ما همه برادر هســتیم و همه با هم
باید باشــیم .رمز پیروزی ما همین
وحدت کلمه و هم پیوســتگی ما
به هم بود .رمز پیروزی ما توجه به
خدای تبارک و تعالی و پاســداری
اسالم بود .این رمز را حفظ کنید ،این وحدت را حفظ
کنید ،این همبستگی را حفظ کنید.

دهه فجر سرآغاز طلوع اسالم ،خاستگاه ارزشهای اسالمی،
مقطع رهایی ملت ایران و بخشی از تاریخ ماست که گذشته
را از آینده جدا میکند”...

حضرت امام خمینی(ره) بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی

مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
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یادداشت اول

انقالب اسالمی و نقش آن
در وحدت و بیداری اسالمی

حجتاالسالموالمسلمین دکتر محمد حسین
مختاری؛ رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی

بیشــک انقالب اســامی ایران را باید
بهعنوان پدیدهای شگرف در جهان معاصر به
شمار آورد ،واقعهای بزرگ که از ویژگیهای
ممتاز و متمایز با دیگــر انقالبهای بزرگ
جهان هــم چون انقالب فرانســه و انقالب
روســیه برخوردار اســت؛ لذا شــاهدیم در
انقالب فرانســه نهــاد قدرت از کلیســا به
دولت منتقل شــد و میوۀ رنسانس در بُعد
سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی به بار نشست و
اینچنین ریشه مدرنیسم غربی شکل گرفت؛
از سوی دیگر انقالب سوسیالیستی روسیه با
محوریت مدرنیسم چپ که داعیهدار مبارزه
با امپریالیسم غربی بود و تأثیرات آن حتی
اروپاى شرقى ،آسیا ،خاورمیانه و حتی آفریقا
را در نوردید با پیروزی انقالب اسالمی ایران
به عنوان مهمترین انقالب مردمی جهان ،به
محاق رفت و در نهایت از هم فروپاشید.
بدیهی اســت تأمــل در ماهیت انقالب
اسالمی بیشازپیش ما را به کالم نورانی امام
خمینی (ره) در «اصل تغییرناپذیر نه شرقی،
نه غربی» رهنمون میسازد؛ بیجهت نیست
که میشــل فوکو فيلسوف مشهور فرانسوي
و نظریهپرداز پسامدرنيســم که در بحبوحۀ
پیروزی انقالب اســامي ايران با ســفر به
تهران ،از نزديك شــاهد وقوع انقالب بوده
اســت در جایی از جملــه «کارل مارکس»
کــه گفته بود «مذهــب روح جهان بیروح
است» استفاده میکند و در روزنامه مشهور
ایتالیایی «کوریر دال سرا» مینویسد« :ایران
روح یک جهان بی روح است ،انقالب ایران
صدســال آینده جهان و غرب را نشان داده
است»...
نقش آفرینی بیبدیل انقالب اسالمی
در ارتقای وحدت امت اسالمی
نباید فراموش کرد ضدیت انقالب اسالمی
با آمریکا و مخالفت با پدیدۀ جهانی شــدن،
موجبات بازگشت به تمدن اسالمی را تقویت
کرد؛ لذا تمدن گرایی بومی و منطقهای در
مقابل تمدن گرایی غربی تشــدید شــد و
زمزمههای بازگشت جوامع اسالمی به دوران
طالیــی تمدن اســامی در امت اســامی
طنینانداز شد.
با این تفاســیر بهتر میتــوان به عمق
نقشآفرینــی بیبدیــل انقالب اســامی
در ارتقــای وحدت امت اســامی پی برد،
دستاوردی مهم و ارزشمند که از مهندسی
فرهنگی انقالب اسالمی ایران نشأت گرفت
و زمینهســاز ارتباطات میــان فرهنگی و
تقویــت روزافزون وحدت و انســجام امت
اسالمی گردید...

در این شماره میخوانید

وحدت؛
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در گفتوگوی اختصاصی «انسجام» با نمایندگان مردم در خانه ملت تاکید شد:

لزوم حمایت از نهادهای تقریبی همچون
دانشگاه مذاهب اسالمی

تالش در جهت ایجاد «وحدت اســامی» از طریق تعامل با فرقههای
اســامی و اجتناب از جدال مذهبی ،مؤلفه هــای اصلی گفتمان انقالب
اســامی را تشــکیل می داد .در این مقاله تالش می شــود تا وحدت
اســامی از دیدگاه رهبران انقالب اسالمی مورد بررسی قرار گیرد .این
نوشته نشان می دهد که یکی از دال های مرکزی گفتمان انقالب تقریب
بین مذاهب است.
انقالب اسالمی ایران با پیروزی بر رژیم ستمشاهی پهلوی ،به رهبری
امام خمینی (ره) یکی از پایههای مهم سیاســت داخلی و خارجی خود
را بر وحدت اســامی قــرار داد؛ بهطوری که دفاع از مســلمانان جهان
به صورت یکی از اصول سیاســت خارجی جمهوری اســامی ایران در

آیت اهلل اراکی در کنفرانس
دانشجویی «حمایت از انتفاضه
فلسطین» :پیروزی انقالب
اسالمی از درخشنده ترین
پیروزیهای اسالم ابراهیمی
است

2

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی در
گفتوگو با انسجام :دانشگاه مذاهب اسالمی باید همانند
دانشگاههای دولتی تقویت شود

2

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی در
گفتوگو با انسجام :جهان اسالم به برکت انقالب اسالمی
طعم وحدت را چشیده است

3
5

امام جمعه اهل سنت سنندج در گفتوگو با نشریه انسجام:
انقالب اسالمی ایران متعلق به یک مذهب و یا قوم خاصی نیست
دبیر شورای نمایندگان ولی فقیه در مناطق قومی در
سومین نشست شورای مدیران در سال جاری تاکید کرد:
به برکت انقالب اسالمی هیچ تبعیضی بین طالب شیعه و
سنی وجود ندارد

6

نگاهی به سفرهیئت تقریبی
دانشگاه مذاهب اسالمی
به اندونزی و دیدارها و
مالقاتهای مهم در جریان
این سفر

قانون اساسی کشورمان آمده است .طلوع فجر انقالب اسالمی به رهبری
حضرت امام خمینی رحمهاهلل ،پرچمدار نهضت اسالمی و بزرگ منادی
وحدت و تقریب مذاهب اســامی ،باعث شــد تا نور امیدی سرشــار از
تفاهم و یکپارچگی و برادری و انســانیت در قلب مشــتاقانش جلوهگر
شــود .حضرت امام خمینی (ره) از بدو پیروزی انقالب ،امت اســامی
ایران را بارها به هوشــیاری در برابر توطئههای مرموزانه دشــمن ،برای
ضربهزدن به پیکر نوپای انقالب اســامی دعوت میکرد؛ از جمله «اآلن
اجتماعاتی هســت که به اسم شیعه و ســنی بنابر ایجاد اختالف دارند؛
همان طور که وابســتگان به قدرت بزرگ امریکا در طائف این مســئله
ادامه در صفحه 8

رئیس مجمع نمایندگان استان کردستان در گفتوگوی اختصاصی با انسجام:

خدمات نظام اسالمی ایران در مناطق اهل سنت نشین قابل تقدیر است
حمایت مجمع نمایندگان استان کردستان از فعالیتهای
دانشگاه مذاهب اسالمی
رئیس مجمع نمایندگان اســتان
کردســتان در مجلــس شــورای
اســامی گفت :طی چهار دهه از انقالب اسالمی ایران شاهد تحوالت و
دستاوردهای گستردهای در کشور بودهایم که مناطق اهل سنت نشین
نیز از این مهم بیبهر ه نبودهاند.
علی محمد مرادی در گفتوگو با نشــریه انســجام دانشگاه مذاهب
اســامی تصریح کرد :انقالب اســامی ایران حرکتی مردمی و امر به
معروفی در راســتای اســتقرار ارزشهای اســامی در کشــور بود که
ملت ایران با تأســی از سیره رســولاهلل(ص) و با تبعیت از منویات امام
خمینی(ره) توانستند تمامی معادالت جهانی را به نفع خود تغییر دهند.
وی افزود :از همان آغازین روزهای مبارزات مردم مسلمان ایران شاهد
مشــارکت و همدلی اقوام و مذاهب مختلف برای به ثمر نشســتن این
انقالب دینی و ارزشی بودیم.
رئیس مجمع نمایندگان استان کردستان خاطرنشان کرد :مردم ایران
طی چهار دهه اخیر در کنار همدیگر و با مشــارکتی حداکثری در برابر

انواع هجمهها و توطئهها ایستادگی کردهاند و به جهانیان ثابت کردهاند
که نظام اسالمی ایران نظامی مردمی و بر پایه ارزشهای اسالمی است.
مرادی افزود :مردم اهل ســنت کردستان نیز همواره حامی و همراه
آرمانهای انقالب اســامی بودهاند و در این مسیر نیز بیش از 5هزار و
 400شهید و چندین هزار جانباز و آزاده تقدیم انقالب اسالمی کردهاند
که از لحاظ نسبت جمعیتی به آمار شهدا جزو برترین استانهای کشور
محسوب میشوند.
وی اظهار داشت :تبعیت از رهبری جزء باورهای دینی مردم اهل سنت
کردستان است و این امر موجب شده است که کردستانیهای مرزدار و
والیتمدار در صحنههای حساس انقالب اسالمی با هوشیاری و بصیرت
در برابر توطئههای دشمنان ایستادگی کنند و حماسههای جاودانی را در
سرزمین مجاهدتهای خاموش خلق نمایند.
رئیس مجمع نمایندگان استان کردستان در مجلس شورای اسالمی
تصریح کرد :متأسفانه با وجود ظرفیتها و توانمندیهای باالی طبیعی،
انسانی و فرهنگی در کردستان به دلیل هشت سال
ادامه در صفحه 4
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از ابتدای انقالب نیاز به چنین دانشگاهی وجود داشته

است .مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
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عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با انسجام:

دانشگاه مذاهب اسالمی باید همانند دانشگاههای دولتی تقویت شود

عضو کمیســیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی گفت:
دانشگاه مذاهب اسالمی باید همانند دانشگاههای دولتی کشور
تقویت شود اما متأسفانه در حال حاضر حمایتهای انجام شده
از این دانشگاه بسیار کمتر از دانشگاههای دولتی است.
حجتاالسالم والمسلمین مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم در
خانه ملت طی گفتوگویی با دو هفته نامه انسجام دانشگاه مذاهب
اسالمی در مورد تأثیر انقالب اسالمی بر بیداری امتهای مسلمان
اظهــار کرد :ضرورت ایجاد وحدت و تقویت اتحاد یکی از پیامهای
انقالب اســامی است و امام خمینی(ره) بهعنوان بنیانگذار کبیر
انقالب اسالمی هفته وحدت را در تقویم جامعه اسالمی نامگذاری
کردند تا همگان نسبت به اهمیت این موضوع آگاه شوند.
وی با بیان اینکه دشــمنان اسالم و عوامل بیگانه در منطقه
از وحدت جوامع اسالمی هراســان بوده و هستند ،اضافه کرد:

به لطف خداوند متعال دشــمن نتوانسته ندای وحدت انقالب
اســامی را خاموش و ساکت کند و امروزه شاهد تأثیر این پیام
در میان کشورهای اسالمی هستیم.
عضو کمیســیون امنیت ملی مجلس شــورای اســامی از
بیداری اســامی و سقوط رژیمهای وابسته به استکبار بهعنوان
دســتاوردهای انقالب اسالمی نام برد و عنوان کرد :شکلگیری
ائتالفهــای جدید که در حقیقت میدان عمل نظام ســلطه را
محدود میکنند از دیگر دستاوردهای انقالب است.
*بدون فریاد وحدتطلبی انقالب ،اثری از آموزههای
شیعی و سنی باقی نمیماند
وی با تأکید بر اینکه دشمن در عرصههای مختلف به دنبال
تخریب آموزههای دینی مســلمانان است ،یادآور شد :اگر فریاد
تقریب مذاهب و وحدت طلبی انقالب اسالمی نبود اکنون اثری
از آموزههای حقیقی شیعی و سنی باقی نمیماند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی با اشاره
به دیدگاه امــام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری نســبت به
موضوع تقریب مذاهب اسالمی ادامه داد :به برکت دیدگاههای
این شــخصیتها و تالش تقریبی بینالمذاهبی آنهاســت که
امروز شاهد نابودی داعش و این گروهکهای ناکارآمد تکفیری
هســتیم ،درحالی که اگر این دیدگاهها و نظریهها نبود اوضاع
غیرقابل توصیف بود.
رئیس فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسالمی از تأسیس

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با انسجام:

جهان اسالم به برکت انقالب اسالمی طعم
وحدت را چشیده است

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی،
گفت :جهان اســام به برکت انقالب اسالمی طعم وحدت
و همدلی را چشــیده اســت و اگر این وحدت را توسعه و
گسترش دهد میتواند دسیسهها و توطئههای کشورهای
استکباری را خنثی کند.
حجتاالسالم والمسلمین نصراهلل پژمانفر نماینده مردم
مشهد در مجلس شورای اسالمی طی گفتوگویی با نشریه
انســجام دانشگاه مذاهب اسالمی با اشاره به اینکه انقالب
اســامی دســتاوردهای فراوانی را در عرصههای مختلف
داشته اســت ،اظهار کرد :معرفی بخشی از ظرفیت اسالم
به جامعه بشریت یکی از مهمترین این دستاوردهاست که
باید قدردان آن باشیم.
وی با تأکید بر اینکه دین مبین اسالم بهعنوان یک دین
کامل به نیازهای مختلف جوامع بشری توجه دارد ،اضافه
کرد :با توجه به ظرفیت باالی معارف اســامی همچنان
نتوانســتهایم ظرفیتهای مکتب اسالم را بهصورت کامل
به جامعه بشــری معرفی کنیم و در نتیجه آن چیزی که
دیگران از مسلمانها برداشــت میکنند افرادی با عقاید
خاص است.
نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی
خاطرنشان کرد :انقالب اسالمی در مرحله نخست توانسته
است ریشــههای انحراف میان مسلمان را از بین ببرد اما
اکنون باید با برداشتن گامهای بلند افقهای بلندتری را در
دستور کار خود قرار دهد.
توسعه وحدت توطئههای استکبار را خنثی میکند
وی یادآور شــد :جهان اسالم به برکت انقالب اسالمی
طعم وحدت و همدلی را چشــیده است و اگر این وحدت
را توسعه و گسترش دهد میتواند دسیسهها و توطئههای

کشورهای استکباری را خنثی کند.
حجتاالسالموالمسلمین پژمان فر با اشاره به پیروزی
جبهــه مقاومت در منطقه گفــت :رخدادهای غزه ،یمن،
سوریه و عراق نشان داد که مسلمانان اگر در کنار یکدیگر
قرار گیرند میتوانند بر دشمنان خود غلبه کنند.
وی بابیان اینکه برخی از پیامهای انقالب اســامی به
برکت جبهه مقاومت به نقاط مختلف دنیا منعکس شــده
است ،عنوان کرد :امروزه به برکت انقالب اسالمی توانستیم
یک موج اســامخواهی را در جهان رقم بزنیم که هر روزه
به قدرت این موج افزوده میشــود اما در این مســیر باید
مراقب نقشهها و توطئههای دشمنان نیز باشیم.
*توطئه تفرقهاندازی نشاندهنده ترس استکبار
از وحدت مسلمانان است
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی با تأکید
بر اینکه جریانهای استکباری به صورت مستمر به دنبال
اسالمســتیزی هستند ،تصریح کرد :توطئهها و نقشههای
اســتکباری برای ایجاد تفرقه میان مسلمانان نشاندهنده
ترس آنها از وحدت و تقریب مذاهب اسالمی است.

مجموعههای مختلف علمی و اجرایی در راستای تقریب مذاهب
اسالمی یاد کرد و گفت :نظام اسالمی با توجه به اهمیت موضوع
تقریب مذاهب گامهایی را در این راستا دنبال کرده تا بتواند در
حوزه وحدت اسالمی ،پیشگام دیگر کشورها باشد.
*مجموعههــای تقریبی همچون دانشــگا ه مذاهب
اسالمی باید از نظر مادی و معنوی حمایت شوند تا توان
ادامه فعالیت داشته باشند
وی به عملکرد و دســتاوردهای دانشگاه مذاهب اسالمی به
عنوان یک مجموعه علمی توانمند اشاره کرد و ادامه داد :در ابتدا
بودجه دانشــگاه مذاهب اسالمی که با نظر مقام معظم رهبری
تأسیس شد را قطع کردند اما امسال بودجه برگشت داده شده
است چراکه این نوع مجموعهها و دانشگاهها باید از نظر مادی و
معنوی حمایت شوند تا توان ادامه فعالیت داشته باشند.
حجتاالســام والمســلمین ذوالنوری اضافه کرد :دانشگاه
مذاهب اســامی باید همانند دانشگاههای دولتی کشور تقویت
شود اما متأسفانه در حال حاضر حمایتهای انجام شده از این
دانشگاه بسیار کمتر از دانشگاههای دولتی است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی با تأکید بر اینکه
انقالب اســامی حرکت خود را با شــتاب مطلوبی دنبال کرده
اســت ،گفت :در راستای رســیدن به اهداف مورد نظر ابزارها و
زیرساختهایی مورد نیاز است که امیدواریم بتوانیم این ابزارها
و زیرساختها را نیز به شیوه مطلوب فراهم سازیم.
جهان اسالم
شیخ االزهر پیشنهاد داد:

سال  2018به عنوان سال "قدس شریف"
نامگذاری شود

شــیخ االزهــر در کنفرانس بین
المللی "یاری قدس" پیشنهاد کرد
که ســال  2018میالدی به عنوان
سال "قدس شریف" نامگذاری شود.
به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)،
دکتــر احمد الطیب ،شــیخ االزهر،
در مراســم افتتاحیــه «کنفرانــس
بین المللی یاری قدس» که در قاهره
مصرآغاز به کار کرد ،پیشــنهاد داد :به منظور آشنایی همه جهانیان
با قدس شریف و حمایت مادی و معنوی از مردم سرزمین فلسطین،
سال  2018به نام قدس شریف نامیده شود.
وی همچنین تأکید کرد :در این سال باید فعالیتهای رسانهای و
فرهنگی از سوی مؤسسات رسمی بین المللی از جمله اتحادیه عرب،
سازمان همکاری اسالمی و سازمانهای جامعه مدنی به گونهای باشد
که اهمیت قدس شریف به همه جهانیان شناسانده شود.
شــیخ االزهر تأکید کرد :تصمیم دونالد ترامــپ ،رئیس جمهور
آمریکا درباره اعالم پایتختی قدس برای رژیم صهیونیســتی ،باید از
طریق اندیشه اسالمی و عربی جدید پاسخ داده شود و الزم است که
قدس و مقدسات اسالمی و مسیحی محترم شمرده شوند.
دکتر الطیب با بیان اینکه امت اســامی و عرب امتی هستند که
به دیــن و هویت خود و وحدت ملت ها اهمیــت فراوان می دهند،
خاطرنشــان کرد :عقب نشینی امت اسالمی در برابر تقسیم منطقه
موجب از هم پاشیدگی این امت و تسلط رژیم صهیونیستی بر تمام
منطقه خاورمیانه خواهد شد.
شــیخ االزهر در پایان تأکید کرد :ما بار دیگر ناقوس خطر رژیم
صهیونیستی برای منطقه که از سوی قدرت های بین المللی حمایت
می شود ،را به صدا در می آوریم و خواستار مقابله امت اسالمی با این
خطر بزرگ هستیم.

چهارشنبه  18بهمن 96

از ابتدای انقالب نیاز به چنین دانشگاهی وجود داشته

است .مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
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امام جمعه اهل سنت سنندج در گفتوگو با نشریه انسجام:

انقالب اسالمی ایران متعلق به یک مذهب و یا قوم خاصی نیست
ماموســتا عبدالرحمن خدایی در گفتوگو با نشــریه انسجام
دانشگاه مذاهب اسالمی اظهار کرد :مردم مسلمان ایران با تأسی از
سیره رسولاهلل(ص) و تبعیت از منویات عالمانه امام خمینی(ره)،
انقالبی را به پیروزی رســاندند که اکنون با گذشت بیش از چهار
دهه از آن شاهد تداوم برکات و دستاوردهایش هستیم.
وی افزود :همه اقوام و مذاهب اسالمی در به پیروزی رساندن
انقالب نقش مهمی را بر عهده داشتهاند و تداوم عزت و سربلندی
این نظام اسالمی نیز در گرو هوشیاری ،بصیرت ،دشمن شناسی
و اتحاد ایرانیان خواهد بود.
امام جمعه ســنندج اظهار داشت :انقالب اسالمی ایران یک
انقالب مردمی و بر مبنای ارزشهای اســامی اســت و تداوم
این حرکت نیز با عمل به آموزههای اسالمی میسر خواهد بود،
لذا باید همه ما نســبت به توطئههای گسترده جبهه استکبار
هوشیار باشیم.
ماموستا خدایی در بخشی دیگری از سخنان خود بر مشارکت
گسترده مردم در ویژه برنامههای دهه فجر انقالب اسالمی تأکید
کرد و گفت :انقالب اسالمی ایران با خیزش انقالبی مردم برای

پاسداشت ارزشهای اسالمی پایهریزی شده و تداوم این مسیر
نیز در گرو عمل به آموزههای الهی است.
وی افزود :امیدواریم امســال نیز همچون سنوات گذشته در
روز  22بهمن شــاهد راهپیمایی گســترده و دشمن شکنی در
تمامی نقاط ایران اسالمی باشیم.
تالشهای دانشگاه مذاهب اسالمی در حوزه فقه امام
شافعی(رض) قابل تقدیر است
امام جمعه سنندج در ادامه ســخنان خود به خدمات نظام
اســامی به جامعــه روحانیت و طالب اهل ســنت در منطقه
اشــاره کرد و گفت :مرکز بزرگ اســامی غرب کشور از همان
نخســتین روزهای پیروزی انقالب شــکوهمند اسالمی و برای
خدمــت به جامعه روحانیت و طالب مــدارس علوم دینی اهل
ســنت در کردستان شکل گرفت و طی این چهار دهه خدمات
ارزندهای بــرای تعالی فعالیتهای مذهبی با محوریت فقه امام
شافعی(رض) با حمایتهای این مرکز صورت گرفته است.
ماموســتا خدایی همچنین به خدمات مجمع جهانی تقریب
مذاهب اســامی و دانشگاه مذاهب اســامی در راستای ارتقای

برنامههای کمیته تقریب مذاهب اسالمی در دهه فجر تبیین شد

معاون امور ایــران مجمع جهانی تقریب مذاهب اســامی در
نشستی خبری ،برنامههای کمیته تقریب مذاهب اسالمی در دهه
مبارک فجر را تبیین کرد.
حجت االسالم و المسلمین سید حامد علم الهدی ،معاون امور
ایران مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی ،عصر دوشنبه ( 9بهمن)
در نشست خبری با اشاره به بُعد بین المللی مجمع تقریب مذاهب
و برگــزاری کنفرانسهای بین المللی وحــدت در داخل و خارج
کشور ،به دیگر فعالیتهای این مجمع در داخل کشور پرداخت و
گفت :مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی اگر چه یک نهاد بین
المللی است اما در داخل کشور خصوصاً در مناطق مرزی که دارای
جمعیت اهل سنت اســت ،نیز فعالیت هایی دارد و این فعالیتها
ســاالنه در دو مقطع “هفته وحدت” و “دهه فجر انقالب اسالمی”
نمود بیشتری پیدا میکند.
وی با اشــاره به حضور چشــمگیر برادران اهل سنت در این دو
مقطع و برگزاری جشنهای میالد پیامبر اکرم (ص) در هفته وحدت
و جشن پیروزی انقالب اســامی در دهه مبارک فجر توسط آنان،
خاطرنشان کرد :در دهه فجر نیز در مناطق مرزی برنامههای ویژهای
ترتیب داده ایم که با حضور پررنگ اهل سنت برگزار میشود.
حجت االســام علم الهدی ادامــه داد :برنامههای دهه فجر در
استانهای مرزی از جمله سیستان و بلوچستان ،خراسان شمالی،
رضوی و جنوبی ،گلستان ،کرمانشاه ،کردستان ،آذربایجان غربی و
 ...برگزار میشــود و یکی از بهترین این برنامه ها ،غبارروبی مقبره
شهدا به ویژه شهدای اهل سنت و دیدار مسئولین و امام جمعهها با
خانوادههای شهدا و جانبازان دفاع مقدس است.
وی همچنین به تربیت مبلغان تقریب مذاهب اشاره کرد و گفت:
در حوزههای علمیه دورههای ویژه تقریب مذاهب اســامی برگزار
کرده ایم تا مبلغانی در این حوزه تربیت کرده و جهت ارائه سخنرانی
در مناطق اهل سنت به استانهای مرزی اعزام کنند.

شاخصهای علمی و پژوهشــی برای پیروان مذاهب اسالمی در
کشــور اشــاره کرد و گفت :هم اکنون دانشگاه مذاهب اسالمی
با چندین شــعبه در تهران و اســتانهایی همچون کردستان و
سیستان و بلوچستان به تربیت دانشجویان مذاهب شیعه و اهل
سنت در مقاطع مختلف تحصیلی همت کرده است و این تالشها
موجب شده که جوانانی آگاه به آموزههای فقهی تربیت شوند.
وی افزود :تالشهای دانشــگاه مذاهب اسالمی در حوزه فقه
امام شــافعی(رض) قابل تقدیر است و شــعبه این دانشگاه در
ســنندج نیز خدمات ارزندهای را آغاز کرده است که امیدواریم
این خدمات روز به روز گسترش یابد.

معاون امور ایران مجمع تقریب همچنین با اشاره به برگزاری
همایشــی با موضوع قدس خاطرنشــان کرد :همایشی با عنوان
“قدس؛ پایتخت صلح ادیان” چهارشنبه هفته جاری با مشارکت
مجمــع جهانی تقریب مذاهب اســامی در ســازمان فرهنگ و
ارتباطات اسالمی برگزار میشود و هدف از برگزاری این همایش،
پاسخ به افسانه ســرایی ترامپ درباره پایتختی قدس برای رژیم
صهیونیستی است.
حجت االسالم علم الهدی در ادامه این نشست خبری در پاسخ
به سوال خبرنگار تقریب در خصوص برنامههای ویژه کمیته تقریب
مذاهب برای اهل سنت کشور اظهار داشت :در این دهه همایشهای
مختلفی با حضور علما و فرهیختگان شیعه و سنی در استانهای
سنی نشین برگزار میشود که سعی شده است ،نمایندگانی از مجمع
تقریب به این مناطق اعزام شوند؛ همچنین از برخی مسئولین نظام
نیز برای سخنرانی در این همایشها دعوت به عمل آمده است.
وی دیگر فعالیت ویژه کمیتــه تقریب مذاهب در مناطق اهل
سنت را سرکشی به خانوادههای شــهدا عنوان کرد که امسال به
صورت نمادین مراسمی در گلزار شهدای شهر پاوه برگزار میشود
و در دیگر استانهای سنی نشین نیز این مراسم برگزار خواهد شد.
معاون امور ایران مجمع تقریب همچنین افتتاح “بانک وحدت”
در ارومیه را از دیگر برنامههای ویژه امسال کمیته تقریب مذاهب در
مناطق اهل سنت عنوان کرد و گفت :طبق رایزنیهای انجام گرفته
با بانک انصار ،قرار است شعبهای از این بانک با عنوان “بانک وحدت”
(بانکداری اسالمی) برای اهل سنت استان آذربایجان غربی ،در روز
 16بهمن  96در شهر ارومیه افتتاح شود؛ این بانک بر اساس فتوای
علمای اهل سنت فعالیت خواهد کرد و مردم این منطقه میتوانند
به راحتی در آن سرمایه گذاری کنند.
حجت االسالم علم الهدی در پاسخ به سؤالی درباره اقدامات
صورت گرفته در فضای مجازی برای مقابله با ایجاد تفرقه میان
شیعه و سنی خاطرنشــان کرد :برای مقابله با فعالیت هایی که
در فضای مجازی در جهت ایجاد تفرقه صورت می گیرد ،مجمع
تقریب تا کنون اقدامات بسیاری انجام داده است که از آن جمله
می توان به انتشار کتاب ها و مجالت تقریبی ،تشکیل گروه های
بســیار در شبکه های اجتماعی با عضویت شیعیان و اهل تسنن
که بعضا با زبان های غیرفارســی مانند ترکمنی و کردی فعالیت
می کنند و همچنین انتشــار و حمایــت پایان نامه های تقریبی
اشاره کرد.

سرپرست سازمان امور مذهبی «دیانت» ترکیه:

خطرناک جلوه دادن دین اسالم
در آمریکا رو به افزایش است

"علی ارباس" سرپرســت ســازمان امــور مذهبی
مسلمانان در ترکیه «دیانت» در رابطه با ایجاد و خطر
گروه های تروریستی همچون داعش که در ابتدا با نام
"اسالم" آغاز به کار می کنند ،هشدار داد.
علــی ارباس ،سرپرســت ســازمان امــور مذهبی
«دیانت» ترکیه که در یک کنفرانس خبری در مرکز
دیانت واقع در ایالت مریلند آمریکا سخنرانی می کرد،
ضمن بیان اینکه مالقات هــای مفیدی با نمایندگان
اجتماعات مســلمانان در آمریکا داشــته گفت :ما در
جلساتی که داشتیم نسبت به تشکیل گروه هایی که
در ابتدا به نام اســام و دفاع از دین تشکیل شده اما
بعدها وجهه تروریســتی به خود گرفتند مانند داعش
گفتگو و بحث داشتیم.
این شــخصیت مذهبی ترکیه ای همچنین نسبت
به افزایش روند اســام هراسی در ایاالت متحده ابراز
نگرانی کرده و در این باره گفت :مســئله حیاتی دیگر
در آمریکا مبارزه با اسالم هراسی می باشد .تالش های
عده ای بــرای خطرناک و شــیطانی جلوه دادن دین
اســام در آمریکا روز به روز افزایش پیدا می کند؛ در
عــوض ما باید تالش کنیم چهــره گرم و صلح طلب
اســام را هم به مردم خودمان و هم به دیگران نشان
دهیم.
اربــاس همچنین بــا تأکید بر اهمیــت تحصیل
و ارائــه آموزش اســامی به کودکان و نســل جوان
خواستار تشــکیل برنامه های مذهبی از سوی نهادها
و شخصیت های اسالمی در آمریکا شد.

4
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از ابتدای انقالب نیاز به چنین دانشگاهی وجود داشته

صدور فتوای تحریم انفجارهای تروریستی
تکفیری از سوی علمای پاکستان
بیش از  1800تن از علمای پاکستانی در فتوایی اقدام
برای انفجارهای تروریســتی و انتحاری را تحریم کردند.
این فتوا در کتابی از سوی دولت پاکستان منتشر شد ،به
چاپ رسیده است.
مردم پاکستان از اقدامات تروریستی و انفجارهای انتحاری
که از سوی تروریستها و افراط گرایان صورت میگیرد
رنج میبرند و از ابتدای قرن  21تاکنون ،هزاران نفر

در نتیجه اقدامات تروریستی جان خود را از دست داده اند.
در همین رابطه علمای دینی پاکستان با صدور فتوایی این
اقدامات تروریستی و انفجارهای انتحاری را تحریم کردند.
علمای دینی پاکستان در این فتوا تأکید کرده اند" :هیچ
فرد یا گروهی قدرت اعالم جهاد را ندارد و انفجارهای
انتحاری با آموزههای اساســی دین اســام کامال
منافات دارد لذا این اقدامات حرام است".
مولوی اسحاق مدنی:

فتنه داعش هنوز از بین نرفته است

نایب رئیس شــورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب
اســامی تأکید کرد :فتنه داعش هنوز از بین نرفته اســت
و در برخی از کشــورهای جهان همچنــان آثار مخرب آن
دیده میشود.
مولوی "اسحاق مدنی" نایب رئیس شورای عالی مجمع
جهانی تقریب مذاهب اسالمی ،در بیست و نهمین نشست
کمیته دائمی کنفرانس بینالمللی احزاب آسیایی با اشاره
به اینکه داعش در کل جهان ریشه دوانده است ،تأکید کرد:
این فتنه هنوز از بین نرفته و آثار مخرب آن را در افغانستان
و برخی کشورهای دیگر مشاهده میکنیم.
وی ادامه داد :احزاب سیاسی به ریشهها توجه نمیکنند
و گاه نســخههایی که دانشــمندان برای یک منطقه مفید
میبینند را به کل جهان تعمیم میدهند.
عالم اهل سنت ایران تصریح کرد :اگر کشورهای غربی و
آمریکا به آزادی اعتقاد دارند باید این آزادی برای همه باشد
نه اینکه بگویند مردم غرب در انتخاب حکومتهایشان آزاد
هســتند اما زمانی که نوبت به یک کشور اسالمی برسد با
خواسته مردم این کشورها به مخالفت برخیزند.
نایب رئیس شــورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب

اســامی تصریح کرد :متأســفانه شــاهد آن هستیم که
مدعیان حقوق بشر تصمیمات مردم کشورهای اسالمی را
خالف حقوق بشــر میدانند لذا روشن است که آنان مردم
کشورهای اسالمی را اصال بشر حساب نمیکنند.
وی با بیان اینکه در جمهوری اســامی هر ســاله یک
انتخابات برگزار میشــود ،گفت :زمانی که انقالب اسالمی
پیروز شد مردم با حضور گســترده در یک رفراندوم اعالم
کردند که جمهوری اســامی را میخواهیم .مردم ایران با
برگزاری انتخابــات ،رئیس جمهور ،نمایندگان مجلس و ...
را خود انتخاب میکنند .با این وجود کشورهای بیگانه چه
کاره هستند که در امور ایران دخالت میکنند؟
مولوی اسحاق مدنی با اشاره به سلطه بیگانگان بر فلسطین
اشغالی ادامه داد :در فلسطین مشاهده کردیم که قدرتهای
بزرگ با همــکاری یکدیگر افــرادی را از دیگر نقاط جهان
آوردهاند و آنان را در این منطقه ساکن کرده و منازل ساکنان
اصلی این کشور را تخریب و آنها را از وطن خود بیرون رانده
اند .از نظر غربیها کشــورهای اســامی و مردم فلسطین
حق انتخاب ندارند و با حمایت از رژیم صهیونیســتی مردم
فلسطین را از خانه و کاشانه خود تبعید کرده اند.
وی همچنین با اشاره به پدیده شوم داعش خاطرنشان
کــرد :هیــچ عاقلی در هیچ جــای دنیا داعــش را تأیید
نمیکند .هدف داعش بدنام کردن اســام اســت .ما اگر
می خواهیم جلوی داعش را بگیریم باید به ملت ها و اقوام
هر منطقه آزادی دهیم تا انتخاب خود را داشــته باشند و
باید به انتخاب و تصمیم آنها احترام بگذاریم.

است .مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
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گروهی از علما و شیوخ االزهر و وزارت اوقاف
مصر ،در دیدار با دکتر “خالد المال” رئیس
جماعت علمای عراق ،بر لزوم جلوگیری از
تنش های دینی و مذهبی تأکید کردند

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنــا) ،دکتر "خالد المال" ،رئیس
جماعت علمای عراق ،در دیدار جمعی از علمای االزهر و شــیوخ
وزارت اوقــاف مصر ،با ارائه گزارشــی از اوضاع سیاســی ،دینی و
اجتماعی عراق ،تأکید کرد :ملت عــراق از زمان حضور داعش در
سال  2003میالدی تا کنون ،همچنان قربانی نقشههای خصمانه
دشمنان است.
وی افزود :گروه تروریســتی -تکفیری داعش جنایات بسیاری
علیه ملت عراق به ویژه در مناطق سنی نشین این کشور مرتکب
شــده و از ضعف نیروهای امنیتی و اختالفات سیاســی ســوء
اســتفاده کرده است اما فتوای آیت اهلل سیستانی ،مرجعیت عالی
عراق درباره جهاد کفایی برای دفاع از کشور عراق و مقدسات آن،
تأثیر بســزایی در توقف اقدامات وحشیانه داعش علیه مردم این
کشور داشته است.
خالد المال ادامه داد :به دنبال فتوای آیت اهلل سیستانی مردم عراق از
اقصی نقاط این کشور صفی واحد علیه گروه تروریستی داعش تشکیل
دادند و نیروهای امنیتی و ارتش با یاری نیروهای بسیج مردمی عراق
توانستند کید و خدعه داعشیها را به خودشان بازگردانده و سرزمین
ما را آزاد ســازند .این عالم اهل سنت عراقی تأکید کرد :ما اکنون در
برابر کارزار اندیشــه تکفیر قرار داریم و باید با آن مقابله کنیم چرا که
ملت عراق دچار اختالفات دینی ،مذهبی و قومی هستند و مبارزه با
این اختالفات ،آنان را در برابر چالشها قدرتمند و مستحکم میسازد.
علمای االزهر نیز در این دیدار ،با اشاره به دیدار با علمای شیعه و
اهل سنت عراق در کربال ،نجف اشرف و بغداد ،موضع آنان را نسبت
به ایجاد وحدت ملی ،اسالمی و مقابله با جریانهای تکفیری ستوده
و تأکید کردند که در مرحله بعدی نقش سیاســتمداران نمود پیدا
میکند چرا که باید به منافع ملت عراق توجه بیشتری داشته باشند.
دکتر یوســف الغواب ،مدیر منطقهای مؤسســه وجه الحقیقه و
مشاور رســانهای شــبکه ماهوارهای "طلیعه" نیز تأکید کرد :اگر
فتوای آیت اهلل سیســتانی که به تشکیل گروههای بسیج مردمی
انجامید ،وجود نداشــت ،همه پایتختهای کشورهای عربی یکی
پس از دیگری سقوط میکرد.

گفتوگوی اختصاصی «انسجام» با نمایندگان مردم در خانه ملت و علمای دینی؛
ادامه از صفحه 1

وحدت کلمه رمز پیروزی انقالب اسالمی

جنگ تحمیلی از سوی ر ِژیم بعث عراق شاهد عقب افتادن این
اســتان از مسیر توسعه بودیم که هنوز نیز از لحاظ زیرساختی
در برخی حوزهها با مشکالتی مواجه هستیم.
مرادی افزود :مردم کردستان امتحان خویش را پس دادهاند
و در دفاع از ارزشها و آرمانهای واالی انقالب اسالمی با نمره
بســیار باالیی قبول شــدهاند لذا در این برهه که چهار دهه از
انقالب اسالمی گذشته اســت باید نگاه ویژهای به استانهایی
همچون کردستان صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد :ایران اسالمی تعلق به همه اقوام و مذاهب
است و باید هرگونه تبعیض نســبت به پیروان برخی مذاهب و
قومیتها کنار گذاشــته شود و از تمامی ظرفیتهای موجود در

کشور برای عزت و سربلندی روزافزون ایران استفاده شود.
ضرورت و لزوم توســعه کمی و رشتههای دانشگاه
مذاهب اسالمی در استان کردستان و حمایت همه جانبه
از آن
مرادی در بخشی دیگر از سخنان خود از تالشها و خدمات
مجموعه دانشگاه مذاهب اسالمی در کشور تقدیر کرد و گفت:
آشنایی مسلمانان با مبانی فقهی پیروان مذاهب اسالمی موجب
نزدیک شدن قلوب مسلمین و تقویت پایههای وحدت و انسجام
در بین امت اسالمی میشود.
وی افزود :خدمات دانشــگاه مذاهب اســامی در راستای
معرفی مبانی فقه امام شــافعی(رض) بسیار ارزشمند و جای

تقدیر دارد و امیدواریم روز به روز این خدمات گسترش یابد.
رئیس مجمع نمایندگان استان کردستان در مجلس شورای
اسالمی خاطرنشان کرد :خوشبختانه شعبهای از دانشگاه مذاهب
اسالمی در شهر ســنندج نیز راهاندازی شده است و هماکنون
تعداد زیادی دانشجو در چندین رشته در این دانشگاه مشغول
به تحصیل هستند اما نیاز است که تعداد رشتههای تخصصی
متناسب با نیازهای روز در این مرکز دانشگاهی افزایش یابد.
مــرادی تأکید کرد :مجمع نمایندگان اســتان کردســتان
در مجلس شورای اســامی برای تقویت فعالیتهای علمی و
تخصصی دانشــگاه مذاهب اسالمی اعالم آمادگی کرده و تمام
توان خویش را در این راستا به کار خواهند گرفت.
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از ابتدای انقالب نیاز به چنین دانشگاهی وجود داشته

است .مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
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آیت اهلل اراکی در کنفرانس دانشجویی «حمایت از انتفاضه فلسطین»:

پیروزی انقالب اسالمی از درخشنده ترین پیروزیهای اسالم ابراهیمی است

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی گفت :هویت اسالمی
پایدار است یعنی همیشــه مقاوم و پیروز است و کسانی که با درس
مقاومت آشنا نیستند از این هویت تهی هستند.
آیت اهلل محسن اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی
در کنفرانس دانشجویی «حمایت از انتفاضه فلسطین» که در مشهد
دانشجویی
مقدس برگزار شد ،با بیان اینکه عنوان سخنم در این جمع
ِ
متدین و مسئول ،مسئله تضاد بین انقالب اسالمی و استکبار جهانی
است ،اظهار داشت :تضادی بین انقالب اسالمی و جبهه استکبار که
نماد آن اسرائیل و آمریکا است وجود دارد که ما معتقدیم این تضاد،
تضادی است سرنوشت ساز .به این معنا که یا باید ما بمانیم یا اسرائیل
و آمریکا که هیچکدام در آن انتخابی نداریم ،این اتفاق برحسب یک
جبر تاریخی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه هویت ما هویت اسالمی است ،اظهار داشت :هویت
اسالمی یعنی اینکه در برابر خداوند متعال خاضع هستیم ،فرمانروایی
غیر از خدا را نمیپذیریم و در برابر فرمان خدا سراسر خاکسار و خاضعیم.
آیت اهلل اراکی افزود :هویت اســامی پایدار اســت یعنی همیشه
مقاوم و پیروز است وکسانی که با درس مقاومت آشنا نیستند از این
هویت تهی هستند و منافقینی که گاهی بین ما حضور دارند ،همیشه
امیدوارند جبهه مقاومت شکست بخورد اما این جبهه پایدار تا نقطه
پیروزی مقاومت میکند.

وی با بیان اینکه قران کریم ما را به یومالفتح وعده داده اســت،
گفت :معنی انتظار یعنی انتظار یوم الفتح .یوم الفتح ،جبهه مقاومت
است ،جبهه پایداری و مقاومت هویت اسالمی است.
رئیس هیئت امنای دانشگاه مذاهب اسالمی با بیان اینکه دو نوع
اسالم وجود دارد یکی اسالم و دیگری اسالمی ابراهیمی ،افزود :اسالم
اعرابی اسالم زبانی است ،والیتفقیه و جمهوری اسالمی را قبول دارد اما
در زمان عمل و فشار ،دستانش را باال میگیرد و نمیتواند مقاومت کند.
وی تأکید کرد :اســام اعرابی ،در لحظههای سخت عقب نشینی
میکند و مذاکره را پیش میکشــد در حالیکه بین دو هویت متضاد
هیچ مذاکرهای وجود ندارد زیرا هویت ما ضد آمریکایی و اســرائیلی
است و تفسیر وجودی ما نفی استکبار است و تفسیر وجودی استکبار
نفی فرمانروایی خداســت لذا بین ما و آنها هیچ نقطه اشتراکی وجود
ندارد که مذاکره کنیم.
آیتاهلل اراکی اظهار داشــت :برای اینکه هویت اسالمی و هویت
اسالم ابراهیمی را حفظ کنیم باید محاصره دشمن را تحمل کنیم زیرا
پیروزی از آن ماســت .ما در طول تاریخ پیروزیهای بزرگی داشتیم
که پیروزی انقالب اسالمی یکی از پیروزیهای اسالم ابراهیمی است.
وی با تأکید بر اینکه شــاخصه مقاومت ،سختی و گرسنگی است،
گفت :در زمان پیامبر این مقاومتها و فشارها نیز وجود داشته است
بهطوریکه فرزندان رسول خدا آواره شهرها شدند.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب با تأکید بر اینکه ما یقین داریم به
اینکه فلسطین و مردم مظلوم فلسطین پیروز میشوند ،اظهار داشت:
دلیل اول این پیروزی ،این است که همواره مقاومت زنده و پایدار است
و دوم اینکه اسرائیل نابود شدنی است.
آیت اهلل اراکی در پایان با بیان اینکه اســرائیل سرزمین ،حاکمیت
و ملت ندارد ،افزود :اسرائیل یک گروه تروریستی است که با استفاده
از سالح و زور منطقه ما را ناامن کرده است لذا ما وظیفه داریم برای
دفاع از بشریت ،مردم فلسطین و امنیت منطقه با این رژیم بجنگیم
و آنرا از بین ببریم.

دبیر شورای نمایندگان ولی فقیه در مناطق قومی در سومین نشست شورای مدیران در سال جاری تاکید کرد:

به برکت انقالب اسالمی هیچ تبعیضی بین طالب شیعه و سنی وجود ندارد
به گزارش پايگاه اطالع رساني دبيرخانه
شــوراي برنامهريزي مــدارس علوم ديني
اهل سنت ،سومین نشست شورای مدیران
دبیرخانه و دفاتر اســتانی نمایندگی ولی
فقیه در امور اهل سنت با حضور معاونین
دبیرخانه و رؤسای دفاتر استانی برگزار شد.
در ایــن نشســت حجــت االســام
والمســلمین عرب نیا خواســتار اهتمام
هر چه بیشــتر مدیــران دبیرخانه و دفاتر
استانی به دغدغههای فرهنگی ،آموزشی ،پژوهشی و رفاهی جامعه
روحانیت و مدارس علوم دینی اهل سنت گردید و گفت :بحمداهلل
تالشهــای ارزندهای در دبیرخانه شــورای نمایندگان ولی فقیه
در مناطق قومی و دفاتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل ســنت
مناطق قومی صورت میگیرد و همدلی و انسجام ملی موجود در
کشور ،حاصل اراده نظام اسالمی و ملت سربلند ایران اسالمی است
و این تالشهای بی وقفه برای توســعه فرهنگ تقریب و مبارزه با
هر گونه افراط گری است.
دبیر شــورای نمایندگان ولی فقیه در مناطق قومی با اشاره به
طلیعه چهلمین سالروز پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی ایران،
رمز ماندگاری این انقالب را ایمان به خدا ،اعتقاد و التزام به رهبری
دینی و همدلی و اتحاد ملت حول محور اســام دانســت و تاکید
کرد :با توجه به فتنههای مکرر بدخواهان نظام اسالمی ،دبیرخانه
شــورا و دفاتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت در استانها

حول محور روحانیت همیشه در صحنه ،در
خصوص تکریم و گرامیداشت این ایام اهلل
اهتمام ویژه داشــته باشند و ائمه جمعه و
جماعات نیز ،از تریبون مساجد و نمازهای
جمعه و محافل دینی و ملی به تبیین ابعاد
مختلف انقالب شکوهمند اسالمی و تشریح
فتنههای رنگارنگ  40ساله دشمنان علیه
این نظام الهی استفاده کنند.
حجت االســام و المسلمین عرب نیا با
اشاره به آرمانهای امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله
العالی) در تشــکیل و مدیریت نظام اســامی تصریح کرد :نظام
اسالمی در مدار تقریب حرکت میکند و به برکت انقالب اسالمی،
نظــام در ارائه خدمات و توجه و بهــره مندی از ظرفیت ها ،هیچ
فرقی بین پیروان مذاهب اســامی حتی ادیان الهی نمی گذارد و
در حال حاضر ما شاهدیم که با عنایت مقام معظم رهبری(حفظه
اهلل) و به برکت انقالب اســامی هیچ تبعیضی بین طالب شیعه
و ســنی وجود ندارد و تمام خدماتی که برای طالب و روحانیون
شــیعه ارائه میگردد بدون کم و کاستی برای طالب و روحانیون
اهل سنت کشور نیز ارائه میگردد که از آنجمله میتوان به بیمه،
مدرک تحصیلی رســمی ،معافیتهای تحصیلی ،سرباز روحانی و
سایر موارد اشاره کرد.
در این نشســت سازمانی ،رؤسای دفاتر نمایندگی ولی فقیه در
مناطق قومی نیز به بیان دیدگاههای خود پرداختند.
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یادداشت

تأثیر انقالب اسالمی ایران بر جریان
وحدت و تقریب اسالمی

خانم دکتر افتخار دانش پور؛
عضو هیئت علمی دانشگاه مذاهب اسالمی

وقوع انقالب اســامی در ایران بــه رهبری فقیهی
اسالمشــناس ،یکی از رخدادهای بزرگ نیمه دوم
سده بیستم بود که منشأ تغییرات و تحوالت فراوان
در کشــورهای منطقه و نیز ســاختار قدرت جهانی
شد .این تأثیرگذاری به طور عمده در پیشبرد روند
بیداری و آگاهی مســلمانان و افزایش فعالیتهای
مؤثر دینی در کشورهای اسالمی قابل مشاهده است؛
چرا که درســت در عصری که دین و معنویت را در
ردیف جادو و خرافات برمی شــمردند ،پیروزی این
انقالب ،ایمان به غیب را به صحنه روزگار آورد.
بدون شــک بارزترین اثر این تحول بــزرگ ،در حوزه
اندیشههای دینی قابل جستجوست؛ زیرا پیروزی انقالب
اسالمی و استقرار حکومت دینی ،انگیزه ساز کاوش در
مبانی ایدئولوژیک اســام اســت  .یکی از عمدهترین
توجهات این انقالب از بدو پیروزی توجه به جهان اسالم
و مسائل پیرامون آن است .اندیشه تقریب بین مسلمانان
که رفته رفته به حالت انزوا و انفعال گرائیده شده بود ،به
برکت پیروزی انقالب اسالمی جانی تازه به خود گرفت
و با همت و هوشــمندی بنیانگذار فرزانه خود دچار
تحوالت بنیادی و هدفمند شد .
خاطرنشان میشود که مفهوم تقریب مذاهب ،همگرایی
پیروان مذاهب مختلف در عین وجود اختالفات مذهبی
است ؛ چراکه حذف اختالف و تنوع فکری و مذهبی نه
ممکن است و نه مطلوب ؛ آنچه مطلوب و شدنی است،
یافتن راهبردهای نظری و عملی برای مدیریت صحیح
پدیده تعدد باورهای مذهب و جلوگیری از آسیبها و
پیامدهای زیانبار واگرایی اسالمی است .
با پیروزی انقالب اسالمی همگرایی اسالمی هویتی
ثمر آفرین پیدا نمود ،تغییر نگرش به اندیشه تقریب از
یک مسئله فرعی به عنصری سیاسی و تحول آفرین
از دستاوردهای ایدئولوژیک انقالب اسالمی به شمار
میآید .انقالب با تمســک به این آموزه برای همگان
هویتی جدید از تقریب پدید آورد ؛ هویتی که آدمی
را به هدفی مقدس در جهــت پی گیری آرمانهای
بلند اســامی فرا میخواند  .وحدت مذاهب اسالمی
بر اســاس اصول مسلم و مشــترک اسالمی و اتخاذ
موضع واحد برای تحقق اهداف عالیه امنای اسالمی
و موضعگیری واحد در برابر دشمنان اسالم با احترام
به التزام قلبی و عملی هر یک از مسلمانان به مذهب
خویش ،خود هویت نوینی برای تقریب است.
ادامه دارد
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نگاهی به سفرهیئت تقریبی دانشگاه مذاهب اسالمی به اندونزی و
دیدارها و مالقاتهای مهم در جریان این سفر

هیئت تقریبی دانشگاه مذاهب اسالمی به ریاست حجت االسالم
والمســلمین دکتر مختاری که جهت شــرکت در «کنفرانس
بین المللی امام محمد غزالی» به اندونزی ســفر کرده بود،
دیدارها و مالقاتهایی با هیئتهای دینی ،مقامات ،مسئوالن و
شخصیتهای علمی و دانشگاهی حاضر در این کنفرانس داشتند
و بر گسترش روابط فرهنگی ،دینی و علمی با جمهوری اسالمی
ایران با استفاده از ظرفیت دانشگاه مذاهب اسالمی تاکید کردند .
همچنین این هیئت با جمعی از شخصیتها و مقامات دینی،
فرهنگی و علمی کشور اندونزی نیز مالقات و نشستهای مهمی
انجام داده و حول همکاریهای مشترک به گفت وگو پرداختند.

حضور داشتند.
*مالقات هیئت تقریبی دانشــگاه مذاهب اســامی با معاون
ســازمان نهضت العلمای اندونزی آقای دکتر وحفی الدین سکام
در جریان شرکت در کنفرانس امام غزالی
*دیدار با هیئت دینی از کشــور چین در حاشــیه برگزاری
کنفرانس امام غزالی
*دیدارهیات تقریبی دانشگاه مذاهب اسالمی با حضور دکتر
مختاری با مسووالن سازمان اهل بیت(ع) اندونزی
*دیدار و گفت وگو با علمای اهل سنت منطقه مالنی اندونزی
با محوریت وحدت امت اســامی با تکیه و تاکید بر مشترکات و
همزیستی مسالمت آمیز و ضرورت روشنگری نسل جوان توسط
علمــا و بزرگان دینی در برابر جریانات و افکار تکفیری و افراطی
گری با حضور آیت اهلل حســینی شــاهرودی ،دکتر مختاری و
ماموستا رستمی

*حضور و ســخنرانی نمایندگان مردم کردستان در مجلس
خبرگان رهبری و نیز ریاست دانشگاه مذاهب اسالمی در اجتماع
عظیم  11هزار نفری در حوزه علمیه معهد اسالمی اندونزی
این حوزه قدیمی ترین حوزه ی اهل سنت اندونزی است.
*مراسم کلنگ زنی مدرسه علمیه شافعی نور ایمان در اندونزی
با حضور آیت اهلل حسینی شاهرودی و ماموستا رستمی نمایندگان
خبرگان رهبری در کردســتان و دکتر مختاری ریاست دانشگاه
مذاهب اسالمی
*نشست و دیدار با روسا و استادان مرکز اسالمی المنور شهر

*دیدار و نشست دکتر مختاری و هیات تقریبی دانشگاه مذاهب
اســامی با موالنا حبیب لطفی بن یحیــی رییس طریقتهای
معتبره اندونزی
*دیدار با مردم منطقه بوگــور اندونزی و حضور در اجتماع
بزرگ مردمی
در این دیدار سلطان منطقه و رئیس پارلمان منطقهای بوگور

جوگجاکارتای اندونزی
*دیدار هیئت تقریبی دانشگاه مذاهب اسالمی با سفیرجمهوری
اسالمی ایران در جاکارتا
در این دیدار ،دکتر مختاری رئیس دانشــگاه مذاهب اسالمی
و آیت اهلل حســینی شــاهرودی و ماموستا رستمی بر گسترش
همکاریهــای علمی و دینی میان دانشــگاه مذاهب اســامی با

دیدارباپرفسورمعروفامینکیاییرئیسمجلسالعلمای
کل اندونزی
در این مالقات و نشست ،آیت اهلل حسینی شاهرودی درخصوص
تالش جمهوری اسالمی ایران در تبیین و محقق کردن گفتمان
وحدت و تبیین اسالم ناب در وضعیت کنونی مسلمانان و ضرورت
وحدت امت اسالمی مطالبی ارائه کرد.
در ادامه دکتر مختاری نیز درخصوص وضعیت مذاهب اسالمی
در ایران و فعالیتهای علمی و آکادمیک دانشگاه مذاهب اسالمی
و ماموســتا رستمی نیز در ارتباط با وضعیت اهل سنت در ایران
گزارشی ارائه کردند.
آقای پرفســور معروف کیایی نیز درخصوص لزوم و ضرورت
وحدت میان مســلمانان و جلوگیری از خشونت ،افراط و تفریط
را مورد تاکید قرار داد.
وی گفت که اندونزی در این زمینه ســردمدار اســت چرا که

حدود  720زبان 400 ،نژاد و 11هزار قبیله داریم و بدون تسامح
و تساهل و وحدت نمیتوانیم در کشور  260میلیونی باهم زندگی
کنیــم .لذا وحدت را هم بــرای خود و هم برای امت اســامی
میخواهیم تا زندگی مسالمت آمیزی داشته باشیم.
*مالقات هیئت تقریبی دانشــگاه مذاهب اسالمی با
استاندار جاکارتا
*دیدار با پرفسور ســعید عقیل سراج رئیس سازمان
نهضت العلمای اندونزی
سازمان نهضت العلما  80میلیون نفر از جمعیت  260میلیونی
اندونزی را تحت پوشش دارد.
پرفسور «سعید عقیل سراج» به عنوان یک شخصیت وارسته،
تقریبی و آگاه در مبارزه با جریانات وهابی و تکفیری در این دیدار
بر نقش و اثرگذاری علما در تحقق وحدت و همزیستی مسالمت
آمیز و همچنین روشنگری برای مردم به ویژه نسل جوان دربرایر

نهادهای علمی و دینی اندونزی تاکید کردند.
ســفیر کشــورمان هم ضمن قدردانی از فعالیتهای دانشگاه
مذاهــب و حضور هیئت تقریبی و برگزاری کنفرانس امام غزالی
آمادگی خود را برای گسترش همکاریها در جاکارتا اعالم کرد.
همچنین در این دیدار براجرایی شدن مفاد توصیه نامه بیانیه
پایانی کنفرانس بینالمللی امام محمد غزالی تاکید شد.

*بازدید از مســجد جامع استان جاوه مرکزی اندونزی و اقامه
نماز وحدت
در این دیدار هیئت ایرانی ضمن دیدار با هیئت امنای این مسجد،
نماز جماعت وحدت به همراه شیعیان و اهل سنت اقامه کردند.
*زیارت مرقد صوفی برجسته اندونزی حبیب طاها بن حسن با
حضور هیئت تقریبی دانشگاه مذاهب اسالمی
وی از علما و شــخصیتهای برجسته شافعی مذهب اندونزی
است که مرقدشان مورد احترام و زیارت مردم این کشور میباشد.
ماموستا رستمی از علمای اهل سنت کشورمان در این زیارت
بنابه درخواست زائران و متولیان این بقعه به قرائت دعا پرداخت.

مالقاتهای مهم رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی با شخصیتهای دینی وعلمی برجسته اندونزی
گروهها و جریانات افراطی و تکفیری تاکید کرد.
رئیس سازمان نهضت العلما اندونزی دراین دیدار ،جمهوری
اســامی ایران را آمال و آرزوی مســلمانان آزاده دنیا عنوان
کرد و گفت :امیدواریم و دعا میکنیم این کشــور از هر خطری
مصون بماند.
وی از حضور هیئت ایرانی در اندونزی و برگزاری کنفرانس امام
غزالی قدردانی کرد.
در این دیدار هیئت تقریبی دانشگاه متشکل از آیت اهلل حسینی
شاهرودی و دکتر مختاری و ماموستا رستمی به ارائه توضیحاتی
درخصوص فعالیتهای جمهوریاسالمی ایران در زمینه تقریب
و وحدت اســامی ،ضرورت تنویر افکار نسل جوان برای مقابله
با اندیشههای افراطی و وجود دانشگاهی در ایران به نام دانشگاه
مذاهب اسالمی که پیروان همه مذاهب در آن تحصیل میکنند،
پرداختند.
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رئیس مرکز بزرگ اسالمی شمال کشور:

احیاء هویت دینی و اسالمی نخستین تحول انقالب اسالمی ایران بود
«حجت االســام علی خیرخــواه» در همایش تخصصی
ائمه جمعه و جماعات اهل ســنت استان گلستان با موضوع
«انقالب اسالمی ،ارزش های اسالمی و تمدن نوین اسالمی»
که در ســالن اجتماعات باشــگاه فرهنگیان گنبد کاووس
برگزار شــد ،اظهار کرد :احیاء هویت اســامی که به عنوان
یک امتیاز ویژه برای انقالب اســامی در جهان مطرح شد
نخستین تحول ایجاد شده بعد از انقالب اسالمی ایران بود.
به گفته وی؛ دین و اندیشــه اسالمی که قبل از انقالب به
عنوان مخرب جامعه و افیون ملت ها شناخته می شد تولدی
دوباره یافت.
مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل ســنت
شمال کشــور با اعالم اینکه دفاع از آرمان مقدس فلسطین
از اهداف قیام امــام (ره) بود ،تصریح کرد :امام راحل با این
اقدام آرمان ملت مظلوم فلسطین را در جهان تقویت کرد.
وی ،افزود :ایجاد وحدت و همبســتگی در جهان اســام
و ایجاد طرح گفتمان بیــن پیروان مذاهب مختلف از دیگر
آرمان های الهی امام بود.
به گفته وی؛ شــخصیت های فراوانــی در رابطه با تقریب
مذاهب اســامی اقــدام کردند؛ ولی بهترین شــخصی که
توانســت بحث وحدت امت اسالمی را به خوبی در بین ملل
اسالمی جا بیندازد امام خمینی (ره) بود.
حجت االسالم خیرخواه با اشاره به تفاوت انقالب اسالمی
و همچنیــن رهبری آن با دیگر انقالب هــا و رهبران آنها،
اظهار کرد :انقالب اسالمی با ایمان و باورهای دینی توانست
رژیم منحوس و تا دندان مسلح پهلوی را به زباله دان تاریخ
بفرستد.
وی ،ادامــه داد :معمار کبیر انقالب برای خدا کار کرد و با
توکل به امدادهای غیبی که خودش شــاهد آن بود حرکت
کرد.
به گفته وی؛ انقالب اســامی با اثرگذاری فراوانی که در
جهان داشــت توانســت تمام معادالت سیاسی ،اقتصادی و
اجتماعی جهان را تغییر دهد.
امام جمعه اهل سنت گنبد کاووس:
استقرار حکومت دینی و قرآنی از آرزوهای بزرگ
ملت ایران بود
آخوند عبدالباسط نوریزاد ،گفت :در زمان حکومت پهلوی

استقرار حکومتی بر پایه آموزه های دینی و قرآنی که نشات
گرفته از موازین الهی باشد از آرزوهای بزرگ ملت بود.
امام جمعه اهل سنت گنبد کاووس با بیان این که خداوند
را شاکریم که این امیدها با رهبری امام و پیروزی شکوهمند
انقالب به منصه ظهور رسید ،اظهار داشت :خداوند به شرطی
ما را نصرت می دهد که در دنیا یار ،پشتیبان و خادم اسالم و
رهبران دینی خود باشیم.
مدیر حوزه علمیه احمدیه گنبــد کاووس با اعالم اینکه
دین قبل از انقالب به ورطه فراموشــی ســپرده شــده بود،
تصریح کرد :در زمان حکومت پهلوی ،دین اســام اهمیت
و جایگاهی در جامعه نداشــت و ســعی می شد به نابودی و
اضمحالل کشــیده شــود و این امام خمینی (ره) بود که با
احیاء دین اسالم ،دشمنان قسم خورده را مایوس کرد.
آخوند عبدالباســط نوریزاد افزود :شــیعه و ســنی برای
دشــمن اهمیتی ندارد ،آنچه که برای استکبار جهانی مهم
است تضعیف اسالم و معنویت در جهان است.
وی بــا تاکید بــر جایگاه مهم و حســاس مجمع جهانی
تقریب مذاهب اســامی در عصر حاضر ،ابراز کرد :این نهاد
بین المللی در ایجاد وحدت و همدلی بین امت اســامی و
حفظ و حراســت از کیان و مصلحت مسلمانان نقش موثری
ایفا می کند.
امام جمعه اهل سنت گنبد کاووس گفت :در این برهه از
زمان وحدت امت اســام در راس همه امور مسلمانان قرار
دارد .مــا وظیفه داریم در راســتای حفظ و ایجاد همگرایی
بین مسلمین با مجمع جهانی تقریب همکاری الزم را داشته
باشیم.

برگزاری آزمون تعیین سطح کالس های
ترمیک زبان انگلیسی در مرکز زبان
دانشگاه مذاهب اسالمی
آزمون تعیین ســطح زبان انگلیسی مرکز زبان تهران برای
ترم زمســتان نیمه ی بهمن ماه برگــزار می گردد .این آزمون
به صورت مکتوب و بر اســاس تستهای استاندارد بین المللی
برگزار می گردد و سطح توانش زبانی انگلیسی متقاضیان را به
صورت دقیق مورد ســنجش قرار می دهد .ثبت نام و شرکت
در این آزمون برای عموم آزاد است .اعضای انجمن مترجمان
تهران و همچنین اساتید ،دانشــجویان ،کارمندان و طالب از
تخفیف  20درصدی در برگزاری آزمون و شــرکت در دوره ها
برخوردار خواهند بود .هزینه شــرکت در آزمون  5هزار تومان
می باشد .شــهریه دوره ها به ازای هر ترم  30ساعت آموزشی
هزار تومان ( 15جلســه یک ساعت و نیمه)  120هزار تومان
می باشــد که برای واجدین شــرایط تخفیف  20درصدی ترم
بهمن  96هزار تومان محاسبه می گردد.
پس از پرداخت هزینه و شرکت در امتحان تعیین سطح ،با
توجه به نمره ی اکتســابی در یکی از ترم ها پذیرفته خواهید

شد.
در صورتیکه بدون شرکت در امتحان تعیین سطح ،مایل به
ثبت نام در دوره های زبان انگلیســی هستید می توانید در ترم
یک ثبت نام نمایید.
شایان ذکر اســت که کالس های ترم زمستان از  20بهمن
ماه آغاز می گردد .لذا جهت ثبت نام و شرکت در آزمون تعیین
سطح هر چه سریع تر اقدام فرمایید.
نشانی رایانامه:
tehranlanguagecenter@gmail.com
نشانی:تهران/خیابان انقالب/بین فلسطین و ولیعصر/ابتدای
خیابان مظفر شمالی
تلفن66406705 :
کانال اطالع رسانی مرکز زبان دانشگاه مذاهب اسالمی
https://t.me/tlanguagecenter
ارسال پیام جهت ثبت نامhttps://t.me/tehranlc :
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اخبار کوتاه:
بررســی و امکان ســنجی برگزاری دوره کارشناسی
ارشد در کشور افغانســتان با حضور وابسته فرهنگی ایران
در مزار شریف
دفتر همکاریهای علمی وبین المللی دانشــگاه مذاهب
روز چهارشــنبه  27دیماه میزبان وابســته فرهنگی ایران
درمزار شریف بود .

در ایــن دیدار که با حضور دکتر یحیی جهانگیری مدیر
کل دفتر همکاریهای علمــی وبین المللی و جناب آقای
هادی موافق ســدهی ،وابسته فرهنگی ايران در مزارشريف
برگزار شد ،مسائل مختلفی در خصوص همکاری دانشگاه
مذاهب اسالمی با دانشگاه راه سعادت افغانستان مورد بحث
وتبادل نظر قرار گرفت .
وابســته فرهنگی ایران در مزار شــریف “ جناب آقای
موافق “ نیز از حضور دانشگاه مذاهب اسالمی در افغانستان
استقبال کرد و گفت :اهم اکنون زمینه بسیار مناسبی برای
فعالیت این دانشگاه در شهرهای مختلف افغانستان وجود
دارد .امروز آمریکا و هند در این کشــور فعالیتهای زیادی
دارند و این به دلیل عدم حضور ایران در افغانستان میباشد.
وی افزود :دانشــگاه راه ســعادت هم اکنون این امکان
را دارد که با همکاری دانشــگاه مذاهب اسالمی به تربیت
دانشجو بپردازد.
مراســم ختــم والدگرامی «جناب آقــای آدم جارا»
دانشــجوی بین الملل دانشــگاه با حضور حجت االسالم
والمسلمین اسدی ،سرپرست محترم معاونت دانشجویی و
فرهنگی در نمازخانه دانشگاه برگزار شد.
برگزاری کارگاه یک روزه زبان تخصصی ارشد حقوق از
سوی مرکز زبان دانشگاه مذاهب اسالمی در تهران
بررسی ظرفیتهای رسانهای و نحوه مشارکت دانشگاه
مذاهب اسالمی در تولید برنامههای همسو با اهداف کالن
خود ،در نشستی با حضور آقای علوی؛ مدیر گروه سیاسی
شبکه 4سیما و معاون و مدیران معاونت فرهنگی دانشجویی
برگزاری دومین جلسه کمیته انضباطی با موضوع بررسی
مسایل انضباطی برخی از واحدهای دانشگاه باحضور رییس،
دبیر و اعضای محترم کمیته انضباطی دانشگاه
روز دوشــنبه مورخ دوم بهمن ماه ،دومین جلسه کمیته
انضباطی دانشگاه مذاهب اسالمی در دوره جدید با حضور
حجت االســام والمســلمین اسدی؛ سرپرســت محترم
معاونت فرهنگی و دانشــجویی و رییس کمیته انضباطی،
دبیر و ســایر اعضای محترم کمیته در محل دفتر معاونت
فرهنگی و دانشــجویی تشــکیل و در آن مسائل انضباطی
برخی از واحدهای دانشــگاه مطرح ،بررسی و آرای مربوطه
صادر گردید.

تسلیت
بــرادر عزیــز و بزرگوار «جناب آقــای محمدرضا فاضل
کوهانی» دانش آموخته گرامی دانشگاه؛ درگذشت پدر عزیز
و بزرگوار جنابعالی که از تبار علمای بزرگ اصفهان و استاد
بزرگوار حوزه علمیه این شــهر نیز بودنــد را به جنابعالی و
خانواده محترم تسلیت عرض مینمائیم.

از ابتدای انقالب نیاز به چنین دانشگاهی وجود داشته است.

مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
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صاحب امتیاز :دانشگاه مذاهب اسالمی
سردبیر :دکتر حجت اهلل ابراهیمیان
مدیر اجرایی :غفار مهردوست
همکاران این شماره :الناز بغدادی
زیر نظر :روابط عمومی

آدرس درگاه اینترنتی دانشگاهwww.mazaheb.ac.ir :
آدرس :تهران ،خیابان انقالب ،خیابان فلسطین جنوبی،
خیابان شهید روانمهر ،دانشگاه مذاهب اسالمی

انعقاد تفاهم نامه انجام پروژههای مشترک تحقیقاتی و تبادل دانشجو و استاد در
دیدار رییس دپارتمان شرق شناسی دانشگاه ارمنستان

پروفسور گارنیک آساتریان ،رییس دپارتمان شرق شناسی
دانشــگاه روسیه  -ارمنستان روز  2شــنبه دوم بهمن ماه در
دانشــگاه مذاهب اســامی حضور یافت و بــا مدیر کل دفتر
همکاریهای علمی و بین الملل در زمینه ارتباطات دانشگاهی
به گفت و گو و تبادل نظر پرداخت.
در ایــن دیــدار دکتر جهانگیری ضمن بیــان فعالیتهای
دانشگاه در حوزه بین الملل به پتانسیلهای موجود در زمینه
همکاری با سایر دانشگاههای جهان از جمله دانشگاه ارمنستان
 -روسیه پرداخت و در ادامه نیز دکتر صابری ،معاون آموزشی

به روند فعالیتهای آموزشی در دانشگاه اشاره داشت .پروفسور
آساتریان نیز ضمن تشــریح عملکرد دپارتمان شرق شناسی
دانشگاه روسیه  -ارمنستان ،فعالیتهای پژوهشی صورت گرفته
و در حال اجرا در این حوزه را تبیین نمود.
طرفیــن در زمینه انجام پروژه های مشــترک تحقیقاتی،
تبادل دانشــجو ،استاد و انتشــار مقاالت ،اعزام استاد اسالم
شناســی و همکاری در انتشــار مجلــه  ،ISIاعالم آمادگی
نمودند و به منظور عملیاتی شــدن اهداف مورد نظر تفاهم
نامه ای را به امضا رساندند.

اطالعیه مهم درخصوص امکان ارتباط مستقیم دانشجویان و کارکنان با ریاست دانشگاه
*باتوجه به تأکیدات ریاســت محترم دانشگاه مبنی
بــر لزوم ارتباط مســتقیم و رو در روی دانشــجویان و
همکاران محترم با ریاســت دانشــگاه ،روزهای دوشنبه
هر هفته از ســاعت  13تا  15جهت مالقات دانشجویان
و کارکنان دانشــگاه با جناب حجت االسالم والمسلمین

اخبار کوتاه:

تاکید بر همکاری مشــترک درترویج و توسعه برنامههای
قرآنی دانشگاه مذاهب اسالمی در دیدار معاون و مدیران معاونت
فرهنگی و دانشــجویی دانشگاه با دکتر فقهی زاده معاون قرآن و
عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

امضــای تفاهم نامه همــکاری با دســتیار رئیسجمهور
قرقیزستان و رئیس دانشگاه بین المللی آن کشور
بررسی ظرفیتهای فرهنگی و دانشجویی و نحوه مشارکت

وحدت اسالمی از دیدگاه رهبران انقالب
ادامه از صفحه 1

اسالمی ایران

را طرح کردند و برای خدمتگزاری به شــوروی است .نقشه
اختالف بین بــرادران را ریختند و به دنبال آن ،در کشــور
خودمان هم اشــخاصی دارند همان نقشه را پیاده میکنند،
غافل از آنکه اگر خدای نخواســته این قدرتهای بزرگ در
ایران برگردند ،نه اســام میماند و نه اهل تسننی و نه اهل
تشیعی باقی میگذارند».
امام خمینی (ره) در مورد تشــکیل حکومت و ارتباط آن
با وحدت در کتاب والیت فقیه مینویســد« :ما برای اینکه
وحدت امت اسالمی را تأمین کنیم ،برای اینکه وطن اسالمی
را از تصرف و نفوذ اســتعمارگران و دولتهای دستنشانده
آنها خارج کنیم ،راهی نداریم جز این که تشــکیل حکومت
بدهیم» .بنابراین ،امام یکی از مهم ترین اسباب ایجاد وحدت
بین مسلمانان را تشکیل حکومت میداند« :تشکیل حکومت
برای حفظ نظام و وحدت مســلمین اســت؛ و از مسلمانان
میخواهد که در برابر این توطئه به مقابله برخیزند« :برادران

دکترمختاری؛ رییس محترم دانشــگاه مذاهب اسالمی
تعیین گردید.
شایان ذکر است کلیه دانشجویان و کارکنان عالقمند
میبایســت جهت هماهنگی و تنظیم وقت جلسه با دفتر
ریاست هماهنگی نمایند.
دانشــگاه مذاهب اسالمی در برنامههای همســو با اهداف کالن
خود ،در دیدار با دکتر هاشــمی معاون فرهنگی سازمان فرهنگ
و ارتباطات اسالمی
برگزاری مصاحبه شــفاهی و علمی پذیرفته شدگان اولیه
آزمون اختصاصی دانشــگاه مذاهب اســامی در مقطع دکتری،
«واحد_قم» دانشگاه با حضور دکتر مختاری
برگزاری دورههــای آموزش زبان در مرکز زبان دانشــگاه
مذاهب اسالمی با  20تا  50درصد تخفیف برای اساتید ،کارکنان،
دانشجویان و طالب
نشست دكتر گلرو معاون توسعه ،پشتيباني و مديريت منابع
با سرپرست و پرسنل واحد کردستان دانشگاه
بازدید جناب آقای دکتر آشــوری نماینــده محترم مردم
بندرعباس و عضو هیات رییســه مجلس شورای اسالمی از واحد
بندرعباس دانشگاه مذاهب اسالمی

اهل ســنت در کشورهای اسالمی بدانند که عمال وابسته به
قدرتهای شیطانی بزرگ خیرخواه اسالم و مسلمین نیستند
و الزم اســت مســلمانان از آنان تبری کننــد و به تبلیغات
نفاقافکنانه آنان گوش فرا ندهند».
حضرت آیتاهلل خامنهای(مدظلهالعالی) نیز با بیان وحدت
مســلمین به عنوان مسئلۀ اســتراتژیک میفرمایند« :هدف
از این کار آن اســت که با شــعار وحدت مسلمین ،که شعار
درست و ضروریای هم است و من از قدیم این اعتقاد و تفکر
را داشــتم و دارم و آن را یک مسئلهی استراتژیک میدانم -
یک مسئلهی تاکتیکی و مصلحتی هم نیست که حاال بگوییم
مصلحت ما ایجاب میکند که با مسلمین غیر شیعه ارتباطات
داشته باشــیم  -مسلمانان ،بهتدریج این اختالفات مذهبی و
طایفهای را کم کنند و از بین ببرند؛ چون در خدمت دشمنان
اســت .ما با این انگیزهی صحیح ،مسئلهی وحدت مسلمین
را در جمهوری اســامی ،یک مسئلهی اساسی قرار دادهایم.
امام بارها فرمودند ،ارگانهای مختلف جمهوری اسالمی نیز
بر این اساس برنامهریزی و طراحی و تالش کردند و ماها هم
سخنرانی کردیم» .ایشــان عالج و داروی اصلی برای امرو ِز
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نمابر+98 21 - 66461838 :
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معرفی کتاب
رسالت ما؛ تقریب در اندیشهها و وحدت در عمل
این کتاب توســط آیت اهلل محمد
علی تسخیری نوشته شده و انتشارات
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی
نیــز آن را به چاپ رســانده اســت.
نویسنده در این کتاب به بررسی و شرح
موضوع «تقریب در اندیشه» به عنوان
یکی از مهمترین وظایف در راستای
تقویت و تحکیم وحدت مواضع عملی
مسلمانان پرداخته است .در این راستا
با استناد به قرآن کریم و س ّنت شریف
نبوی مباحثی چون :محورهای وحدت اسالمی ،ضرورت پیروی از
س ّنت و عمل به حدیث ،همزیستی ملتها در دیدگاه اسالمی ،نحوة
شــکلگیری مذاهب اســامی ،اصول و ارزشهای جنبش تقریب
مذاهب اسالمی ،خودانتقادی از حرکت اندیشمندان اسالمی معاصر،
ایجاد توازن میان ویژگیهای فرد /کشــور و جنبههای عام امت و...
مورد مطالعه قرار گرفته اســت .در این مسیر برخی از پرسشها و
شــبهات مطرح در این زمینه نیز پاسخ داده شده است .از میان آن
پرسشها میتوان به موارد ذیل اشاره کرد« :آیا فتنهانگیزی مذهبی
میان شیعه و س ّنی راه به جایی میبرد؟»« ،آیا تقریب س ّنی و شیعه
امکانپذیر است؟» و ...
آیت اهلل تســخیری در فصل اول این کتاب به مفاهیم وحدت،
تقریــب و گفتگوی منطقی ،پرداخته تا معنای صحیح این مفاهیم
برای مخاطب تبیین شود .ایشان سپس از محورهای وحدت صحبت
به میان آورده و این محورها را قرآن کریم ،ســنت شریف نبوی و
مرجعیت علمی و تفســیری اهل بیت «ع» معرفی کرده است .در
فصل دوم کتاب به راهبردهای مدیریت اختالفات مذهبی پرداخته
شده است .آیت اهلل تسخیری در این فصل به اصولی که تقریبیها
باید بدان پایبند باشند اشاره کرده و نمونه هایی از تجربیات مثبت
و منفی تعامل میان مذاهب را بیان میکند.
فصل سوم کتاب به پیشنهادهایی برای عمق بخشیدن به تقریب
اختصاص دارد .در این فصل پیشنهاداتی در جهت تحکیم تقریب
میان مذاهب اسالمی بیان میشود.

دنیای اسالم را داروی «اتحاد» میدانند و...
بنابراین یكی از نكات مهم و اساســی در اندیشه رهبران
انقالب اســامی ایران ،بحث تقریب مذاهب اســت .بر این
اساس در سال  ۱۳۶۸هجری شمسی مجمع جهانی تقریب
مذاهب اســامی به منظور تالشی برای ایجاد نزدیكی میان
مذاهب مختلف موجود در جهان اســام تشــكیل شــد .از
آن جایی كه انقالب اســامی ایــران ،انقالبی جهانی بود و
رسالتی ورای مرزهای كشور ایران داشت .لذا وحدت جهان
اســام كه یكی از آرزوهای دیرینه مصلحین جهان اســام
بود را ســر لوحه كار خود قرار داد .بر این اســاس شــاهد
شکلگیری مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی به عنوان
یكی از ابزارهای رسیدن به وحدت میان مسلمانان هستیم.
در اســتراتژی مجمع جهانی تقریب مذاهب اســامی آمده
اســت كه تقریب عبارت اســت از« :نزدیك شــدن پیروان
مذاهب اسالمی با هدف تعارف و شناخت یكدیگر به منظور
دســتیابی به تئالف و اخوت دینی بر اساس اصول مسلم و
مشتركات اسالمی».
منبع:خبرگزاری تقریب

