معرفی کتب مفید در موضوع وحدت اسالمی
آنچه که طی سالیان اخیر در هفته وحدت مشاهده کرده ایم ،برگزاری مراسمات این هفته به صورت نمایشی توسط
بعضی از دستگاه های دولتی و عدم ورود فرهنگی جریانات انقالبی و دانشجویی به این مسئله است .تا بدان جا که
فقر محتوایی در موضوع موجب تردید بسیاری از افراد حزب اللهی به ضرورت و اهمیت این موضوع گشته است و
بسیاری هنوز به فهم معنای صحیح وحدت نرسیده اند .بعد از  53سال از انقالب اسالمی هنوز هم مساله وحدت
اسالمی به گفتمانی فراگیر بدل نشده است و می بینیم که با کوچکترین شبهات منفعل می شویم! این یعنی این
که برای گفتمان شدن مسئله وحدت اسالمی که از مهمترین دغدغه های مقام معظم رهبری است ،راهی طوالنی
در پیش داریم .مجموعه کتبی که در زیر معرفی شده اند و تعدادی از آنها نیز در بسته های پشتیبان موجود
هستند می توانند ما را در حرکت در این مسیر طوالنی کمک کنند.

نام کتاب

عنوان نویسنده

انتشارات

پیشوایان شیعه  ،پیشوایان وحدت
لعن های نامقدس
نهم ربیع ،جهالت ها و خسارت ها
امامان شیعه و وحدت اسالمی
اکسیر اعظم

مهدی مسائلی
مهدی مسائلی
مهدی مسائلی
مهدی آقانوری
گردآوری بیانات رهبری درباره
انسجام اسالمی
محمدحسین امیر اردوش

سپیده باوران
آرما
وثوق
دانشگاه ادیان و مذاهب
دفتر عقل

وحدت اسالمی از دیرباز تا دیروز،
با تکیه بر جنبش اتحاد اسالمی
آب را گل نکنیم
وحدت و هگرایی از نظر رهبر
معظم انقالب
شیعه و سنی غوغای ساختگی
شیخ محمود شلتوت ،طالیه دار
تقریب

مهدی شاندیزی و سید حجت
شاندیزلو
علیرضا برازش
شهید فتحی شقاقی ،ترجمه سید
هادی خسرو شاهی
دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی

مجمع تقریب مذاهب اسالمی
همیاران جوان
امیرکبیر
مجمع تقریب مذاهب اسالمی
مجمع تقریب مذاهب اسالمی

استراتژی وحدت در اندیشه
سیاسی اسالم
اتحاد اسالمی در آثار شهید
مطهری

دکتر احمد موثقی
سید حمید جاویدی موسوی

دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه
قم
صدرا

