
ه حهجی  رشییه مییز  هم ییی ت  هیهمییچهس  یی ه هرگد حرییاهاییزمه مییچنه میی  هج چرییاه ههجنگییکه ییدهجییی هجنگییکه ییدهه یی ه ه    ییدهه
ه• هیی  .ههرجییچن هتییی ر  همییکه ییچحهسییدهمییچه ییز .هجچرییاهسییده رقیی  هپ شییز  هس  یی .ه هجییز یهمییچهتییچحر کهحسییچت ه هس  یی هجچمعیید
هتیت ییاهرییزن هجنیی همقییچ متک ه قتصییچ هقبییچ ه حهمییچه  ییچر ه•هجییار .ه رجییچنهجچرییاه چحهییچرکهسییدهخی مییچ هحشییاهجییز ی

ه  یی .سه  رشییگچ ههییچیهجچییده صییلکهسییی   ه هشییبتچ ه•هشییی .ه سیی مکهمییچ ه  رشییگچ ه ضییچیه نیی  هسییده•هملک س  یی .
ه ییچحهسگیرییده هجچشییا.هج یی ه ثییزه  رشییگچ ه حهعل ییکه ییچحه نیی  ه  رشییجیرک.ه هسییدهج یی  هحسییچت ه•ه   .هجییی  هشییی همییکهطیییحهسیید

 ههچرییاج ه میی  ه مییچنهاییزمهرگد حرییا ههس  یی همییچهی    یید ح هپیی  ه  یی ه هجتییچ ه حه رییز  ه نیییرکه ن  .جچرگییچ هعل ییک
هرگد حرییاه هس  یی همییچهی    یید ههه یی ه ییدهجنگییکهجییی ه ییدهجنگییک حسییچت  ه هس  یی هجچمعییده حه  رشییجیه مییز  هم ییی ت  

ه پ شییز هجییز ی ههس  یی .همییچهتییچحر کهحسییچت ه هس  یی هجچمعییده حه  رشییجیه مییز  هم ییی ت   ههج چرییاه میی  ه مییچنهاییزم
همییچه   یچرهه•هجیار .هه رجیچنههجچریاهه چحهیچرکههسیدههخی میچ ههحشیاههجیز یهه•ه هی  .هه رجیچنههتیی ر  ههمیکهه یچحههسیدههمیچهه یز .ههجچریاههسیدهه رقی  ه

ه هشییبتچ ه•ه.شییی ه سیی مکهمییچ ه  رشییگچ ه ضییچیه نیی  هسییده•هملک س  یی .هتیت ییاهرییزن هجنیی همقییچ متک ه قتصییچ هقبییچ ه ح
ه ییچحه   نییهسیید هه  رشییجیرک.هج یی  هحسییچت ه•ه   .هجییی  هشییی همییکهطیییحهسییدهس  یی .ه  رشییگچ ههییچیهجچییده صییلکهسییی   
همییچهی    ییدهح هپیی  ه  یی ه هجتییچ ه حه رییز  ه نیییرکه ن  .جچرگییچ هعل ییکه ییچحهسگیریید ههجچشییا.هج یی ه ثییزه  رشییگچ ه حهعل ییک
هجنگییکهجییی ه ییدهجنگییک حسییچت ه هس  یی هجچمعییده حه  رشییجیه مییز  هم ییی ت   ههج چرییاه میی  ه مییچنهاییزمهرگد حرییا ههس  یی 

هچت حسییه هس  یی هجچمعییده حه  رشییجیه مییز  هم ییی ت   ههج چرییاه میی  ه مییچنهاییزمهرگد حرییا ههس  یی همییچهی    یید ههه یی ه یید
هسییدهی مییچ خهحشییاهجییز یه•ه هیی  .ه رجییچنهتییی ر  همییکه ییچحهسییدهمییچه ییز .هجچرییاهسییده رقیی  هپ شییز  هجییز ی ههس  یی .همییچهتییچحر ک
ه ضییچیهنیی   هسییده•هملک س  یی .هتیت ییاهرییزن هجنیی همقییچ متک ه قتصییچ هقبییچ ه حهمییچه  ییچر ه•هجییار .ه رجییچنهجچرییاه چحهییچرک
ه•ه   .هجییی  هشییی همییکهطیییحهسییدهس  یی .ه  رشییگچ ههییچیهجچییده صییلکهسییی   ه هشییبتچ ه•هشییی .ه سیی مکهمییچ ه  رشییگچ 
ه نیییرکه.جچرگییچ  ن  هعل ییکه ییچحهسگیریید ههجچشییا.هج یی ه ثییزه  رشییگچ ه حهعل ییکه ییچحه نیی  هسیید هه  رشییجیرک.هج یی  هحسییچت 
هعییدجچمه حه  رشییجیه مییز  هم ییی ت   ههج چرییاه میی  ه مییچنهاییزمهرگد حرییا ههس  یی همییچهی    ییدهح هپیی  ه  یی ه هجتییچ ه حه رییز  

ه ییی ت  م ههج چرییاه میی  ه مییچنهاییزمهرگد حرییا ههس  یی همییچهی    یید ههه یی ه ییدهجنگییکهجییی ه ییدهجنگییک هحسییچت ه هس  یی 
هتییی ر  همییکهچح ییهسییدهمییچه ییز .هجچرییاهسییده رقیی  هپ شییز  هجییز ی ههس  یی .همییچهتییچحر کهحسییچت ه هس  یی هجچمعییده حه  رشییجیه مییز  
هن رییزهجنیی همقییچ متک ه قتصییچ هقبییچ ه حهمییچه  ییچر ه•هجییار .ه رجییچنهجچرییاه چحهییچرکهسییدهخی مییچ هحشییاهجییز یه•ه هیی  .ه رجییچن
ه رشییگچ  ههییچیهجچییده صییلکهسییی   ه هشییبتچ ه•هشییی .ه سیی مکهمییچ ه  رشییگچ ه ضییچیه نیی  هسییده•هملک س  یی .هتیت ییا

 ههجچشییا.هج یی ه ثییزه  رشییگچ ه حهعل ییکه ییچحه نیی  هسیید هه  رشییجیرک.هج یی  هحسییچت ه•ه   .هجییی  هشییی همییکهطیییحهسییدهس  یی .
ه میی  هچن مییهاییزمهرگد حرییا ههس  یی همییچهی    ییدهح هپیی  ه  یی ه هجتییچ ه حه رییز  ه نیییرکه ن  .جچرگییچ هعل ییکه ییچحهسگیریید
 هه  یی سهمییچهی    یید ههه یی ه ییدهجنگییکهجییی ه ییدهجنگییک حسییچت ه هس  یی هجچمعییده حه  رشییجیه مییز  هم ییی ت   ههج چرییا

هجییز ی ههس  یی .همییچهتییچحر کهحسییچت ه هس  یی هجچمعییده حه  رشییجیه مییز  هم ییی ت   ههج چرییاه میی  ه مییچنهاییزمهرگد حرییا
ه•هار .جییه رجییچنهجچرییاه چحهییچرکهسییدهخی مییچ هحشییاهجییز یه•ه هیی  .ه رجییچنهتییی ر  همییکه ییچحهسییدهمییچه ییز .هجچرییاهسییده رقیی  هپ شییز  
ه•هشییی .ه مک سییهمییچ ه  رشییگچ ه ضییچیه نیی  هسییده•هملک س  یی .هتیت ییاهرییزن هجنیی همقییچ متک ه قتصییچ هقبییچ ه حهمییچه  ییچر 
هسیید هه  رشییجیرک.هج یی  هحسییچت ه•ه   .هجییی  هشییی همییکهطیییحهسییدهس  یی .ه  رشییگچ ههییچیهجچییده صییلکهسییی   ه هشییبتچ 
هح هپیی  ه   ییه هجتییچ ه حه رییز  ه نیییرکه ن  .جچرگییچ هعل ییکه ییچحهسگیریید ههجچشییا.هج یی ه ثییزه  رشییگچ ه حهعل ییکه ییچحه نیی  
ه ییدهگییکجن هحسییچت ه هس  یی هجچمعییده حه  رشییجیه مییز  هم ییی ت   ههج چرییاه میی  ه مییچنهاییزمهرگد حرییا ههس  یی همییچهی    یید
هجچمعییده حه  رشییجیه مییز  هم ییی ت   ههج چرییاه میی  ه مییچنهاییزمهرگد حرییا ههس  یی همییچهی    یید ههه یی ه ییدهجنگییکهجییی 

هجییز یه•ههیی  . ه رجییچنهتییی ر  همییکه ییچحهسییدهمییچه ییز .هجچرییاهسییده رقیی  هپ شییز  هجییز ی ههس  یی .همییچهتییچحر کهحسییچت ه هس  یی 
ه•ه یی .ملک س هتیت ییاهرییزن هجنیی همقییچ متک ه قتصییچ هقبییچ ه حهمییچه  ییچر ه•هجییار .ه رجییچنهجچرییاه چحهییچرکهسییدهخی مییچ هحشییا
هشییی همییکهطیییحهسییدهس  یی .ه  رشییگچ ههییچیهجچییده صییلکهسییی   ه هشییبتچ ه•هشییی .ه سیی مکهمییچ ه  رشییگچ ه ضییچیه نیی  هسیید

ه ییکعله ییچحهسگیریید ههجچشییا.هج یی ه ثییزه  رشییگچ ه حهعل ییکه ییچحه نیی  هسیید هه  رشییجیرک.هج یی  هحسییچت ه•ه   .هجییی  
هی ت  م یی ههج چرییاه میی  ه مییچنهاییزمهرگد حرییا ههس  یی همییچهی    ییدهح هپیی  ه  یی ه هجتییچ ه حه رییز  ه نیییرکه ن  .جچرگییچ 

ه مییچنهماییزهرگد حرییا ههس  یی همییچهی    یید ههه یی ه ییدهجنگییکهجییی ه ییدهجنگییک حسییچت ه هس  یی هجچمعییده حه  رشییجیه مییز  
هجچرییاهسییده   رقییهپ شییز  هجییز ی ههس  یی .همییچهتییچحر کهحسییچت ه هس  یی هجچمعییده حه  رشییجیه مییز  هم ییی ت   ههج چرییاه میی  
هصییچ  قتهقبییچ ه حهمییچه  ییچر ه•هجییار .ه رجییچنهجچرییاه چحهییچرکهسییدهخی مییچ هحشییاهجییز یه•ه هیی  .ه رجییچنهتییی ر  همییکه ییچحهسییدهمییچه ییز .

ه صییلکه سییی  ه هشییبتچ ه•هشییی .ه سیی مکهمییچ ه  رشییگچ ه ضییچیه نیی  هسییده•هملک س  یی .هتیت ییاهرییزن هجنیی همقییچ متک 
ه  رشییگچ هح هعل ییکه ییچحه نیی  هسیید هه  رشییجیرک.هج یی  هحسییچت ه•ه   .هجییی  هشییی همییکهطیییحهسییدهس  یی .ه  رشییگچ ههییچیهجچیید
هرگد حرییا ههس  یی همییچهی    ییدهح هپیی  ه  یی ه هجتییچ ه حه رییز  ه نیییرکه ن  .جچرگییچ هعل ییکه ییچحهسگیریید ههجچشییا.هج یی ه ثییز

ه هه یی ه ییدهجنگییکهجییی ه ییدهجنگییک هحسییچت ه هس  یی هجچمعییده حه  رشییجیه مییز  هم ییی ت   ههج چرییاه میی  ه مییچنهاییزم
همییچه کتییچحرهحسییچت ه هس  یی هجچمعییده حه  رشییجیه مییز  هم ییی ت   ههج چرییاه میی  ه مییچنهاییزمهرگد حرییا ههس  یی همییچهی    یید

هجچرییاههییچرک چحهسیدههخی مییچ هحشییاهجیز یهه•ه هیی  .ه رجییچنهتیی ر  ههمییکه ییچحهسیدههمییچه ییز .هجچریاههسییده رقیی  هپ شیز  ههجییز ی ههس  ی .ه
همییچ هشییگچ   ره ضییچیه نیی  هسییده•هملک س  یی .هتیت ییاهرییزن هجنیی همقییچ متک ه قتصییچ هقبییچ ه حهمییچه  ییچر ه•هجییار .ه رجییچن

ه
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 مقدمه
ایشان بر مسئله وحدت اسالمی را در سه چهار سال       ات مداوم کسانی که بیانات حضرت آقا را دنبال می کنند حتما تاکید  

  یداخیر بر آن تاک ساااایانت بتوان ادعا کرد که پربسااامدتریم موهومی که رربرد در ئشاااید به  راخیر حس کرده اند. 

 !توان گوت که کمتریم تو ه رم به رمیم امر شده استو شاید ب کرده اند موهوم وحدت اسالمی است

شان  سالمی     ای شروع بیدارد ا سال، حدود     ،89تا دد ماه  98یعنی دد ماه از  سه  بار بحث از وحدت را   74در عرض 

 بار مورد تاکید قرار گرفته اند.  51مطرح کرده اند، در حاای که مسائلی چون سبک زندگی در حدود 

که  هان اسااالم را در برره کنونی تهدید می   اساات عمق خطردنشااان درنده ، معظم رربردمقام تعدد رشاادارراد 

ده راد ایشان در ایم رابطه به خوبی شنیده نش دغدغهنشان از آن است که    ایشان تاکیدرا و تکرارراد پیاپی اابته   .کند

 است و متاسوانه دغدغه بسیارد از ما نیز مسااه وحدت اسالمی نبوده و نیست!

تاسوانه تحوالت اخیر  هان اسالم به ویژه بحران سوریه سبب شده تا رویکردراد فرقه گرایانه در  هان اسالم تقویت      م

شدت              شیع به  سالمی و حزب اهلل به عنوان نمادراد ت شده تا محبوبیت  مهورد ا سبب  شود. تقویت ایم رویکردرا 

 کارش یابد.

سالم ت         سنی در  هان ا شیعه و  ضاد تقابل  شود، به موازات آن محبوبیت انقال ررچه ف سالمی نیز کارش  قویت  ب ا

ست،        چون خوارد یافت. سالمی دل ب صدور انقالب ا سالمی کارش یابد، نه تنها نمی توان به  محبوبیت و نووذ انقالب ا

ستن        سنت ر سالمی که اکثریت غااب آنها ارل  شورراد ا سالمی ایرا که باید منتظر تقابل  دد مردم ک  ند با انقالب ا

بدیهی اساات که وقوع ایم امر فا عه اد اساات که اصاال انقالب را در خطر  دد قرار خوارد داد. بازریم از اینکه    بود.

تقابل شیعه و سنی در منطقه سم مهلکی است که بیدارد اسالمی را نابود و سیطره دوباره استکبار بر کشورراد اسالمی  

 را در سوریه و عراق مشارده می کنیم. را تضمیم می کند. اتواقی که نشانه راد تحقق آن

شرایط به رمیم            ست که اگر  ضح ا ست. وا ست ایجاد درگیرد مزربی در داخل ایران ا شمم به دنبال آن ا آرمانی که د

منوال پیش برود و تورقه افکنان شاایعه و ساانی با قدرت تمام و با امکانات ماای فراوان به تحریک پیروان مزارب علیه   

صورت        رم ادامه درند و ستقرار و تحکیم وحدت  سبی در  هت ا سود نیرود راد انقالب اقدامات متنا در مقابل اگر از 

شان می درد          شوارد ن سوانه  شمنان انقالب در آینده اد نزدیک بود. و متا شدن ایم آرزود د نایرد، باید منتظر برآورده 

 که ایم آرزو در حال برآورده شدن است!

در چنیم شرایط حساسی که از آن به پیچ تاریخی یاد می کنند، دردمندانه پیایرد ایم      ازاست که رربر انقالب اسالمی  

شیده و از عواقب خطرناک آن           ضوع را به میان ک ستور کار خود قرار داده و به رر بهانه اد ایم مو سی را در د سا صل ا ا

 خبر می درند.

شارده کرده ایم، برگزارد    ساایان اخیر در روته وحدت م سط          آنچه که طی  شی تو صورت نمای سمات ایم روته به  مرا

که فقر  اتا بدان  بعضی از دستااه راد دواتی و عدم ورود فررنای  ریانات انقالبی و دانشجویی به ایم مسئله است.       
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سیارد از افراد حزب اا مو ب تردید محتوایی در موضوع   سی و  میت ایم موضوع گشته است   به ضرورت و ار  لهیب   اردب

 .اندرنوز به فهم معناد صحیح وحدت نرسیده 

سالمی    51بعد از  ست و می بینیم که با      سال از انقالب ا شده ا سالمی به گوتمانی فراگیر بدل ن سااه وحدت ا رنوز رم م

  هبراد گوتمان شدن مسئله وحدت اسالمی که از مهمتریم دغدغایم یعنی ایم که کوچکتریم شبهات منوعل می شویم! 

 در پیش داریم. قاست، راری طوالنیراد حضرت آ

در ایم میان دانشااجویان انقالبی می توانند نقش مهمی در تبدیل وحدت اسااالمی به گوتمان عمومی  امعه ایوا کنند.   

نیز رمچون سایر مسائل انقالب اسالمی نیاز به فررنگ سازد و نهادینه کردن آن در بیم مردم دارد. برخورد     « وحدت»

ت اسالمی و محصور کردن آن در نخباانی خاص، سبب شده تا عموم مردم نسبت به ایم گوتمان      صرفا سیاسی با وحد   

شود. کما   شند و زمینه براد فعاایت فررنای  ریان راد تورقه گرا فرارم  ش     بیاانه با شارده می  سوانه م  ود کهاینکه متا

ضی از ریئات  ایم  ریان در  شان می در     یز و به انجام اعمال تورقه آم مزربی نووذ کردهبع شده اند که ن شغول    دنیز م

 .باید به روش باشیم و بی تواوت ننشینیم

 

 راهکارهای کلی ایجاد وحدت اسالمی
تریم استراتژد ایم بزرگواران براد ایجاد وحدت میان    شود، مهم  برداشت می  ااسالم  علیهمطبق آنچه که از سیره ارل بیت  

بوده است. طبق ایم استراتژد وحدت میان مسلمیم نه در حیطه اعتقادات، که     «عاطفه محور»استراتژی  مسلمیم،  

 در حیطه مسائل ا تماعی بروز و ظهور دارد.  

ر  ما دبدیم معنا که رم شاایعیان و رم ارل ساانت کامال به عقاید خود باورمند رسااتند و ذره اد از آن کوتاه نمی آیند، ا

مدرد رساااتند. به اعتقادات رمدیار احترام می گزارند و یار و غمخوار رم         عیم حال با یکدیار رفیق، برادر، رمدل و ر    

رساتند. در واقع ،اختالفات فکرد و اعتقادد نباید در عرصاه مناسابات ا تماعی وارد شاده و زمینه سااز درگیرد میان       

 مسلمیم شود. 

شات ارل بیت      سوار ست که عمده  سالم  علیهمازا شاتی از قبیل ازوم        اا سوار سنت،  شیعیان در قبال ارل  سن به  ، خلق ح

ست که در اعماای چون    مدارا، مهربانی و محبت سنت ا ،  «شرکت در نماز جماعت اهل سنت  »در قبال ارل 

 و ... نمود خار ی پیدا می کند.« شرکت در تشییع جنازه آنان»، «عیادت از بیماران آنها»

  می فرماید: خطاب به زید بم حشّاماستناد کرد. ایشان  ااسالم علیهی از امام صادق براد نمونه می توان به روایت

اد زید! با مردم ]یعنی عامه و ارل تسنم[ با اخالقِ خودشان معاشرت کنید، در مسا دشان نماز بازارید و مریضانشان        »

ه  ماعت یا مؤذن آنها شوید ایم کار را بکنید کرا عیادت کنید و در تشیع  نازه رایشان حاضر شوید و اگر توانستید امام     

اگر شاااما چنیم عمل کردید خوارند گوت: اینان  عوریان اند، خدا او را رحمت کند چه اصاااحابش را خوب تربیت کرده 

صحابش را بد تربیت      ست و اگر ایم امور را ترک نمودید خوارند گوت: اینان  عوریان اند، خداوند  زایش را بدرد چه ا ا

 (.754، ص9و شیخ حر عاملی، وسائل ااشیعة، ج 595، ص5شیخ صدوق، مم ال یحضره ااوقیه، ج) .«است کرده
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تجربه نیز ثابت کرده که برخورد مهربانانه و رمراه با احترام و تواضااع، رمواره ساابب نزدیکی داها به یکدیار شااده و از  

سالم  علیهمه خود ارل بیت سایر رارکاررا ثمربخش تر بوده است. بهتریم نمونه ایم امر تجرب   ارل  «محبوبیت»است. راز   اا

سالم  علیهمبیت  سم خلق و احترام و مدارا      اا سنت بودند باید در رمیم ح در میان عموم مردم  امعه خود را که اکثرا از ارل 

  ستجو کرد.

اد  محور کانونی رارکارراد ایج «مدارا»و « احترام»، «اخالق مهربانانه»بنابرایم باید به ایم نکته تو ه داشت که  

 وحدت است و باید در تمام رفتار و سکنات ما  ارد و سارد باشد.

 ، به رارکارراد دیار می پردازیم:ه شدحال با تو ه به ایم نکته اساسی که بدان اشار

 اولین قدم، آخرین راه حلشناخت  -

فیم از یکدیار است. شیعه، سنی را دشمم ارل     متاسوانه بزرگتریم مانع در راه وحدت اسالمی، عدم شناخت صحیح طر    

سالم  علیهمبیت  سنت           اا ست. نه ارل  صورات غلط ا شرک! حال اینکه رردود ایم ت شیعه را ارل غلو و  سنی،  می پندارد و 

 مقام ااوریت قائل اند.  ااسالم علیهمرستند و نه شیعیان براد ارل بیت  ااسالم علیهمدشمم ارل بیت 

سنت داراد حب ا  سالم  علیهمرل بیت ارل  سی که       اا شرط الزم ایمان می دانند. از نظر آنان ک ستند و حتی ایم حب را  ر

سالم  علیهممحبت ارل بیت  شته باشد مسلمان نیست چراکه محبت ارل بیت       اا سالم  علیهمرا ندا س   اا ت و سوارش قرآن کریم ا

شیعیان نیز ارل بیت         ست.  شهد نماز آمده ا سالم   علیهمسالم بر ایم بزرگواران در ت شان را در     اا سته و ای را بندگان خدا دان

 عرض خداوند تصور نمی کنند.

 وقتی این اندازه اشتراکات داریم چرا افتراقات!؟

اد مسااالمان، با خداد واحد، پیغمبر واحد، قرآن واحد، قبله واحد،    فرقه ر  » رربر معظم انقالب در ایم باره می فرمایند:    

عبادت واحد، ایم رمه مشترکات و مسلمات، چند موضوع اختالفی را وسیله قرار بدرند براد دشمنی! ایم خیانت نیست؟  

صیرد بکند، پیش خداد متعال      سی در ایم زمینه تق ست؟ ررک واخَز  مایم غرض ورزدِ غرض ورزان و غولتِ غافالن نی

 54/1/91« است، چه شیعه باشد چه سنی.

سبت به ایم              ستند. مادامی که مردم ن سنی آگاه نی شیعه و  شتراکات بر اختالفات  سبت به غلبه ا سوانه عموم مردم ن متا

 مسااه آگاه نشوند، انتظار کنش تقریبی از سود آنان انتظارد بیجا خوارد بود.

سد اواویت اول در پروژه ایجا  ست. مردم        به نظر می ر ستی و چاونای آن ا سالمی، تبییم دقیق چی ستقرار وحدت ا د و ا

باید آگاه شوند که وحدت شیعه و سنی به ریچ و ه به معناد کوتاه آمدن از عقاید نیست. رماناونه که پیشتر نیز اشاره         

ساا            ستی م سبب رمزی ست و  سالمی امرد ا تماعی ا ست. وحدت ا سائل اعتقادد نی مت آمیز و شد، وحدت در حیطه م

 رمکارد در  هت مقابله با دشمم مشترک در  هت اعتالد اسالم خوارد شد.

شیعه و  توانند مبناد وحدت از مشترکاتی است که می ااسالم علیهمو محبت ارل بیت  صلی اهلل علیه و آاهقرآن کریم، پیامبر اکرم 

 سنی قرار بایرند.
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 هفت گام برای تحقق گفتمان وحدت
 توان ایم مراحل را براد گسترش گوتمان تقریب و مردمی سازد آن مدنظر قرار داد: بطور ا ماای می

 شناخت وحدت و ابعاد آن برای خودمان      (1

سالم فرمود  ضرورد        «ال و انت محتاج فیها اای اامعرفهما مم حرکه ا» :امام علی علیه اا شینی  شناختی پی رر کارد را 

ت به موضوع فراموش شده وحدت شناخت کافی بیابیم تا  ریان افراطی با چند  است. گام اول ایم است که خودمان نسب 

 شبهه ذرم ما و مخاطب مان را در اختیار خود نایرد.  

 در ایم راستا خوب است که چند کتاب و  زوه را مطااعه کرده و به بحث بازاریم.  

 را:  ایم کتاب

کیه بر روز با توحدت اسالمی از دیرباز تا دی  رربر انقالب/ ت و رمارایی از منظروحد پیشوایان شیعه پیشاامان وحدت/   

 شیعه و سنی غوغاد ساختای و... براد مطااعه مناسب اند.   نبش اتحاد اسالم/ اعم راد نامقدس/

   زوات زیادد رم در سایت اخوت قابل دسترسی است. 

 تولیدات فکری و فرهنگی خاص      (2

صلحان و دعوتاران رمواره   شکیل حلقه یاران کار را عمومی می     چنانچه م شروع کرده و پس از ت از  مع راد محدود 

صا بدنه مزربی و          شروع کنیم. خصو سترش فکر تقریبی از اطرافیان و رموکران خود  ست که در گ سازند، ما نیز خوب ا

شبهات افراطیون متحجر قرار دارد و گرچه ا ماال وحدت را قبو    شتر در معرض  صیال انقالبی  امعه که بی   ل دارد وای تو

 آنرا نمی شناسد یا عمال براد آن کارد نمی کند. 

 ترویج فکر تقریبی به روشهاد مختلف میسور است:  

 تواید نشریات و ویژه نامه را 

  م در  م ااسااالبرگزارد  لسااات تحلیلی و فکرد در مسااا د و ریئات با محوریت تبییم ساایره ارل بیت علیه

 موا هه با غیرشیعیان

 گزارد نمایشااه پوسترراد گرافیکیرتواید و ب 

 تواید کلیپ و  زوه و بروشور 

 تواید اشعار و مداحی راد وحدتی 

 ...تواید بروشور معرفی مصلحان و علماد تقریبی مسلمان و 
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 اقدامات ترویجی عمومی      (3

ستواده از ابزار رنر و     سترش داد و تبلیغ را علنی تر کرد. طبعا ا در گام بعد می توان حیطه مخاطبان را به عموم  امعه گ

 بیان غیرمستقیم در ایم مرحله بیشتر به کار می آید.  

 ه در ایم رابطه در مسا د و مدارستواید و پخش مستندراد تهیه شد 

 گزارد نمایشاارهاد گرافیکی عمومیبر 

 گا راد رمایش راد بزر 

 دت  امعه و بیان قدرت ناشی از آناستواده از بیل بردراد شهرد براد تبلیغات مرتبط با وح 

 نی یا توایدات رنرد با ایم موضوعبرگزارد مسابقات کتابخوا 

 ...افشاد اقدامات شبکه راد افراطی تندرود شیعه و سنی در قااب کلیپ و نمایشااه و پاسخ به شبهات آنان و 

 ظرفیت گسترده فضای مجازی      (4

ا و ر عرصه دیارد که فضاد خاص و عمومی را پوشش می درد و اینک از ظرفیت باالیی برخوردار است فضاد سایت

 نیز شبکه راد ا تماعی است.  

اسااات که عقل و حس     توزیع تولیدات فکری و فرهنگی  کم تریم کارد که در ایم فضاااا می توان انجام داد     

شیم می توانیم موج آفریم نیز          شته با ست. طبعا اگر امکان تواید دا سالمی ردف گرفته ا سااه وحدت ا مخاطبان را در م

 باشیم.  

رمچنیم می توان کمپیم رایی را تشاااکیل داد. مثال کمپیم عکس تقریبی و اینکه از رمه ایرانی را بخواریم مثال ایم       

شعر اقبال را رود کاغ  سازند:         بیت  شر  سلوی بایرند و منت شان عکس  سند و از خود ام  فارغ از ام و اب و اعم»دد بنوی

 «باش / رمچو سلمان، زاده اسالم باش

 درباره اهل سنت        (5

سیره ارل بیتی       شناخت کافی یافته و خود را با  سانی که  ست که براد زد      « کونوا انا زینا»ک سته ا شای سته اند  ودن  آرا

انه راد افراطی وابسته، بنا به توصیه ارل بیت علیهم ااسالم در مسا د و محافل ارل سنت حاضر شده   تبلیغات سوء رس  

و با آنان دوساتی کنند. ایم مساااه خود یک راربرد اسااسای براد مقابله با افراطیون طرفیم و دشامنانی اسات که می        

 ن را نیز بسان عراق و پاکستان نمایند!خوارند از میان دورد ما، تخم نورت را کاشته و در زمان مقتضی، ایرا

رمچنیم: ساار زدن به خانواده شااهداد ارل ساانت، تقدیر از نخباان آنان در محافل شاایعی، دعوت از روحانیون معتدل  

شکیل اردوراد  هادد خدمت به مناطق            شیعه، ت شان در مجامع  سخنرانی درباره  ایااه ارل بیت نیز ای شان براد  ای

 یعه، ارائه خدمات ا تماعی به محرومان آنان و..محروم مشترک سنی و ش

 مطالبه از مسووالن و نخبگان      (6
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باید سااعی کرد رمزمان، ظرفیت راد دواتی و علمی را نیز فعااسااازد کرد. مطاابه دائمی از مسااووالن و نیز نخباان   

کبر بدل ه دوگانه مستضعف مست   حوزود و دانشااری براد تبییم نارش انقالبی حضرت امام که دوگانه شیعه سنی را ب    

 کرد و شاه شیعه را داراد اسالم آمریکایی و مجارد سنی فلسطینی را داراد اسالم ناب می دید.

رمچنیم طرد افراطیون و نوی اتهامات افراطی به شیعیان، تو ه بیشتر به مسااه وحدت و... از مسائل موثر در ترویج ایم      

 گوتمان انقالبی و اسالمی است.  

 ها سازی سایر ظرفیت فعال      (7

یکی از راربردراد رمیشااای ما باید ایم باشااد که عالوه بر اقداماتی که خودمان مسااتقیما می توانیم انجام دریم، با   

 را نیز بهره ببریم. سازد سایر ظرفیت گسترش گوتمان وحدت، از فعال

ستی داریم که در روزنامه اد قلم می زند از او بخواری  م در ایم رابطه تواید محتوا کرده یا  لود درج مطااب  مثال اگر دو

خالف وحدت را بایرد. به کسای که صااحب رنر اسات باوییم اثرد تواید کند. فعاالن اینترنتی را  مع کنیم و ارمیت     

 را اقدام دیار. را تبییم کنیم و ده مسااه را براد آن

را نور را در ایم زمینه فعال کنیم. ایم رمان چیزد   انرژد ده از ایم طریق گرچه یک یا چند نور بوده ایم وای می توانیم

 عنوان گوتمان سازد مورد تاکید قرار می درند.ه است که رربر انقالب ب

 

 شود: زیر توصیه میعمومی با تو ه به ایم نکات، رارکارراد 

 خصوصا براد بدنه مزربی دانشجویان ااسالم علیهمتبییم رویکرد وحدتی ارل بیت  .5

   ارل سنت در  هت تصحیح نارش راد ذرنی غلط بعضی از شیعیان نمایاندن حب ارل بیت در .9

 بیان مصائب تورقه میان مسلمیم و ضرباتی که مسلمانان در طول تاریخ از نبود وحدت خورده اند  .5

 علیهم ااسالمدر نااه ارل بیت « شیعه واقعی»تبییم  .7

 در  هت تبییم روش درست موا هه با ارل سنتبیان خاطرات تعامل فعاالن فررنای با ارل سنت  .1

 تبییم حمایت ارل سنت  هان از انقالب اسالمی .6

و انحطاط  تبییم صاادماتی که انقالب اسااالمی از نبود وحدت خوارد خورد، مانند  لوگیرد از صاادور انقالب  .4

 مسلمیم و...

 تبییم دستاوردراد ایجابی وحدت در ایجاد عزت و قدرت براد مسلمانان .9

 

 رهای عملیاتیراهکا
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ضوع رویکرد وحدتی ارل بیت     .5 شور با مو سالم  علیهمتهیه  زوه، برو ستمداران         اا سیا سخنان  ضرت آقا،  ، بیانات ح

سلمیم و ...   سته  بخش به توانید می)غربی درباره ارمیت تورقه م شتیبان  راد ب   کااک یتسا  در سند  رمیم پ

 .(نمایید مرا عه

مستند و کلیپ در موضوعات: حب ارل بیت میان ارل سنت، شهداد ارل سنت، تجربه  هاد سازندگی         انتشار  .9

شیم، خطرات افراطی گرد، بیانات رربرد در موضوع وحدت اسالمی و ...        براد تهیه کلیپ) در مناطق سنی ن

 .(نمایید مرا عه کااک سایت در سند رمیم پشتیبان راد بسته بخش به توانید و مستند را می

پوساتر با موضاوعات سایره ارل بیت، شاهداد ارل سانت در  نگ تحمیلی، افراطیون، نظرات      ع یا توزیتهیه  .5

  یبراد تهیه پوستر راد آماده و با کیویت م ) سیاسیون غربی درباره تورقه میان مسلمیم، بیانات امام و آقا و...   

 .(نمایید را عهم کااک سایت در سند رمیم پشتیبان راد بسته بخش به توانید

 برگزارد نمایشااه عکس و کاریکاتور با موضوع افراطی گرد و سیره ارل بیت در محیط دانشااه .7

 بر اساس توصیه راد ارل بیت علیهم ااسالم حضور در مسا د ارل سنت و برگزارد نماز مشترک .1

 برگزارد  شم مشترک شیعه و سنی به مناسبت میالد پیامبر اعظم و خواندن دعاد وحدت .6

 تواید مداحی، تواشیح و ابتهال با موضوعات مرتبط با وحدت اسالمی   .4

 برگزارد ا تماع وحدت در شهرراد متشکل از شهروندان شیعه و سنی .9

 دیدار با خانواده شهداد ارل سنت .8

شکل گیرد کمیته وحدت در تشکل راد دانشجویی مانند بسیج دانشجویی خصوصا در مناطق مشترک میان      .54

 شیعه و سنی

صه            .55 شبهات عر سخ به  شبکه راد ا تماعی چون پالس، فیس بوک، واتس آپ و ... در پا ستواده از ظرفیت  ا

 ااسالم علیهموحدت و تبییم سیره ارل بیت 

 تشکیل اردوراد  هادد متشکل از شیعه و سنی  .59

 حضور اردوراد  هادد شیعه در مناطق محروم سنی نشیم  .55

توانید  می) دعوت از اساتید براد حضور در دانشااه در  هت تبییم چیستی و چرایی وحدت و پاسخ به شبهات   .57

 (رمیم بسته کمک بایرید. معرفی اساتید از بخش

 دیدار با علماد ارل سنت  .51

 تقدیر از خانواده شهداد ارل سنت و  انبازان سنی در ریئت دانشااه  .56

 فکرد و رفتارد ورابیت و  ریانات افراطی شیعهبرگزارد رمایش بررسی اشتراکات   .54

سط             .59 شیعیان و محکومیت تکویرد را تو شجویان  سط دان شیعی تو برگزارد کمپیم محکومیت افراط گرایی 

 دانشجویان ارل سنت

ستان  از یکی با می توانید حتی)وحدت  عکس کمپیم  .58   راه یمکمپ یک و گرفته عکس خود یک سنت  ارل دو

 (درید نشان  هانیان به وحدت نماد عنوان به را ایران و کنید اندازد
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 لیست اساتید و کارشناسان

 

 

 

 

 سوابق تخصص نام

حجت االسالم مهدد 

 مسائلی

 -تبییم سیره وحدتی ارل بیت علیهم ااسالم 

 نقد  ریانات افراطی تشیع

« ت راخسار نهم ربیع  هاات را و»، «پیشوایان شیعه پیشاامان وحدت»نویسنده کتابهاد 

 «اعم راد نامقدس»و

 نویسنده کتاب فرق و مزارب کالمی ارل سنت –رییس دانشکده مزارب اسالمی   ریان شناسی ارل سنت و سلویه معاصر دکتر مهدد فرمانیان

حجه االسالم دکتر بی آزار 

 شیرازد

 - ریان شناسی فرق تسنم 

 بیت عوحدت اسالمی از منظر ارل 

 رئیس سابق دانشااه مزارب اسالمی

 نویسنده درها کتاب و مقااه تقریبی

حجت االسالم میثم 

 صورد

 - ریان شناسی ارل سنت 

 سیره ارل بیت

 کارشناس ارشد مزارب اسالمی

 )داراد تجربه میدانی کار با ارل سنت(

حجت االسالم یاسر 

 اسحاقی فر

 -ارل سنت  ریان شناسی 

 روش موا هه با ارل سنت

 کارشناس ارشد مزارب اسالمی

 استاد فرق و مزارب اسالمی )داراد تجربه میدانی کار با ارل سنت(

حجه االسالم دکتر احمد 

 مبلغی
 رییس دانشااه مزارب اسالمی و استاد حوزه علمیه قم سیره ارل بیت و فقه وحدت و تعایش مزربی

دکتر محمد حسیم 

 امیراردوش

 متخصص در مباحث تاریخی مرتبط با وحدت اسالمی

 

 معاون پژورشی سازمان فررنگ و ارتباطات  اسالمی

 نویسنده کتاب مسااه وحدت اسالمی از دیرباز تا دیروز

 امام صادق و باقرااعلوم قم استاد تاریخ اسالم دانشااه سیره ارل بیت در موا هه با ارل سنت دکتر محسم ااویرد

 مسااه وحدت اسالمی  از منظر رربرد حجت االسالم براتی
مسوول کارگروه بیم ااملل بنیاد خاتم  –فعال فررنای در زمینه وحدت و  هان اسالم 

 االوصیا

 علیرضا کمیلی
 وحدت اسالمی

 تحلیل ماریت داعش
 اتحادیه امت واحدهعضو شوراد مرکزد  -طلبه 

 وحدت اسالمی از منظر ارل بیت علیهم ااسالم مهدد شاندیزد
اکم )س« آب را گل نکنیم»فعال فررنای در حوزه وحدت اسالمی و نویسنده کتاب  -طلبه 

 مشهد(

 مجتبی احمدد
 - ریان شناسی سلویه 

 زمینه راد ا تماعی تاریخی شکل گیرد افراطیون
 عضو شوراد مرکزد اتحادیه امت واحده –دانشجود دکتراد  امعه شناسی سیاسی 

حجه االسالم دکتر مهدد 

 ابیانه رمازاده
 معاون پژورشی مدرسه اسالمی رنر، نویسنده و پژورشار سیره ارل بیت و تاریخ صدر اسالم

حجه االسالم دکتر 
 محمدحسیم نواب

تر مه کتاب سیره امام صادق  –سیره ارل بیت علیهم ااسالم 
 علیه ااسالم

 رئیس مدرسه اسالمی رنر و پژورشار حوزه رنر اسالمی

 استاد حوزه علمیه اصوهان وحدت اسالمی از منظر رربرد حجه االسالم ملکی
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 ی کتب مفید در موضوع وحدت اسالمیمعرف
 نویسنده: مهدد مسائلی. انتشارات سپیده باوران« پیشوایان شیعه، پیشاامان وحدت»

 نویسنده: مهدد مسائلی. انتشارات آرما« اعم راد نامقدس»

 نویسنده: مهدد مسائلی. انتشارات وثوق« نهم ربیع،  هاات را و خسارت را»

 دانشااه ادیان و مزاربنویسنده: مهدد آقانورد. انتشارات « امامان شیعه و وحدت اسالمی»

 گردآورد بیانات مقام معظم رربرد درباره انسجام اسالمی. انتشارات دفتر عقل« اکسیر اعظم»

نویسنده: محمد حسیم امیراردوش. انتشارات مجمع « وحدت اسالمی از دیرباز تا دیروز، با تکیه بر  نبش اتحاد اسالم»

 تقریب مزارب اسالمی

 رمیاران  وانمهدد شاندیزد و سید حجت سبحانلو. انتشارات  نویسنده:« آب را گل نکنیم»

 نویسنده: علیرضا برازش. انتشارات امیرکبیر« وحدت و رمارایی از منظر رربر معظم انقالب»

نویسنده: شهید فتحی شقاقی. تر مه سید رادد خسروشاری. انتشارات مجمع تقریب « شیعه و سنی غوغاد ساختای»

 مزارب اسالمی

نویسنده: دکتر عبدااکریم بی آزار شیرازد. انتشارات مجمع تقریب مزارب « ود شلتوت، طالیه دار تقریبشیخ محم»

 اسالمی

سالم      » سى ا سیا شه  ستراتژى وحدت در اندی شارات   « ا سنده: دکتر احمد موثقی. انت سالمى حوزه ع نوی لمیه  دفتر تبلیغات ا

  قم

 مید  اوید موسود. انتشارات صدرانویسنده: سید ح« شهید مطهرداسالمی در آثار اتحاد »
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 ساختمان شهید باقری - سازمان بسیج دانشجویی

 (۱۲۸)۱۱۵۱۸۸۸۸ :تلفن/فکس

setقرارگاه  ایمیل ad@q-b.i r 

b.iسایت قرارگاه r-q 

Info@ kalk.iکالک ایمیل r 

i.کالک  سایت rKalk 

 

 

 «اخوت» ااکترونیکی مجله و «واحده امت المللی بین اتحادیه» دوستان رمکارد با بسته ایم

 :فرمایید مرا عه زیر راد وبسایت به توانید می بیشتر آشنایی براد. است شده تواید

http://unified-ummah.com/                         www.okhowah.com 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سان  میلیارد یک ستند  دنیا در ان  ازنم و پیامبر و خدا ی درباره که ه

ــیاری  و قرآن و کعبه  و حج و  عقیده  یک  هم با  دینی، احکام  از بس

یایند   اینها . دارند  هم اختالف مورد یاچند   یک  دارند،   چند  همان  ب

ــی آن تا  بجنگند،  هم با  بگیرند،  را اختالف ــ  با  که  کس  و خدا  اص

یامبر  ــ ، مخالف  چیز همه  و دین و( ص) پ  انجام  را خودش کار  اس

س ؟  عاقالنه این آیا. بدهد سلمین  اگر … ا س   م س   در د  هم د

شند،  صمیمی  هم با و بگذارند شان  ولو با  یکدیگر با مخالف عقاید

 .دش خواهد سربلند اسالم دنیای نشوند، دشمن دس  آل  اما باشد،

ـ                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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