمی آمده اســت. 
هر کس ایــن جمالت را بگوید هرچند که از ســر 
ایمان قلبی نباشــد. اســالم نیازی به ایمان قلبی 

ندارد. بلکه هر کس کافی اســت که بگوید "أشهد 
أن ال إله الله و أشــهد أن محمدًا رســول الله" ، وی 
مســلمان اســت. این باور مــا در فقه شــیعه بوده 
همچنان که اکثریت اهل ســنت نیــز دارای چنین 
اعتقادی هستند. در مورد ترور، می باید به برادری 
اسالمی روی آورد. )همانا مؤمنان برادر یکدیگرند. 
میان برادرانتــان به اصالح برخیزیــد.( برادری ما 
را بــه اصالح وا می دارد. )تقوای خداوند را داشــته 
باشید، شــاید که مورد رحمت او قرار گیرید.( این 
بدین معناســت که اگر شــما با هم در حال جنگ 
هســتید، باید صلح را دیگربار میان برادرانتان برپا 
ســازید. تقوا پیشه کنید به معنای آن است که باید 
جنگ را رها سازید، شاید که مورد رحمت خداوند 
قرار گیرید. این آیه، ما را مکلف می کند که به صلح 

روی بیاوریم. 
ســومین موردی که باید از آن خودداری بکنیم، 
تکفیــر اســت. ایــن جنگــی اســت که اســتکبار 
جهانــی در ســال های گذشــته در جهان اســالم 
به راه انداخته اســت. کفر و اســالم، معانی بسیار 
مهمــی دارند. روایتی از امام صادق علیه الســالم، 
برای شــما یادداشــت کرده ام که به تبیین معنای 
اســالم پرداختــه و وجــوه تفــاوت میــان آن دو را 
برشــمرده اســت. ایشــان می فرمایند: ایمان آن 
است که جایگاه آن در قلب باشد و آن را به خداوند 
بلندمرتبه برســاند و عملی که از سر اطاعت باشد، 
آن را تصدیــق کنــد. این معنای ایمان اســت. اما 
معنای اسالم، آن چیزی است که از گفتار و کردار 
آشکار باشد که بسیاری از علمای مذاهب مختلف، 
این مسئله را تأیید می کنند؛ گویا این واژه ای است 
که ما امروزه بدان نیازمندیم و نیز به وسیله ایمان از 

خونریزی جلوگیری شود.

این روایت به خوبی به بیان این مفهوم می پردازد. 
ایمــان را بــه کعبه و اســالم را به مســجد تشــبیه 
می کنــد. کعبه همــان ایمان و مســجد نیز همان 
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اسالم اســت. همان طور که مستحضرید، از منظر 
ما اسالم از مفهوم گســترده تری برخوردار است و 
همه مذاهب را در خود جای می دهد. در مورد واژه 
کفــر در قرآن کریم، باید بگویم که من همه قرآن را 
مطالعه کرده ام. کفر به معنای، ایمان نداشــتن به 
خداوند است. کفر در واقع، عدم ایمان به خداوند، 
عدم ایمان به روز رستاخیز، عدم ایمان به پیامبران 
و عدم ایمان به کتاب های آســمانی است. معنای 
کفــر دربردارنده، این چهار مورد اســت. در قرآن، 
مشــرکان نیــز کافر خوانــده می شــوند. همچنان 
که یهود نیز کافر به حســاب می آینــد. نصاری نیز 
کافر دانسته می شــوند و دیگر ادیان به جز اسالم 
نیز کافر شــمرده می شــوند. همــه مذاهب دیگر، 
مسلمان به حســاب می آیند. همچنان که پیش تر 
نیــز بیان کردم، ادای شــهادتین برای واردشــدن 
در اســالم کفایــت می کند و به وســیله اســالم از 
خونریزی جلوگیری به عمل می آید. اگر مذهبی، 
مذهب مســلمان دیگری را کافر بخواند، مسلمان 
به حســاب نمی آید؛ بلکه یک پروژه صهیونیستی، 
یک پــروژه آمریکایــی بوده و یک برنامه اســالمی 
به حســاب نمی آید. تکفیــر در جهان اســالم و بر 
پایــه دین، قرآن و ســنت پیامبر و ســنت اهل بیت 
علیهم الســالم جایــز نمی باشــد. بخــش چهارم، 
خودداری از درگیری اســت. )با هم درگیر نشــوید 
کــه اگر چنیــن کنید، ضعیــف می شــوید.( ریح، 
همان شــکوه، دولت و اقتدار اســت کــه به خاطر 
نفوذ آن، به ریح تشــبیه شــده است. وظیفه داریم 
که افراد را به برادری، تشــویق کنیم. مؤمنان با هم 
برادرند، پس میان برادرانتان، صلح برقرار ســازید. 
از امــام صــادق، دو روایت وجــود دارد. من روایت 
دوم را که به اعتقاد ما از ســند صحیحی برخوردار 
است، خدمت شما قرائت می کنم: مسلمان، برادر 
مسلمان و چشــم و آینه و راهنمای اوست که به او 
نــه خیانت می ورزد و نــه او را به ارتکاب گناه متهم 
می سازد همچنان که نه به او ستم روا می دارد و نه 

به او دروغ می گوید و نه پشــت ســر او سخنی ناروا 
می گوید. روایت بسیار قابل تأملی است. اما بخش 
چهــارم، پرهیز از جروبحث اســت. چنــگ زدن به 
ریســمان خداوند، حرمت دشنام دادن به مشرکان 
اســت. همچنان که می دانید در قرآن کریم، حتی 
ناسزا گفتن به مشرکان نیز حرام است پس چگونه 
می توان مســلمانان و فرق اسالمی را دشنام داد؟! 
)کســانی را که خدایی جز خدای شما را به خدایی 
می خوانند، ناسزا نگویید( ناسزا گفتن، حرام است؛ 
حتی دشنام دادن به مشرک و بت نیز در قرآن کریم 
حرام می باشــد. دلیل این امر آن اســت که توهین 
به مقدســات دیگران، توهین به مقدســات شما را 
در پی خواهد داشــت. به عبارت دیگر، به مشرکان 
ناســزا نگویید یا شــاید هم به بت ها دشنام ندهید 
چرا که انجام این عمل سبب می شود که ایشان از 
سر ستم و تجاوز، به خداوند ناسزاگویند. همچنان 
کــه می فرماید: )ای کســانی که ایمــان آورده اید، 
نباید گروهی از شــما، گروه دیگر را مسخره کند.( 
امروزه ما در شبکه های ماهواره، شاهد چه چیزی 
هســتیم؟ هــر فرقــه ای، کانالی ماهــواره ای برای 
خود دارد کــه از طریق آن به ترویج تفرقه و جدایی 
می پــردازد همچنان که به بســط و ترویج اهانت به 
مقدسات اسالمی می پردازند؛ این در حالی است 
کــه قرآن ما را به عدم اســتهزای یکدیگر ســفارش 
می کند و نیز می فرماید: از مســخره کردن یکدیگر 
بپرهیزیــد و از به کاربردن نســبت های نــاروا برای 
یکدیگر خودداری کنید. برخی از اشخاصی که در 
ابتدا یهودی بودند و به اســالم گرویدند چنان چه 
میان ایشان و مســلمانی درگیری اتفاق می افتاد؛ 
مســلمان، او را یهودی خطاب می کــرد، چرا که او 
پیش تر یهودی بود و ســپس به اسالم گرویده بود. 
قرآن، مســلمانان را از این کار بازداشــت و فرمود: 
)یکدیگر را با نسبت های ناروا خطاب نکنید. انجام 
فســق پس از مســلمان شــدن، کار بســیار زشتی 
اســت.( این بدین معناســت که نباید مســلمان را 
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 سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی 

یهودی خطاب کرد، حتی اگر پیش از واردشدن به 
اسالم، پیش تر یهودی بوده باشد. چنان که کسی 
از این کار توبه نکند، ستمکار است. به واژه ظلم در 
قرآن دقت کنید. واژه ظلم در قرآن، واژه ای بسیار 
قابل تأمل است که می طلبد به دقت مورد تفسیر و 
تأمل قرار گیــرد. همان طور که مالحظه فرمودید، 
پرهیز از جروبحث، خودداری از کشمکش، دادن 
نســبت های ناروا و ناشایســت را شــامل می شود. 
ما وظیفه داریم که یکدیگر را به احترام گذاشــتن 
تشــویق کنیم. )ما به انســان، بزرگی بخشــیدیم( 
خداونــد به ما بزرگی داده اســت. خداوند به همه 
بشــر، بزرگی بخشــیده اســت. ازاین رو برخی بر 
ایــن باورند که نوع بشــر مورد احترام اســت؛ زیرا 
خداوند به او کرامت و بزرگی بخشــیده اســت. ما 
حق نداریم فرد محترم و بزرگوار را دشــنام دهیم. 
زیرا این مسئله مغایر با بزرگواری است که خداوند 
به او بخشیده است. ما وظیفه داریم که یکدیگر را 
احتــرام کرده و بزرگ داریم. بلــه میان ما اختالف 
وجود دارد اما می باید که ادب اختالف را مراعات 
کنیــم. رعایــت ادب در عیــن وجــود اختالفات، 
امــری قابل تأمل اســت. موضــوع دوم، همکاری 
میان کشورهای اســالمی است؛ موضوعی که آن 
را از آیه قرآنی )محمد، پیامبر خداســت و کسانی 
که همــراه اوینــد ...( برگرفتیم. معنــای معیت و 
همراهی چیســت؟ معنای معیت، ســخت گیری 
بر کافــران و نرم خویی با مســلمانان اســت. )ای 
کسانی که ایمان آورده اید، محمد پیامبر خداست 
و کسانی که همراه اویند، بر کافران سخت گیر و با 
مسلمانان نرم خویند(. معنای همراهی، رویارویی 
با دشــمنان اســت. در مورد رویارویی با دشمنان 
باید بگویم که بنده در این کتابچه به شــرح چهار 
بخش پرداخته ام. نخســت، شناســایی دشمنان 
اسالم است. شناسایی مهم است. مشکلی که در 
جهان اســالم وجود دارد این اســت که در برخی 
مواقع، تشخیص دشمنان، کار را سخت می کند. 

همچنان که برخی دوســتان می گویند: مردم غزه 
دشــمن بوده و اســرائیل دشمن نیســت، زیرا که 
اعتقاد دارند آن ها نزدیک ترند یا اینکه ایشان مرتد 
هســتند. پس نخســت تکفیر می کنند و ســپس، 
جواز کشتن ایشــان را صادر می کنند، درحالی که 
حتی یک کلمه نیز در مورد اسرائیل از زبان ایشان 
خارج نمی شــود. پس این چه مســلمانی اســت. 
این ذهنیت در جهان اســالم از سوی برخی واقعًا 
جالب توجه است. شناســایی مسلمان و تشخیص 
موضع و دیــدگاه وی در خصوص اســتکبار. رهبر 
معظــم انقالب در ســخنرانی که ایــراد فرمودند از 
مسلمانان خواستند که از حکامتان نهراسید و حق 
را به زبان بیاورید گرچه تلخ باشد. ترس علما، یکی 
از معضالت جهان اسالم است. ازاین رو باید موضع 
خویش را در خصوص اســتکبار مشخص سازیم به 
این معنا که می گوییم این ماییم و دشــمن، ایشان 
است. سوم، تبلیغ روحیه مقاومت در برابر استکبار 
در نــزد نخبــگان و صاحب منصبــان حکومتــی و 
توده مــردم. برخــی می گویند کــه نمی توانیم در 
حکومتمــان تغییــر به وجــود آوریــم. نمی توانیم 
مسلمانان را تغییر دهیم. )از رحمت خداوند ناامید 
نشــوید؛ زیرا تنها ستمگران هســتند که از رحمت 
خداوند ناامید می شــوند.( باید روحیه مقاومت در 
برابر اســتکبار را در بین نخبگان و صاحب منصبان 
حکومتــی و توده مردم و علمــا. چهارم، جنگ نرم 
علیه دشمنان به وسیله به کارگیری تکنولوژی های 
نویــن و کم خطــر. اگــر بگوییــم کــه دشــمن در 
شــبکه های ماهــواره ای چنین وچنــان می گوید، 
این کافی نیســت بلکه باید وارد شد. باید به وسیله 
جنگ نرم به مقابله با آن هــا پرداخت همچنان که 
در جنــگ واقعی با آن ها مقابلــه می کنیم. باید در 
جهان مجازی فعال باشــیم. ایــن فعالیت نیازمند 
ارتش و کســانی اســت که به نیکی امــر کنند و از 
بدی بازدارند. وظیفه علما این اســت که پیام خود 
را به مردم برســانند و مردم را به جنگ نرم تشــویق 
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کننــد. هرکســی می تواند در حال حاضر، ســرباز 
اسالم باشد. همین تلفن همراه، سالح جنگ نرم 
اســت که مردم، آن را در دســت دارند و می توانند 
به وســیله آن وارد جنــگ نرم شــوند. وظیفه علما 
این اســت که مردم را به ورود به جنگ نرم و ایجاد 
ارتشــی به منظور جنگ نرم تشــویق کنند. ایشان 
باید جوانــان را برای جنگ نــرم تربیت کنند. این 
مســئله ای بســیار مهم اســت. دوم، همــدردی و 
دوستی میان مسلمانان و همبستگی ایشان جهت 
از میــان برداشــتن تفرقه و کمک بــه دردمندان و 
مظلومان اســت. از فرمایشات امام خمینی چنین 
برداشت می شود که هدف امام خمینی تنها کمک 
به مســلمانان نبود بلکه فرمایش ایشان، کمک به 
مســتضعفان بود حتی اگر مســلمان نباشند. این 
فرمایش امام خمینی بود. این بدان معناســت که 
حتی مســتضعفان غیرمســلمان؛ بــرای نمونه در 
آفریقا که بت پرست هستند اما مستضعف هستند، 
زیرا فرانســه و انگلستان در سده های گذشته، آنها 
را از منابع طبیعی خود محروم می کردند و بر منابع 
ایشان دست درازی می کردند را نیز شامل می شود. 
ازایــن رو ما وظیفه داریــم که به ایشــان حتی اگر 
بت پرست باشــند، کمک کنیم. این فرمایش امام 
خمینی است. ایشــان از واژه استضعاف استفاده 
می کند که از آیات قرآن کریم اقتباس شده است. 
کمک به مســتضعفان و مظلومان وظیفه ماســت. 

تفاوتی میان این ملت و ملت دیگر وجود ندارد. 
 موضوع ســوم، همبســتگی میان کشــورهای 
اســالمی اســت. من یک نظــام متعالــی را برای 
شــما ترســیم کــردم. اما ایــن بدین معنا نیســت 
که همــه نظام ها باید به یک شــکل باشــند، بلکه 
می توانند اشــکال گوناگونی داشــته باشــند. اما 
بهتریــن نظام آن اســت که اســاس آن، ترکیبی از 
اســالم و جمهوریت باشــد که امام خمینی، نظام 
جمهوری اسالمی را چنین پایه ریزی و نام نهادند. 
ایشــان ترکیبی از اســالم و جمهوریت را پدید آورد 

و فرمودند: جمهوری اســالمی ایران. هر دوی این 
کلمــات مهم بوده و تأثیرات شــگرفی در اندیشــه 
سیاســی دارد و ما نمی توانیم یکی از این دو کلمه 
را فرو گذاریم. هــر دوی این کلمات دارای اهمیت 
هستند. نخست اسالم به این معنا که باید نظام بر 
پایه اسالم باشد. دوم اینکه نظام بر اساس رأی توده 
ملت باشد. در حال حاضر در کشورهای اسالمی، 
اشــکال گوناگونــی از حکمرانی مانند پادشــاهی 
یــا دموکراســی وجــود دارد. در گام دوم، تبییــن 
سیســتم هایی جایگزین و مورد تأیید در کشورهای 
دیگر است. ما باید بپذیریم که برخی دولت ها همه 
اشــکال حکومت را تأیید می کنند. زیرا این اشکال 
حکومتــی مورد تأییــد ملت و مردم اســت. از نظر 
آن ها، معیار تأیید مردمی کافی است. ازاین رو باید 
هر حکومتی به تبیین سیستم جایگزین و سیستم 
مــورد تأیید بپردازد. این امکان وجود دارد که نظام 
در ایــران با نظــام عراق یــا ترکیه یا لبنــان تفاوت 
داشــته باشــد. برای نمونه در لبنان، مسیحیان و 
اهل ســنت نیز هســتند و همانند ایران، اکثریت با 
شیعیان نیســت. می توانیم نظام جایگزین و مورد 
تأییدی در حکومت ترسیم کنیم. اقدامات اساسی 
جهت ایجاد وحدت اســالمی با تأکید بر سه اصل 
عزت، حکمت و مصلحت، آمــوزش مدیران جوان 
و کارآزموده و شایســته و تبــادل در زمینه علمی و 
از میان برداشتن بی سوادی و عقب ماندگی علمی 
و فرهنگی و اســتحکام نگرش سیاســی و بیداری 
کشــورهای اســالمی با تمرکز بر شناسایی دشمن 
مشــترک است. ســوم، گســترش دانش و فناوری 
در جهان اســالم. چهارم، دســتیابی به قله علم و 
فناوری های پیشــرفته. این ها اموری است که باید 
در تبــادل علمی به آن توجه کــرد. در زمینه تبادل 
اطالعاتی، خودداری از پذیرش ســلطه دشــمنان 
و پرهیــز از دودســتگی و تفرقه و اســتعمار نوین، 
ایجــاد امنیت مرزی میان کشــورهای اســالمی و 
پایان دادن به جنــگ میان آن هــا و افزایش روابط 
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پایــدار میان آن ها، تــالش برای برقــراری امنیت 
پایدار در کشــورهای اســالمی، دفــاع از تمامیت 
ارضی کشورهای اســالمی در مقابل اشغالگران. 
در زمینــه تبادل منابع طبیعی نیــز باید در جهت 
از میان برداشتن فقر در کشورهای اسالمی عمل 
کنیم. بیداری اســالمی و حرکت با بینش سیاسی 
و تمرکز روی شناســایی دشمن، مقابله با اسراف و 
تفکر مصرف گرایی، تولیــد علوم پایه و بهره گیری 
از قشــر جوان، مبارزه با بیکاری در جهان اسالم، 
رعایــت عدالت در توزیع منابع میان شــهروندان، 
حفظ منابع کشــورهای اســالمی در مقابل غارت 
بیگانگان و فساد داخلی، استقالل مطلوب جهت 
تســلط مالــی در جهان اســالم، توســعه اقتصاد 
کشــورهای اســالمی و عــدم اتــکا به یــک منبع 
درآمدی. رابطه اقتصادی با جهان بیرون در حوزه 
اقتصــاد جهانی، برند تجاری اســالمی. همچنان 
که برند حالل داریم. ما باید این برندهای اسالمی 
را در حــوزه لبــاس و غــذا و همه چیزهــای دیگر 
گسترش دهیم. این مواردی است که نیازمند برند 
تجاری برای آن هســتیم. در زمینه تبادل خدمات 
مشترک، ســه پروژه بســیار بزرگ داریم که من در 
مجمع جهانی تقریب، این سه پروژه را ارائه خواهم 
کرد. نخست ایجاد بانک های اطالعاتی در جهان 
اســالم از میان نخبگان و اندیشمندان و فعاالن و 
افراد دیگــر. دوم، راه اندازی یک شــبکه ارتباطی 
ویژه جهان اســالم. حال ممکن اســت بگوییم که 
مــا در حال حاضر بــا یکدیگر از طریــق واتس اپ 
ارتباط داریم. واتس اپ دســت کیست؟ واتس اپ 
در دست انگلســتان و صهیونیست هاست. اگر از 
طریق واتس اپ با هــم گفتگو بکنید آن ها همه ما 
را می شناسند و صحبت های ما را می دانند و برای 
ما نقشه می کشــند. همه این اطالعات در اختیار 
واتس اپ اســت. ما نیازمند یک شــبکه اجتماعی 
اســالمی هســتیم که بانک های اطالعاتی آن در 
یک کشور اسالمی باشد که دشمنان راه دسترسی 

به آن را نداشــته باشــند. راه اندازی سرویس های 
همــکاری میان اقشــار جهان اســالم و تأســیس 
شبکه های خدمت همگانی. تأسیس این سرویس 
یک پروژه عظیم اســت که در حال حاضر به دلیل 
کمبــود وقت بــه آن نمی پردازم. پروژه ســومی که 
می خواهم به آن بپردازم، پروژه بسیار مهمی است. 
به این معنا که همه ارتباطاتی که در جهان اســالم 
صــورت می گیرد، حتمًا بایســتی در شــبکه های 
خودمان باشــد و نه در شــبکه آمازون. آمازون یک 
شــبکه غربی آمریکایی است. اگر در شبکه آمازون 
به تبــادل اطالعات و ارتباطات بپردازیم، خب این 
به نفع آمریکاســت. دارایی آمریــکا از چه راهی به 
دست می آید؟ آمریکا دارایی خود را از همین راه ها 
به دســت می آورد. اگــر در چارچوب این مســائل 
حرکت کنیــم این امکان وجود دارد که دارای امت 
باشیم اما این امت حتمًا نمی تواند مسلمان باشد. 
چــرا که امــت در غرب و آمریــکا نیز وجــود دارد. 
اگر امت اســالمی می خواهد اســالمی باشد باید 
حتمًا این مســائل را رعایت کند: پایبندی به دین، 
پایبندی به اخالق اســالمی، پایبنــدی به برادری 
اسالمی، مبارزه با فســاد، عدالت اجتماعی و نیز 

تالش برای بسیج عمومی. 
موضــوع پایانی، اتحادیه کشــورهای اســالمی 
اســت. تا اینجا من امت اســالمی را خدمت شــما 
تبییــن کردم. امــا از اینجا به بعد، مــن به توضیح 
اتحادیه کشــورهای اســالمی خواهم پرداخت که 
ماورای این امت بوده و نوعی حکمرانی برای همه 
کشــورهای اســالمی اســت. آیا این امکان و جود 
دارد کــه بتوانیم به این مفهوم کــه همان اتحادیه 
کشورهای اسالمی که مشــابه اتحادیه کشورهای 
اروپایی است دســت یابیم؟ آیا ما می توانیم به این 
ایده دسترســی پیــدا بکنیم؟ من پرسشــی جدی 
مطرح کردم آیا این امکان وجود دارد؟ من بیش از 
پنجاه بار این موضوع را برای دوستان در طیف های 
مختلف در ایران توضیــح داده ام. آن ها می گویند 
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چیزی که شما مدنظر داری محال است. مشکلی 
کــه هم اکنون وجــود دارد را حل کنیــد. در ابتدا 
مشــکالتی را که وجود دارد و ســپس به ایده های 
دوردســت بپردازیم. من به ایشــان گفتم که امام 
خمینــی، هفده ســال پیــش از پیــروزی انقالب 
اســالمی، از انقالب اســالمی به صراحت صحبت 
کرد. ایشــان آن زمان، تفکر انقالب اسالمی را در 
سر داشــت و انقالب را از جوانانی می خواست که 
در شــکم مادرانشــان بودند. انقالب بعدها شکل 
گرفت. بله می توانیم به این موضوعات دست یابیم. 
نمونــه دوم، جنگ جهانی دوم اســت که هفتاد و 
پنج تا هشتاد میلیون انسان در آن کشته می شود. 
برخی از آن ها کاتولیک، برخی ارتودوکس و برخی 
پروتســتان بودند. آن ها از مذاهب مختلفی بودند 
که به این شــیوه به کشتار همدیگر می پرداختند. 
اما پس از گذشــت پنجاه تا هفتاد سال شاهد آن 
هســتیم که واحد پــول آن ها یکی اســت. طوری 
که وقتــی از شــمال اروپا بــه غرب آن مســافرت 
می کنیــد، هیچ کس از مبدأ و مقصد شــما چیزی 
نمی پرســد. اگــر با ماشــین هم مســافرت کنید، 
کســی چیزی نمی پرســد. از هلند به لوکزامبورگ 

یا بلژیک یا آلمان یا فرانســه و سوییس، هیچ کس 
حتی اگر ســوار بر ماشــین هم باشید هیچ کس از 
مبدأ و مقصد شــما پرسشی نخواهد کرد. آنها پس 
از چنین جنگ های خونینی هم اکنون، این گونه 
با هم در ارتباط هســتند. پس از حــدود پنجاه تا 
شــصت ســال جنگ و درگیری هم اکنون در این 
ســطح با هم در ارتباط هســتند. بلــه این امکان 
وجــود دارد و دو نمونــه بــرای امــکان تحقق این 
مســئله بیان شــد. یکی در جهان اسالم و دیگری 
در جهــان غرب. می توان به ایــن مفاهیم متعالی 
دســت یافت. چیزی که باید انجام دهیم آن است 
که بدان عمل کنیــم و مطابق با آن کار کنیم. گام 
نخست، تبیین این مســئله است. معنای اتحادیه 
کشــورهای اســالمی چیســت؟ من این مسئله را 
برای شــما توضیح دادم ممکن است پرسش هایی 
دراین خصوص برای شما مطرح باشد. این تعریف 
اتحادیه کشورهای اسالمی است که عبارت است 
از نظامــی قانون گذار و مشــترک و مقبــول که به 
تدوین قوانین و مقررات مربوط به حاکمیت جامع 

را می پردازد.
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حجت االسالم والمسلمین دکتر حمید شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی 
تقریب مذاهب اسالمی: 

مــا به معنــای واقعی کلمــه برادر هســتیم و بایــد تالش کنیــم در مورد 
مشــکالت، گفتگو و آنها را با کمک یکدیگر برطرف کنیم و پیام وحدت را به 

گوش جهانیان برسانیم.

شیخ عبدالواحد خواجوی، امام جمعه اهل سنت شیراز: 
بیش از 50 هزار نفر از اهل ســنت در شیراز ساکن هستند و به لطف خدا 
و برکت انقالب اسالمی هیچ کس نمی فهمد که چه کسی شیعه و چه کسی 

اهل سنت است و وصلت ها و معامالتی بین آنها صورت می گیرد.

 دکتر عفت شریعتی، نماینده مجلس شورای اسالمی: 
امروز ایران اســالمی آیینه دار وحدت و همدلی در جهان اســالم اســت، 
پرچم عظمت و اعتالی این نظام الهی باهمت همه مردم ایران چه شیعیان 
و چه اهل سنت در حال شکوفایی است و این عظمت سرنوشت جهان اسالم 

را به سمت تکامل به پیش خواهد برد 
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 حجت االسالم والمسلمین دکتر حمید شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی 
تقریب مذاهب اسالمی: 

      ما باید پیام های حاوی وحدت را از کشورمان به جهانیان مخابره کنیم؛ 
بــه توانمندی های افراد نگاه کنیم نه مذهب آنهــا و عدالت را رعایت کنیم؛ 
بزرگ ترین پیام اجتماعی اســالم عدالت اســت و بزرگ ترین قبح روی زمین 

ظلم است و ظلم یعنی اینکه حقوق دیگران را زیر پا بگذاریم.

 محسن مسچی، معاون امور ایران مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی: 
    اگر می خواهیم به آن آرمان های بلند وحدت برســیم، باید برخی از سد 
شکنی ها و مســائل جدید انجام بشــود و اجتهاداتی در مسیرهای گذشته 
و تصحیح مســیرهایی صورت بگیرد که این مهم با کمک همه شــما محقق 

خواهد شد.

 حجت االسالم والمسلمین وحید پور علی، مدیر دفتر تقریب دانشگاه آزاد 
اسالمی ارومیه: 

     برای رســیدن به تمدن نوین اســالمی یا هر تمدن دیگری نیاز به انجام 
یکســری اقداماتی وجود دارد که این اقدامات در سه زمینه علم و فرهنگ، 
سیاست و اقتصاد و ثروت برای رسیدن به توسعه و پیشرفت باید انجام شود.

سیده حمیده حســینی، مدیر حوزه علمیه خواهران اهل سنت حضرت 
خدیجه )س( سنندج:

     امروز با هجمه جنگ فرهنگی که در جهان اسالم در حال وقوع است، 
بیــش از هرزمان دیگــری نیاز به مــدارس علوم دینــی و حوزه های علمیه 
خواهــران داریم که در آن فرزندان مســلمانان تحــت تعلیم وتربیت صحیح 
اســالمی قرار گیرند و ســیرت و اخالقشــان را اصالح کنند و اندیشه عالی 

اسالمی در وجودشان نقش ببندد.
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 شیخ محمدعلی امینی، مدیر مجتمع علوم دینی سلطان العلماء بندر لنگه 
هرمزگان: 

     میــدان ندادن به افراطی گری و تفکر تکفیری به معنی برخورد فیزیکی 
با این دســت از افراد نیســت یعنی با حضور پرشــور و آگاهانه مان در جوامع 
اســالمی فرصت را از آنهایی که آن نقشــه های شــوم را در ســر می پرورانند، 

بگیریم. 

 ماموستا فایق رستمی      ، نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان: 
     در واقع آنچه که مایه پیشرفت سعادت و برادری جوامع اسالمی است و 
منجر به یکدلی جهانی می شود، سرچشمه همه آنها وحدت است و آنچه که 

مایه پستی، ذلت میان مسلمانان می شود، سرچشمه آن تفرقه است.

 
ماموستا مامد کلشی نژاد، امام جمعه اهل سنت ارومیه: 

      وحدت اسالمی خمیرمایه انسجام بخشی به جبهه اسالم ناب محمدی 
)ص( و شــکل گیری تمدن نوین اســالمی بوده و تنها نسخه شفابخش برای 

التیام دردهای پیکره امت اسالمی است.

 مولوی حبیب الرحمن مطهری، مدیر حوزه علمیه احناف خاف: 
    آنچه که امروز برای مسلمانان مهم است مدارا، برادری، وحدت و اخوت 
است و ما به عنوان مسلمان موظفیم تا عوامل وحدت آفرین را گسترش داده 
و همبســتگی خود را افزایش دهیم؛ بنابراین این مسئله می طلبد که بیشتر 
بر مشــترکاتمان تاکید کنیم، همه ما می دانیم مشترکات زیادی بین مذاهب 

اسالمی وجود دارد که همه این اشتراکات به وحدت و اخوت ختم می شود.
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حجت االسالم والمســلمین دکتر حمید شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی 
تقریب مذاهب اسالمی: 

     باید نسلی بسازیم که نمونه و الگوی جهان اسالم باشند. نسلی بیافرینیم 
که عزت اســالم باشد. نسلی بیافرینیم که دانش بلد و عقالنی باشد. بانوان 
وظیفه ســنگینی بر دوش دارند. رهبران آینده جهان اسالم در دامان بانوان 

پرورش می یابند. 

محسن مسچی، معاون امور ایران مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی: 
در جامعه امروزی، زن به عنوان تکمیل کننده شــخصیت اخالقی فرد بار 
سنگینی را بر دوش دارد. او با ایمان و تقوای خود می تواند مکتبی بسازد که 

هرکسی لیاقت حضور در این مکتب الهی را پیدا نکند.  
 

دکتر شیوا یوسفی، فعال فرهنگی تقریبی پاوه: 
    امروز خوشــحالیم که در جایی قرار گرفته ایم که وحدت مذاهب را اصل 
می دانند، نه اینکه اقلیت ها دست از دین خود بکشند و کوتاه بیایند به نفع 
دین غالب. بلکه با شــعار تقریب مذاهب به معنای ایجاد همگرایی و نزدیک 

شدن بر سر مشترکات در صدد درک متقابل از همدیگرند. 

 

صفورا چوگان، فعال فرهنگی بندر ترکمن:  
      در راســتای تقویت وحدت اســالمی در بین اقوام و مذاهب اســالمی، 
در ادارات و ســازمان ها از افــراد توانمند، باایمــان و متدین و مؤمن تقریبی 

به عنوان مدیر یا مسئولین دستگاه ها استفاده شود.
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پیام ویدئویی سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان: 
دســتاوردها و نتایجی که در کنفرانس های وحدت اســالمی طی بیست 
ســال اخیر محقق شــد، نقش به سزایی در پشت ســر گذاشتن بسیاری از 
تهدیدها و چالش ها و مقابله با آنها داشــته اســت. باید بــه دنبال ایده ها و 
افکار نو باشــیم وقتی این گونه کنفرانس ها برگزار می شود باید افکار بررسی 
شــود و از تجربه ها اســتفاده کرد. هرجا وحدت و هماهنگی داشتیم نتیجه 
خوبی گرفتیم ولی نتیجه تشتت و پراکندگی مشخص است و باید از حوادث 

گذشته برای آینده امت اسالم درس بگیریم. 

محمد بن سعید المعمری، قائم مقام وزیر اوقاف و امور دینی عمان:  
      شــناخت ذات انســانی و عمق بخشیدن به آن، پذیرش تنوع انسانی، 
اعتراف به حقوق اساســی و انســانی و قانونی یکدیگر، تمرکز بر مشترکات، 
همکاری و فهم مشــترک برای رسیدن به ثبات و امنیت از راه های رسیدن به 

شکوفایی جامعه اسالمی قلمداد می شود.

حجت االسالم والمســلمین ســید صدرالدین قپانچــی، امام جمعه نجف 
اشرف: 

باید فعالیت های وحدت گرای خود در کشورهای اسالمی مختلف را با هم 
به اشتراک بگذاریم.

عمادالدین حمرونی،  تحلیلگر مسائل بین الملل فرانسه:
برادری و اخوت مبدأ برقراری دین اسالم است؛ بدون برادری و اخوت دین 
و تکمیل نمی شــوند.برادری وظیفه مؤمن است و ایمان بدون برادری کامل 

نمی شود؛ محرک اساسی برای بقای دین اخوت و برادری است.
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شیخ خالد عبدالوهاب المال، رئیس جماعت العلمای عراق: 
نباید تاریخ را تحریف کنیم، چرا که شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس 
بودند که با یاری مجاهدان و نیروهای امنیتی توانستند شهرها را از چنگال 
داعش نجات دهند. آمریکایی ها امروز با طرح موضوع تشکیل اقلیم سنی 

در عراق درصدد توطئه جدیدی در عراق هستند. 

دکتر عبدالرحمن پیرانی، دبیرکل جماعت دعوت و اصالح: 
     رهیافت های ترویج اخوت اسالمی از عوامل اساسی وحدت و همزیستی 
مؤمنانه است و قرآن کریم، رسول گرامی اسالم )ص( را به عنوان کامل ترین 
الگو برای بشــریت معرفی کرده اســت.کینه و دشــمنی با اصل برادری در 
تعارض اســت، یک مســلمان به تمام اهل ایمان تعلق دارد و اساس دین بر 

برادری و محبت و تقوا استوار است.

حجت االسالم والمســلمین قاضی عســگر، رئیس شــورای عالی مجمع 
جهانی تقریب مذاهب اسالمی: 

     دفاع از ســنت نبوی و تمســک بــه اهل بیت )ع( را از راه های رســیدن 
به وحدت میان امت اســالمی برشمرد.توجه به قضایای مشترک میان امت 
اســالمی و اهانت نکردن به مقدســات دیگر مذاهــب از راه های مهم دیگر 

جهت رسیدن به وحدت میان امت اسالمی است.

اسامه حمدان، عضو ارشد جنبش حماس: 
باید فرهنگ وحدت را گسترش دهیم و در مقابل انحراف فکری بایستیم 
و جوانان خود را نســبت به مســائل و توطئه های موجود آگاه کنیم.مسئله 
فلســطین را همه امت به عنوان قضیه اصلی قبول دارند و می توانند آن را در 

زمره موارد وحدت قرار دهند.
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عزیز بابایی، امام جماعت اهل سنت صادقیه تهران: 
وحدت این اعجاز را دارد تا قدرت اسالم را افزایش دهد. چنددستگی در 
شرایط سخت امروز روا نیست و افتادن در دام افراطیون، گناهی نابخشودنی 

است. باید در برابر توطئه های دشمنان ایستادگی کرد.

آیت الله سید یاسین الموسوی، امام جمعه بغداد: 
اختالفات میان شــیعه و ســنی از مباحــث علمی و فکری خارج شــده 
و بــه عرصــه نزاع های اجتماعی وارد شــده و ایــن جریان توســط آمریکا و 

صهیونیست ها هدایت می شود.

یشــار شــریف داماد أوغلو، عضو هیئت علمی دانشــکده الهیات دانشگاه 
ارسطوی یونان: 

ما شــدیدًا نیــاز به همدلی و ســعه صدر داریــم. باید حول مشــترکات به 
گفت وگو بنشینیم و از ادب اختالف بهره ببریم، زیرا ادب اختالف می تواند 

باعث افزایش قوت ما شود.

 آیت الله احمد مبلغی، عضو مجلس خبرگان رهبری: 
 از خصایص فقهی شدن امت اســالمی این است که از مرحله شعارهای 
خشک وخالی خارج شــویم و به مرحله عمل برسیم. وحدت، مسئله بسیار 
مهمی است که متأســفانه در مورد آن اهمال صورت گرفته است.حوزه های 

شیعه و سنی باید فقه وحدت و اخوت را تأسیس کنند.





- دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسالمی
- حجت االسالم والمسلمین دکترحمید شهریاری، دبیرکل مجمع 

جهانی تقریب مذاهب اسالمی
- پیام آیت الله العظمی مکارم شیرازی به سی و پنجمین کنفرانس 

بین المللی وحدت اسالمی
- پیام وزیر امور خارجه به سی و پنجمین کنفرانس بین المللی 

وحدت اسالمی
- سخنرانی سایر مهمانان در مراسم اختتامیه
- رونمایی از چهار عنوان کتاب و یک نرم افزار

- بیانیه پایانی سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی

مراسم اختتامیه
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مراســم اختتامیه سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی عصر روز شنبه اول آبان ماه1400با 
سخنرانی دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شــورای اسالمی، حجت االسالم والمسلمین  دکتر حمید 
شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی، مولوی عبدالحمید،  امام جمعه اهل سنت زاهدان، 
ماموســتا عبدالســالم کریمی، مشــاور رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی، شیخ غازی 
یوســف حنینه، رئیس هیئت امنای تجمع علمای مســلمین لبنان، آیت الله محمد هاشــم صالحی مدرس، 
رئیس شورای علمای شیعه افغانستان، سید جواد کلب نقوی، امام جمعه شهر لکهنو در هند، خلیل حمدان، 
نماینده پارلمان لبنان و با قرائت پیام های آیت الله العظمی مکارم شیرازی و حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور 

خارجه در سالن همایش های سازمان صداوسیما برگزار شد.

 دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسالمی:
باید گفت وحدت حول افراد و رویکردها و اهداف 
مشــترک شکل می گیرد و ما مســلمانان از هر قوم و 
سلیقه ای باید بر مشــترکاتمان یعنی قرآن مشترک، 
قبله مشــترک و.... تأکید کنیم. امــا علی رغم همه 
این اشــتراکات چرا اختالفات عدیده داریم؟ چیزی 

نیست جز اینکه ما هدف مشترک ترسیم نکرده ایم.
تجربــه نشــان می دهــد بــه میزانی کــه هدف و 
رویکرد مشــترک در امت اســالم ایجاد شود، وحدت 
نیــز حاصــل می گــردد و مهم ترین تجربه و شــاهد 
تاریخی ما موضوع مهم فلســطین اســت، فلسطین 
توانســته است امت اســالمی را گرد هم آورد و عامل 
شکل گیری جبهه متحد مقاومت مقابل رژیم غاصب 

صهیونیستی شود. 
همین هدف و رویکرد مشترک باعث نگرانی جبهه 
استکبار شــد و با بدل ســازی های انحرافی در قالب 
اســالم تکفیــری و شــعله ور کردن آتــش جنگ های 
داخلی و عادی ســازی ظلم پذیری برخی دولت های 
منطقه در قالب پذیرش طرح هایی نظیر طرح آبراهام 
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و طرح موسوم به معامله قرن به مقابله با آن برآمدند.
امــروز قدرت هــای پنهانــی در تالش هســتند تا 
بــا اختالف افکنی های قومــی و مذهبــی در میان 
مســلمانان، آنــان را به ســمت جنگ هــای داخلی 

منطقه ای و برادرکشی سوق دهند.
یکی از حلقه های مفقوده حل مسائل کشورهای 
اســالمی »راهبرد گفت وگوی سراسری و فراگیر« در 
این حوزه تمدنی اســت. علمای مســئول و فضالی 
دغدغه منــد کشــورهای اســالمی از هــر مذهب و 
قومیتی که هســتند، باید با یکدیگر به تبادل فکری 
بپردازند. این راهبرد دقیقًا نقطه مقابل تکفیر است 

کــه جز جنگ های خونین و هدررفتن ســرمایه های 
مسلمانان چیزی برای کشورهای اسالمی به ارمغان 

نیاورده است.
امــروز ارتباطات اجتماعی مفهوم شــبکه ای پیدا 
کرده و ما در این شبکه که بر پایۀ اینترنت شکل گرفته 
و افــراد را به یکدیگر وصل کرده اســت، می توانیم با 
ســایر مســلمانان جهــان و در مرحلۀ بعد بــا دیگر 
آزاداندیشــان جهان ارتباط بگیریم و از این ظرفیت 
برای ترویج پیام حق طلبی اســتفاده کــرده و عماًل 
امکان دســتیابی به اهداف تقریب مذاهب را فراهم 

سازیم.

حجت االسام والمسلمین دکتر حمید شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسامی: 
ما در هفته وحدت برنامه های متعددی برای مهمانان داخلی و خارجی داشــتیم و باتوجه به شــرایط کرونایی 
اولین باری اســت که بعد از کرونا موفق شدیم جلسات حضوری نیز برگزار کنیم اما به دلیل توفیقی که در سال 
گذشته در برگزاری وبیناری این کنفرانس به دست آوردیم و بالغ بر 300 سخنران به صورت وبیناری حضور یافتند، 
امسال نیز تصمیم گرفتیم عالوه بر مهمانانی که در جلسات افتتاحیه و اختتامیه حضور داشتند، جلسات وبیناری 

را نیز برگزار نماییم. 
امسال بیش از 50 مهمان خارجی در این کنفرانس حضور داشتند و حدود 514 سخنرانی از سراسر جهان یعنی 
بالغ بر 39 کشور جهان طی این 6 ماه برای دبیرخانه کنفرانس ارسال شد که 460 سخنران وبیناری داشتیم. این 

سخنرانی ها شامل 180 سخنران خارجی و 280 سخنران داخلی بودند که در نوع خود اقدامی کم نظیر بود. 
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پیــام وزیر امــور خارجه به ســی و پنجمین 
کنفرانس بین المللی وحدت اسامی:

 از دیدگاه قرآن کریم وجود صلح و آرامش یک اصل است. درواقع پیام روشنگرانه دین اسالم برای باورمندان 
این دین، این است که همه باید با رافت رفتار کنند و بر اساس امت واحده، بسیاری از پیش فرض های روابط 
بین الملل نیازمند بازنگری اســت. آنچه در سوریه، عراق، فلسطین و یمن می بینیم چیزی جز حرکت مزورانه 
مستکبران نیست. داعش و القاعده به دنبال معرفی چهره ای خشن و جعلی از اسالم هستند. ضروری ترین 
اکســیر برای جلوگیری از ادامه ستم مستکبران توســل به دستور قرآن کریم برای شکل گیری جبهه مقاومت 

اسالمی است.

پیام آیت الله العظمی مکارم شیرازی به سی و    
پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسامی:

  متأسفانه در جهان، دعوت به اختالف و تفرقه افکنی و شیعه هراسی یا سنی هراسی حربه ای مخرب و آلت 
قتاله ای شده است که دردناک ترین ضربه ها را بر پیکر امت اسالمی می زند. پدیده شومی که دشمن از دیرباز 
برای تضعیف جهان اســالم به کار گرفته اســت. در اوضاع کنونی، این پدیده مخرب و ویرانگر در جریان های 
د می دانند  تکفیری نمود پیدا کرده است که از طرفی »کلمه توحید« را هدف قرار داده چرا که تنها خود را موحِّ
و از طرف دیگر، »توحید کلمه« را با هجمه سنگین تبلیغاتی نشانه گرفته، مشغول آتش افروزی و تفرقه افکنی 
میان این امت واحده هســتند. ازاین رو امت اســالمی برای رویارویی با این نقشه شــوم راهی جز پایبندی به 
»کلمه توحید« برای زیرساخت وحدت امت و همچنین توحید کلمه برای مهار تبلیغات مسموم و مخرب بر ضد 
یکدیگر در پیش ندارد. راهبرد امت اسالمی در این مرحله دشوار تأکید بر مشترکات و معذور داشتن یکدیگر 

در مختلفات است. 
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 آیت الله صالحی مدرس، رئیس شورای علمای شیعه افغانستان:
بر همه ما واجب اســت در راه وحدت گام برداریم. علما و مسئولینی که 
قدرت دارند، بیشتر از بقیه در این مسیر مسئول هستند، علما می توانند با 

تبلیغ کالمی و امربه معروف و نهی ازمنکر در این مسیر تالش کنند.

 مولوی عبدالحمید مال زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان:
امروز با دو پدیده روبه رو هســتیم؛ پدیده مبارک اســالم گرایی و بیداری 
اسالمی که انقالب اسالمی از همین بیداری اسالمی نشات گرفته و دومی 
اختالف و تفرقه و افراط گرایی. استکبار برای ایجاد اختالف بین مسلمانان 
توطئه می کند و ما در مقابل، نیاز به وحدت داریم، وحدت یک اســتراتژی 
اســت و هیچ اســتراتژی فراتر از آن نیســت. ما امت واحده هستیم، دفاع 
اهل سنت از شیعه و دفاع شیعه از اهل سنت، اعتقاد ماست، نه سیاست ما.

 سید جواد کلب نقوی، امام جمعه شهر لکهنو در هند: 
ما زمانی فکر می کردیم اختالف و نزاع میان شیعه و سنی است اما بعدها 
فهمیدیم کسانی که مردم را تحریک می کنند و به جان یکدیگر می اندازند، 

عمال احزاب سیاسی و حکومت ها هستند.

 شیخ غازی یوسف حنینه،رئیس تجمع علمای مسلمین لبنان:
از مهم ترین مسائلی که ما به آن نیاز داریم تا برای تحقق آن تالش کنیم، 
آزادســازی فلسطین اســت لذا وحدت اســالمی و مقاومت، دو امر مهم و 
درهم تنیده هســتند و وحدت بدون مقاومــت و مقاومت بدون وحدت معنا 

ندارد. 

سخنرانی سایر مهمانان در مراسم اختتامیه
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استاد خلیل حمدان، نماینده رئیس مجلس لبنان: 
 سخن از وحدت، ســخن از مقابله با دشمنان است. دشمنان ما امروز سالح 
خطرناک تــری در اختیار دارند و آنها تالش می کنند بــا ایجاد تفرقه میان امت 
اســالمی، مسائل اصلی جهان اســالم را به حاشــیه برانند. اگر بخواهیم برای 
مقابله با دشــمنان خود برنامه ریزی کنیم، باید موضعی واحد اتخاذ کرده و راه و 

روشی واحد برگزینیم.

ماموســتا عبدالسالم کریمی، مشاور رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت های 
دینی و مذهبی: 

 5 مذهب مدون جهان اســالم مانند 5 انگشت هستند که از یک خون ارتزاق 
می کنند و ریشــه همه این مذاهب یکی اســت و اختالف تنها در اســتنباطات 
اســت. این انگشــتان هرچه دورتر شــوند، هم مســیر دورتر خواهــد بود و هم 
شکننده تر می شــوند، لذا باید جمع شوند و با ریســمان »واعتصموا بحبل الله 

جمیعًا والتفرقوا«، به مشتی در برابر دشمنان تبدیل شوند.

رونمایی از چهار کتاب تقریبی با عناوین: 
■ موسوعة العالمة الشیخ التسخیری 

■ الشیخ محمدعلی تسخیری، رائد الفکر االسالمی و فارس التقریب 
■ آیت الله تسخیری، زبان گویای اسالم و تشیع

■ سرو نستوه، آیت الله تسخیری
و یک نرم افزار با عنوان:

■ مجموعه آثار آیت الله تسخیری
در پایان مراســم اختتامیه ســی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی برگزار گردید. در این مراسم، دکتر 
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسالمی و حجت االسالم والمسلمین دکتر حمید شهریاری، دبیرکل مجمع 

جهانی تقریب مذاهب اسالمی از کتاب های یاد شده رونمایی نمودند.
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کنفرانــس  پنجمیــن  و  ســی  پایانــی  بیانیــه 
بین المللی وحدت اسامی:

به نام خداوند بخشنده مهربان
ُکــْم َفاْعُبُدوِن«  َنا َربُّ

َ
ًة َواِحَدًة َوأ مَّ

ُ
ُتُکــْم أ مَّ

ُ
»ِإنَّ َهــِذِه أ

)أنبیاء/92(
به لطــف خدای متعال ســی و پنجمین کنفرانس 
وحدت اســالمی تحت عنوان "اتحاد اسالمی، صلح 
و پرهیــز از تفرقــه و نزاع در جهان اســالم" با حضور 
گسترده علما و نخبگان کشورهای اسالمی به صورت 
حضــوری و مجازی بــا رعایــت دســتورالعمل های 

بهداشتی برگزار گردید.
این کنفرانس در شرایطی برگزار گردید که کشورهای 
جهان به ویژه کشورهای اسالمی بیش ازپیش به صلح 
و عدالت نیازمند هســتند. پیامبر اکرم )ص( الگوی 
صلح و برادری بود و مسلمانان را به برادری، دوستی 
و پرهیز از نزاع تشویق می کرد. هدف از بعثت پیامبر 
اکرم )ص( احیای اخالق متعالی اسالمی در جامعه 
و نیز تعلیم عدالت و صلح به جهانیان بود و بی شــک 
مراجعه به سیره پیامبر اکرم )ص( می تواند در تحقق 
بخشیدن به عدالت و صلح و پرهیز از تفرقه در جهان 

اسالم راهگشا باشد.
نظام سلطه در جهان معاصر، منافع خود را در نزاع 
و تفرقه مســلمانان دیده است و برای تعمیق فتنه در 
کشــورهای اســالمی تالش های فراوانی کرده است 
ازاین رو مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اســالمی 
بــرای رویارویــی بــا ایــن توطئه ها، ســی و پنجمین 
کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی را تحت عنوان 
»اتحاد اسالمی، صلح و پرهیز از تفرقه و نزاع در جهان 

اسالم« برگزار نمود.
در سخنرانی ها، گفت وگوها و تبادل نظرات مهمانان 
ایــن دوره از کنفرانس وحــدت، محورهای ذیل مورد 

بررسی قرار گرفت:
1.جنگ وصلح عادالنه

2.برادری اسالمی و مبارزه با تروریسم
3.آزادی فکری و دینی و پذیرش اجتهاد مذهبی و 

مقابله با جریان تکفیر و افراطی گری
4.همدلی اسالمی و پرهیز از نزاع و درگیری 

5.احترام متقابل میان مذاهب اســالمی و رعایت 
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ادب اختالف و دوری از نزاع و هتک حرمت و اهانت 
6. طرح امت واحده و اتحادیه کشورهای اسالمی 

و نقد چارچوب های موجود
در ایــن دوره، عــالوه بر محورهای فوق، مســئله 
فلسطین و مقاومت اسالمی نیز مورد تأکید قرار گرفته 
و به جهــت تجلیل از دبیرکل اســبق مجمع جهانی 
تقریب بیــن مذاهب اســالمی، آیت الله محمدعلی 
تســخیری، طرح هــای فکــری و علمی ایشــان نیز 

موردتوجه ویژه شرکت کنندگان قرار گرفت.
همچنین شرکت کنندگان در این دوره از کنفرانس 
ضمن دیــدار بــا رئیس جمهــور محتــرم جمهوری 
اسالمی ایران، آیت الله سید ابراهیم رئیسی از بیانات 
ایشان پیرامون نیاز مبرم جهان اسالم به اتحاد برای 

رویارویی با چالش های موجود بهره مند شدند.
مهم ترین مســئله ای کــه ذهن شــرکت کنندگان 
در ایــن دوره از کنفرانــس را به خود مشــغول کرده، 
چالش ها و افق هــای موجود در برابر جهان اســالم 
اســت. افق هایی که فردایی بهتــر را به همه ما نوید 

می دهد.
در اینجا به نکات مشترکی که علمای حاضر در این 
کنفرانس در سخنرانی ها و تبادل نظرهای خود بر آن 

تأکید کردند اشاره خواهیم کرد:
1.در ابتــدا مهمانــان کنفرانــس، از جمهــوری 
اسالمی ایران و مجمع تقریب مذاهب اسالمی به ویژه 
حجت االسالم والمســلمین  جنــاب  محترم  دبیرکل 
دکتر حمید شــهریاری جهت برگزاری این کنفرانس 
و توجه به مســئله  وحدت و تقریب مذاهب اسالمی 
و حتــی تقریب میــان ملت هــای جهــان، باانگیزه 
تحقق بخشــیدن به اهداف کالن انسانی، تشکر به 
عمــل آورده و از خداوند متعال خواســتار شــدند که 
جمهوری اسالمی ایران بتواند این راه پرفرازونشیب 

را تا پیروزی نهایی امت اسالم ادامه دهد.
2.وضعیــت کنونی جهان، نیازمند این اســت که 
تصمیم ســازان سیاســی از همه گروه هــای فکری، 
علمــی، رســانه ای و فنی بــرای خاموش کردن آتش 

جنگ های متجاوزانه بکوشــند و فضــا را برای ایجاد 
صلــح در سراســر ایــن کــره خاکــی فراهــم آورند. 
دستیابی به این هدف نیازمند همکاری بین المللی 
مخلصانه و به دوراز هرگونه فشار و تهدید و همچنین 
عدم دخالت نیروهایی اســت که تمام تالش خود را 
برای فتنه انگیــزی و جنگ افــروزی در جهان به کار 
گرفته اند. البته برقراری صلح در جهان به یک عنصر 
دیگر نیز نیازمند اســت و آن بیان نقش اســتعمار و 
نظام سلطه در جنگ های معاصر کشورهای اسالمی 

و راه های مقابله با آن است.
3.بحران جنگ، نزاع و تروریسم در جهان به ویژه در 
کشورهای اسالمی در کنار سوءمدیریت و بی کفایتی 
جوامع بین المللی برای مقابله با این بحران، ضرورت 
اقدام کشورهای اسالمی برای حل وفصل این بحران 
را بیش ازپیش روشــن می نماید. تنها راه ریشــه کن 
کردن تروریســم، خشــکاندن منابعی است که آن را 
با پول و ســالح و اندیشــه افراطی و واپس گرا تغذیه 
می کند و دســتیابی به این مهم نیازمند آگاه سازی 
همه جانبه امت اســت؛ چرا که فرزندان این امت به 
کمک این آگاه ســازی همه جانبه می توانند از ایجاد 
شکاف ها و فضاهایی که به دشمن اجازه می دهد تا 
دامنه تروریسم را گســترش دهد، جلوگیری کنند؛ 
چرا که دشــمن می خواهد با به کارگیری پدیده شوم 
تروریسم، اسالم، مسلمانان و شعارهای مقدس آنان 

را مورد اهانت قرار دهد.
4.ترویج مفهوم اخوت اسالمی در میان مسلمانان 
کشــورهای اســالمی و غیراســالمی امری ضروری 
است و باید نسل های بعد باتکیه بر این مفهوم تربیت 
شــوند. همچنین باید ضمن بیان رفتار و منش الزم 
جهت دستیابی به این مفهوم ارزشمند این نکته مورد 
تأکید قرار گیرد که تنها راه تحقق بخشــیدن به این 
فریضه اسالمی و انسانی، زدودن کینه از دل هاست؛ 
چــرا که برادری با کینه های فرقه ای و نژادپرســتی و 
منیت قابل جمع نیســت. خداونــد در قرآن کریم به 
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همین موضوع اشاره کرده و می فرمایند: »َوَنَزعَنا َما 
ْن ِغلٍّ ِإْخَواًنا«   ِفی ُصُدوِرِهم مِّ

5. شــرکت کنندگان در ایــن دوره از کنفرانــس 
ضمن درخواســت افزایش گفت وگوی علمی میان 
علما و کنش گران دینی و فرهنگی جهان اســالم، 
بــر ضــرورت بیــان روش های نظــام ســلطه برای 
ازبین بردن اخوت اســالمی و ترویج تروریسم تأکید 
کردند. آن ها همچنین بیــان روش های رویارویی با 
حربه های نظام سلطه و استفاده حداکثری از نفوذ 
رهبــران دینی و اجتماعی کشــورهای اســالمی را 

امری ضروری قلمداد کردند.
6.مهمانان ایــن دوره از کنفرانــس ضمن توجه 
به مســئله فلسطین به عنوان مسئله محوری اسالم 
و جهان، تأکید کردند کــه برقراری صلح و امنیت و 
ثبــات در منطقه و جهان تنها بــا نابودکردن کانون 
بحران های جهانی یعنی صهیونیسم جهانی و غده 
سرطانی آن )اسرائیل( ممکن خواهد بود. همچنین 
علمای حاضر در این دوره تصریح کردند که بهترین 
راه حل برای آرمان فلسطین همان طرحی است که 
جمهوری اسالمی ایران ارائه داده و آن برگزاری یک 
همه پرســی و سهیم دانســتن تمام فلسطینی های 
ساکن در داخل و خارج این کشور در این همه پرسی 
است؛ چرا که این طرح، یک پیشنهاد دموکراتیک و 
عادالنه است که با عرف بین المللی و اصول انسانی 

کاماًل سازگاری دارد.
7.علمای حاضــر در این دوره از کنفرانس تأکید 
کردنــد کــه شــتاب زدگی تأســف برانگیز برخی از 
کشورها برای عادی سازی روابط با صهیونیست ها، 
این رژیم غاصب را ترغیب می کند تا به گســتاخی، 
ظلــم و تجاوز خــود ادامه دهد. آن هــا همچنین از 
مقامات این کشورها خواســتار شدند تا در مواضع 
خــود تجدیدنظر نماینــد، همچنین از مــردم این 
کشــورها درخواســت کردند کــه مواضع خــود را 

دررابطه با این اقدام ذلت بار اعالم نمایند.

8.مهمانان این دوره از کنفرانس ضمن ابراز ارادت 
به تمــام گروه های مقاومــت که در برابر اشــغالگران 
صهیونیســت پایداری کردند، از کشورهای اسالمی 
درخواســت نمودند که کمک ها و حمایت های خود 
را از گروه هــای مقاومــت دریــغ نکنند، چــرا که این 
گروه ها عامــل عزت و کرامت ما هســتند. همچنین 
حاضران در کنفرانس از تالش های فلسطینیان اسیر 
در زندان هــای رژیم صهیونیســتی تقدیر کــرده و به 
خانواده هایی که جگرگوشــه های خــود را در راه خدا 
فــدا کردند، درود فرســتاده و از خــدای متعال برای 
تمام شــهدا و خانواده هایشــان غفران الهی و صبر و 

شکیبایی طلب نمودند.
9. باتوجه بــه رونمایی از کتاب "موســوعة العالمة 
الشیخ التســخیری" در مراســم افتتاحیه، مهمانان 
کنفرانس بر ضرورت توجه به افــکار تقریبی آیت الله 
تســخیری در عرصه تفسیر، فقه، حقوق و دیگر علوم 
اسالمی و انســانی تأکید کرده و ایشــان را پرچم دار 

وحدت و تقریب در جهان اسالم توصیف کردند.
10. پیشــنهاد مبتکرانــه ای کــه دبیــرکل مجمع 
جهانی تقریب مذاهب اســالمی با عنــوان "اتحادیه 
کشورهای اسالمی" و بیان الگوی آن مطرح نمودند، 
مورد استقبال گسترده شرکت کنندگان در این دوره از 
کنفرانس قرار گرفت به طوری که آن ها پیشنهاد ایجاد 
این اتحادیه را گامی شگرف در مسیر تحقق بخشیدن 
به امت واحده و تمدن نوین اســالمی قلمداد کرده و 
تأکیــد کردند که ایــن اتحادیه می توانــد همکاری و 
هم افزایی میان کشــورهای اسالمی را افزایش داده و 
مانع از هرگونه تفرقه و تعرض در جهان اســالم شود. 
همچنیــن علمای حاضــر در کنفرانس درخواســت 
کردند تــا در آینده نزدیک یک برنامــه اجرایی جدید 
برای تحقق بخشــیدن به این الگو در نظر گرفته شود 
و رهبران، سیاســتمداران و علمای جهان اســالم نیز 

وظیفه اجرای آن را بر عهده بگیرند.



- تجدید میثاق مهمانان کنفرانس با آرمان های بنیان گذار جمهوری 
اسالمی ایران امام خمینی )ره(                                

- دیدار مهمانان کنفرانس از موزه حرم مطهر حضرت معصومه )س(، 
دانشگاه ادیان و مذاهب و کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی

- شرکت مهمانان کنفرانس در نمازجمعه تهران
- بازدید از رآکتور تحقیقاتی سازمان انرژی اتمی در تهران

- بازدید از کتابخانه ملی
- بازدید از برج میالد تهران

- بازدید از کتابخانه و موزه ملک

برنامه های جانبی
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آیت الله سید حسن خمینی، تولیت آستان حضرت امام )ره(:
لحظه ای سیاست های جمهوری اســالمی ایران درباره وحدت اسالمی 
دچار تزلزل نشــده اســت، هزینه هم داده ولی با گام راســخ در این مسیر 
حرکت کرده اســت. مهم ترین ویژگی و مالک عرفان، شجاعت است، چون 
فرد عارف از خود عبور می کند. اگر عارفی شجاعت نداشت دروغ می گوید، 
عارف نیســت. امام راحل در مسیر مبارزه دشمن ذره ای ترس به دلشان راه 
ندادند، درحالی که دشمن می ترسید. گاهی وحدت نیاز به آبرو دارد، چون 

فرد باید در برابر مالمت ها بایستد.

حجت االسالم والمسلمین دکتر حمید شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی 
تقریب مذاهب اسالمی:

منشأ اصلی بیداری اسالمی، انقالب امام راحل بود. امام )ره( همانند حضرت 
موسی )ع( با دست خالی در برابر فرعون زمان خود ایستاده و او را شکست دادند. 
امام خمینی )ره( به تمام بشریت خط دادند که چگونه باید در برابر استکبار و ظلم 
بایستیم. دومین ویژگی امام خمینی )ره( وجاهت فقاهتی ایشان است. ویژگی 
دیگر امام راحل ویژگی عرفانی شان آن هم عرفان عملی شان بود. منشأ اصلی این 

عرفان عملی نیز به معنای دقیق کلمه اتصال ایشان به منبع هستی بود.

تجدید میثاق مهمانان کنفرانس با آرمان های بنیان گذار جمهوری اسامی ایران امام خمینی )ره(                                                                                                                                     :                                                            
از جملــه مهم ترین برنامه های کنفرانس وحدت اســالمی، تجدید میثاق مهمانان بــا آرمان های حضرت امام 
خمینی )ره( و ادای احترام به مقام شامخ بنیان گذار انقالب اسالمی می باشد که در کنفرانس سی و پنجم نیز این 
رخداد مهم صورت پذیرفت. پس از برگزاري جلســات هماهنگي، سرانجام حدود 200 نفر از مهمانان خارجي و 
داخلي کنفرانس به همراه دبیرکل مجمع جهاني تقریب مذاهب اسالمي عصر روز چهارشنبه 1400/07/28با 
همراهي دژبان تشریفات، ضمن نثار تاج گل و قرائت فاتحه به ساحت مقدس امام خمیني )ره( ادای احترام کردند.
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شرکت مهمانان کنفرانس در نمازجمعه تهران
نمازجمعه به عنوان نماد وحدت و یکپارچگی امت اسالمی نقش اساسی 
در تعمیق باورهای دینی مسلمانان و شبهه زدایی امت اسالمی ایفا می کند. 
شــرکت مهمانان ســی و پنجمین کنفرانس وحدت اســالمی در نمازجمعه 
تهران همانند ســال های گذشته نماد وحدت و دوری از اختالف و تفرقه در 

میان امت اسالمی می باشد.
  

 بازدید از رآکتور تحقیقاتی سازمان انرژی اتمی در تهران
ازآنجاکــه از جمله اهداف و  برنامه های مجمع تقریب در برنامه ریزی های 
کنفرانس ســی و پنجم، آشــنایی بیشــتر مهمانان خارجی با دستاوردهای 
علمی جمهوری اسالمی ایران بوده است، برنامه بازدید از رآکتور تحقیقاتی 

تهران در دستور کار قرار گرفت.
برنامه بازدید از رآکتور تحقیقاتی تهران در ســالن ویژه مهمانان ســازمان 
انرژی اتمی ســالن خوارزمی در روز شنبه مورخ 1400/08/01 آغاز شد و 

معاون بین الملل و سخنگوی سازمان انرژی اتمی پذیرای مهمانان بودند. 
توانمندی هــا و دســتاوردهای علمی ایــران در حوزه انرژی هســته ای با 
استقبال و تحسین قابل توجه مهمانان خارجی روبه رو شد به نحوی که ضمن 
اظهار عالقه منــدی و طرح پرســش هایی دراین خصــوص، حصول چنین 

دستاوردهایی را مایه مباهات خود و موجب افتخار جهان اسالم دانستند.

دیــدار مهمانان کنفرانس از موزه حرم مطهر حضرت معصومه )س(، دانشــگاه ادیان و مذاهب و کتابخانه 
آیت الله مرعشی نجفی

      یکی از برنامه های جانبی کنفرانس سی و پنجم، سفر به قم و زیارت مرقد مطهر حضرت معصومه )س( 
،موزه حرم و بازدید از دانشــگاه ادیان و مذاهب اســالمی و کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی بود که موردتوجه 

ویژه مهمانان کنفرانس قرار گرفت.
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بازدید از کتابخانه ملی
باتوجه به اهمیت میراث معنوی و علمی کشور و لزوم آشنایی بیشتر اندیشمندان و نخبگان جهان اسالم با 
این میراث گران بها، برنامه بازدید مهمانان خارجی کنفرانس وحدت از کتابخانه ملی در دستور کار کنفرانس 

قرار گرفت 
 در ایــن بازدید مهمانان کنفرانس از بخش های مختلف کتابخانه ملی همانند بخش نســخ خطی، مخزن 
اصلــی و موزه بازدید به عمل آوردند و ضمن آشــنا شــدن بــا ظرفیت های کتابخانه ملی، آثــار قرآنی، ادبی و 

فرهنگی را به صورت دقیق و موشکافانه مورد بررسی قرار دادند.
برخــی از آثار موجود در کتابخانه ملی برای بازدیدکنندگان از جذابیت خاصی برخوردار بود، به گونه ای که 

برخی از آن ها بیان می کردند تاکنون چنین آثار نفیسی را مشاهده نکرده اند.

بازدید از برج میالد تهران
بازدید از برج میالد تهران از جمله برنامه های جانبی مهمانان خارجی کنفرانس وحدت بود که بعد از نشست 
مهمانان در برج میالد انجام گرفت. در این بازدید، برنامه نورافشانی ویژه ای از سوی برج میالد برای مهمانان 
اجرا گردید. در ادامه مهمانان از ســالن مشاهیر و گنبد آسمان بازدید کردند و سپس از طبقه صنایع دستی و 
گردشــگری جهت آشنایی با آثار هنری هنرمندان ایرانی دیدن نموده و در پایان نیز هدایای نفیسی از سوی 

وزیر میراث فرهنگی و شهردار تهران به آنان اهدا شد.
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بازدید از کتابخانه و موزه ملک
بازدیــد از کتابخانــه و موزه ملی ملک از جمله برنامه های جانبی جهــت بازدید مهمانان خارجی کنفرانس 
وحدت بود. بروشــور معرفی موزه به زبان های انگلیسی و عربی در اختیار مهمانان خارجی کنفرانس وحدت 
قرار گرفت تا با اطالعات دقیق و بیشــتری از موزه بازدید نمایند. این برنامه در روز پنجشنبه 1400/07/29 
با حضور شــخصیت هایی چون دکتر بوعبدالله غالم الله، رئیس مجلس اسالمی اعلی الجزایر، فوزی سیدو، 
مفتی منطقه اورال، شیخ دکتر محمد بن سعید المعمری، قائم مقام وزارت اوقاف و امور دینی عمان، ابراهیم 
بن احمد المعین، ســفیر ســلطنت عمان در جمهوری اســالمی ایران، عمادالدین حمرونی، رئیس مؤسسه 
اهل بیت )ع( در پاریس، دکتر عزیز حسنوویچ، مفتی کرواسی، دکتر یشار شریف داماد أوغلو، عضو هیئت علمی 

دانشکده الهیات در دانشگاه ارسطوی یونان و جمع کثیری از مهمانان کنفرانس آغاز گردید. 



وبینارهای کنفرانس
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نشست های وبیناری
 ســی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اســالمی برای نخستین بار در طول برگزاری سی و پنج ساله 
کنفرانس، هم زمان به صــورت حضوری و مجازی برگزار گردید تا برای اولین بار مجمع جهانی تقریب مذاهب 
اسالمی، برگزاری هم زمان کنفرانس به صورت حضوری و وبیناری را تجربه نماید. در این کنفرانس30 نشست 

وبیناری برگزار گردید که در این نشست ها  427 سخنران از 41 کشور دنیا به ایراد سخن پرداختند.

جدول تعداد سخنرانان نشست های وبیناری کنفرانس سی و پنجم به تفکیک داخلی و خارجی

تعداد سخنرانان داخلیتعداد سخنرانان خارجیتعداد سخنرانانعنوان

15105نشست اول
1587نشست دوم
1596نشست سوم

1587نشست چهارم
1486نشست پنجم
1587نشست ششم

1587نشست هفتم
1477نشست هشتم
1578نشست نهم

1578نشست دهم
1569نشست یازدهم

1587نشست دوازدهم

1578نشست سیزدهم
1587نشست چهاردهم
1587نشست پانزدهم

1578نشست شانزدهم
1587نشست هفدهم
1459نشست هجدهم
1578نشست نوزدهم
1578نشست بیستم

1587نشست بیست و یکم
1468نشست بیست و دوم
12012نشست بیست و سوم

12012نشست بیست و چهارم
12012نشست بیست و پنجم
12012نشست بیست و ششم
15015نشست بیست و هفتم
15015نشست بیست و هشتم
12012نشست بیست و نهم

1165نشست سی ام
427171256تعداد کل سخنرانان
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مولوی محمد اســحاق مدنی، نایب رئیس شورای عالی مجمع جهانی تقریب 
مذاهب اسالمی: 

بازگشت به اسالم تنها راه ایجاد وحدت است. راهکار دستیابی به وحدت 
امت اســالمی فقط برگشت کامل به اسالم اســت. اگر برداشت ما از اسالم 
همانند پیشینیانمان باشد و همانند بزرگان اسالم عمل کنیم، در آن صورت 

این امت یقینًا به وحدت خواهد رسید.

دکتر عماد حمرونی، استاد آکادمی علوم سیاسی پاریس:  
نقش ما امروز این اســت که به اتحاد اسالمی بازگردیم و برای بازگشت به 
این اتحاد راهی جز برادری وجود ندارد. باید بیندیشیم که چطور می توانیم 
ســازمان هایی برای ایجاد برادری بسازیم و پیوندها را با تفکر تکفیری قطع 
کنیم. هرگاه بتوانیم تفکر تکفیری را در هم بشکنیم، خواهیم توانست اتحاد 

اسالمی را برقرار کنیم.

 دکتر رقیه شبلی، استاد دانشگاه شام سوریه: 
علما و اندیشمندان مسئولیت عظیمی از نظر شرعی و انسانی برای افشای 
عادی سازی و ماهیت آن دارند تا به دیگران بفهمانند که عادی سازی، خروج 

از انسانیت و احکام شریعت اسالمی است.

 دکتر احمد بحر،رئیس مجلس شرعی فلسطین:
امروز امت اسالمی بیش از هر چیز دیگر نیازمند وحدت و یکپارچگی در 
برابر طاعون رژیم صهیونیستی است. رژیمی که ارزش ها، منافع و بقای این 
امت را مورد تهدید قرار می دهد و برای رهایی از این آلودگی و عصیان، هیچ 
راهی جز ایجاد یک اتحاد همه جانبه میان جوامع و ملت های مسلمان وجود 

ندارد.
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سید ابراهیم خلیل رضوی، مدیر مرکز اسالمی خولنای بنگالدش: 
 وحدت عامل حفظ مقدســات و نجات مســلمانان مظلوم در فلســطین، 
کشمیر و دیگر نقاط جهان است. موضوع وحدت بین مسلمانان، موضوعی 
اســت که شرع مقدس اسالم به ما دستور داده است. از نظر قرآن و سنت بر 

ما واجب است که وحدت خودمان را حفظ کنیم.

شیخ دکتر عبد الهادی آونگ، دبیرکل حزب پاس مالزی: 
عزت اسالمی، حاصل وحدت مسلمانان است. وحدت اسالمی با اطاعت 
از دستور خداوند علی رغم تنوع مذاهب اسالمی محقق می شود. دور شدن 
از دین و عدم برخورداری از وحدت عامل ضعف کنونی امت اسالمی است . 

 شیخ ســید سلمان حسینی ندوی، رئیس دانشگاه امام احمد بن عرفان 
شهید هندوستان: 

ما هیــچ اتحادیه ای به جز اتحادیه جوامع اســالمی را نمی خواهیم. یک 
اتحادیه اسالمی می خواهیم که متشکل از تمامی اقشار مسلمانان باشد. ما 
شورای امنیِت اسالمی، بانک های اسالمی و حکومت اسالمی می خواهیم و 

خواسته خود را نیز به صورت صریح، شفاف و علنی اعالم می کنیم.
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حجت االسالم والمسلمین مقصود علی دومکی، رئیس حوزه علمیه خاتم 
النبیین )ص( پاکستان:

به طورکلی گروه های تکفیری در دنیای اسالم باهدف خدمت به استعمار 
جهانی ایجاد شــده اند و تشکیل، آموزش، تقویت و پیشــبرد این گروه ها و 
ســپس ترویج آنها در سطح جهانی در دستور کار قدرت های مخالف اسالم 

قرار دارد. 

 آیت الله شیخ نوری حاتم الساعدی، مرجع دینی عراق: 
پایبندی مسلمانان به آموزه های دینی، خط مشی پیامبر )ص( و نیز التزام 
بــه قرآن کریم از جمله مهم ترین عوامل تقویت وحدت اســالمی در صفوف 
امت اسالمی است، امتی که به یک عقیده واحد و به یک تفکر واحد اعتقاد 

داشته باشد، بدون شک می توان نام این امت را امت واحده نامید.

 مولوی محمد مختار مفلح، رهبر نهضت اسالمی افغانستان: 
خداوند بزرگ در قرآن کریم، ضرورت وحدت را برای بندگان خود یادآوری 
کرده است و براین اساس، وحدت پیروان دین اسالم، یک اصل قرآنی و دینی 

است و یک امر عارضی و فرعی و حتی سیاسی نیست.
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 استاد راویل حضرت پنجایف، مفتی سنت پترزبورگ روسیه: 
چالش هــای جهانی در سیســتم روابط بین الملل و مقوله جهانی شــدن 
تغییــرات بســیاری را در جوامع بشــری ایجاد کرده اند و این مســئله باعث 
تخریب سیستم ارزش های انسانی شده که در چندین قرن شکل گرفته اند. 

تروریسم در حال جایگزین شدن باارزش های انسانی است. 

 مهندس وحید الله سباوون، رهبر حزب اسالمی متحد افغانستان: 
تنها در صورت تحقق اتحاد اسالمی بر اساس صلح عادالنه بین مسلمانان 
و در نتیجه وحدت اسالمی است که مقابله با نیروهای غیراسالمی امکان پذیر 
خواهد شد، ما باید از طریق جهاد اسالمی و همکاری با یکدیگر برای رهایی 

کشورهای اسالمی از سیطره خارجی اقدام کنیم.

 آیت الله محمدعلی گرامی، مرجع معظم تقلید: 
منظــور از تقریب گذشــت از اصول اعتقادی نیســت، منظــور از تقریب، 
تقریب عملی اســت، روش برخورد و ارتباط باید به صورتی باشد که موجب 

رنجش و درگیری و نزاع نباشد. 

 اســماعیل رضــوان، عضو ارشــد جنبش حمــاس و وزیر ســابق اوقاف 
فلسطین:

عادی سازی روابط با دشــمن صهیونیستی خنجر خیانتی بر پیکره ملت 
فلســطین اســت وحدت اسالمی یک فریضه شــرعی و یک ضرورت بشری 

محسوب می شود. 
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 محمد فواس، استادیار علوم سیاسی دانشگاه کلمبو سریالنکا:
اگر ما بتوانیم در میان خود وحدت ایجاد کنیم، خواهیم توانســت منافع 

بسیاری به دست آوریم.

 مولــوی نذیر احمد ســالمی، نماینده مردم زاهــدان در مجلس خبرگان 
رهبری: 

اگــر ما معنی و مفهوم اخوت و انســجام را درک کنیم تفاوت های مذهبی 
نه تنها مانع انســجام نمی شــوند بلکه زمینــه را برای اتحاد و برای انســجام 
بیشــتر فراهم می کنند. اخوت اسالمی و مقابله با تروریسم دو مقوله مکمل 
یکدیگرند. اگر ما اخوت اسالمی نداشته باشیم نمی توانیم با تروریسم به نحو 

مطلوب مقابله کنیم.

 آیت الله اراکی، عضو شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی: 
بدون شک وحدت در جهان اسالم از واجبات شرعی است. هرچند تقریب 
بین مذاهب یا وحدت جهان اســالم به این معنا نیست که مذهبی و یا پیرو 
مذهبی بدون دلیل دست از مبانی مذهبی خود بردارد اما اصل این است که 

نزاع در جامعه اسالمی نباشد.
 

آیت الله مبلغی، عضو مجلس خبرگان رهبری: 
اختالف اجتماعی با منشــأ اختالف در اجتهاد مذهبی دشــمن را شــاد 
می کند. اگر بر اســاس اختــالف میان اجتهاد بخواهیــم حرکت کنیم باید 
مقابل یکدیگر ایســتاده و دشــمن را شــاد کنیم اما مصالح امت همیشه در 

اولویت است و وحدت امت باید موردتوجه باشد.
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 دکتر عمرو معدیکرب حسین الهمدانی، اندیشمند یمنی:
صلح عنصر مهم وجود امنیت ملت ها و کشــورها اســت.صلح صرفا یک 

کلمه نیست، بلکه عنصر اساسی و مهم در ثبات ملت ها و کشورهاست.

دکتر عفت شریعتی، نماینده مجلس شورای اسالمی: 
کشورهای مســلمان ضربه های فراوانی از توطئه گران بین المللی و نظام 
سلطه و منافقین و استکبار بین المللی و اسرائیل غاصب خورده اند، اما نشان 
داده اند با همراهی و همدلی عظمت اسالم را رقم خواهند زد. ما مسلمانان 
جهان، امت واحده هستیم و در پرتوی وحدت و همدلی و همراهی، عظمت 

اسالم راستین را به جهانیان نمودار خواهیم ساخت. 

 دکتر یشــار شــریف داماد اوغلو، عضو هیئت علمی دانشــگاه ارسطوی 
یونان:

گفت وگوهای محترمانه، مفید و ثمربخش می توانند به تقویت وحدت میان 
مســلمانان و جوامع اسالمی منجر شوند. در حال حاضر به نظر می رسد که 
اختالفــات کنونی به »تفاوت دیدگاه ها با یکدیگر« که یک ســّنت در جهان 
هستی محسوب می شود، هیچ ارتباطی ندارد. اختالفاتی که اکنون وجود 
دارند، هیچ ارتباطی با فکر و اندیشــه و دیدگاه مخالف ندارند و تنها پیرامون 

تصاحب منافع و مصالح شکل گرفته اند. 

 دکتر پرویز مندوی واال، عضو حزب جماعت اسالمی هند:
جنگ هایی که امــروزه در اطراف ما رخ می دهند، باهدف ظلم به مردم و 
سوءاستفاده شکل می گیرند، بنابراین مبارزه در راه خدا باید همیشه هدف 

اصلی مسلمانان قرار گیرد. 
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 ماموستا سید مصطفی خاتمی، امام جمعه شهرستان اشنویه:
وحشــت نظام سلطه از وحدت مســلمانان به حدی است که لحظه ای از 
تخریب جوامع اسالمی غافل نمی شود. مؤثرترین شیوه و راهکارهای مبارزه 
با نظام سلطه طبق وعده الهی، همبستگی و تمسک به دستورالعمل زندگی 
بشری یعنی قرآن است؛ دستورالعملی که با فطرت و طبیعت و ذات انسانی 

همخوانی و تناسب دارد. 

حجت االسالم والمسلمین ســید احمد االعرجی، امام جمعه شیعیان اربیل 
عراق:

 اشــغالگری تنها به شــکل نظامی نیســت بلکــه اقتصــادی، عقیدتی و 
فرهنگی و تالش برای ازبین بردن هویت اسالمی نیز هست. همه این مسائل 
ناشــی از عادی سازی منحوس اســت و آن چه که از آن پدید می آید، سلطه 

صهیونیست ها و مصادره آزادی و کرامت است.

ماموستا مصطفی محمودی، امام جمعه پیرانشهر:
 دشــمنان از اختالفات مذاهب سوءاستفاده می کنند تا بر آنها نفوذ پیدا 
کــرده و آنها را بــه جان هم اندازند. تنها راه مقابله با آنها این اســت که همه 
اقوام و مذاهب اسالمی با هم متحد باشند و از این نظام جمهوری اسالمی 

محافظت کنند.

شیخ غازی حنینه، رئیس تجمع علمای مسلمان لبنان:
 وجود تعدد مذاهب در طول تاریخ که منجر به ایجاد مکاتب فقهی و اصولی 
شده است، نباید به لعن و نفرین و خونریزی منجر شود، همان طوری که در 
تاریخ اســالم شاهد چنین مســائلی بودیم و این یکی از علل اصلی سقوط 
بیت المقدس به دست غیرمسلمانان بود که نزدیک هزار سال پیش رخ داد. 
بر اساس اعتقاد ما، اختالفات فقهی میان مسلمانان باید در مسیری درست 

که همان مسیر وحدت امت اسالمی است، به کار گرفته شود.
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دکتر ناصر ابو شریف، نماینده جهاد اسالمی فلسطین در ایران: 
   مقاومت در اشــکال مختلف، چه مقاومت مســلحانه و چه فعالیت های 
مردمی تنها گزینه برای مقابله با اشغالگران است. گزینه مقاومت، گزینه ای 
است که ملت فلســطین، اعراب و مسلمانان با آن اتفاق نظر دارند اما گزینه 

عادی سازی و مذاکره با رژیم صهیونیستی، مورد استقبال آنها قرار نگرفت.

پروفســور علیم اشرف جائســی، رئیس گروه عربی دانشگاه ملی اردو در 
هند:

 ما بســیار نیازمند توجه به ســیره نبوی و دعوت مردم به آن هستیم، باید 
نسل آینده را با عشق به آن و تالش برای گردآوری کتاب و رساله در خصوص 
آن مطابق با نیازهای عصر حاضر آموزش دهیم تا هدف عالی و غایت بزرگ 

را که همان وحدت امت اسالمی است، تحقق بخشیم.

آیت الله غروی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم:
 مسلمانان باید به دنبال استفاده از منابع یکدیگر و کمک رسانی به یکدیگر 
باشــند، ما باید بتوانیم واقعًا یک امت واحده و یک تمدن واحده باشــیم که 

خود این هم می تواند زمینه خوبی برای دعوت دیگران به اسالم باشد.

آیت الله سید احمد حسینی خراسانی، عضو فقهای شورای نگهبان:
اسالم چنان که از نامش پیداست، آیین سلم، صلح، ایمان و امنیت است 
باید گفت از نظر اســالم، تأمین و تضمین صلــح پایدار و همه جانبه و فراهم 
نمودن زمینه تحقق جهانی عاری از جنگ در گرو عملیاتی شدن دو دستور 
مهم خدای بزرگ در قرآن عزیز اســت که یکی تحصیل قوت و ارتقای سطح 

اقتدار نظامی و دیگری نمایش توان نظامی به دشمن است.
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 صباح الصافی، رئیس سازمان بین المللی دفاع از قربانیان تروریسم: 
امروز مبارزه و مقابله با افکار و عقاید جاهالنه و گمراه کننده که وارد ادیان 
آســمانی و افکار پاک انسانی شــده اند، یک ضرورت و یک تکلیف به شمار 
مــی رود. مبارزه با تروریســم بــا راهکارهای متعددی صــورت می پذیرد، در 
وهله اول، همگان باید بر لزوم پایان یافتن عملیات های تروریستی در نقاط 

مختلف جهان تأکید داشته باشند.

 دکتر خضیرحیات خان، مدیر بیمارستان بانک اسالمی بنگالدش:
وظیفه روشــنفکران و نویسندگان جامعه اســالمی این است که ملت را از 
اقدامات فرقه ای دشــمنان آگاه کرده و به نفــع وحدت و منافع امت تالش 

کنند. 

حجت االسالم والمسلمین عبدالرضا پورذهبی، نماینه ولی فقیه در استان 
کردستان: 

اگر همه علما و به دنبال آن پیروان مذاهب، اصول را رعایت کنند، مســیر 
هموارتــری در برابــر وحدت اســالمی خواهد بود. به صــرف اینکه یک نفر 
عقیده ای دارد، هرچند که عقیده اش از نظر ما خیلی سخیف باشد اما اجازه 

توهین، تکفیر و از بین بردنش را نداریم. 

دکتر مریم عبد الباقی، استاد دانشگاه تهران:
 االن مدتهاســت که زمزمه ی عادی ســازی روابط کشورهای اسالمی با 
رژیم صهیونیســتی به مرحله ی فریاد و عمل درآمده و متاسفانه بسیاری از 
سران کشورهای اسالمی هم به این امر تن داده اند.در حالی که قرآن کریم 

سرشار از آیاتی  است که سازشکاری با دشمن را نفی می کند. 
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موالنا عزمی عبدالحمید، رئیس شورای سازمان های اسالمی مالزی: 
 ما باید نقش امت را برای بازپس گیری عزت و قدرت ملت های مســلمان 
از طریــق وحدت تعریف کنیم، برای ما مهم اســت که دشــمنان خود را نیز 
شناســایی کنیم. همچنین ضــرورت دارد کــه در ایــن کنفرانس وضعیت 
فلســطینیان و بقیه مســلمانان جهان اعــم از کشــورهای اکثریت و اقلیت 
مســلمان موردتوجه قــرار گیرد تــا همه بدانند که مســلمانان چــه از نظر 
اقتصادی، چه از نظر سیاســی یا دفاعی چگونــه در برابر هجوم قدرت های 

امپریالیستی آسیب پذیر هستند.

حجت االسالم والمسلمین حبیب الله شعبانی، نماینده ولی فقیه در استان 
همدان:

 شــاخصه اصلی حیات اســالمی، پرهیــز از تفّرق در دین اســت. حیات 
اسالمی حیاتی است که در آن اختالف دینی وجود نداشته باشد. باید بحث 
و گفتگو کرد اما مجادله باید با بهترین روش باشد و این حرف پروردگار است.

حجت االسالم والمسلمین محمد عبادی زاده، نماینده ولی فقیه در استان 
هرمزگان:

 امروز برای تحقق تمدن نوین اســالمی الزم اســت که همه جهان اسالم 
حــول محور وحدت و همدلی، در کنار یکدیگر بوده و خالق این تمدن نوین 

باشند. 

حجت االسالم والمســلمین ســید جــواد وحیدی، رئیس مرکــز مهدویت 
هرات:

 صلح مورد تأکید در اســالم، صلحی اســت که منجر به عدالت و آرامش 
شود. ما طرف دار صلح هستیم؛ اگر بحث مقاومت را مطرح می کنیم، برای 
تأمین عدالت اســت؛ بنابراین هر طرح صلحی که در مورد قضیه فلسطین 

ارائه می شود، باید تأمین کننده عدالت باشد.  
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 آیت الله سید رحیم توکل، نماینده مجلس خبرگان رهبری:
وحدت، از احکام مســتقل عقلی است که حتی اگر در شرع مقدس به آن 

اشاره ای نشده بود، به حکم عقل واجب می شد.

ماموستا محمد صالح حاجی هاشم آباد، امام جمعه بوکان:
 اختالفات سلیقه ای بین مذاهب اسالمی فواید زیادی برای امت اسالمی 
دارد و اگر همه یک شــکل بودند جلو پیشرفت ها گرفته می شد؛ لذا باید این 

اختالفات را سبب خیروبرکت بدانیم.

شــیخ مصطفی جمیل مشــایخی، عضو کمیته عالی افتاء در دیوان وقف 
سنی عراق:

عادی ســازی روابط با رژیم صهیونیستی خسران بزرگی است. کسانی که 
اقدام به عادی سازی روابط کردند و نیز کسانی که ناامید شده و یا دیگران را 

ناامید کرده اند، همه زیان کارند.    

 دکتر راغده مصری، استاد دانشگاه و محقق لبنانی:
پیروزی های مقاومت اسالمی در لبنان و فلسطین به یکدیگر گره خورده اند؛ 
به ویژه پس از آنکه انقالب اســالمی ایران مســئله فلسطین را به یک مسئله 
اســالمی و فراتر از آن به یک مسئله بین المللی تبدیل کرد، انقالب اسالمی 

ایران کاری کرد که مسئله فلسطین دیگر یک مسئله عربی نباشد. 

  عبید علی عبید، رئیس انجمن صلح دانمارک: 
عمل بــه آموزه های قرآن و رســول الله )ص( به تنهایــی می تواند به ارتقاء 
انســانیت و وحدت بینجامد. جای هیچ گونه تردیدی نیســت اگر احساس 
برادری و اخوت میان مسلمانان وجود نداشته باشد ما به عنوان یک مسلمان 

واقعی شناخته نخواهیم شد.
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دکتر ماهر الطاهر، رئیس بخش روابط سیاسی در جبهه مردمی فلسطین:
 نبرد »شمشــیر قدس« ثابت کــرد که گزینه مقاومــت و جهاد یک گزینه 
اســتراتژیک در مواجهه با اشغالگران صهیونیست اســت، این نبرد تمامی 
محاسباِت شکســت خورده درباره راهکارهای سیاسی و مذاکرات بیهوده با 
رژیم صهیونیســتی را زیر سؤال برد، مذاکرات سیاسی با رژیم صهیونیستی 
تاکنون نتیجه ای جز شهرک سازی های بیشتر و نیز تسریع روند یهودی سازی 

اراضی مقدس، نداشته است.

 آیت الله دکتر سید مصطفی محقق داماد، رئیس گروه مطالعات اسالمی 
فرهنگستان علوم:

ایمان و کفر، امری قلبی اســت و نباید در روابــط اجتماعی اعم از روابط 
شهروندی و یا همزیستی تأثیری بگذارد. تقسیم مؤمن و کافر در قرآن مجید 
آمده اســت ولی باید دقت کنیم که این تقسیم مربوط به قلب انسان هاست 
و ربطی به روابط اجتماعی و حقوق شــهروندی ندارد. در روابط اجتماعی، 
این تقســیم باید جای خود را به مســالم و محارب بدهد.  منظور از مسالم، 
یعنی کســی که جنگ طلب نیست و سالح در دست ندارد و نظم اجتماعی 
و آسایش دیگران را تهدید نمی کند و منظور از محارب کسی است که به هر 
انگیزه ای به جنگ با عموم مردم برخاســته و حیات و آسایش عموم را هدف 

قرار داده است.

 دکتر سید ثاقب اکبر ، رئیس مؤسسه دینی و پژوهشی البصیره پاکستان:
امام خمینی )ره( پیام وحدت را مطرح و توطئه های دشمن را افشا کردند 
و محرومین و مستضعفین جهان را زیر یک چتر یعنی چتر انسانیت گرد هم 

آوردند؛ امام حامی مظلومین بود و تمام تفرقه ها را کنار گذاشت.

 دکتر اشرف بروجردی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران:
در بررسی تمامی آیات مربوط به جهاد متوجه می شویم که خداوند مجوز 
جهــاد را به معنای تهاجم، حمله و جنگ صادر نمی کند، بلکه مجاهدت به 
معنای ایســتادگی در مقابــل تعدی و یا تالش برای توســعه دین از راه های 
متعددی که هر یک به زمان و مکان خاص خود بر می گردد، انجام می گیرد.
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 شیخ بالل سعید شعبان، دبیرکل جنبش توحید اسالمی لبنان:
پروژه »وحدت اســالمی« باید به صورت عینی در عرصه عمل پیاده سازی 
و اجرا شــود. این پروژه در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی و جهادی 

کارایی دارد.

دکتر مینو اصالنی، مسئول امور خانواده نیروهای مسلح:
دیدگاه اســالم درباره موضوع جنگ وصلح مترقی ترین و واالترین دیدگاه 
و مبتنی بر کرامت انســانی، فطرت الهی و مبتنی بر دشــمنی با دشمنان و 
ظالمان و دوســتی با مستضعفان است. در واقع نظریه ای است که از جنگ 
اســتقبال نمی کند ولی اگر الزم شد که بر ظالم بتازد، با تمام قدرت بر ظالم 

می تازد و او را سر جایش می نشاند. 

 آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی:
تفرقه بزرگ ترین آفت دنیای اســالم است. سیاست مداران و خدمتگزاران 
واقعی امت اســالم در جهت پیشبرد دنیای اسالم و در جهت مبارزه با کفر و 

شرک و استکبار و نفاق و صهیونیسم هم سو و هم جهت باشند.

آیت الله غالمعلی صفایی بوشهری، نماینده ولی فقیه در استان بوشهر:
مقاومــت به معنای پایداری و ایســتادگی در مقابــل هجمه های مختلف 
پیرامونی اســت، مقاومت در تعریف لغــوی و در عرصه اصطالحات مختلف 

دانش های گوناگون، به عنوان عنصر حیات تلقی شده است. 
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 حجت االسالم والمســلمین غالم مصباح شهرستانی، امام جمعه مصالی 
مدینه العلم کابل: 

برگــزاری کنفرانس وحدت، مصــداق همان امربه معــروف و نهی ازمنکر 
است. اگر به راستی همه امت اسالمی و همه دانشمندان و بزرگان همان طور 
که در لفظ، ادعای ایمان و اســالم دارند، در عمل هم وارد شوند و همه آنچه 

که در زبان می گویند را دنبال کنند مشکالت حل می شود. 

 دکتر طالل ناجی، دبیرکل جبهه مردمی برای آزادی فلسطین:
ملت فلســطین در جریان نبرد »شمشــیر قدس« توانســت بینی دشمِن 
صهیونیســتی و ارتش این رژیم را به خــاک بمالد و به جهانیان ثابت کرد که 
برای تداوم راه مقاومت و انقالب کاماًل مصمم است. ما تنها بر اساس وحدت 
اسالمی است که می توانیم اهداف اّمت اسالمی را محقق ساخته و از تفرقه 

و جدایی در امان باشیم. 

  حــاج  عمار کاظم عبدالحســین محمد، عضو مؤسســه فرهنگی البالغ 
کویت:

خداوند متعال در قرآن کریم به ما دســتور داده اســت کــه در مواجهه با 
مشــکالت و نیز در جریان منازعات با دیگران از نیکوترین روش ها استفاده 

کنیم، این همان خط مشی دین اسالم است.
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ماموستا دکتر زکریا حسینی، استاد دانشگاه مذاهب اسالمی سنندج:
بــرای اینکه وحدت شــکل بگیرد، باید دو اقدام را انجــام دهیم؛ یک این 
که وحدت دوطرفه باشــد و دوم اینکه به حرف هایی که می زنیم، جامه عمل 
بپوشــانیم که اگر فقط یکی از اینها باشــد یا هیچ کدام نباشد، وحدت بین 

مسلمانان ایجاد نخواهد شد.

دکتر طاهر بن سالمه، استاد دانشگاه تونس:
علت اصلی و اساســی درگیــری و نزاع، دوری از قــرآن کریم و آموزه های 
پیامبر اکرم )ص( اســت. خداوند متعــال ما را انتخاب کرد تــا از او اطاعت 
کنیم، در جهان سروری کنیم و ســازنده تمدن اسالمی باشیم؛ بااین حال، 
برخــی از افراد بــا دوری از قرآن کریم و آموزه های پیامبر اکرم )ص( مســیر 
معصیت را در پیش گرفتند و خود را در مقایســه با دیگر ملت ها، در بدترین 

نقطه از جهان قرار دادند.

  موالنا عبدالواسع، معاون حزب اسالمی پاکستان:
باتوجه به وضعیت کنونی فلسطین و غفلت عمومی امت اسالم نسبت به 
آن، شــرایط ایجاب می کند که تمام امت اسالم برای فلسطین متحد شود. 

اسرائیل، غزه را تبدیل به جهنمی برای کودکان این سرزمین کرده است.
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 موالنا عبد الحق هاشمی، رهبر حزب جماعت اسالمی بلوچستان:

برگزاری کنفرانس هایی همانند کنفرانس وحدت اسالمی خدمت بزرگی 
به جهان اسالم و مسلمانان کرده و آثار و نتایج آن به خوبی در سراسر جهان 
اسالم مشاهده شــده اســت چراکه در آن پیروان فرق و مذاهب اسالمی با 
یکدیگــر تعامل می کننــد و میان آنها همدلی ایجاد می شــود که همه اینها 

نتیجه و ثمره همان کنفرانس ها است.

 شیخ عبد الواحد خواجوی، امام جمعه اهل سنت شیراز:
امروز بیداری اســالمی در سراسر جهان اســالم به اوج خود رسیده است 
باید بدانیم که جنگ اصلی میان اســالم و اســتکبار جهانی است؛ بنابراین 
مسلمانان باید حول همین محور با یکدیگر متحد شوند و از اختالف و تفرقه 

بپرهیزند.

 دکتر ابراهیم الشائبی، وزیر امور دینی تونس
دین اسالم هرگونه فرقه گرایی، جنگ و منازعات اسالمی را مردود شمرده 
و از امت اســالمی واحد ســخن گفته اســت. همه ما می دانیم که در اسالم 
میان عرب و عجم هیچ تفاوتی وجود ندارد و تفاوت مسلمانان تنها در میزان 

تقوای آن ها است.

 اماتول عاطفه، عضو هیئت امنای وقف ایالت تامیل نادوی هند: 
زمانی که ما تمرکز خود را بر استقرار صلح، هماهنگی باهدف برخورداری 
از یک زندگی مســالمت آمیز در ســایه اســالم قرار می دهیم هــر دو مقوله 
همدلــی و همراهی راه حل و درمان واقعــی و قطعی برای نیل به این هدف 

بشمار می روند.  
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 دکتــر فرانک قدســی، مدیرکل امــور فرهنگی و اجتماعی اســتانداری 
کردستان: 

یکــی از مهم ترین حیله های دشــمن و در اصل کهنه ترین سیاســت آنان 
ایجاد اختالف بین مذهب شــیعه و ســنی و تکه تکه کردن جوامع اسالمی 

است تا به مصالح و منافع خودشان دست پیدا بکنند. 

 حجت االسالم والمسلمین عبدالکریم بهجت پور، مدیر حوزه های علمیه 
خواهران کشور:

امــروز وحدت اســالمی از جایی آغاز می شــود که نســبت بــه اختالف 
موجود بین مسلمانان شجاعانه داوری کرده و نشان دهیم که این گزاره ها، 
گزاره های اسالمی نیســت؛ گزاره هایی که بتوان به آنها برای خونریزی، دد 

صفتی و وحشی گری متمسک شد، گزاره های مورد تأیید اسالم نیستند.

حجت االسالم والمسلمین مرتضی جوادی آملی، استاد حوزه علمیه قم: 
بحــث اختالف، تنــازع و تخاصــم از امور مســلم دینی اســت، خداوند 
متعال وقتی شــیطان را معرفی می کند، می فرماید شــگرد و شیوه شیطان 
اختالف افکنی، تباغض و تخالف اســت؛ بنابراین همان طور که در مســائل 
اعتقــادی تردیدی در بحث توحید و رســالت و امامت وجود نــدارد، در این 

مسئله نیز تردیدی نیست. 

 حجت االسالم والمســلمین ســید بالســم عزیز شــبیب الزاملی، رئیس 
دانشکده علوم اسالمی دانشگاه کربال:

برخی از قدرت های مخالف اسالم از رسانه به عنوان ابزاری برای دستیابی 
به خواسته های خود استفاده می کنند و درصدد تجزیه منطقه و تقسیم بندی 
ملت های اســالمی و عربی بر اســاس مذهبی و طایفــه ای و نژادی باهدف 

سیطره بر آنان هستند. 
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حجت االسالم والمسلمین سید عیســی مزاری، رئیس خبرگزاری صدای 
افغان:

 وجود اخوت و برادری در میان جوامع اســالمی وحدت می آورد و وحدت 
هــم موجب قدرت و عظمت می شــود. وقتی مســلمانان باقدرت و عظمت 

ظهور و بروز پیدا کنند، طبعًا می توانند با پدیده تروریسم مقابله کنند.  

دکتر محمد راغب حسین نعیمی، رئیس جامعه نعیمیه الهور پاکستان:
من فکر می کنم که در نشست های وحدت تمام مسلمانان باید در موضوع 
فلســطین با هم متحد و هماهنگ شوند. فلسطین، قبله اول و مورد احترام 

تمام مسلمانان است.  

 ماموستا احمد مبارک شاهی، امام جمعه نودشه کرمانشاه: 
اسالم، استعمار و استثمار و زور و قلدری را تحت هر عنوان مردود و محکوم 
شــمرده و مســلمانان را علیه ظالم و ظلم می شــوراند و در همه میدان های 

مبارزه برای تحقق عدالت اجتماعی بر روی زمین فرامی خواند.

آیت الله علیدوست، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم:
دشمن واحد یکی از اشــتراکات امت اسالمی است که امروز این دشمن 
بــه میدان تفرقه افکنی وارد شــده و اگر بیکار بمانیم بیشــتر در بین ما نفوذ 

خواهد کرد.

 استاد باتا کیفاخ، مفتی و رئیس اداره دینی ولکا کراد روسیه: 
انسان در جهان در حال تغییر از طریق فضای مجازی و اینترنت می تواند 
بــه هر موضوعی شــناخت پیدا کنــد و اطالعات بــه دســت آورد و با دیگر 
مســلمانان از فرقه ها و مذاهب دیگر مرتبط شود. بسیار حائز اهمیت است 
که اجازه ندهیم در جهان اســالم و بین مسلمانان شکافی ایجاد شود چون 
دشــمنان اسالم سو استفاده کرده و کنترل مســلمانان را در دست گرفته و 

سبب فروپاشی آنها خواهند شد.
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 حجت االسالم والمســلمین آل هاشــم، نماینــده ولی فقیــه در اســتان 
آذربایجان شرقی: 

بدون توجه بــه واقعیت های حاکم در جوامع اســالمی و صرفًا با اکتفا بر 
آرمان های دینــی هیچ معجزه ای در عرصه تقریــب مذاهب و مبارزه فکری 
با فرقه های ضاله ای که مانع تحقق گفتمان وحدت هســتند اتفاق نخواهد 

افتاد.

 حجت االسالم والمسلمین امان الله علی مرادی، نماینده مجلس خبرگان 
رهبری:

اســتکبار می داند اگر مسلمانان به قوت و قدرت واقعی دست پیدا کنند، 
هیــچ قدرتی نمی تواند در برابر آنها مقاومت کند. امــروز همه نداها باید در 
راســتای نجات فلسطین و نابودی رژیم اشــغالگری باشد که غاصبانه آمده 

است و به مردم ظلم کرده و آنها را از خانه خود بیرون کرده است.

 حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم امین سید، رئیس شورای سیاسی 
حزب الله لبنان:

لزوم اتحاد برای ایســتادگی در برابر دسیســه های دشمن، به موضوعاتی 
چون اســتعمار، اشــغال جهان اســالم، ســیطره بر کشــورها و ثروت های 
مسلمانان و تحریف اسالم اشــاره دارد، این موضوعات ما را ملزم به وحدت 

آگاهانه و مسئوالنه می کند.  

صدرالدین ایمیت اف، استاد دانشگاه رسول اکرم بیشکک:
همه مســلمانان وظیفه دارنــد که در راه وحدت همــواره از قدرت تفکر و 
تدبر اســتفاده کنند تا بتوانند به وحدت هرچه تمام تر در راه اســالم دســت 
یابند. آنچه که در بین مذاهب اســالمی بسیار اندک است، اختالفات میان 
مســلمانان است، ما باید بیشتر بر اشــتراکاتمان تمرکز کنیم و به اختالفات 

توجهی نداشته باشیم.
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دکتر قیصر اقبال، امام جماعت مسجد جامعه فیض الله هنگو پاکستان:
ما مســلمانان باید بدانیم که با یکدیگر دشــمنی و جنــگ نداریم ما همه 
برادر هستیم و همه به کلمه ال اله اال الله، محمد رسول الله ایمان داریم. اگر 
در رفتارمان با یکدیگر برخورد عاقالنه داشــته باشیم، هیچ نزاع مذهبی رخ 

نمی دهد.

حجت االسالم والمســلمین علــی احمد حلیمــی، رئیس حــوزه علمیه 
مزارشریف افغانستان:

زمانی که اتحاد و وحدت در جوامع اسالمی و بین امت مسلمان به وجود 
آمد آن زمان است که عزت، قدرت و شوکت ایجاد می شود.  

دکتر لیال سادات زعفران چی، استاد دانشگاه تهران:
آینده پژوهی و مطالعات آینده در جهان اســالم ناظر به پیشگویی نیست 
بلکه ناظر بر پیش بینی اســت. در تعالیم و فرامین الهی اســالم بارها به آن 
اشــاره شده اســت، برای هر زمان و مکانی و هر مسئله ای در حوزه بشریت 
دارای نســخه مطلوب و افق روشــنی وجود دارد، بنابراین باید این رهیافت 
به اصطالح آینده نگرانه در اســتراتژی کشــورهای اســالمی جای خود را به 
بهترین وجه باز کند و تغییر و تبدیل و تحول را در کشورهای اسالمی ناظر به 

یک افق پیش بینی شده مطلوب آغاز نماید. 

شیخ مسعود راهبر، امام جمعه اهل سنت شیبکوه هرمزگان: 
مســلمانان وظیفه دارند با جریان تکفیر مقابله کنند، مســلمانان باید از 
طریق ایجاد نهضت علمی از ســوی علمای مذاهب اسالمی برای ریشه کن 

کردن جریان تکفیری بکوشند. 
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  موالنا ســید حســیب الدین قادری شــرفی، رئیس گروه زبان انگلیسی 
دانشگاه ملی اردو شهر حیدرآباد هند:

    اگــر مــا اختالفاتی داریم، باید این اختالفــات را برطرف کرده و مناعت 
طبع داشــته باشیم. مســلمانان باید به زندگی پیامبر اعظم حضرت محمد 

)ص( نگاه کنند. 

شــیخ بهاءالدین محی الدین عزالدین، شیخ طریقت نقشبندی کردستان 
عراق:

وحدت راز برادری ماست و مسلمانان را کمک می کند تا دستی واحد علیه 
دشمنان صهیونیستی و آمریکایی و وهابی باشند؛ وحدت نشانگر اعتقادات 

ما و ویرانگر همه عقاید تفرقه افکن است.
 

آیت الله مجتهد شبستری، عضو مجلس خبرگان رهبری:
 امروز که دشمن از راه های مختلف به دنبال ایجاد اختالف و شکاف میان 
امت اســالمی است، هر ندایی که از اختالف بلند شود، قطعًا محکوم و ابزار 

شیطان و رسانه های بیگانه است.

 دکتر جمال تراکه، استاد دانشگاه الجزایر:
امام صادق )ع( به عنوان احیاگر شریعت نبوی، اصول و قواعدی را در امت 
اسالمی پایه ریزی کردند که موجب شد اسالم از زوال و تحریف در امان بماند.
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 حجت االسالم والمســلمین حســین نوری شــولگره ای، عالم برجســته 
افغانستان: 

 هیچ دین و مکتبی همانند اسالم، اتحاد را سرمنشأ حیات و عزت، و تفرقه 
را سرمنشأ شکست و ذلت نخوانده است.

 مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان:
بایــد بدانیم که عزت مســلمانان و جوامع اســالمی در اتحاد اســت اگر 

مسلمانان با یکدیگر متحد شوند، منافع مسلمانان تأمین می شود.

 آیت الله عابدینی، نماینده ولی فقیه در استان قزوین
  خداوند متعال بازهم در قرآن کریم به ما نشان داده است که بهترین خیر 

»صلح« است پس جامعه اسالمی مبنایش بر اساس صلح است.

 

شیخ عبدالله جبری، دبیرکل جنبش امت لبنان: 
امروز در این برهه سخت می توان دید که چگونه محور مقاومت از تهران تا 

بغداد، دمشق، بیروت و فلسطین گسترش یافته است.

 

دکتر نزیهه صالح، محقق و پژوهشگر لبنانی:
حرکــت به ســوی آزادی فلســطین، امــری حتمی اســت و حتــی خود 

صهیونیست ها نیز بر این امر و نابودی اسرائیل اذعان داشته اند.
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آیت الله ســید نصیر حســینی، نماینده ولی فقیه در اســتان کهگیلویه و 
بویراحمد:

 در سایه تکفیر، اختالفات، خشونت ها و درگیری ها میان مسلمانان منجر 
به ضعف جامعه اســالمی می شــود و تســلط بیگانگان را بر جامعه اسالمی 
در پی دارد. امروز مســلمانان نباید اجــازه دهند که این ذلت و خواری بر ما 

تحمیل شود.

عالمه سید علیرضا نقوی، عضو شورای نظارت سازمان امامیه پاکستان:
دست های پشــت پرده دولت های ظالم، وحشــی ترین آدم های جهان را 
به اســم اســالم گرد هم آورده اند، داعش را علیه این وحدت اسالمی به راه 
انداختند اما زمانی که مســلمانان جهت مبارزه با آنها زیر پرچم وحدت گرد 
آمدند، هزینه های هنگفت دشمن برای تقویت و مسلح کردن آنها نابود شد 

و روسیاه شدند. 

 ماموستا شیخ عزیز بابایی، امام جمعه اهل سنت صادقیه تهران:
یکی از بارزترین مظاهر افراطی گری و تندروی که از آن باید دوری جست 
ســقوط و سراشــیبی تکفیر اســت. کافر شمردن دیگران مســئله ای بسیار 

حساس بشمار می رود و پیامدهای گسترده ای را به دنبال دارد.  

دکتر الله افتخاری، دبیرکل اتحادیه جهانی زنان مسلمان:
میان مقاومت مشروع با حرکت های تروریستی تفاوت هایی وجود دارد و به 
همین دلیل اســت که قدرت های بزرگ از این که تروریسم را به خوبی تبیین 
کنند و به عنوان مقاومت تعریف شود واهمه دارند چراکه از یک سو اقدامات 
تروریســتی خودشان شــناخته می شود و از ســویی دیگر حقانیت مقاومت 

مشروع اثبات می شود.
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عالمه حیدر علوی، روحانی برجسته اهل سنت بریلوی پاکستان:
 نام گذاری هفته وحدت حاوی این پیام بود که اختالفات فرعی نباید مانع 
از هدف مهم و بنیادین اسالم یعنی همگرایی و اتحاد میان مسلمانان شود. 

پیامبر بزرگ اسالم بر لزوم وحدت میان امت اسالم تاکید ویژه ای داشت. 
 

  حجت االسالم والمسلمین ســید عبدالفتاح نواب، نماینده ولی فقیه در 
امور حج و زیارت:

مرحوم آیت الله تســخیری در زندگی خود به گونــه ای رفتار کرد که حتی 
پیروان سایر ادیان نیز به ایشان احترام می گذاشتند.

 آیت الله محسن حیدری آل کثیر، نماینده مجلس خبرگان رهبری:
دشــمن می خواهد به دنبال تکفیر و افراطی گری برویم تا وارد درگیری و 
منازعه با یکدیگر شــویم. ما همواره شاهد آن بوده ایم که »وحدت اسالمی« 
در تقویــت »مقاومت اســالمی« ســهیم بوده اســت؛ کمااینکــه »مقاومت 
اســالمی« در تقویت »وحدت اســالمی« نقش داشته اســت. براین اساس، 
ارتباط متقابلی میان »وحدت اســالمی« و »مقاومت اســالمی« با یکدیگر 

وجود دارد و هر دو مقوله از یکدیگر تأثیر می پذیرند.

  حجت االسالم والمســلمین ســید تقــی رضا عابدی، خطیب برجســته 
هندی:

 اصل اســالم بر وحدت اســتوار اســت و اینکه بگوییم ما فقط امروز نیاز 
به وحدت داریم درســت نیســت؛ بلکه باید درک کنیم که اگر متحد نشویم 
نمی توانیــم مســلمان بمانیم، اســالم یعنی وحــدت و برادری؛ بر اســاس 

تعلیمات اسالمی کسی که به صدای مظلوم پاسخ نگوید، مسلمان نیست.
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پروفسور هارون عزیز، استاد دانشگاه آفریقای جنوبی:
تمدن اســالمی در ایــن مقطع در مقابــل تمدن به اصطــالح غربی قرار 
می گیرد. حال آنکه در سیر تاریخی سنتی تمدن اسالمی برای حل مشکالت 
کوتاه مدت و بلندمدت، نیاز به وحدت و همبســتگی بر اســاس ارزش هایی 

مانند صلح و پیشرفت وجود دارد. 

آیت الله حسینی شاهرودی، نماینده مجلس خبرگان رهبری:
احیای فرهنگ توحیدی مسئله بسیار مهم در وحدت امت اسالمی است 
ما یک خدا، یک پیامبر )ص( و یک قرآن داریم، قبله و حجمان یکی اســت 
اینها همه همان فرهنگ توحیدی اســت توجه بــه فرهنگ توحیدی باعث 

می شود که به مسائل قومی و قبیله ای کمتر بپردازیم. 

حجت االسالم والمسلمین دکتر شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی تقریب 
مذاهب اسالمی:

تمســک جســتن به قرآن کریم و ســنت قطعــی پیامبر اکــرم )ص( و نیز 
تمسک جستن به سیره اهل بیت ایشان )علیهم السالم( مهم ترین معیارهای 

همکاری میان مسلمانان است.

حجت االسالم والمسلمین خسرو پناه، معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه 
آزاد اسالمی: 

راه رســیدن به تمدن اسالمی، علوم انسانی اسالمی است و راه رسیدن به 
علوم انســانی اسالمی، اجتهاد عقلی و نقلی اســت و راه رسیدن به اجتهاد 
عقلی و نقلی، آزاداندیشی دینی است. در آن صورت دیگر خبری از تکفیر و 

افراطی گری نخواهد بود.
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مجتبی رحمان دوست، رئیس اتحادیه جهانی تقریب نهاد ایثارگران: 
وصول به هدف و آزادی قدس شــریف که مســاوی است با برچیده شدن 
طومار اشغالگری صهیونیست ها و تحقق آرزوهای آزادگان جهان، با حرکت 

کردن به سمت وحدت محقق می شود.

آیت الله بهشتی، نماینده مجلس خبرگان رهبری:
مــا می توانیم با توحید ربوبــی و تقوای ربوبی با یکدیگــر وحدت و اتحاد 
داشته باشــیم این وظیفه مسلمانان است که به مقدســات یکدیگر احترام 
بگذارند و توهین نکنند، باید گفت عقیده هرکس برای خودش محترم است 

ما باید برای حفظ برادری با یکدیگر تالش کنیم.

 عالمه ســید چراغ الدین شــاه، رئیس حوزه علمیه اهل ســنت دارالعلوم 
پاکستان:

فرقه گرایی به هیچ وجه به نفع اســالم نیست، افراطی گرایی و تروریسم در 
اسالم جایی ندارد، اســالم تنها به اختالفات علمی و فکری اجازه می دهد 
به وجود بیاید تا پیشــرفت های علمی بســیاری در این زمینه حاصل شود و 

مباحث علمی شکوفا گردد.

دکتر مریم سادات طباطبایی، استاد حوزه علمیه کرمان:
ما در اســالم بحث خودمحوری نداریم، تمام مکتب های بشری بر اساس 
خودمحوری است درحالی که اسالم به شدت با این دیدگاه مخالفت می کند.
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ماموستا محمد امین راستی، امام جمعه موقت سنندج:
اختالفاتی که در بین مسلمانان هست را یقینًا دشمنان به وجود آورده اند، 
دشمنان آمدند مسائل اختالفی کهنه را زنده کردند و مسائل اختالفی جدید 
را بــه وجود آوردنــد تا بتوانند بر جامعه اســالمی حکومت بکنند؛ حال آنکه 

افراط گری و تکفیر در اسالم مردود و محکوم است.

ماموستا عبدالرحمان خدایی، امام جمعه بانه:
اعضای جامعه اســالمی که در آن اتحاد ناشــی از یک دلــی و یک جانی 
شکل گرفته باشد، همواره موفق خواهند بود؛ جامعه ای که در آن تفاوتی بین 
شیعه و سنی وجود نداشته باشد و این اتحاد طبیعتًا ناخرسندی دشمنان و 

شادی دوستان را به دنبال دارد.

 

دکتر حیات بن عمر بوکراع، استاد دانشگاه تونس:
 تئوری پردازی های قدرت های استکباری، ادعاهای دروغین این قدرت ها 
و نیز به کارگیری حق وتو در بسیاری از مناسبت ها، موجب ترویج ایدئولوژی 

تروریستی و رشد روزافزون پدیده افراطی گری شده است.
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دکتر الکین علی مرادف، معاون دانشگاه الهیات باکو:
اختالفات و منازعات کنونی در جهان امروز دیگر از طریق راهکار نظامی 
قابل حل و فصل نیســتند و تنها راه حــل و فصل این اختالفات، تالش برای 

یافتن راهکاری به منظور تحقق صلح است.

دکتر عمر ریاض عباسی، استاد دانشگاه ملی زبان های نوین اسالم آباد:
همه ما به عنوان یک مسلمان معتقد به ایجاد صلح، تسامح و تعامل هستیم 
لــذا باید در این مســیر در کنار هم، گام برداریم و ارزش های مشــترکمان را 
مانند عدالت، تســاوی، حقیقت و ... که در بین اهل کتاب مشــترک است 

بیش ازپیش به آن تأکید کنیم.

حجت االسالم والمســلمین احمدرضا باوقار، مدیر دفتر نماینده ولی فقیه 
در امور اهل سنت هرمزگان:

وحدت جامعه اســالمی به معنــای ایجاد یک اتحاد و همبســتگی میان 
پیروان مذاهب اســالمی اســت، یکی از ابعاد اساسی و مهم وحدت جامعه 
اســالمی، بعد راهبــردی و راهکارهای ایجاد آن اســت. مبــارزه و مقابله با 

توطئه های استکبار جهانی مهم ترین استراتژی وحدت اسالمی است. 
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دکتر ناهید همتی، عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه سنندج:
امروز در مقابل توطئه های واگرایانه دشمن بر ماست که باتکیه بر مشترکات 
و نفی هرگونه نژادپرســتی و تبعیض های ناروا بین مردمان جهان با تعامل و 
گفتگو به انســجام بیشتر صفوف مســلمین کمک کرده و گفتمان سازی بر 

مبنای عقالنیت دینی را در بین تمام جوامع ترویج نماییم. 

ماموستا مامد کلشی نژاد، امام جمعه اهل سنت ارومیه:
قطعًا اگر ما افراط را کنار بگذاریم و به ظرفیت های یکدیگر اعتقاد داشته 
باشیم و از آن استفاده کنیم، اختالف در بین جامعه اسالمی اتفاق نمی افتد.

موالنا وقار احمد خان، عضو جماعت اسالمی  راجستان هند:
دســتور کاری که کشــورهای غربی و دشــمنان علیه جهان اسالم دارند، 
برتری دادن خود در عرصه اقتصادی و معیشتی و قالب کردن فرهنگ خود 

است که باید با وحدت و همبستگی در مقابل آن ایستاد.
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حجت االسالم والمسلمین دکتر شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی تقریب 
مذاهب اسالمی:

قوم گرایی، طایفه گرایی و ملی گرایی خالف اسالم است و همه ملت های 
اســالمی باید خود را از این پیرایه ها پاک کنند. گروه ها و احزاب معارض در 
داخل هر کشــور باید روش های عقالئی برای حل اختالف را دنبال کنند و 
از طرق مردم ساالری دینی برای حل نهایی تصاحب قدرت بهره بگیرند و از 

نزاع داخلی پیشگیری کنند.

دکتر مهین ِهیبت زایی، مشاور فرماندار سراوان :
 اختالف نظــر نه تنها مذموم نیســت بلکه گاهی این امــر ابوابی از علم و 
رحمت را می گشــاید؛ بنابراین ما می توانیم با حفظ مبانی اعتقادی خود و 
احترام به اعتقادات دیگران باتکیه بر مشــترکات در صف واحد قرار بگیریم و 
اجازه ندهیم اواًل این اختالفات در دل ها رخنه کند و دیگر آنکه به ســاحت 

عموم مردم کشانده شود.

پرفسور عیسی حسن شلگارو، استاد دانشگاه نیجریه:
 مقاومت به دلیل ایستادگی در برابر استعمار خشم آنها را برانگیخته است، 
گروه مقاومت توطئه ها، داستان ها و مغلطه های استعمار را برمال نموده و از 

رسیدن امپریالیسم به اهداف خود جلوگیری می نماید.
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 دکتر محمدعلی آذر شب، استاد دانشگاه تهران:
مهم ترین و اصلی ترین مستلزمات تحقق وحدت، حیات بخشیدن به پیکر 
جهان اسالم است؛ به گونه ای که تمامی اعضای این پیکر با یکدیگر ارتباط 
داشته باشند. حیات بخشیدن، هدف دعوت پیامبران و انبیای الهی است. 
دین اســالم تأکید دارد که عزت انســان مؤمن و جامعه اسالمی باید حفظ 

شود.

شیخ سید عبدالباعث قتالی، امام جمعه اهل سنت بندرعباس:
مســلمانان باید با همدیگر تعاون و محبت و دوستی داشته باشند اگرچه 
اختالفات اجتهادی و سلیقه ای وجود داشته باشد که آن هم موجب رحمت 

است و جای نگرانی نیست.

دکتر سید حسین هادی، فعال اجتماعی افغانستان:
 امروز مســلمانان در انتقال پیام اســالم و ارزش های اســالمی به جهان 
کوتاهی کرده اند. بینش اســالمی باید به گونه ای تدوین شــود که دیگری را 
متقاعد کند، احســاس امنیت به وجود آورد و همه نگرانی ها و سوء ظن ها را 
از آن دور کند. این نیز راهی برای تجدد تمدنی و مشــارکت اسالم در تمدن 

جهانی است.
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حجت االسالم والمســلمین محمد نقدی، رییس مؤسسه قرآنی ترجمان 
وحی:

یکی از بزرگ ترین عواملی که می تواند به وحدت بین جامعه مســلمین با 
وجود همه اختالف عقاید و مذاهب کمک کند، بحث قرآن است که متأسفانه 
این موضوع مغفول واقع شده و این غفلت ضربه های مهلکی به پیکره جامعه 

اسالمی وارد کرده است.

حجت االسالم والمسلمین محمدحســن مهدوی مهر، دبیر شورای عالی 
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی:

 همه امت اسالمی صرف نظر از مذهبی که دارند و همه مذاهب اسالمی 
صرف نظر از فرقه ای که دارند، تحت پرچم امت واحده اسالمی و با یک نگاه 
فراگیر بر همه مســلمانان عالم باید به دنبال تشــکیل امت واحده اسالمی 

باشیم.

آیت الله حسینی گرگانی، مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم:
قرآن کریم الفت، وحدت و دوســتی را میان بشــریت آورده است و مردم را 
بــه وحدت و اتحاد دعوت می کندو همــه را "امت واحده" و یا "ملت واحده" 
خطاب می کند. تمام اقوام، ملل، رنگ ها و پوســت ها، عشــایر و فرق تحت 
عنوان یک دین واحد هســتند و تمام کشــورها تحت لــوای یک دین واحد 

هستند و همه ملت و امت اسالم هستند.
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دکتر پیر حسیب الرحمان، عضو شورای ایدئولوژیک اسالمی پاکستان:
امروزه برخی تالش می کنند با هر منطق و روشــی مردم را از دایره اسالم 
بیرون کنند و این عمل را شــاهکار خود بدانند. اما الزم است که این اولویت 
تغییر یابد و تکفیر مسلمانان را شاهکار ندانیم بلکه مسلمان کردن کافران را 

باید شاهکار دانست.

موالنا ســید حبیب الله شــاه چشــتی، نائــب رئیس جماعت اهل ســنت 
بلوچستان پاکستان: 

اســاس پدیدآمدن فرقه های مختلف پس از پیامبر اسالم )ص( هم تبلیغ 
اسالم اســت و آنها مخالف اســالم نیســتند. اختالفاتی که میان فرقه های 
مختلف وجــود دارد در زمینه ذات خداوند و ذات پیامبر اکرم نیســت. بلکه 
اختالفات در زمینه تفسیر آنها از موضوعات در چارچوب مکتب فکری شان 

است. به عبارت دیگر تشریح و تفسیر آنها کمی با یکدیگر تفاوت دارد. 

حجت االسالم والمســلمین دکتر علی عباســی، رئیس جامعه المصطفی 
العالمیه:

جهان اســالم ظرفیت تبدیل شــدن به بلــوک قدرتمند سیاســی را دارد. 
دانشمندان برجســته، عالمان تأثیرگذار، نیروی انسانی کارآمد، توانایی ها و 
ظرفیت های اقتصادی متنوع و گســترده جهان اسالم، می تواند یک »بلوک 
قدرتمند سیاسی« را تشکیل دهد. راه حل غلبه بر تنش ها و درگیری ها درک 
درســت از تنوع ها و حرکت کردن به سمت همکاری ها و توسعه همکاری ها 

است.

حجت االسالم والمسلمین شیخ سلیم مویگا نگا نگا، عالم دینی کنیا:
بــا تمرکز بر اهداف جامعه بزرگ اســالمی و با تمرکز بــر افرادی که تفکر و 
عقایدشان به اسالم نزدیک اســت، می توان آنان را به جهان بزرگ اسالم که 

موردنظر امام عصر )عج( باشد، وارد کرد. 
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مولوی شرف الدین جامی االحمدی، امام جمعه اهل سنت تربت جام: 
به ســران کشــورهای اســالمی باید گفت به جای اینکه با صهیونیست و 
دشمنان اسالم و دشــمنان قبله اول مسلمین متحد بشوند همه با یکدیگر 

تعامل پیدا کنند و با یکدیگر متحد شوند.

لعیا میرزایی نژاد، مدیر حوزه علمیه خواهران اهل سنت تربت جام:
فلســطین مظلــوم، همچنــان مســئله اول جهان اســالم اســت و رژیم 
صهیونیســتی به عنــوان مظهــر، منبع و منشــأ اصلــی تروریســم دولتی و 
وحشــت پراکنی در منطقه عمل می کند. حمایت آمریکا از رژیم تروریســت 
صهیونیستی در کشور غصب شده فلسطین، بزرگ ترین حمایت از تروریست 

است. 

دکترانتل ضیاء، رئیس بخش زبان و ادبیات اردو دانشگاه پیشاور پاکستان:
 بهترین الگوی آموزش، زندگی و اخالق حضرت رسول می باشد. ایشان به 
ُحســن خلق توصیه کرده اند و به امت خودشان فرمودند که اخالق خودتان 
را بــه بهترین اخالق مبدل ســازید. قاعده اصلی بــرای برپایی یک جامعه 

اسالمی، مسئله اخوت است.

موالنا محمد عادل خان ندوی، رئیس جمعیت خیریه احمد شهید هند:
 قدرت های بزرگ و ســازمان های حقوق بشــر که برای انسانیت و دفاع از 
انســان ها و حیوانات و نباتات و حشــرات برنامه ریــزی می کنند و اداره های 
بزرگ برای این امور می ســازند، با دیدن قتل عام مردم بی گناه اشک تمساح 

می ریزند.

 

حجت االسالم والمسلمین محمد محمدی قایینی، استاد حوزه علمیه قم:
همــه باید همت و اراده کنیم تا اختالفات بین کشــورهای اســالمی چه 

اختالفات فرهنگی و قومی و چه تعصبات بی پایه از بین برود. 
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موالنا الیاس فالحی، سخنگوی جماعت اسالمی هند:
       امت مسلمان باید متوجه این نکته باشند که دلیل اصلی تضعیف قدرت 
جهانی مسلمانان، دور شدن از رحمت الهی و عدم تحقق نقش سازنده امت 
مسلمان است که علی رغم دریا بودن، به صورت قطره درآمده اند و قدرتشان 
تکه تکه شده است. در حقیقت هدف وحدت اسالمی ساختن جامعه بشری 

بر اساس مباحث اخالقی است. 

حجت االسالم والمسلمین محمد جمعه اسدی، رئیس حوزه علمیه جامعه 
امام صادق پاکستان: 

طبق دستور قرآن کریم مسلمانان باید با یکدیگر با مهر و محبت رفتار کنند 
و دشمنی ها را کنار بگذارند و در مقابل دشمنان اسالم ایستادگی کنند و از 
آنها فاصله بگیرند تا زمینه برای شکل گیری یک جامعه ایده آل فراهم شود.

حجت االسالم والمسلمین دکتر شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی تقریب 
مذاهب اسالمی:

نخســتین مشکل جهان اســالم، استکبار جهانی به ســرکردگی امریکا و 
غرب غارتگر همــواره در تالش اند تا با ایجاد جنگ، تفرقه و تنازع در جهان 
اســالم حضور خود را در منطقه جهان اســالم موجه جلــوه دهند. راه حل 
نخســت، مقاومت در برابر اســتکبار جهانی با ایجاد نظام های قوی دولتی، 

نظامی،امنیتی، اقتصادی و فرهنگی است. 
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آیت الله نریمانی، نماینده مجلس خبرگان رهبری:
ما در جامعه گسترده ای قرار داریم که اختالف جز یکی از ارکان آن است 
و این یک مسئله طبیعی است اما این دلیل نمی شود که مسلمانان به تفرقه 

بگرایند.

ماموستا عبدالرحمان مرادی، امام جمعه اهل سنت کرمانشاه:
مســلمانان با هر مذهب، مسلک و یا فرقه ای، به هرحال مشترکات زیادی 
دارنــد و می توانند با یکدیگر اتفاق نظر داشــته باشــند و حــول محور آیه "و 
اعتصموا بحبل الله جمیعًا وال تفرقوا" باهم متحد شوند، اما نظام سلطه این 
را نمی خواهد و همیشه سعی دارد کوچک ترین اختالف بین مسلمانان را به 

اختالف بزرگی تبدیل کند. 

 نورا فرحات، استاد دانشگاه الجزایر: 
 اندیشــه ســلفی بر پایه ســه عنصر اصلی اســتوار اســت: اول تبعیض و 
فرقه گرایــی، دوم فریب و تکفیر و ســوم خشــونت و تروریســم. وهابیت هم 
بخشی از سلفی گری است. ما باید با دعوت کردن به اسالم معتدل و اسالم 
اصیل محمدی، با استفاده از تمام وسایل ممکن با این تفکر مقابله کنیم.  
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موالنا محمد احمدخان، دبیر امور ملی جماعت اسالمی هند:
آن چیزی که در حال ضرر زدن به ما اســت، اختالفات مذهبی و فرقه ای 
اســت آن هم نه در موضوعات اساســی؛ بلکه آنها را علم می کنند و بهانه ای 
بــرای جنگ و جــدال و خونریزی بین ما ایجاد می کننــد. اینها موضوعاتی 

است که باید چندین بار روی آن تأمل کنیم.

عالمه شــیخ مصطفی حســن، استاد حوزه علمیه شــهید عارف حسین 
الحسینی پاکستان:

بر مســلمانان واجب اســت کــه از اختــالف و تفرقــه دوری کنند و حول 
محورهای الهی با یکدیگر متحد شوند. تنها در این صورت است که دشمن 
قادر نخواهد بود در جبهه مسلمانان اختالف بیندازد و اهداف شوم خود را 

از قبال این تفرقه و شکاف محقق سازد.

دکتر محترم شکریان، استاد دانشگاه و حوزه علمیه بوشهر:
جریان تکفیر و افراطی گری، مجری سیاست های اسالم ستیزانه استعمار 
و اســتکبار جهانی و مجــری جنگ های نیابتی آن ها بــر علیه پیکره جهان 

اسالم است.

موالنا عبدالمتین آخوندزاده، رئیس مجلس دانش و فکر کویته پاکستان:
درخواست اصلی من این اســت که با توسل به سیره پیامبر اسالم سعی 
کنیــم تا به روش منطقی و علمی به انســان ها بفهمانیم که التیام و مداوای 
زخم هایی که بر پیکر بشریت وارد شده است، وحی الهی است، تا انسان ها 

بتوانند با اطمینان خاطر به سرنوشت خود حرکت کنند. 
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مولوی حبیب الرحمن مطهری، مدیر مدرسه علوم دینی احناف خواف:

بایــد ادب اختــالف و روش بهره گیــری از این اختالفات را یــاد بگیریم. 
اختــالف می تواند باعث شــکوفایی باشــد امــا باید ادب اختــالف و روش 

همزیستی را یاد بگیریم. 

عالمه سید هاشــم موسوی، عضو ارشــد حزب مجلس وحدت مسلمین 
پاکستان:

 مراد از اتحاد بین مســلمین این اســت که ما از نظر سیاسی و اجتماعی 
تبدیل به دســت و بازوی یکدیگر شــویم؛ تمام قدرت های جهان اســالم با 
یکدیگر متحد شده و با دشــمنان مقابله کنند؛ تبدیل به ید واحده شویم تا 

هیچ سازش دشمن علیه ما کارساز نباشد.

ماموســتا دکتر ســید عارف عنایتــی، عضو شــورای عالی افتاء اســتان 
کردستان:

اگر ما بخواهیم اتحاد امت اســالمی به ویژه در عرصه ملی و در کشــور ما 
برقرار بشــود، ناگزیریم دگرپذیر باشــیم نه این که تنها خــود و عقاید خود و 

هم صنفان و هم کیشان خود را قبول داشته باشیم.

حجت االسالم والمســلمین حســن معلمی، عضو هیئت علمی دانشــگاه 
باقرالعلوم )ع(:

اصول اعتقادی مشــترک، محکم ترین ادله برای وحدت است. مشکالتی 
که دشــمنان جهان اســالم از خارج به آن تحمیل می کنند، فقط و فقط با 

وحدت اسالمی قابل حل است.



146

حجت االسالم والمســلمین حاج عباس حســن زاده، رئیس شورای عالی 
قرآنی افغانستان:

سســتی و ضعفی که امروز در میان جوامع اســالمی شــاهد آن هستیم، 
ناشــی از اختالفــات می باشــد؛ اختالفاتی که هــم اکنون در بســیاری از 

کشورهای اسالمی هم اکنون قابل مشاهده است.

دکتر رشا روابح، استاد دانشگاه الجزایر:
اختالف مذهبی، نشانه ای معتبر از پیشرفت و تکامل عقالنیت در اسالم 
در زمینه وحی از یک سو و افزایش نیازها از سوی دیگر است؛ ازاین رو، تعدد 
مذاهب امری بســیار طبیعــی و مولود پیامدهای تمدنی اســت و خود یک 

سرمایه ارزشمند است.

آیت الله محمد عندلیب همدانی، مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم:
هرگز کســی نباید دیگری را اجبار و اکراه به پذیرش رای خود کند، هرگز 
نســبت به مخالف خود تکفیر و توهین نداشته باشیم. اختالف های فقهی، 
اختالف های کالمی، اختالف های تفسیری، اختالف های دیگر رشته های 
علوم را نه تنها نباید ترک نکنیم، بلکه باید این اختالفات را مبارک بدانیم. اگر 

اختالفات علمی هدایت صحیح شود می تواند برای همه  ما پر برکت باشد.



147

 سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی 



148

شــیخ محمد اکبر شــاه قادری چشــتی، مؤســس و رئیس بنیاد چشتی 
هندوستان:

توحیــد و اعتقاد بــه وحدانیت خدا یکــی از اصلی ترین نقاط اشــتراک 
مســلمانان به حســاب می آید. در واقع اگــر ما قرآن را مبنا قــرار ندهیم و به 
فرقه های مختلف تقســیم شــویم و یا بر مبنای توحید متحد نشویم و مانند 

مسلمانان زندگی نکنیم، آینده ای خطرناک پیش روی ماست.

 
آیت الله سید علی حسینی اشکوری، نماینده مجلس خبرگان رهبری :

مسئله تکفیر در جامعه اسالمی مسئله پیچیده ای است و نباید مسلمانان 
به یکدیگر چوب تکفیر بزنند و احکام خشــونت آمیز و مجازات های شــدید 
برای یکدیگر جاری کنند. این کار اشــتباه اســت و علمــا و بزرگان باید این 

مسئله را توضیح بدهند.

دکتر فریبا برنایی، فرماندار شهرستان تفتان:
 دنیای اسالم یک دنیای قدرتمند و قوی است که می تواند روزی قوی تر و 
قدرتمندتر شود و کشورهای اسالمی می توانند یک وحدت کامل را در عمل 
نشان دهند؛ لذا همیشه باید سعی کنیم به دوراز تنش ها و اختالف نظرهای 
جزئــی و به دوراز منازعات، در کنار هم باشــیم و بتوانیم ایــن دین را تقویت 

کنیم.
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مولوی احمد صارمی، مدرس مدرسه احمدیه تربت جام:
تفرقه بهترین بستر نفوذ دشمنان و سیطره آنان بر سرنوشت امت اسالمی 
اســت. اختالف، تفرقه، درگیری و تکفیر از عواملی است که موجب ویرانی 
فراوان و نابودی اســتعدادها و امکانات مادی و معنوی دین و امت می شود. 
بررسی چنین آفتی در درون امت اسالمی و کشف راه های برون رفت از آن از 

ضرورت های اساسی است. 

دکتر سید ابوالحسن فیروزآبادی، رئیس مرکز ملی فضای مجازی:
در ایــن عصر ضــرورت دارد که مــا از مزایا و فرصت هــای فضای مجازی 
اســتفاده کنیم تا زندگــی را برای ما راحت تر و مبتنی بر اطالعات وســیع تر 
فراهم کند. ما مسلمان ها باید بتوانیم با گزاره هایی که مبتنی بر اسالم است 
با یکدیگر صحبت کنیم و این موضوع مستلزم این مسئله است که قلمروی 

اسالمی را در این فضا ایجاد کنیم.

حجت االسالم والمســلمین غالمحســین وجدانی، رئیس حــوزه علمیه 
جامعه امام صادق پاکستان:

هفته وحدت این پیغام را به ما می دهد که ما تروریســم را ریشه کن کنیم، 
تکفیــر را کنار بگذاریم و با یکدیگر در ســایه اخوت، محبت، همبســتگی و 

اتحاد زندگی کنیم.

موالنا دکتر عطاء الرحمان، عضو ارشد حزب جماعت اسالمی پاکستان:
به گفته قرآن، اگر می خواهید در مسیر تقوا و پرهیزگاری قرار بگیرید و اگر 

وحدانیت خداوند را پذیرفته اید، باید امتی متحد و واحد باشید.
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 استاد ناظم الدین، امیر حلقه جماعت اسالمی در ایالت راجستان هند: 
اسرائیل تروریست واقعی است که پیوسته در حال نقض قوانین بین المللی 

و در تالش برای اجرا کردن طرح های توسعه طلبانه اش می باشد.

موالنا انوارالحق حقانی، امام جمعه مسجد جامع مرکزی کویته:
ضرورت دارد امت اسالم، به ویژه علما و رهبران مسلمان در هر کجای دنیا 
از جنگ و درگیری اجتناب کنند و امت را بر اساس دین خدا و وجود مبارک 

پیامبر گرامی اسالم )ص( متحد نمایند.

حجت االسالم والمسلمین مجتبی کلباسی، مدرس حوزه علمیه قم:
قرآن کریم بارها و بارها با زبان های مختلف، گاهی با زبان ســؤال، گاهی 

با زبان توبیخ و گاهی با زبان خبر، مسلمانان را از تفرقه نهی فرموده است.

آخوند عبدالجلیل فرهمند، مدرس مدارس علوم دینی گلستان:
وحــدت نه تنها برای جهان اســالم، حتــی در حال حاضر برای بشــریت 
احتیاجی ضروری اســت و هر انســانی باید این را در ذهن مرور کند که در 

اسالم همه ما در ابتدا و در انتها و در اصل و ریشه یکی هستیم. 
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حجت االسالم والمســلمین محمدمهــدی تســخیری، عضــو هیئت علمی 
دانشگاه ادیان و مذاهب:

 راه های بیرون رفت از نزاع های درون خانه ای عبارت اند از: 
 1- ایجاد مرجعیت واحد رسیدگی به اختالفات درونی جهان اسالم

 2- رسیدن به خودباوری کافی بر توانایی برطرف سازی مشکالت داخلی و 
برون رفت از سلطه اجنبی

 3- داشــتن مجامع و جمعیت های جهانی جهت ریشه یابی اختالفات و نیز 
رفع اتهام از مذاهب و ادیان آسمانی که پیام آور صلح و عدالت هستند. 

ماموستا محمود ابن الخیاط، مدیر مدرسه علوم دینی امام شافعی سقز: 
تکفیــر در دین اســالم حرام اســت. دین اســالم، دین اتحاد، انســجام، 
همگرایی و یک دســتگی اســت و جریان تکفیری از نظر اسالم، یک جریان 

افراطی است و محکوم است. 

آیت الله محمد حسن فاضل گلپایگانی، نماینده مجلس خبرگان رهبری:
اگر قرار باشــد مسلمانان از در سازش با یکدیگر وارد شوند، این به معنای 
عدم تمایل به مناظره و گفت وگو نیســت، وظیفه ما در این دنیا کنار آمدن با 
یکدیگر از طریق همزیســتی مسالمت آمیز اســت. خداوند حجت را بر همه 
تمام کرده اســت و آن چیزی که خدا بر جهان عرضه داشــته است، رسالت 

دعوت است.
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شیخ نبیل حلباوی، امام جمعه حرم حضرت رقیه )س(:
وحدت مســیر تحقق عزت، کرامت و سعادتمندی است. تمامی شئونات 
امت اســالمی باید در سایه ســار وحدت شــکل گیرد و امت اســالمی آن را 

به مثابه قطب نمایی هدایتگر بداند.

 آیت الله محمدهادی یوسفی غروی، استاد حوزه علمیه قم:
مقصود از »وحدت اســالمی« نزدیک تر شدن مذاهب مختلف مسلمانان 

به یکدیگر است. 

حجت االسالم والمســلمین ســید جمال الدین میرمحمدی، رئیس مرکز 
خدمات حوزه های علمیه:

اولیــن قــدم در اتحاد دنیای اســالم، پرهیــز جوامع مســلمان از تعرض 
به یکدیگر و اتحاد در مقابل دشــمن مشــترک اســت و در قدم های بعدی، 
کشــورهای اسالمی باید با یکدیگر در علم، ثروت، امنیت و قدرت سیاسی، 

در جهت دستیابی به تمدن نوین اسالمی هم افزایی کنند.

 دکتر عثمان یوسفی، رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی سنندج:
دنیای غرب از شگردهای متفاوتی استفاده کرده است؛ در دنیای مدرن و 
در عصر حاضر، کشورهای غرب و استعمار و استکبار با دستیابی به فناوری 
اطالعات و شکل گیری بنیان رســانه های جدید، ابزارهای اطالع رسانی و 
ایجاد پروپاگاندا و دروغ تبلیغاتی توانســتند امواج نوینی را به دنیای اسالم 
ارســال بکنند و متاسفانه جوامع اسالمی را تا حدودی تحت تاثیر خودشان 

قرار بدهند. 
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حجت االسالم والمسلمین عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق:
 امت بزرگ اسالمی، افکار، نظریات و ساختارهای معرفتی مهمی دارد که 
از رفتن ســراغ خشونت، تروریسم، فروبستگی و انزوا بی نیازش می کند و آن 
را برای پیشگامی و پیشــرو بودن و مشارکت با دیگران در سازندگی و تربیت 

انسان ها شایسته می سازد.

آیت الله احمد پروایی ریک، نماینده مجلس خبرگان رهبری:
امروزه دنیای استکبار با تأسیس شبکه های اجتماعی و رسانه ای و صرف 
میلیاردها دالر به دنبال این است که با ایجاد درگیری میان مسلمانان، آنان 
را به یکدیگر مشــغول ســازد و این چنین است که شــاهد اتفاقاتی همچون 
برادرکشی، تجاوز به حقوق همدیگر و آواره شدن مسلمانان در دنیا هستیم.

حجت االسالم والمسلمین سید حسین موســوی تبریزی، استاد سطوح 
عالی حوزه علمیه قم: 

پیروان تشــیع و تسنن نباید به دلیل اختالف نظراتی که با یکدیگر دارند، 
چنان از هم دور شوند که به درگیری و تقابل بیانجامد، بلکه آنها باید با اصل 
قراردادن هدف اجرایی کردن اصول اسالمی از اختالف و جنگ دوری کنند 

و در برابر خداوند متعال تسلیم شوند.

حجت االسالم والمسلمین سید شفقت حسین شیرازی، معاون بین الملل 
مجلس وحدت مسلمین پاکستان:

برای تحکیم اصل وحدت اسالمی میان مسلمانان، باید از روش هایی که 
منجر به ایجاد اختالف و تفرقه می شــود، خودداری کرد که نخستین مورد، 

تکفیر است. تکفیر یکی از خطرناک ترین مسائل در امت اسالمی است. 
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آخوند عبدالجبار میرابی، امام جمعه اهل سنت قره تپه گلستان:
عالی ترین اصــالح، ترویج فرهنگ اخوت، بــرادری و احترام به همنوع و 
مقدســات یکدیگر اســت، اگر همه با هم متحد و همدل باشــند، دشمن از 

رسیدن به هدفش مأیوس می شود و دست از توطئه برخواهد داشت. 

حجت االسالم والمســلمین دکتر رضا غالمی، رئیــس مرکز پژوهش های 
صدرا:

 شش شرط برای ایجاد شرایط به نفع امت واحده و شکل گیری تمدن نوین 
اســالمی اســت که عبارت اند از: تداوم مبتکرانه بصیرت و بیداری سیاسی 
در دنیای اســالم، افشاگری نقش مخرب جریان غرب زده در عالم اسالمی، 
بسط و تعمیق بینش تمدنی در بین مسلمانان، پرورش استعدادهای ممتاز 
و قدرتمنــد در جهت دامــن زدن به تالش های مدنی، طرد و منزوی ســازی 
گروه هــای وحدت شــکن و تنش آفرین، ایجــاد مجامع مردمــی قدرتمند و 

هماهنگ با رویکرد انقالبی به خصوص با بهره گیری از فضای مجازی.

شیخ محمد صالح انصاری، مدیر مجتمع دینی اوز فارس:
ضرورت شناخت آسیب های جامعه اسالمی برای حفظ وحدت و انسجام 
جامعه ضروری اســت و مــا باید جامعه خود را با علم و حکمت و بر اســاس 

اخوت، برادری و محبت مدیریت کنیم.

مولوی لطف الله حق پرست، عضو شورای اخوت اسالمی افغانستان:
یکی از بزرگ ترین مســئولیت های دینی و اســالمی ما و یکی از مهم ترین 
امانت های الهی امت که بســیار ارزشــمند اســت، ترویج اخــوت و اخالق 

اسالمی است.
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دکتر خیال حسین دانش، معاون حوزه علمیه جعفریه پاراچنار پاکستان:
یکی از روش های مقابله با تروریســم، آگاه ســازی مســلمانان نسبت به 
توطئه ها و برنامه ریزی های دشمنان از طریق کتاب ها، برگزاری سمینارها، 

فضای مجازی و ... است.

موالنا شبیرعلی وارثی، خطیب برجسته هندی:
ایام جشــن میالد نبی اکرم )ص(  بهترین زمان است برای اینکه  از مردم 
مظلوم فلســطین و یمن و مســلمانانی که  تحت ستم هســتند، یاد کنیم و 

گام های عملی برای کمک به آنها برداریم. 

دکتر عزت السادات میرخانی، استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران:
اصــل خلقت بر مبنای وحدت اســت و تمامی عواملــی که وحدت آفرین 

است، در نظام قانون گذاری وحیانی کاماًل لحاظ شده است.
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حجت االسالم والمسلمین دکتر شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی تقریب 
مذاهب اسالمی:

یکی از وظایف حوزه های علمیه آن است که وحدت جهان اسالم را چنان 
حفظ کنند که مانع خونریزی و مشکالت عدیده در جهان اسالم شود.

سمیرا مرادی، استاد دانشگاه بجنورد:   
اخــوت اســالمی فاصله بیــن دولت ها و ملت هــای مســلمان را کاهش 
می دهد، موجب همگرایی مستضعفان جهان و پیشرفت کشورهای اسالمی 
شده و قدرت بزرگی را در مقابل مطامع و افزون طلبی دولت های غیراسالمی 

و جهان استکبار تشکیل می دهد.  

دکتر اســماء جراد، عضو مجمع عمومی اتحادیه جهانی زنان مسلمان از 
لبنان:

برای تبلیغــات تأثیرگذار در جهت وحدت، باید از تکنولوژی های صوتی و 
تصویری و روش های جدید تأثیرگذاری بر مخاطب استفاده کرد.

آخوند محمد مهدی کرامتی فر، مدیر دارالقرآن نبی اکرم بندر ترکمن:
جبهه مقاومت و تقویت حرکت مقاومت اســالمی راز نجات امت اسالمی 

است

 
دکتر عاطفه زر سازان، استاد دانشگاه مذاهب اسالمی:

 جهــل و ناآگاهی مســلمانان از عقاید پیــروان دیگر مذاهب و از ســوی 
دیگــر، مالک قــراردادن گفته های عــوام به عنوان مــالک و معیار قضاوت 
دربــاره آن مذهب و برخوردار نبودن روحیه پذیرش حقیقت و عدم تســلیم 
در برابر حقایقی که با دانســته های غلط پیشــین در تضاد است، از عوامل 

درگیری های مذهبی می باشد.  
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حجت االسالم والمســلمین دکتر شــهریاری، دبیرکل مجمــع جهانی تقریب 
مذاهب اسالمی:

یکــی از مشــکالت جهان اســالم، فقدان مردم ســاالری دینــی در برخی از 
کشورهای اسالمی و نقض حقوق شهروندی و عدم رعایت مطالبات بحق مردمی 

است.

دکتر بوعبد الله غالم الله، رئیس مجلس اعلی الجزائر :
مسلمانان در موقعیت های استراتژیک مهمی در سطح جهانی حضور دارند. 
امروزه امت اســالمی با فشــارهای مختلفی روبرو اســت. این فشارها، موجب 
کاهــش توانایــی نیروی انســانی و امکانــات جغرافیایی و اختیــارات تمدنی و 

رویکردهای فکری می گردد.

شیخ آدام شانتادزه، مفتی شرق گرجستان:
 جوهــر همه ادیان عشــق به خداوند اســت، لــذا هیچ دینــی افراط گرایی و 
هراس افکنی را موعظه یا تصدیق نمی کند. مســیری که توســط خداوند متعال 
ایجاد شــده است دستیابی به شــادی های این جهانی و آن جهانی است و باید 

گفت تخطی از این مسیر منجر به ایجاد نزاع و دشمنی بین مردم می شود.

دکتر فاطمه علمداری، استاد و کارآفرین مشهد:
وحدت میان مســلمانان باید به عنوان یک اســتراتژی بزرگ و یک نقشه  باشد 

و مسیر را برای رسیدن به پیروزی و ترویج پیام وحدانیت و برادری هموار کند. 
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دکتر راضیه پور حیدر، مدیر حوزه علمیه خواهران ارومیه:
وحدت و همدلی رکن اساســی جوامع اســالمی است. یکی از مهم ترین 

موضوعات در مبانی دین اسالم بحث همدلی و همدردی است.

دکترکریم نجفی برزگر،  دبیرکل شبکه مجازی دانشگاه های مجازی جهان 
اسالم:

یکی از برنامه های تأثیرگذار مجمع تقریب که از سیاست های راهبردی آن 
است، بحث اتحادیه کشورهای اسالمی است که تأسیس آن بسیار اهمیت 
دارد و مهم تر این است که این اتحادیه کشورهای اسالمی بتوانند با همدیگر 

تعامل داشته باشند و در جهان اسالم جریان سازی کنند. 

حجت االسالم والمسلمین واعظ موسوی، استاد سطح عالی حوزه علمیه قم:
اگر ما آموزه های دینی را در مقاطع مختلف زندگی و در ساحت های حیات 
خودمان به جریان بیندازیم و حول محور وحدت بخش اســالم جمع شویم، 

مسلمًا گرفتاری ها از جوامع بشری رخت برمی بندد.

زهرا برهان زهی، معاون اداره کل آموزش وپرورش زاهدان:
عالوه بر عوامل بیرونی که جهان اســالم مــورد هجمه فکری، فرهنگی، 
اقتصادی، سیاسی و نظامی استعمارگران قرار می گیرد، آسیب دیگری که بر 
وحدت اسالمی اثر منفی می گذارد، ناآگاهی و کج فهمی در میان مسلمانان 

است.  
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عالمه شیخ احمد بدرالدین حسون، مفتی اعظم سوریه:
کســی که امروز فلســطین را فراموش کند، فردا هم مکه مکرمــه را فراموش 
می کند. مقصود از تقریب مذاهب اســالمی تنها نزدیک شدن شیوخ و رهبران 
این مذاهب به یکدیگر نیســت، بلکه این وحدت و نزدیکی تمامی امت اسالمی 

را شامل می شود.

حجت االسالم والمســلمین دکتر شــهریاری، دبیرکل مجمــع جهانی تقریب 
مذاهب اسالمی:

ما باید در برابر هژمونی آمریکای جهان خوار قوی باشــیم و با تشکیل مردمی 
مقاوم در برابر زیاده خواهی های دشمنان اسالم ایستادگی کنیم.

حجت االسالم والمسلمین محمدحسن زمانی، مدیر دفتر اجتماعی سیاسی 
حوزه های علمیه :

 مراحــل ایجاد وحدت امت را به چهار مرحله تقســیم کــرده ام، مرحله اول، 
همزیستی مسالمت آمیز بین پیروان مذاهب است. مرحله دوم، تعاون و همکاری 
بیــن پیروان مذاهب اســالمی. مرحله ســوم، ایجاد وحدت اســالمی و مرحله  
چهارم، تفاهم علمی مشترک است. مهم ترین دلیل ایجاد نفرت و درگیری میان 

پیروان مذاهب مختلف، شناخت غلط آنها نسبت به یکدیگر است.

 
آیت الله سید طه موسوی هشترودی، استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم:

متأسفانه امروز افراطی گری دامن فرقه های متعدد اسالمی را گرفته و موجب 
گســتاخی دشمنان اسالم شده است. در این راستا باید معیارهای نظریه کفر و 

ایمان از دیدگاه اسالم در مذاهب مختلف را بررسی کرد. 
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دکتر شیوا یوسفی، فعال فرهنگی تقریبی پاوه:
اختالفــات مذهبــی و قومی، بیــکاری جوانان، تهاجــم فرهنگی، طمع 
ابرقدرت ها به منابع خدادادی مســلمانان به عنوان دلیل ظهور تروریســم و 
افراطیون اســت آنها تنها راهکار برای رسیدن به اهداف شوم خود را به جان 

هم انداختن مسلمانان می دانند.

حجت االسالم والمســلمین ســید مهدی قریشــی، نماینده ولی فقیه در 
استان آذربایجان غربی:

اســالم بر وحدت میان مســلمانان، چنگ زدن به ریسمان محکم الهی و 
کنارگذاشتن تهمت ها، ظن و گمان ها، کفر و فسق تأکید بسیار دارد و در این 

زمینه آیات قرآنی و روایات زیادی داریم.

دکتر جواد حیدر هاشمی، استاد علوم اسالمی دانشگاه کراچی:
 باید ســعی کنیم شــبکه های اجتماعــی و فضای مجــازی را برای ایجاد 
وحدت و همدلی به یک وسیله و ابزار مبدل سازیم. دشمنان وحدت اسالمی 
و مسلمانان برای ایجاد تفرقه در میان آن ها از این وسیله استفاده می کنند، 
پس چرا مســلمانان و دلسوزان جامعه اســالمی برای ایجاد وحدت در میان 

خود از این ابزار استفاده نکنند؟

حجت االسالم والمســلمین محمدتقی ربانی، استاد سطوح عالی حوزه 
علمیه قم:

ما به عنوان امت اسالمی دارای توانمندی ها و قدرت ها و در مقابل دارای 
مشــکالت و تهدید هایی هســتیم، برای اســتفاده از این قدرت مشــترک و 
ســرمایه ها و توانمندی ها و مقابله با تهدید ها و موانع و مشکالت حتمًا باید 
منطق و فرهنگ پرداختن به امت اسالمی را در دستور کار خود قرار دهیم و 

در این باره گفت وگو کنیم. 

دکتر سیده جمیله نبوی حصار، استاد دانشگاه سنندج:
اولیــن پایه اتحاد و وحدت، همدلی اســت. امیدواریم اتحاد اســالمی با 

محوریت همدلی به صلح اسالمی منجر شود.
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حجت االسالم والمسلمین شیخ نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزب الله لبنان:
سه ویژگی وجود دارد که نشان می دهد ما در خط وحدت قرار داریم. اول 
آنکه ما در مواجهه با دشــمنان امت اســالمی و خطرناک ترین این دشمنان 
یعنــی آمریکا به عنوان شــیطان بــزرگ، در کنار یکدیگر باشــیم و در مقابل 
دســت پرورده آن یعنی اسرائیل که غده سرطانی است، بایستیم. دوم اینکه 
ما در کنار مقاومت برای آزادسازی اراضی اشغال شده به ویژه اراضی اشغالی 
فلسطین تالش کنیم. زیرا فلسطین مسئله اصلی جهان اسالم است. سوم 

اینکه از قضایا و مسائل به حق امت اسالمی دفاع کنیم. 

حجت االسالم والمســلمین شــهریاری، دبیــرکل مجمــع جهانی تقریب 
مذاهب اسالمی:

 آیت الله تسخیری به دلیل شخصیت فراملی خود فرهنگ تقریب و وحدت 
را با اعماق جانش پذیرفته بود و این پذیرش درونی در لسان او هم نفوذ پیدا 
کرده بود و می توانســت در مخاطب تأثیر بگذارد. در حقیقت این شخصیت 
فراملی باعث شــده بود نگاه او به تقریب و وحدت در جهان اســالم نگاهی 

عمیق و باورپذیر برای مخاطب شود.

آسیه میرزاعلی، مدیر حوزه خواهران اهل سنت آق قال:
همه باید احساس مســئولیت کنیم و برای مسئولیت پذیر بودن هم ابتدا 
باید همدل و همدرد باشیم و از تنش ها و منازعات پرهیز کنیم و در طراحی 
و ترویج الگوهای همدلی و همدردی بین مسلمانان در مواقع بال، آسیب ها 

و بحران ها نقش محوری را ایفا کنیم.

آیت اللــه محمدحســین احمدی شــاهرودی، نماینده مجلــس خبرگان 
رهبری:

تــالش آیت الله تســخیری برای ایجــاد وحدت یک تــالش مصلحتی یا 
سیاسی و یا مقطعی نبود بلکه ناشی از پایبندی به اسالم و مکتب اهل بیت 
علیهم الســالم بود. ایشــان با تمام وجود در محافــل بین المللی از مقاومت 
ملت های مظلوم در برابر دشــمنان متجاوز امثال صهیونیست ها و استکبار 

جهانی حمایت می کرد. 
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حجت االسالم والمســلمین محمدابراهیم، رئیس مرکز رســیدگی به امور 
مساجد:

یکی از عواملی که باعث تفرقه می شــود، تعصبــات نژادی و گرایش های 
نامعقول و افراطی است که باید با این گرایش ها مبارزه کرد؛ در جهان امروز 

داعشی ها و تکفیری ها از نمونه های این تفکرات و گرایش ها هستند. 

حجت االسالم والمســلمین عبدالله حاجی صادقی، نماینده ولی فقیه در 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی:

کسی که از اختالف، بهره کامل را می برد، طراح تفرقه است که نه شیعه را 
می خواهد و نه سنی را، بلکه آمده است اسالم را از بین ببرد.

   دکتر مریم تهرانی، استاد دانشگاه بندرعباس:
در شــرایط کنونی که ویروس کرونا مانع از فعالیت های حضوری شــده و 
بیشتر ارتباطات مجازی شده است، بستر فضای مجازی می تواند آوردگاهی 
برای تمام تفکرات و اندیشــه ها باشد تا از این طریق مبانی اصولی و اهداف 

دین اسالم را برای تشکیل امت واحده ارتقا دهیم. 
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حجت االسالم والمسلمین دکتر شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی تقریب 
مذاهب اسالمی:

هدف دشــمن صهیونیســتی در وهله اول چندتکه کردن امت اســالم 
و ایجــاد تفرقه و کینه در میان ملت های ماســت و برای تحقق این اهداف 

گاهی به ابزار طایفه گرایی و گاهی به نژادپرستی متوسل می شود.

آیت الله سید محمدرضا علم الهدی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم: 
مذاهب اســالمی در حقیقت در مقابل اســالم نیســتند، نباید گروهی 
بگوینــد مــا مؤمنیم و دیگــران کافر. این شــعار تکفیری چوب دشــمن و 

سروصدای شیطان است که از حلقوم مسلمان بیرون می آید.

 
حجت االسالم والمســلمین احمــد فــرخ فال، مــدرس و  مشــاور مدیر 

حوزه های علمیه:
 مســئله اول در عملی کردن وحدت اســالمی احترام به اصول و مبانی 
و تکیه بر مشــترکات مذاهب اســالمی ا ســت. نکته دوم خویشتن داری و 
صبوری در نامالیمات و مشــکالتی اســت که دشمنان برای امت اسالمی 

درست می کنند. نکته سوم، نشست های علمی و کاربردی ا ست.
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دکتر فاطمه کسرایی، استاد دانشکده اصول دین تهران:
وحدت مسلمانان جهان از مســائل ضروری جوامع اسالمی است و همه 
باید بر محوری جامع و فراگیر که تمامی مذاهب و اندیشــه های دینی آن را 

قبول داشته باشند، گرد هم آیند و یکپارچه و هماهنگ حرکت نمایند. 

شیخ ابراهیم ابراهیمی، مدرس مدارس علوم دینی قشم: 
دور بودن از قرآن کریم اصلی ترین عامل درگیری های مذهبی اســت. اگر 
به قرآن برگردیم و آن را آن گونه که حق اســت تالوت کنیم، قطعًا اختالف و 

تفرقه ای به وجود نخواهد آمد.

سیده فاطمه فاضلی، فعال فرهنگی بیرجند: 
در موقعیت فعلی هرگونه حرکت مشکوکی که موجب تفرقه میان صفوف 
مسلمانان باشد به نفع اسالم نیســت. هرگونه فحش و ناسزا قبل از آنکه به 
وحدت میان مسلمین و تقریب بین مذاهب ضربه بزند، جلوه نورانی مکتب 
اســالم را در ســطح بین الملل مخدوش و طبقه تحصیل کــرده را به مکتب 

نورانی اسالم بدبین می کند.
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نسرین مقیمی، مدرس و عضو ارشد جمعیت دفاع از ملت فلسطین:
امــروز بــرای حمایــت از ملــت مظلوم فلســطین و مقــاوم یمــن و تمام 
ملت های تحت ســتم منطقه نیاز به راه انــدازی پویش های آزادی خواهانه و 

استقالل طلبانه در بین ملت های مسلمان داریم.

اکرم رنجبر، مسئول بسیج جامعه زنان کرمان:
وحــدت به ما امکان اصالح همه جوامع بشــری را می دهد به شــرط آنکه 
رمز عزت و اقتدار مســلمان ها را به یاد داشــته باشیم. بزرگان ما می فرمایند 
رمز عزت دو چیز اســت: ایمان به قدرت الیزال الهی و ارتباط حسنه با امت 

اسالمی.

ثریا ذهابی، مشاور فرماندار اشنویه:
ما می خواهیم امت واحده داشته باشیم و جهان اسالم را به بستری برای 

صلح و سازش تبدیل کنیم.

دکتــر نرگس میرزاده، معاون آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه فرهنگیان 
بندرعباس؛

مهم ترین هدف مســلمانان و رهبران الهی این اســت که اختالفات میان 
مســلمانان موجب عداوت و تفرقه افکنی نشــوند. وحدت کلمــه و اتحاد و 

همبستگی از ضروریات و بدیهیات زندگی اجتماعی انسان هاست.

سیده حمیده حسینی، مدیر حوزه علمیه حضرت خدیجه )س( سنندج: 
مسلمانان باید بدانند که کلید برون رفت از مشکالت، یکدلی و همبستگی 

آنان است. 
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دکتر مهرشاد شبابی، استاد دانشگاه امام حسین )ع( تهران:
ازآنجایی کــه دیــن مبیــن اســالم، دین صلــح و محبــت و مهــرورزی و 
عدالت خواهی است، اتحاد کشورهای اسالمی و بررسی راه حل هایی برای 
تحقق صلح عادالنه در جوامع اسالمی برای این است که اجتناب از جنگ 
صــورت گیــرد و بتوان صلــح را در ابعاد مختلف، باتوجه به منافع مشــترک 

کشورها و مقابله با تهدیدات مشترک کشورهای اسالمی داشته باشیم. 

مینا بیابانی، رئیس سازمان بسیج جامعه زنان کشور:
 بــرای تقویت فرهنگ و توســعه تفکــر مقاومت در بین دیگر کشــورهای 
اسالمی، نیازمند تقویت فرهنگ مقاومت در مقابل فرهنگ استکبار و نظام 
سلطه هستیم. بسیار واضح است که تقویت فرهنگ جبهه مقاومت از مسیر 
تقویت باورها و ارزش های مشترک مسلمانان و حامیان مقاومت و پیشگیری 
از افتادن آنها در دام جریان های به ظاهر اسالم خواهی، تحقق پیدا می کند.

زهرا حلوائیان، استاد حوزه علمیه خواهران سنندج:
آنچه در اسالم بیش از هر چیز اهمیت دارد این است که همه انسان ها بر 
اساس فطرت خود عمل کنند، به یکدیگر احترام بگذارند، از تعصب و جهل 

و تندروی دوری نمایند و در امر دین با تعقل بنگرند.

دکتر منیر مجرد، عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه:
پرهیز از تفرقه، پروژه های متنوع استعمار غرب را ناکام می گذارد.

دکتر اکرم دیانی، استاد دانشکده اصول دین تهران:
آیت الله تسخیری معتقد بودند که امت اسالم باید بین دو خط تعادل ایجاد کند؛ 
خط اول اختالف سلیقه ها و فرهنگ ها و اختالفاتی است که به طور طبیعی بین 
مسلمان ها از نظر دیدگاه ها و استنباط در مسائل دینی وجود دارد و خط دوم این 

است که مسلمانان در عرصه های گوناگون موضع واحدی اتخاذ کنند. 
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دکتر صبیحه نباتی، عضو هیأت امنای اتحادیه جهانی زنان مسلمان:
 باید این واقعیت را پذیرفت که مســئله فلسطین تنها یک مسئله سیاسی 
نیســت، بلکه مسئله ای است که با »مسجداالقصی« که محل عروج پیامبر 
اکرم )ص( بوده است، ارتباط دارد. از همین روی، می توان گفت که تمامی 
علمای عصر کنونی جملگی بر حرام بودن امضای هرگونه توافق عادی سازی 

روابط با رژیم صهیونیستی با یکدیگر اتفاق نظر دارند. 

جاهده تکیه خواه، معاون پژوهش جهاد دانشگاهی سنندج:
دولت هــای اســالمی الزامًا باید از اصل مســلم وحدت را بــاور کنند و آن 
را مبنای سیاســت های عمومی خویش قرار دهند تــا بتوانند در این زمینه 

پیشرفت کنند.

دکتر نرگس ادیب راد، استاد دانشگاه فرهنگیان:
 مهم ترین ویژگی مقاومت اسالمی، تمرکز بر اسالم گرایی و اسالم خواهی، 
مردمی بودن، صلح طلبی و ایستادگی در مقابل سلطه جهانی و صهیونیسم 
بین الملل و ارتجاع منطقه، اســتقالل طلبی، رد هرگونه وابستگی به بیگانه، 

مبارزه با فتنه های مذهبی و تالش برای متحد کردن جهان اسالم است.

شیالن صالحی، استاد دانشگاه پیام نور سنندج:
امروز همزیســتی مســالمت آمیز یک حق و تکلیف است و ترویج فرهنگ 
جهانی عدم خشــونت، صلــح و عدالــت در اولویت قرار دارد، همزیســتی 
مسالمت آمیز و شرافتمندانه از جمله آمال و آرزوهای تمام مردم دنیا در تمام 

منابع و سرزمین های اسالمی و غیراسالمی است.
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طیبه نامی، مشاور فرماندار اوز فارس: 
    پیروزی انقالب اســالمی، مدیون وحدت امت اســالمی است و منظور 
از وحدت شــیعه و سنی کنار گذاشتن مسائل اختالفی و تکیه بر مشترکات 
و مبنا قراردادن آنها در تعامل با یکدیگر در مســائل مربوط به جهان اسالم و 

صحنه بین الملل است.

شهربانو امیرآبادی، کارشناس مذهبی بیرجند:
    از دیدگاه مقام معظم رهبری، وحدت اســالمی یک مسئله استراتژیک 
و نه یک مســئله تاکتیکی و مصلحتی اســت و این نشــان دهنده اهمیت و 

ضرورت مقوله وحدت اسالمی است.

دکتر عصمت حسینی، استاد دانشگاه ارومیه:
امروز وظیفه مسلمانان این است که بر اشتراکات اهتمام بیشتری بورزند 
و تعامــالت خود را با یکدیگر افزایش دهنــد و تفاوت های میان مذاهب را با 
گفت وگــو حل وفصل نمایند تا بتوانند به امت واحده اســالمی مدنظر خود 

دست یابند.
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دکتر فاطمه سهرابی، استاد دانشگاه سنندج:
قرار نیست که ما فضای مجازی را کنار بگذاریم بلکه باید تهدیدها را تبدیل 
به فرصت کنیم  ما باید روی نقاط قوت فضای مجازی تمرکز داشــته باشیم؛ 
بنابراین نیاز اســت تا اندیشمندانی که می توانند تأثیرگذار باشند به این امر 
مهم بپردازند تا در گســترش وحدت میان مســلمانان نقش آفرینی ویژه ای 

داشته باشیم.

ژاله حیدری مقدم، استاد حوزه علمیه خواهران سنندج: 
  رسانه با مدیریت صحیح از ناحیه صحنه گردانندگان آن می تواند ابزاری 
بســیار مؤثر در جهت رشــد انسان مسلمان باشد. رســانه می تواند با ترویج 
همزیســتی مســالمت آمیز، فرهنگ رواداری و مدارا و سعه صدر با ارجاع به 
آیات و آموزه ها و تربیت اصیل اســالم ناب محمدی )ص( در خدمت رشــد 

جامعه  اسالمی باشد.                               

آمنه ساالری، استاد حوزه علمیه خواهران اهل سنت زاهدان:
بایــد بدانیم که ناگواری هــای دنیای اســالم، عقب ماندگی های علمی و 
نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی و وابستگی های سیاسی، ما را در برابر 
وظیفه ای بزرگ و مجاهدتی خستگی ناپذیر یعنی مقاومت در برابر دشمنان 

حقیقی و دفاع از اسالم و مسلمین قرار می دهد.
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دکتر حسین کنعانی مقدم، کارشناس ارشد امور خاورمیانه:
       صلح جهانی هنگامی محقق خواهد شد که میان اقوام و ملل مختلف، 
بر اســاس حقوق ملل و حقوق ادیان یک ارتباط سیســتماتیک، ارگانیک و 

منطقی ایجاد شود.

دکتر محمــد اخضریان کاشــانی، عضو هیئت مؤســس اتحادیه جهانی 
تقریب نهاد نویسندگان:

وقتی خداوند رســول اکرم )ص( را فرســتاد، آن حضرت را مخصوص یک 
قوم و یک قبیله و یا شــهر و منطقه خاصی نفرستاد بلکه فرمود ما تو را برای 
تمام کائنات به عنوان رحمت فرســتادیم؛ بنابراین تا جایی که رب العالمین 

بودن خداوند است رحمه للعالمین بودن رسول خدا هم هست. 

دکتر محمد ناظمی اردکانی، استاد دانشگاه امام حسین )ع(:
       امروز شاهد شکل گیری ایاالت متحده مقاومت در برابر ایاالت متحده 
آمریکا و غرب هســتیم و امیدواریم هســتیم که جبهــه مقاومت بتواند نظم 
جدیدی را بر جهان بدون قدرت جهانی آمریکا برقرار کند و نویدبخش تحقق 

تمدن نوین اسالمی باشد.

دکتر محسن کرمی، مدیر دفتر تقریب دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه:
     ما مســلمانان به جای اینکه نگاه به گذشــته داشته باشیم باید نگاه به 
آینده داشته باشــیم گاهی ما مسائل نزاع خیزی را در پستوهای تاریخ پیدا 
می کنیــم و عمر و وقت و اســتعداد مســلمین را با پرداختن به این مســائل 

غیرمفید تباه می کنیم.
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حجت االسالم والمسلمین محسن یمینی، مدیر دفتر نماینده ولی فقیه در 
امور اهل سنت بوشهر:

ایجــاد اختالفات مرزی و ســرزمینی، وضع تحریم هــا و ایجاد تعارضات 
منافــع اقتصــادی، درســت کردن غائله های قومــی، نــژادی و قبیله ای در 
سرزمین های اسالمی، گسترش بداخالقی و بی بندوباری لجام گسیخته در 
جوامع اسالمی و ... از جمله اقدامات دشمنان اسالم برای ازبین بردن عزت 

و عظمت اسالمی است.

مولوی امان الله برزگر، امام جمعه اهل سنت سمیع آباد تربت جام:
علما و اندیشمندان جهان اسالم باید نسبت به دشمن های جهان اسالم 

بیدار و با بصیرت باشند و حربه های آنان را خنثی کنند.                               

شیخ حمزه کردی، عضو شورای روحانیت اهل سنت بوشهر: 
سرزمین فلسطین یک ســرزمین فراقومی و فراجناحی است و متعلق به 
ملت عرب و فلسطین نیست این منطقه زادگاه و مدفن بسیاری از انبیا بوده 

و متعلق به مسلمانان و تمام آزادی خواهان همه ادیان الهی است.

آخوند کرامت الله میرزاعلی، مدرس مدارس علوم دینی آق قال:
در اهمیت و ضرورت وحدت و همدلی در میان مســلمانان از دیدگاه قرآن 
هیچ تردیدی وجود ندارد و قاطعانه می توان گفت، یکی از مسائل اجتماعی 
که قرآن بیش از هر چیز بر آن تأکید دارد، وحدت میان پیروان اسالم است. 
بدون تردید وحدت و همدلــی از اصولی ترین آموزه های مترقی قرآن مجید 

است. 
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شیخ غیاث الدین بدری پیر هراتی، مدرس مدارس علوم دینی تالش:
همــدردی و همدلی اســالمی و پرهیز از تنش و اختالف باعث می شــود 
تا مسلمین وجهه بســیار خوبی در جهان به دست آورند و این مسئله باعث 
پایه گذاری هدفی بزرگ تر می شود که رفع اختالف قومی و مذهبی را در پی 

خواهد شد.

آیت الله محمود محمدی عراقی، مسئول دفتر مقام معظم رهبری در قم:
مجمع جهانی تقریب بایستی اتاق فکری با حضور نخبگان و برجستگان 
جهان اســالم به منظور تجدیدنظر برای مفهوم سازی جدید، گفتمان سازی 
و تغییر رویکردها و سیاســت ها و شــیوه ها و برنامه های خود تشکیل دهد و 

طرحی نو پیاده کند.

ماموستا مال غفور مرادی، امام جمعه سرپل ذهاب:
وحدت اســالمی به مفهوم هم سویی در مســائل مربوط به جهان اسالم و 
به کارنبردن سرمایه ها علیه یکدیگر است. روشنفکران اسالمی باید با وسعت 
نظر و جامع نگری نســبت به اسالم بر روی شخصیت و تعالیم وجود مقدس 
نبی مکرم اســالم )ص( و محبت به آن بزرگوار و نیز تبعیت از اهل بیت مکرم 

آن حضرت به عنوان محور وحدت و اتحاد اسالمی سرمایه گذاری کنند. 
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آیت الله لطف الله دژکام، نماینده ولی فقیه در استان فارس:
اگر میان مسلمانان جنگی به وجود آید باید بین این دودسته صلح ایجاد 
کنید به عبارتی دیگر وظیفه همه مســلمانان این است که نباید آتش جنگ 

را تشدید کنند.

ماموستا محمدی، امام جمعه روانسر: 
تمام دســتاوردهای مســلمانان، حاصل از اخوت و برادری اســت که در 
طول تاریخ اسالم در میان مسلمانان برقرار بوده است. ازهم پاشیدن اخوت 
اســالمی، نقطه آغازین تمام بحران ها شــد که امروز دامنگیر امت اسالمی 

است. 

دکتر حسین رویوران، کارشناس ارشد مسائل خاورمیانه:
یکی از مهم ترین تأثیرات انقالب اســالمی ایــران، تغییر معادالت و ایجاد 
معادله بازدارندگی است که محور مقاومت را از یک حمایت جدی برخوردار 

کرد.

دکترپیام شرقی، عضو هیئت مؤسس اتحادیه جهانی زنان مسلمان:
    صهیونیســت ها به دلیل نفوذ بســیار گسترده در رســانه های جهانی و 
دولت هــای مقتدر، توده های مردمی هم کیش خود را با خود هماهنگ و با 
تشکیل دولت غاصب اسرائیل بافرهنگ سازی و تبلیغات، ذهن بسیاری از 
مســیحیان را هم با خود همراه نموده انــد تا به جایی که امروز اکثر یهودیان 

دنیا تابع سیاست های صهیونیست هستند. 
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ماموستا مصطفی شیرزادی منش، امام جمعه مریوان:
طبق سیره رســول خدا )ص( باید با همدیگر مهربان باشیم و با وحدت و 
همدلی رفتار نماییم. رســول خدا )ص( اجتماع مسلمانان را مانند یک بدن 
تشــبیه کرده اند که هر جا مشکلی بین مســلمانان پیش آید باید در رفع آن 

کوشا باشیم.

آخوند عبدالرزاق رهبر، مدیر مجتمع دینی عرفانی آق قال:
       امــت نبــی )ص( در واقع یک امت واحده اســت بدیــن معنا که هیچ 
فرقی بین قومیت ها نیســت، باید بدانیم که فلســفه امت واحده این است 
که محوریت و عبادت مســلمین باید بر اســاس تقوا باشد و همه کسانی که 
زیر پرچم ال الــه اال الله زندگی می کنند نباید هیچ گونه اختالفات قومیتی، 

فرقه ای و مذهبی داشته باشند.

آخوند عصام الدین گوگالن، مدیر مدرسه علمیه اهل سنت چنارلی:
ما علما و اندیشــمندان از مجمع جهانی تقریب مذاهب اســالمی تقاضا 
داریــم که صندوقــی در جهت حمایت از اتحادیه صداوســیما کشــورهای 
اسالمی تشکیل شود تا از این صندوق در راستای شناساندن علمای تقریبی 

که در دنیای اسالم مؤثر بودند با تهیه فیلم و مستند استفاده شود.
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آخوند ناصر محمد قزل، امام جمعه اهل سنت قازان قایه گلستان:
    اســالم یک قاعــده کلی دارد که آن نفی ســبیل نــام دارد یعنی اینکه 
به هیچ وجه اجازه ندهیم که کافران بر مســلمانان حکومت داشــته باشند؛ 
بنابراین ما باید راه هایی که ســبب حاکمیت کفر بر جهان اسالم می  شود را 

ببندیم.

ماموستا مال یحیی شهبازی، امام جمعه موقت روانسر:
    اگر وحدت، تعاون و همدلی داشــته باشــیم و کلمة ال اله اال الله تفلحوا 
را بگوییــم و به امیــد خدا این وحدت کلمه را حفظ کنیم، جهان اســالم در 

یک کالم به یک مشت گره خورده تبدیل می شود.

شیخ هاشم صدیقی، استاد مدارس علوم دینی فارس:
   برادری اسالمی بسیار فراتر از تمام تعصبات در هر شرایط است، رسول 
خدا )ص( خود را از تمام تعصبات و تنگ نظری ها مبرا می داند و می فرماید 
هر کس که دیگران را به تعصب فراخواند و برای آن بجنگد و حتی در آن راه 

کشته شود، از ما نیست.
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شیخ محمد جمالی، امام جمعه اهل سنت کنگان:
    دشمن هیچ گاه دوست و همدرد مسلمانان نخواهد شد و باید بدانیم که 
اســتکبار جهانی همواره در پی اختالف افکنی میان امت اسالمی هستند 
بنابراین برای جلوگیری از نفوذ این شــیاطین، مســلمانان باید با یکدیگر 

همدل و متحد باشند.

سید مهدی هاشمی، رئیس هیئت مؤسس اتحادیه جهانی تقریب نهاد 
مهندسین:

   اصلی ترین یا اولین مؤلفه در ارتقای ســطح کارآمدی و توسعه برادری و 
برابری و بسط و گسترش عدالت و پیشگیری از افراطی گرایی و پیشگیری 
از به وجودآمدن جنگ، ارتقای ســطح علمی و اطالعاتی مسلمانان جهان 

است. 

حجت االسالم والمسلمین دکتر وحید پورعلی، مدیر دفتر تقریب دانشگاه 
آزاد اسالمی ارومیه:

    وحــدت به این معنا نیســت که همه گرد یک مذهب جمع شــوند و از 
مذهب خود دســت بردارند بلکه معنای وحدت این اســت که هرکســی بر 
مذهب خود بماند اما بر مشــترکاتی که با یکدیگر دارند تأکید ورزند و بر آن 

سرمایه گذاری کنند.

دکتــر کامیــار صداقت ثمر حســینی، عضــو هیئت علمی پژوهشــگاه 
علوم انسانی:

مرحوم آیت الله تسخیری در هر موضوعی که وارد می شد حتی در بحث 
تقریــب فقهی و فقه تقریبی به نیازهای جامعه اســالمی توجه می کرد و در 

تالش بود تا مسائل موردنیاز و بنیادین را حل کند.





195

 سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی 



196

حســین انواری، رئیس هیئت مؤســس اتحادیه تقریب نهــاد خیرین و 
مؤسسات خیریه:

هنر به کارگیری انســجام و وحدت اســالمی به منظور تأمین منافع جهان 
اســالم و کشورهای اســالمی یکی از عناصر اصلی قدرت نرم جهان اسالم 
اســت که می تواند پایه گذار تشــکیل امت واحده اسالمی در مقابل اردوگاه 
استکبار بوده و ســند راهبری وحدت جهان اسالم رو ترسیم کند و زمینه را 

برای احیای تمدن نوین اسالمی هموار سازد. 

دکتر احمد دستمالچیان، عضو اتحادیه جهانی تقریب نهاد احزاب و فعاالن 
سیاسی:

امروزه باید یک گفتمان دینی جدید بر اســاس صلح و آرامش و امنیت در 
منطقه بین علمای اسالم شکل گیرد. بهترین وقت و بهترین مکان پیگیری 
چنین هدفی هم برگزاری و تداوم کنفرانس های جاری اســت که از ســوی 
تقریب مذاهب دنبال می شــود. مردم مســلمان این روزها بیش از هر چیز 

نیازمند وحدت هستند.

دکتر ســید امیرحســین قاضی زاده هاشمی، رئیس بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران:

امروز قدرت های اســتعماری به دنبال پررنگ کردن اختالفات قومیتی و 
مذهبی هستند، مسلمانان باید مؤلفه های ضرورت و برادری و اخوت را برای 
یکدیگر شرح دهند و چالش های اساسی آن را بررسی کنند، تا موانع از سر 

راه برداشته شود.                              
  

آخوند خــال محمد ســرافراز، مدیر مدرســه علوم دینی کالته خراســان 
شمالی:

 یکی از محورهای مهم ایجاد اتحاد اســالمی، مسئله همدلی و همدردی 
بین مسلمانان است. به طوری که اگر این همدلی و همدردی در سختی ها، 
مشکالت و مصائب، بحران ها، آسیب ها، افزایش یابد یک کار ملموس و ملی 

برای ایجاد این وحدت امت اسالمی رخ خواهد داد.
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مولوی عبدالله خوش نظر، امام جمعه تازه آباد خراسان شمالی:
مهم ترین راهکارهای تقریب از منظر مقام معظم رهبری، تشــکیل جبهه 
متحد اســالمی، جلوگیری از نشــر آثار تفرقه انگیز، همکاری مســلمین با 

یکدیگر منهای احساس جدایی عقیدتی و فرقه ای است.

مولوی غالم نبی توکلی، امام جمعه اهل سنت تایباد: 
امــروز متأســفانه بزرگ ترین مشــکل مــا مســلمانان جدایــی دولت ها و 
حکومت ها و حاکمان اســت. اگر حاکمان کشور های اسالمی با هم متحد 

شوند کار بزرگی صورت می گیرد و ارتش بزرگ اسالمی تشکیل می شود.

حجت االسالم والمسلمین سعید عسگری مدیر دفترنماینده ولی فقیه در 
امور اهل سنت  کردستان: 

    یکی از راهکارها و مســائلی که باعث می شــود ما از مشــکالت بگذریم 
و از بعضی چالش ها و ســختی ها رد شــویم، دامن نزدن به موارد اختالف و 

اهانت هایی است که احیانًا از فریقین صورت می گیرد.

شیخ عدنان حسینی، استاد مدارس علوم دینی فارس:
    دو اصلی که مسلمانان در طول تاریخ آن را باید مبنای زندگی خود قرار 

دهند تا به عزت برسند پیروی از قرآن کریم و سیره پیامبر )ص( است.
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ماموستا عبدالواحد نخشی پور ، مدرس مدارس علوم دینی ارومیه: 
برکات انسجام و همدلی و وحدت اسالمی در جهت اهداف امت اسالمی 
و امت واحده اســالمی، به عنوان منشور انسان ساز و عدالت گستر و معرفت 

افزا  موردتوجه جامعه اسالمی است.

حجت االسالم والمســلمین عسگر فعال آذر، مدیر   دفتر نماینده ولی فقیه 
در امور اهل سنت  آذربایجان غربی:

اولین موانع وحدت، منفعت اســتعمار و اســتکبار جهانی است. دومین 
عامل مانع وحدت، جهل اســت و ســومین عامل هم در عدم دسترســی به 

وحدت اسالمی، هوای نفس است. 

ماموستا عادل غالمی، امام جمعه اهل سنت قصر شیرین: 
امت اســالمی باید تمرکز خــود را حول محور وحــدت و تبعیت از خدای 
متعال و قرآن کریم و ســنت نبوی )ص(  بگذارد تا با کمک یکدیگر در مقابل 

توطئه های دشمنان ایستادگی کنند.

دکتر آیلین میرمرادزهی، استاد دانشگاه چابهار:
یکی از اصول مهم و حیاتی دین اسالم حمایت از حیات اشخاص و احترام 

به خون آنها در جامعه اسالمی است و همواره بر این امر تأکید می ورزد. 

دکتر مصطفی ذوالفقار طلب، استاد دانشگاه تهران:
 مسلمانان با تمسک به قرآن که اصل پذیرفته شده در بین مسلمانان است 
و با رعایت عدالت محوری و شهروندی بین امت اسالمی و حاکمیت و افراد 
جامعه اسالمی و با تغییر نوع نگرش می توانند به بحران های به وجود آمده 

در جامعه  اسالمی فیصله دهند.
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حجت االسالم والمســلمین محســن ربانی، مدیرعامل مؤسسه فرهنگی 
هنری اندیشه شرق:

     راهکارهای فراوانی برای رشد فرهنگ تقریب وجود دارد، از جمله ایجاد 
یک شــبکه تقریبی که به صورت مســتمر برنامه هایی را بــا محوریت بحث و 
گفت وگوی علمای جهان اسالم دنبال کند چرا که با این کار همه مسلمانان 

مشتاق بحث وحدت و تقریب می شوند.

آخوند محمود درخشنده توماج، مدرس و روحانی کاروان های حج: 
غرب همواره از شــکل گیری قدرت تمدن جهان اســالم واهمه داشــته و 
دارد. بدین منظور برای پیشــبرد اهداف خود و پیشــگیری از تبدیل جهان 
اســالم به عنوان یک قدرت جهانی تالش می کند و اسالم هراسی را در کل 

جهان به وجود آورد. 

مولوی سید احمد عبداللهی، امام جمعه اسدیه خراسان جنوبی:
   مسلمانان اگر نهی تفرقه از سوی خدا را جدی بگیرند و اختالف و تشتت 

را یک جرم حساب کنند، آن وقت وحدت در بین آنان نهادینه می شود.
 

ماموستا جالل مرادی، امام جمعه دیواندره: 
 به هر شــیوه ای بتوانیم با مردم فلســطین ابراز همــدردی کنیم و مدافع 

ارزش های این سرزمین باشیم به تکلیف خود عمل کرده ایم.
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ماموستا جمال کریمی، امام جمعه موقت بانه: 
دشمن تاکتیک های زیادی را به کار برده تا بتواند بین اهل تشیع و تسنن 
اختالف ایجاد کند، اما مردم هوشــیار ایران اسالمی با رعایت مفاد اسالمی 
و تبعیت از فرامین رهبر انقالب اســالمی ایران هیچ ارزشــی برای ســخنان 

دشمن قائل نشده و همبستگی خودشان را حفظ کردند.

حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی: 
 امت واحده وقتی تحقق می یابد که جامعه در یک خط سیاسی، فرهنگی 
و عقیدتی و زیر قانون واحد قرار گیرد. از نظر اقتصاد و ابعاد دیگر نیز با برنامه 

واحد اداره شوند در غیر این صورت امت واحده حقیقت نمی یابد.

ماموستا عبدالرحمن محمدپور، مدرس مدارس علوم دینی آذربایجان غربی: 
    ما باید علمایی تربیت نماییم و قرائتی از دین تفسیر نماییم که در راستای 
تشکیل امت واحده اسالمی باشد و این شعار قرآنی و این هدف غائی دین را 

که "هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون" جامه عمل بپوشانیم.

 حجت االسالم والمســلمین عبدالرسول بینازاده، مدیر  دفتر نماینده ولی 
فقیه در امور اهل سنت  فارس: 

اگر ما بتوانیم این حقیقت قرآنی را به خود تلقین نماییم که علی رغم تمام 
اختالفات بر اســاس نص قرآن شریف برادر هســتیم، باید برادرانه و در حد 

ضرورت اختالفات را بیان کنیم تا به نتیجه برسیم.
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شیخ سید احمد پوازی، امام جمعه بندر الفت هرمزگان: 
الزم است کشورهای اسالمی مانند گذشته رفتار کنند و دور هم بنشینند و 
مردمانشان با هم وحدت داشته باشند کشورها و حکام با هم وحدت داشته 
باشند و یک مجموعه ای درست کنیم که تنازع و اختالف و کشمکش ها کنار 

رود و همه با هم یک ملت واحد شوند.

حجت االسالم والمسلمین دکتر محسن مهاجر نیا، استاد دانشگاه قم: 
واژه امت از روز اولی که درج شده، یک نوع استراتژی، یک حرکت، پویایی 
و پایایی در مسیر هدف را نشان می دهد. قدرت بخشی از مفهوم امت است 
نتیجه امت، قدرت می شــود. یعنی هرگاه امت شــکل گرفــت ما قدرتمند 

می شویم. به همین دلیل می گویند اتحاد داشته باشید تا قدرتمند شوید.

ماموستا عبدالسالم محمدی، امام جمعه دهگالن:
     از عوامل مهم وحدت در یکپارچه سازی امت اسالمی می توان به قرآن 
کریم به عنوان فصل الکتاب، سنت پیامبر )ص(، قبله واحد و محبت اهل بیت 
)ع( اشــاره کرد. امروز باید علما و اندیشــمندان جهان اسالم به افشاسازی 

کانون های صهیونیستی بپردازند.
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 دکتر سوسن حسن فضلی، مدیر مدرسه نور القرآن یمن: 
امروز ما با پدیده ای به نام »تروریسم فکری« مواجه هستیم که می  توان گفت 
خطرناک ترین نوع از انواع مختلف تروریســم به شمار می رود. تروریسِم فکری 
تمامی ابتکارات اندیشــه ای در نزد بشــریت را مورد هدف قرار می دهد. یکی از 
روش های صاحبان و متولیان »تروریسِم فکری« ایجاد رعب و وحشت در صفوف 

امت اسالمی است تا بدین ترتیب به اهداف و اغراض خود دست پیدا کنند.  

دکتر منی سکریه، فعال اجتماعی لبنان:
نبرد شمشــیر قدس شاخص تعیین کننده ای برای نزدیک شدن پیروزی 
قاطع و سرنوشت ساز رزمندگان، مؤمنین به مقاومت در فلسطین، متحدان 
و حامیان آنان و کســانی است که هدفشان آزادســازی فلسطین از بحر تا 

نهر است.

دکتر شهره معظمی گودرزی، استاد دانشگاه بندرعباس:
وظیفه و تعهد همه  دلدادگان به اسالم به ویژه علما، اساتید، صاحبان قلم 
و رسانه ها باید این باشد که نسبت به آنچه که امروز در بین مسلمانان شیعه 
و ســنی رخ می دهد، آگاه باشند و به اتحاد و همگرایی توجه کنند و وحدت 
کلمه را در راســتای تشکیل امت واحده اســالمی موردتوجه قرار دهند تا با 

همدلی و همکاری در مبارزه با دشمنان، همدل و یک دست باشند.
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سامره یعقوبی، نویسنده و عضو شورای شهر ماسال:
 فضای مجازی ابزار مهمی برای نزدیکی بیشــتر کشورهای جهان اسالم 
اســت. از طریق این فضا و شــبکه های مجــازی می تــوان ارتباطات میان 
جوامــع اســالمی را تقویت کرد و زمینــه را برای مباحثه و تبــادل نظر مهیا 
نمود. همچنین تشــکیل گروه هایی متشکل از کشــورهای اسالمی به رفع 
موانع همکاری و کدورت ها و سوء تفاهمات می انجامد و راه خوبی برای حل 

مشکالت قومی، قبیله ای، سیاسی، اقتصادی این کشورها خواهد بود.

صدیقه احراری، محقق و پژوهشگر:
از تعبیر تقریب مذاهب می توان دو برداشــت داشت؛ اول یکسان سازی و 
حذف نقاط اختالف که نه ممکن اســت و نه مطلوب. چرا که با سنت الهی 
اختالف مغایرت دارد و دوم، به رسمیت شناختن اختالف ها که از آن تحت 
عنوان رواداری و دگرپذیری می توان نام برد. دگرپذیری نسخه طالیی امت 
اسالمی برای رفع مناقشات بی حاصل است که جز استیصال، فرسودگی و 

واپس گرایی حاصلی نخواهد داشت.

 
سیده آرزو خاتمی، معینه کاروان های حج آذربایجان غربی:

    وحدت اســالمی به معنای دست برداشــتن گروهی از عقاید خودشان 
نیســت، بلکه وحدت اسالمی به این معناست که تمامی مسلمانان با حفظ 
اصول عقایدشان مسائل اختالفی را حل کنند و در مقابل دشمنان اسالم با 

یکپارچگی قیام کنند.

حجت االسالم والمســلمین سید عبدالله حســینی، رئیس مرکز اسالمی 
آفریقای جنوبی:

    هریک از فرق و مذاهب اســالمی رشــته ای از ریســمان الهی هستند؛ 
شیعه و ســنی و مذاهبی مانند شــافعی و حنبلی ها و مالکی ها و تمام فرق 
اسالمی رشته های مختلف فرق اسالمی هستند، بنابراین ما مسلمانان باید 
به حبل الهی متوسل شویم و بدانیم که این وحدت هست که باعث پیروزی 

ملل اسالمی خواهد شد.
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 دکتر احالم بیضون، استاد دانشگاه و رئیس بخش حقوق بین الملل دانشگاه 
لبنان: 

اجرای عدالت انســانی تضمینی برای برقراری صلح و پایان جنگ هاست 
و همه حاکمان و مسئوالن چه در داخل دولت ها یا سطح بین المللی وظیفه 
دارند در راستای آن تالش کرده و عدالت انسانی را استحکام داده و پرقدرت 

کنند. 

دکتر وجدان فریق عناد، استاد تاریخ اسالم دانشگاه عراق: 
تحقق وحدت اسالمی موجب خواهد شد تا امت اسالمی از قدرت کافی 
بــرای ایســتادن در برابر تمدن غربی برخوردار باشــد؛ لذا مســلمانان باید 
گام های عملی و شــجاعانه ای را به منظور یکپارچه ســازی تالش های خود 

به منظور تحقق وحدت اسالمی، بردارند.

ریما حبیب، مســئول رســانه و روابط عمومی بخش زنــان جنبش جهاد 
اسالمی در لبنان:

 ما بر این باور هستیم که »وحدت اسالمی« و تمسک جستن به آن شرط 
اصلی آزادسازی فلسطین است. از آنجایی که فلسطین قبله اول مسلمانان 
محســوب می شــود، بنابراین تمامی تالش ها باید بر حمایت از آن متمرکز 

باشد.

ساجده نزر المیاح، عضو شورای مشورتی شهر کوت عراق: 
اکنون زمان آن فرارســیده که امت اســالمی مسیر درست خود را انتخاب 
نماید و به مســیر وحدت، یکپارچگی، انسجام و ائتالف سوق پیدا کند. در 

چنین شرایطی می تواند به وحدت اسالمی دست یابد. 



فعالیت های تبلیغاتی و رسانه ای
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برپایی نمایشگاه " ضیوف الجنه"
در طــول تاریخ بــزرگان فراوانی از میان شــیعه 
و اهل ســنت اعــم از علما و اندیشــمندان حوزه و 
دانشــگاه قــدم در وادی ایجاد وحــدت و همدلی 
میان مســلمانان نهــاده و خدمــات فراوانی انجام 
دادنــد کــه بدون شــک وحــدت و انســجامی که 
اکنون در جهان اســالم شــاهد آن هستیم حاصل 
تــالش و مجاهدت های پیشــگامان و طالیه داران 
تقریب است که می بایســت نام و هدف واالی این 
بزرگان همچون ســتاره ای بر تارک آسمان وحدت 
و تقریــب بیــن مذاهــب اســالمی بدرخشــد. در 
همین راســتا و به منظور گرامیداشت یاد و خاطره 
پرچــم داران تقریب که به دیار باقی شــتافته اند از 
اولین روز کنفرانس وحدت، نمایشگاهی از تصاویر 
درگذشــتگان پیش کســوت فعــال در حوزه هــای 
تقریبی بــا عنوان »ضیــوف الجنه« بــرای تجلیل 
از چهل شــخصیت اثرگــذار در حــوزه تقریب بین 
مذاهب در حاشــیه جلســه افتتاحیه کنفرانس در 

سالن زرین هتل آزادی برگزار گردید. 

در همین راســتا فعالیت هایی چون تهیه و تنظیم 
چکیده زندگی نامه 40 تن از شخصیت های تقریبی، 
طراحی تابلو، هماهنگی و ارتباط با طراح، تهیه قاب 

عکس، جانمایی و محیط سازی صورت پذیرفت.
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    آیت الله شیخ محمدعلی 
تسخیری

دبیر کل اسبق مجمع جهانی 
تقریب مذاهب اسالمی

 آیت الله سید هادی 
خسروشاهی     

 محقق و پژوهشگر حوزه تقریب و 
کنشگر سیاسی در حوزه  وحدت 

امت اسالمی 

مهندس حسین شیخ االسام
معاون اسبق بین الملل مجمع 

جهانی تقریب مذاهب اسالمی 

حجت االسام و المسلمین سید 
جواد مظلومی                                       

  فعال تقریبی در حوزه بین الملل 

شهید ماموستا محمدرضا 
برهان عالی

 عضو اسبق شورای عالی افتاء

آیت الله محمد واعظ زاده 
خراسانی

نخستین دبیرکل مجمع جهانی 
تقریب مذاهب اسالمی

سردار شهید حاج قاسم 
سلیمانی

فرمانده سابق نیروی قدس سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی

شهید ماموستا ما محمد 
شیخ االسام

عضو  سابق شورایعالی مجمع 
جهانی تقریب مذاهب اسالمی 

ماموستا سید حسام الدین 
مجتهدی

امام جمعه اسبق شهر سنندج و 
نماینده مجلس خبرگان رهبری 

دکتر طوبی کرمانی 
مشاور دبیرکل در امور بانوان مجمع 

جهانی تقریب مذاهب اسالمی 

 

شخصیت های داخلی نمایشگاه ضیوف الجنه
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ماموستا ما محمد محمدی                                          
امام جمعه اسبق  اهل سنت 

کرمانشاه 

حجت االسام  والمسلمین 
سعید ساالریان          

 قائم مقام اجرایی اسبق مرکز 
تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی

ماموستا ما حیدر مصطفوی                                                
 رییس  سابق شورای افتای اهل 

سنت کردستان

شاهرخ اورامی
شاعر برجسته اهل سنت کردستان

هادی موافق سدهی 
مدیرکل اسبق حوزه ریاست و روابط 

عمومی مجمع جهانی تقریب 
مذاهب اسالمی 

 

ماموستا ما عبدالقادر بیضاوی                          
امام جمعه اسبق  اهل سنت ارومیه

ماموستا ما ابراهیم سرخابی
امام جمعه اهل سنت شهرستان 

نقده 

 ماموستا قادر سهرابي 
امام جمعه اسبق مهاباد 

 دکتر قدرت الله علیزاده
 معاون اسبق اجرایی و برنامه ریزی  

مجمع جهانی تقریب مذاهب 
اسالمی 

 

سردار شهید نورعلی شوشتری
جانشین اسبق فرمانده نیروی 

زمینی سپاه 
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  عامه شهید َحَسن الَبّنا
 بنیان گذار جماعت 

ِاخوان المسلمین مصر

عامه محمد اقبال الهوری
متفکر، روشنفکر دینی، شاعر و 
سیاستمدار مسلمان پاکستان  

عامه شیخ محمود شلتوت
از مؤسسان دارالتقریب بین 

المذاهب االسالمیه مصر

عامه سّید ابواألعلی مودودی
مؤسس جماعت اسالمی پاکستان 

 

عامه شهید سید محمد باقر 
صدر

فقیه، مجتهد، فیلسوف، 
اندیشمند و مرجع تقلید عراق

   
 عامه شیخ محمد عبده 

 فقیه، حقوق دان، اصالح گر دینی 
و مفتی اسبق مصر 

عامه سید جمال الّدین 
اسدآبادی

اندیشمند سیاسی و مبلغ اندیشه 
اتحاد اسالم

بدیع الزمان شیخ سعید نورسی  
 از پیشگامان اندیشه نوین اسالمی 

در ترکیه
 

آیت الله شهید سید محمد باقر 
حکیم 

رئیس اسبق شورای عالی مجمع 
جهانی تقریب مذاهب اسالمی

 عامه شهید محمد سعید 
رمضان بوطی

استاد دانشگاه و رئیس دانشکده 
شریعت دانشگاه دمشق 

 

شخصیت های خارجی نمایشگاه ضیوف الجنه
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آیت الله محمد مهدی آصفی
 از مجتهدین حوزه علمیه نجف 

عامه محمد آصف محسنی
بنیان گذار شورای اخوت افغانستان

آیت الله شیخ عبداالمیر قبان
رئیس سابق مجلس اعالی شیعیان 

لبنان
 

استاد دکتر فتحی محمد عنایه
رییس اسبق جبهه عمل اسالمی 

لبنان

   استاد دکتر شیخ محمد حبیب 
بن خوجه    

مفتی اعظم سابق تونس و  رییس 
اسبق مجمع عمومی مجمع جهانی 

تقریب مذاهب اسالمی 

پروفسوراوغوزخان اصیل ترک
عضو اسبق شورای عالی مجمع 
جهانی تقریب مذاهب اسالمی 

عامه قاضی شیخ احمد توفیق 
الزین

عضو سابق شورای عالی مجمع 
جهانی تقریب مذاهب اسالمی

 پروفسور جال الدین رحمت
موسس مجمع اخوت شیعه و سنی 

در اندونزی و 
عضو شورای عالی مجمع جهانی 

تقریب مذاهب اسالمی
 

موالنا دکتر سید کلب صادق نقوی
موسس جمعیت توحید مسلمین 

هندوستان

شیخ ابو بکر فوفانا 
رئیس  سابق مجلس عالی اسالمی 

ساحل عاج و عضو  اسبق مجمع 
عمومی مجمع جهانی تقریب 

مذاهب اسالمی 
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بازتاب های خبری کنفرانس
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مصاحبه های رادیویی و تلویزیونی
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- پژوهشگاه قم                                                        
- حوزه ریاست                                                      

- معاونت فرهنگی و اجتماعی                                                      
- معاونت امور ایران                                                      

- کارگروه رسانه و تبلیغات )روابط عمومی و خبرگزاری(                                                       

اهم فعالیت های معاونت های مجمع                                                                                                                                                                            
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پژوهشگاه قم

■  گردآوری، تحقیق، تصحیح و آماده ســازی موسوعة العامة 
الشیخ التسخیری

در پی دســتور مقام معظم رهبری در راســتای تکریم و بزرگداشت 
این عالم و اندیشــمند جهان اســالم، پژوهشــگاه مطالعات تقریبی 
وابســته به مجمع جهانی تقریب مذاهب اســالمی تهیه و تنظیم این 
موسوعه را  در دستور کار قرارداد که باتوجه به پراکندگی مقاالت و آثار 
آیت الله تسخیری و نبود فایل های متنی بعضی از این آثار، تالش شد 
که مقاالت و آثار ایشــان بعد از چندین بــاز ارزیابی و پاالیش تحت نه 
عنوان "مقدمه و علوم القرآن، التفسیر، الحضارة، العقیده والحضارة، 
السیاســة، االقتصاد، الفقه و الفقه و اصول الفقه" دسته بندی شود و 

بعد از ویراستاری صفحه آرایی و چاپ گردد.

■  تألیف کتاب رائد الفکر االسامی و فارس التقریب
در جهت تعظیم و تجلیل از شــخصیت این عالم بزرگوار و متناسب 
با نیاز هــا و چالش هــای جهان اســالم، کتاب "الشــیخ محمدعلی 
التسخیری، رائد الفکر االسالمی و فارس التقریب"  در هفت باب ذیل 

تدوین شد:
- باب األول: الشیخ التسخیری سیرة و مسیرة

- الباب الثاني: الشیخ التسخیري فقیهًا أصولّیًا مفّسرًا 
- الباب الثالث: الشیخ التسخیري داعیة إسالمّیًا

- الباب الرابع: الغرب واإلسالم وحوار الحضارات عند الشیخ التسخیري
ّمة اإلسالمیة واإلصالح من وجهة نظر الشیخ 

ُ
- الباب الخامس: األ

التسخیري
- الباب السادس: معالم المشروع الوحدوي والتقریبي عند الشیخ التسخیري

- الباب السابع: الرؤی المعاصرة للشیخ التسخیري

■  تألیف کتاب آیت الله تسخیری، زبان گویای اسام و تشیع
باتوجه به جامعیت علمی آیت الله تسخیری و نوآوری ها و برجستگی 
که ایشــان  در علــوم مختلف همچون اقتصاد اســالمی، علوم قرآن، 
تفســیر، فقه، اصول فقه و مباحث مربوط به تمدن اســالمی داشتند 
و عدم تبیین جایگاه علمی ایشــان نزد جامعۀ حوزوی و دانشــگاهی 
کشــور، طرح کتاب زبان گویای اســالم و تشــیع با تأکیــد بر معرفی 
تحلیلی آثار و تبیین نوآوری های ایشــان در علوم مختلف در دســتور 

کار قرار گرفت.



224

■  تألیف کتاب سرو نستوه،آیت الله تسخیری
مصاحبه با 38 شــخصیت داخل کشــور که نســبت به جنبه های 
علمی، فرهنگی، سیاســی و اجتماعی آیت الله تســخیری شناخت 
داشــتند که از آن جملــه می توان بــه حضرات آیات و حجج اســالم 
آقایان: حجت االسالم والمسلمین اختری، حجت االسالم والمسلمین 
خاتمــی،  احمــد  ســید  حجت االسالم والمســلمین  اراکــی، 
حجت االسالم والمســلمین  ســلیمانی،  حجت االسالم والمســلمین 
حســینی شــاهرودی، آخوند رهبر، ســیدفاضل حســینی، عثمان 
ســاالری، مولــوی اســحاق مدنــی، مولوی نذیــر احمد ســالمی، 
عســگر،  قاضــی  حجت االسالم والمســلمین  دامنــی،  مولــوی 
حجت االسالم والمســلمین  مبلغــی،  حجت االسالم والمســلمین 
ســید محمد غروی، حجت االسالم والمســلمین مهدی تســخیری، 
حجت االسالم والمسلمین سعید نعمانی، حجت االسالم والمسلمین 
ســید ابوالحســن نــواب، حجت االسالم والمســلمین میردامــادی، 
حجت االسالم والمســلمین عبداللهی و آیت الله مجتهد شبســتری 

اشاره نمود.

■  تولید نرم افزار »مجموعه آثار آیت الله تسخیری« با همکاری 
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسامی

■  آماده ســازی کتابچه اتحادیه کشــورهای اســامی به ســه 
زبان)فارسی، عربی و انگلیسی( 
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حوزه ریاست

■   شرکت دبیرکل مجمع در جلسات ستاد کنفرانس وحدت )15 مورد(
■  جلسات دبیرکل مجمع با معاونین مجمع )20 مورد(

■  شرکت دبیرکل در جلسات هیئت علمی کنفرانس)3 مورد(
■  جلســه دبیرکل با دســتگاه های مختلــف اجرایی و فرهنگــی در خصوص کنفرانس)1 مورد( )شــورای 

هماهنگی تبلیغات اسالمی(
■  حضور دبیرکل مجمع در نشست خبری کنفرانس 35 و تشریح برنامه های کنفرانس توسط ایشان

■  استقبال از مهمانان خارجی کنفرانس توسط دبیرکل مجمع)65 مورد(
■  بدرقه مهمانان خارجی کنفرانس توسط دبیرکل مجمع )65 مورد(

■  سخنرانی دبیرکل مجمع در مراسم افتتاحیه
■  سخنرانی دبیرکل مجمع در نشست های حضوری کنفرانس 

■  دیدار با مهمانان کنفرانس به صورت حضوری )65 مورد(
■  حضور دبیرکل مجمع در مراسم تجدید میثاق با آرمان های بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران  

■  شرکت دبیرکل مجمع در نمازجمعه تهران
■  سخنرانی دبیرکل مجمع در نشست برج میالد تهران
■  سخنرانی دبیرکل مجمع مراسم اختتامیه کنفرانس 

■  سخنرانی دبیرکل در نشست های مجازی )وبینارها( داخلی و خارجی)21 مورد(
■  مصاحبه دبیرکل مجمع با رادیو وحدت

■  مصاحبه دبیرکل مجمع با شبکه خبر )2 مورد(
■  مصاحبه دبیرکل مجمع با خبرگزاری صداوسیما)2 مورد(

■  مصاحبه دبیرکل مجمع با شبکه العالم 
■  مصاحبه دبیرکل مجمع با شبکه المسیره یمن 

■  مصاحبه دبیرکل مجمع با گروه مستندسازان روابط عمومی
■  مصاحبه دبیرکل مجمع با برنامه دست خط شبکه سه سیما

■  مصاحبه دبیرکل مجمع با پایگاه خبری العهد
■  مصاحبه دبیرکل مجمع با رادیو النور
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معاونت فرهنگی و اجتماعی

■   ســاخت صفحه با شناســه مشترک و ایمیل در سکوهای اینســتاگرام، توییتر، فیس بوک، کالب هاوس، 
آپارات، یوتیوب، تلگرام، واتس اپ

■   طراحی 3 هشتگ اختصاصی
■   طراح بنرهای اطالع رسانی نشست ها، تبلیغاتی، خبری و ....

■   فشرده سازی 4 جلسه نشست امت همدل برای بارگذاری در سایت
■   ساخت پک استیکر اختصاصی در تلگرام

■   تدوین نشست های امت همدل و استخراج ویدئوهای 10 دقیقه ای برای انتشار در شبکه های اجتماعی
■   بازنشر محتوای کانال تلگرام در بیش از 40 گروه خبری و اطالع رسانی

■   ساخت کلیپ سخنان دبیرکل مجمع
■   تولید محتوای مجزا برای توییتر و انتشار 423 توییت

■   انتشــار منشــن دعوت به دنبال کردن صفحه توییتر تقریب در صفحات مختلف داخلی و خارجی به سه 
زبان فارسی، انگلیسی و عربی

■   انتشار کلیپ سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی در صفحه اینستاگرام
■   رصد و بازنشر محتوای سایر صفحه های تقریبی در اینستاگرام

■   برگزاری و اجرای 6 پخش زنده در اینستاگرام با اطالع رسانی قبلی در شبکه های اجتماعی، طراحی بنر 
اختصاصی و جذب مخاطب در حین برگزاری پخش زنده

■   پخش فایل صوتی پخش زنده اینستاگرام از رادیو تقریب در کالب هاوس )6 مورد( 
■   پخش زنده صوتی جلسه برج میالد از رادیو تقریب در کالب هاوس

■   عضوگیری نفربه نفر در اینســتاگرام، ارســال دعوت نامه و درخواســت تبلیغ به صفحات شناسایی شده 
مرتبط به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی 

■   تولید محتوا و پوشــش لحظه ای اخبار و وقایع در ایام کنفرانس )اطالع رســانی نشست ها، اطالع رسانی 
بسترهای پخش زنده، انتشار محتواهای مهم و گزیده هایی از سخنرانی های مهم و ...(

■   ارسال 5000 لینک دعوت نفربه نفر برای مخاطبان
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معاونت امور ایران

■  تهیه لیست اولیه شخصیت های تقریبی اهل سنت و شیعه مناطق تلفیقی و تهران و قم جهت اخذ فیلم سخنرانی
■  ایجاد ایمیل جهت تعامل با مخاطبان و مدعوین و بررسی مداوم آن

■  ارسال دعوت نامه جهت اخذ فیلم سخنرانی
■  ارســال فراخوان مقاله کنفرانس برای شخصیت ها و نهادهای علمی و فرهنگی شیعه و اهل سنت از میان آقایان 

و بانوان
■  اخذ فیلم های سخنرانی ها از مدعوین ازطریق سایت کنفرانس، ایمیل و شبکه های اجتماعی

■  ترجمه سخنرانی ها و خوانش فارسی و عربی و انگلیسی برای برخی فیلم ها
■  تهیه لیست جامع و جدول فیلم های سخنرانی ها

■  تهیه لیست اولیه شخصیت های تقریبی مناطق تلفیقی جهت حضور در اختتامیه کنفرانس وحدت اسالمی
■  جلسه با شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت جهت مشارکت در بحث مالی حضور مهمانان استانی

■  اعالم برنامه های رسمی و جنبی به مهمانان
■  هماهنگی حضور مهمانان در نشست های ویژه مهمانان استانی

■  همراهی هیئت های خارجی در سفر به مناطق تلفیقی
■  تهیه گزارش مستندات برنامه های امور مدعوین داخلی در رسانه ها و سایت های داخلی و ایجاد هایپرلینک خبر 

روی تیترها
■  تهیه اقالم فرهنگی ویژه فضای مجازی )استیکر، کلیپ و نماهنگ پوسترها و...( به مناسبت هفته وحدت و

 کنفرانس وحدت اسالمی  و  انتشار آنها در کانال آپارات و صفحات مجازی
■  تهیه پوستر وبینارهای کنفرانس وحدت و ارسال آن برای شخصیت های تقریبی و همچنین سخنرانان

■  چینش سخنرانان وبینارهای کنفرانس وحدت
■  نگارش مقاله از سوی کارشناسان معاونت ایران برای کنفرانس وحدت

■  تهیه لیست و زندگی نامه شخصیت های مرحوم تقریبی 
■  مصاحبه های رادیویی و تلویزیونی معاون امور ایران و کارشناسان معاونت با شبکه های مختلف داخلی            

■  معرفی شخصیت های تقریبی اهل سنت به شبکه های مختلف رادیویی و تلویزیونی جهت مصاحبه های
 تخصصی با موضوع وحدت و تقریب
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کارگروه رسانه و تبلیغات )روابط عمومی و خبرگزاری(

■  تهیــه و ارائــه طرح کارگروه رســانه و تبلیغ ســی و 
پنجمین کنفرانس وحدت اسالمی 

■  برگزاری جلسات کارگروه رسانه و تبلیغات )6 مورد(
■  برگزاری جلسات مشورتی امور رسانه )12 مورد(

■  حضور در جلسات ستاد کنفرانس )36 جلسه(
■  عکاســی و تصویربرداری از جلسات ستاد برگزاری 

کنفرانس )23 جلسه( 
■  برگــزاری جلســه و هماهنگی بــا اتحادیــه رادیو و 

تلویزیون های کشورهای اسالمی
■  برگزاری مراسم رونمایی از آرم کنفرانس و دعوت از رسانه ها 

■  ارســال نامه برای معاونت صدا، ســیما، برون مرزی، مدیران شــبکه های صداوســیما، خبرگزاری ها و مطبوعات و 
رسانه های خارجی برای اطالع رسانی از برگزاری کنفرانس وحدت و بهره برداری از این رویداد فرهنگی

■  ارسال نامه برای مدیران شبکه های صداوسیما، خبرگزاری ها و مطبوعات و رسانه های خارجی برای دریافت اسامی 
خبرنگاران جهت تردد به محل برگزاری کنفرانس

■  ارســال نامه به معاونت صدا، ســیما و برون مرزی برای پخش زیرنویس سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت 
اسالمی در تمامی شبکه ها

■  ارســال نامه به معاونت سیما برای درخواست پخش زنده افتتاحیه و اختتامیه کنفرانس وحدت از شبکه های یک، 
سه و قرآن و معارف صداوسیما

■  دعوت بیش از 100 نفر از خبرنگاران مطبوعات و خبرگزاری ها و بخش های مختلف خبری صداوسیما و شبکه های 
بین المللی برای نشست مطبوعاتی سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی و حضور بیش از 70 خبرنگار 
از مطبوعات، خبرگزاری ها و صداوســیما شامل خبرگزاری صداوسیما، شبکه های خبر، العالم، یونیوز لبنان، العهد، 
االتجاه، راپلی روسیه، البالدی عراق، سانا سوریه، المسیره یمن، النجباء، باشگاه خبرنگاران جوان، تمدن افغانستان، 

ایران پرس، هیسپان TV، پرس TV ، الغدیر عراق
■  ارســال نامه برای معاونت صدا، ســیما، برون مرزی، مدیران شــبکه های صداوســیما، خبرگزاری ها و مطبوعات و 
رسانه های خارجی برای اطالع رسانی از آغاز به کار رسمی کنفرانس وحدت در هتل پارسیان آزادی برای بهره برداری 

از این رویداد فرهنگی
■  ارسال نامه برای مدیران شبکه پنج سیما و شبکه خبر جهت هماهنگی برای حضور دبیرکل مجمع و دیگر مهمانان 

در برنامه های زنده شبکه
■  ارســال نامه به قائم مقام دبیرکل اتحادیه رادیو و تلویزیون های اســالمی برای اســتفاده از ظرفیت های رســانه ای 

شبکه های زیرمجموعه اتحادیه جهت پوشش اخبار کنفرانس
■  هماهنگی و ارســال نامه برای مدیر شــبکه قرآن و معارف ســیما برای پخش مراسم آغاز به کار کنفرانس وحدت در 

هتل پارسیان آزادی
■  هماهنگی و ارسال نامه به شبکه خبر، خبرگزاری صداوسیما و خبرگزاری ایرنا برای پوشش خبری و تصویری مراسم 

ادای احترام مهمانان کنفرانس وحدت به بنیان گذار انقالب اسالمی 
■  هماهنگی و ارسال نامه برای مدیر شبکه قرآن و معارف سیما به همراه فیلم های نشست امت همدل و تیزر کنفرانس 

وحدت جهت پخش از شبکه
■  ارسال نامه به همراه تیزر کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی برای معاونت صدا 

■  ارسال نامه به همراه تیزر کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی برای معاونت سیما 
■  ارسال نامه به همراه تیزر کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی برای معاونت برون مرزی

■  تحویل کارت های صادر شده به خبرنگاران برای ورود به مراسم افتتاحیه و اختتامیه
■  هماهنگی و ارسال نامه به برخی از شبکه ها و خبرگزاری ها برای اطالع رسانی جهت پوشش مراسم بازدید مهمانان 
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کنفرانس از برج میالد
■  ارســال دعوت نامه برای مدیران مســئوالن روزنامه ها و مدیرعامالن خبرگزاری ها برای حضور در مراســم اختتامیه 

کنفرانس وحدت
■  پیگیری با شبکه دو سیما جهت حضور دبیرکل مجمع در برنامه گفتگوی خبری ساعت 22:30

■  هماهنگی با رادیو گفتگو جهت مصاحبه تلفنی با دکتر نخی -18 مهر
■  هماهنگی با شــبکه قرآن و معارف ســیما جهت حضور معاونت امور ایران در برنامه" مصباح" به مناســبت سالروز 

تأسیس مجمع تقریب - 19 مهر 
■  هماهنگی با رادیو فرهنگ جهت مصاحبه تلفنی با رئیس ستاد اجرایی کنفرانس وحدت -19 مهر

■  هماهنگی با رادیو قرآن جهت مصاحبه تلفنی با رئیس ستاد اجرایی کنفرانس وحدت -20 مهر
■  هماهنگی با شــبکه ســه سیما جهت حضور حجت االسالم والمسلمین دکتر حمید شــهریاری، دبیرکل مجمع در 

برنامه "دست خط"- 23 مهر
■  هماهنگی با شبکه جام جم جهت حضور حجت االسالم والمسلمین قاضی عسکر، رئیس شورای عالی مجمع تقریب 

در برنامه "کنکاش"- 24 مهر
■  هماهنگی با رادیوتهران جهت مصاحبه تلفنی با دکتر نخی -26 مهر

■  هماهنگی با رادیو قرآن جهت مصاحبه تلفنی با رئیس ستاد اجرایی کنفرانس وحدت -26 مهر
■  هماهنگی با خبر رادیو جهت مصاحبه تلفنی با رئیس ستاد اجرایی کنفرانس وحدت -26 مهر

■  هماهنگی با رادیو جوان برنامه "پیامبرانه" جهت مصاحبه تلفنی با معاون امور ایران مجمع -26 مهر
■  هماهنگی با رادیو سالمت جهت مصاحبه تلفنی با رئیس ستاد اجرایی کنفرانس وحدت -27 مهر

■  هماهنگی با رادیو گفتگو جهت مصاحبه تلفنی با دکتر نخی -27 مهر
■  هماهنگی با رادیو زیارت جهت مصاحبه تلفنی با معاون امور ایران مجمع -28 مهر

■  هماهنگی با رادیو فرهنگ جهت مصاحبه تلفنی با رئیس ستاد اجرایی کنفرانس وحدت -28 مهر
■  هماهنگی با رادیو جوان جهت مصاحبه تلفنی با معاون 

امور ایران مجمع در برنامه " جوان ایرانی سالم" -28 مهر
حضــور  جهــت  العالــم  شــبکه  بــا  هماهنگــی    ■
حجت االسالم والمسلمین قاضی عسکر رئیس شورای عالی 

مجمع تقریب در برنامه "صباح جدید"- 28 مهر
■  هماهنگــی بــا شــبکه جهانــی ســحر جهــت حضور 
حجت االسالم والمســلمین موســوی، قائم مقــام مجمــع 

تقریب در برنامه "زندگی سالم" - 28 مهر
■  هماهنگــی بــا شــبکه Press Tv جهــت مصاحبــه بــا 

حجت االسالم والمسلمین موسوی، قائم مقام مجمع تقریب - 26 مهر
■  هماهنگی با شــبکه پنج ســیما جهت حضور حجت االسالم والمسلمین قاضی عســکر رئیس شورای عالی مجمع 

تقریب در برنامه "سالم تهران"- 28 مهر
■  هماهنگی با شبکه قرآن و معارف سیما جهت حضور حجت االسالم والمسلمین احمدی، معاون بین الملل مجمع 

تقریب در برنامه "مصباح"- 28 مهر
■  هماهنگی با رادیوتهران برنامه " در این هفته" جهت مصاحبه تلفنی با دکتر نخی -29 مهر

■  هماهنگی با شــبکه سه سیما جهت حضور حجت االسالم والمســلمین موسوی، قائم مقام مجمع تقریب در برنامه 
"سالم، صبح به خیر"- یکم آبان

■  هماهنگی با شــبکه قرآن و معارف سیما جهت حضور حجت االسالم والمسلمین موسوی، قائم مقام مجمع تقریب 
در برنامه "مصباح" – یکم آبان

■  هماهنگی با رادیو قرآن جهت مصاحبه تلفنی با رئیس ستاد اجرایی کنفرانس وحدت – یکم آبان
■  هماهنگی با شبکه العالم جهت حضور ماموستا دکتر عبدالسالم امامی، امام جمعه مهاباد و حجت االسالم والمسلمین 

دکتر وحید پور علی در برنامه "صباح الجدید"- یکم آبان
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■  هماهنگی با شــبکه العالم جهت حضور شــیخ خلیل افرا، رئیس هیئت افتاء اهل ســنت بوشــهر در برنامه "صباح 
الجدید"- یکم آبان

■  هماهنگی با رادیو جوان برنامه "پیامبرانه" جهت مصاحبه تلفنی با دکتر نخی 
■  هماهنگی با رادیو جوان برنامه "پیامبرانه" جهت مصاحبه تلفنی با رئیس ستاد اجرایی کنفرانس وحدت 

■  هماهنگی با رادیو جوان برنامه "پیامبرانه" جهت مصاحبه تلفنی با حجت االسالم والمسلمین قاضی عسکر 
■  هماهنگی با شبکه قرآن و معارف سیما جهت حضور معاون امور ایران مجمع در برنامه "مصباح"_ 3 آبان

■  هماهنگی با رادیو ایران_ برنامه "بســته روز" جهت مصاحبه حضوری و تلفنی با اســاتید دانشگاه مذاهب اسالمی 
-5 آبان

■  تهیه و ارسال لیست کارشناسان تقریبی به بخش های مختلف صداوسیما
■  جمع آوری و ارسال محتوای موردنیاز رادیو وحدت 

■  معرفی و هماهنگی مهمان برای برخی از برنامه های صداوسیما 
■  همراهی و مدیریت بازدید مهمانان کنفرانس وحدت از قم

■  بارگــذاری اخبار، گزارش، عکس و فیلم های مرتبط با کنفرانس وحدت در پرتال )فارســی و عربی( مجمع جهانی 
تقریب مذاهب اسالمی. )240 خبر فارسی( و )125 خبر عربی( ، )22 عکس فارسی(، )22 عربی(

■  ســاخت آلبوم عکس دیجیتالی از فعالیت های کنفرانس ســی و پنجم وحدت اســالمی در سایت فارسی و عربی و 
بارگذاری تعداد 448 عکس در 22 عنوان

■  ساخت صفحه اختصاصی کنفرانس وحدت در سایت مجمع 
■  فیلم برداری و تدوین 36 فیلم از ســخنرانان کنفرانس ســی 
و پنجم وحدت اســالمی و ارســال برای پخــش در وبینارهای 

کنفرانس وحدت اسالمی
■  برگزاری جلســه با قائم مقــام رادیو معــارف به منظور انجام 

فعالیت های مشترک در هفته وحدت
■  دریافت چکیده 30 عنوان کتاب تقریبی برای تهیه کلیپ های 
معرفی کتاب های تقریبی و تولید نامه معرفی کتاب های مجمع 
■  طراحــی و چــاپ  150 بنر و پوســترهای اصلــی کنفرانس 

وحدت 
■  طراحی و چاپ کارت ویزیت دبیرکل مجمع

■  طراحی کارت شناسایی مهمانان و عوامل کنفرانس 
■  ارسال تصاویر موردنیاز تبلیغی به شهرداری مشهد و شورای 

هماهنگی تبلیغات
■  پیگیری و نصب بنرهای کنفرانس وحدت بر روی چهار عرشه 

پل در قم
■  برگزاری جلسه با سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات استان قم به منظور تبلیغات در قم به مناسبت هفته وحدت

■  هماهنگی مستمر با قاریان قرآن )12 قاری در 2 روز( جهت ضبط قرائت های وبینارهای کنفرانس وحدت
■  تهیه بیش از 100 راش از تمامی نشست ها و جلسات و حاشیه های کنفرانس وحدت

■  انتشار اخبار سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی در کانال روابط عمومی در واتس َاپ و ارسال برای 
خبرنگاران خبرگزاری ها و رسانه ها

■  ساخت 3 کلیپ از سخنان مقام معظم رهبری )مدظله العالی( و پخش در مراسم کنفرانس
■  تصویربرداری و مستندسازی برنامه های کنفرانس و ساخت مستند کنفرانس وحدت 

■  ساخت مستند آیت الله تسخیری
■  ساخت مستند معرفی کتاب های پژوهشگاه در مورد آیت الله تسخیری 

■  ساخت مستند فعالیت ستاد برگزاری کنفرانس 



تجزیه وتحلیل
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تحلیل فنی و محتوایی سایت کنفرانس 35

مشخصات سرور
ســرور وب ســایت کنفرانس وحدت بر روی ماشین مجازی با مشخصات 

فنی زیر راه اندازی گردید
centos V سیستم عامل لینوکس

Reverse proxies به عنوان Nginx و Apache وب سرویس
 MariaDB بانک اطالعاتی

 Varnish Cache و Reverse Proxy استفاده از تکنولوژی
هاردنینگ سرور و استفاده از ModSecurity جهت افزایش امنیت سرور

زبان برنامه نویسی
در طراحــی وب ســایت کنفرانــس وحــدت بــا زبــان php و از فریم ورک  

Symfony استفاده شده است. هسته اصلی وب سایت کنفرانس وحدت Drupal  نسخه 8 می باشد.

امکانات )به اختصار(
وب ســایت کنفرانــس وحدت با قابلیت نمایش در انواع دســتگاه ها )دســکتاپ، تبلــت و موبایل( و کاماًل 
واکنش گرا )Responsive( در ســکوهای )پلتفرم های( مختلف است. همچنین این وب سایت دارای امکانات 

ذیل می باشد:
■ پشتیبانی از سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی

■  قابلیت ثبت نام مهمانان، ســازمان ها، نهادها و رســانه ها و همچنین معرفی مهمان به کنفرانس با امکان 
اعتبارسنجی تلفن همراه

■ ســامانه کاربری ارســال و داوری مقاالت کنفرانس به همراه اطالع رسانی از طریق پیامک سامانه کاربری 
شرکت در وبینار و ارسال فایل سخنرانی

■  اطالع رســانی، اخبار، رویدادهای، فراخوان مقاله، معرفی وبینارها، معرفی حامیان کنفرانس، تاریخچه 
برگــزاری کنفرانس، تاریخ های مهم کنفرانس به صــورت Time-Line و همچنین جــدول زمان بندی پخش 

سخنرانی
■  امکان جستجو در میان 500 سخنران سی و پنجمین کنفرانس وحدت

■  پخش مستقیم )زنده( وبینارها در سایت کنفرانس وحدت به صورت Livestream و اختصاصی با امکان 
)Ajax( انتخاب زبان پخش وبینار بدون بارگذاری مجدد صفحه پخش زنده

■  آرشیو سخنرانی وبینارها به صورت پخش مجزا به همراه متن سخنرانی و امکان به اشتراک گذاری مستقیم 
ویدئو در شبکه های اجتماعی
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 سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی 

تحلیل آماری سایت کنفرانس 35

رتبه سایت
باتوجه به این موضوع که دامنــه iuc.taqrib.ir از ابتدا 
مربوط به وب سایت سی و چهارمین کنفرانس بین المللی 
وحدت اســالمی بوده و taqrib.ir هیچ گونــه فعالیتی از 
قبل نداشته است؛ رتبه جهانی وب سایت سی و پنجمین 
کنفرانــس بین المللی وحدت اســالمی در زمان برگزاری 
کنفرانس وحدت در الکســا در بین وبــگاه های خارجی 
رتبه 334 هزار )ســال گذشــته رتبه 446 هزار( و در بین 
وب سایت های ایران حدود 9 هزار می باشد که در مقایسه 
با ســال  گذشته )رتبه 34 هزار در بین سایت های ایرانی( 

رشد 277 درصدی را به همراه داشته است. 

)Audience( آمار ترافیک و مخاطبان
مرور کلی: 

تعداد کل کاربران: 6,416 
تعداد کل دوره های فعال کاربر: 13,446 
تعداد کل صفحات بازدید شده: 75,536 

تعداد دوره های فعال یک کاربر: 2.10
نرخ پرش یا نرخ خروج: 41.89 درصد

میانگین طول مدت یک دورۀ بازدید: 00:05:51
میانگین صفحات مشاهده شده در هر دوره: 5.62

)Visitors( بازدیدکنندگان
مطابــق نمــودار، بازدیدکنندگانی که به وب ســایت ســی و پنجمین 
 New( کنفرانس وحدت ســر زده اند به دو دســتۀ بازدیدکنندگان جدید
 Returning( که ســهم 78 درصدی و بازدیدکنندگان تکراری )Visitor
Visitors( کــه ســهم 22 درصدی تقســیم می شــوند. بازدیدکنندگان 
تکراری، کاربرانی کسانی هستند که قباًل حداقل یک مرتبه به وب سایت 

کنفرانس وحدت مراجعه نموده اند. 
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)Geo( اطالعات جغرافیایی
در ایــن بخــش به بررســی موقعیت مکانــی و زبانی 

بازدیدکنندگان وب سایت می پردازیم. 

موقعیت مکانی
بیشترین بازدید به ترتیب در قاره های 
آســیا، اروپا، آمریکا، آفریقا و اقیانوســیه 
بوده است. وب ســایت iuc.taqrib.ir از 
حدود 136 کشــور بازدیدکننده داشــته 
اســت. بیش از 950 شهر دنیا وب سایت 
مذکور دیده شــده است. سهم شهرهای 
تهــران، اصفهــان، قم، شــیراز، بمبئی، 

تبریز، کرمان، پونا)هند(، داکا)بنگالدش( و بغداد جز بیشترین بازدیدکنندگان را داشته اند. 
همان طور که در تصویر می بینید اولین آمار نمایش داده شده از موقعیت جغرافیایی بازدیدکننده ها، سهم کشور 
ایــران حدود 46/4 درصــد، هند 7/4 درصد، ایاالت متحده آمریکا 6/8 درصــد، آلمان 2/8 درصد، چین 1/9 
درصد، عراق 1/8 درصد، انگلیس 1/7 درصد و کشــورهای فرانســه، کانادا و ترکیه با سهم حدود 1 درصد از کل 
بازدیدکنندگان را شامل می شود. سهم کشورهای دیگر از کل بازدیدها به میزان 27/7 درصد می باشد که در بین 

این کشورها اسرائیل و عربستان سعودی )1 درصد از کل بازدیدکنندگان( دیده می شود.

ویژگی زبانی بازدیدکنندگان
زبــان  بــه  مربــوط  آمــار  نمــودار، 

بازدیدکنندگان را نمایش می دهد.
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)Site Content( اطالعات محتوایی
در این بخش به بررسی ده محتوایی بیشتر 
دیده شده وب ســایت می پردازیم و عمومًا به 

این سؤاالت پاسخ خواهیم داد. 
کدام محتوای شما دیده شده است؟

آیا محتوای شما مناسب و متقاعدکننده 
است؟

کدام محتوا کاربران را به سایت شما آورده است؟
کاربران به طور میانگین چقدر در آن وقت گذرانده اند؟

)Channels( اطالعات کانال  های ورودی
آمار کانال نشــان دهنده ترافیک ورودی به وب سایت اســت و به راحتی می توان دریافت که از کدام کانال ها 
بیشترین ورودی داشته است. در آمار زیر نشان می دهد 40/7 درصد ورودی ها از طریق ارگانیک سرچ )گوگل، 
یاهو، بینگ و دیگر موتورهای جستجوگر( بوده است. 42/4 درصد به صورت مستقیم وارد وب سایت کنفرانس 
شده اند و سهم 13/8 درصدی مربوط به کاربرانی است که از وب سایت های دیگر )به واسطه تبلیغ، لینک شما 
و ...( وارد وب سایت کنفرانس شده اند. در آخر کاربرانی که از طریق شبکه های اجتماعی به وب سایت هدایت 

شده اند سهم 3 درصدی را شامل می شود.
نتیجه گیری

 )iuc.taqrib.ir( روند روبه رشد رتبه الکسای وب سایت سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی
و رشــد 277 درصدی آن نسبت به سایت کنفرانس سی و چهارم و همچنین آنالیز گوگل، نشان دهنده وجود 
زیرساخت الزم و کافی جهت رسیدن به اهداف خود با بهره گیری از محتوای منسجم تر و مناسب تر با عالیق و 

جذب بازدیدکنندگان جدید را خواهد داشت. 
همچنین اســتفاده از قدرت شبکه های اجتماعی، یکی از مهم ترین کارهایی است که برای افزایش بازدید 
سایت می تواند مورداستفاده قرار گیرد. استفاده از ظرفیت شبکه های اجتماعی و اپلیکیشن های پیام رسان، 
امروزه در افزایش ورودی ترافیک به ســایت از اهمیت زیادی برخوردار است. باتوجه به سهم اندک شبکه های 
اجتماعی در تحلیل فوق، مدیران محتوا می توانند با درنظرگرفتن قوانین هر ســکو لینک سایت یا پست های 

وب سایت را قرار داده و از این طریق بازدید ارگانیک و رایگان بیشتری جذب کنند.
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تحلیل نموداری مهمانان داخلی و خارجی دعوت شده به کنفرانس
       

 
 

 
 
 
 

9, 5%

178, 95%

نمودار درصد و تعداد سخنرانان خارجي وبينارهاي سي و پنجمين 
كنفرانس بين المللي وحدت اسالمي به تفكيك جنسيت

بانوان آقايان
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