شخصیتها نزدیک  40میلیون طرفدار داشت.
کاری دیگری که در راستای دیپلماسی وحدت
انجامشده تشکیل اتحادیههای گوناگونی است
که در راستای دیپلماسی وحدت میتوانند فعال
شوند ،نظیر اتحادیه بانوان مسلمان که این اتحادیه
تشکیلشده و جلسات مختلفی در داخل کشور و
احیاناً در خارج از کشور داشتهاند ،اتحادیه علمای
مقاومت که چند ماه قبل در تهران منعقد کردیم.
ما اتحادیه بازرگانان جهان اسالم را کلید زدهایم
و کنفرانسی بزرگی را در اردیبهشتماه در کیش
داشتیم و تعدادی از بازرگانان تقریبی جهان
اسالم گردهم آمدند و درباره روابط بازرگانی با
رویکرد تقریب گفتگوهای خوبی شد و اتحادیههای
دیگری که در این راستا نظیر اتحادیه احزاب
اسالمی ،اتحادیه فرهنگیان و دانشگاهیان در حال
شکلگیری است.
عالوه بر اینها امسال هفته وحدت را به شکل
ویژهای برگزار خواهیم کرد ،ما هفته وحدت را
به سراسر جهان گسترش دادیم و در هر جا که
توانستیم هفته وحدت را فعال کردیم و برنامههای
مختلفی را در شهرهای کشورهای اسالمی و حتی
غیر اسالمی که در آن جمعیت قابلتوجهی از
مسلمانان وجود دارد ،اجرا کنیم ،برنامههایی از
قبیل جشن میالد پیامبر اکرم (ص) و کنفرانسهای
مربوط بهتقریب و نمایشگاههای مربوط به وحدت
جهان اسالم.
همچنین ما سه جنبش جهانی را فعال کردیم،
مرکز این سه جنبش در لندن میباشد؛ جنبش
« »Love Muhammadو جنبش «Love
 »Quranطرفداران زیادی در جهان اسالم
پیداکرده است ،شبکهای از جوانان در رابطه با این
موضوع بههمپیوستهاند و در رابطه با سیره رسول
اکرم (ص) و معارف محمدی با تألیف کتاب و
نوشتن مقاالت و تبیین شریعت صحیح رسول اکرم
(ص) در سراسر دنیا میپردازند و تبیین میکنند
که رفتارهای خشن گروههای تکفیری ربطی به
اسالم ندارد ،درواقع افشای این گروهها توسط این

شبکههای جهانی صورت میگیرد .این مسئل ه یا درواقع انتقادی که در سوال مطرح
« » Love Quranشبکه جهانی دیگری بود که کردید بهجا بود ،بااینحال باید در نظر گرفت که
طرفداران زیادی در دنیا دارد و هرسال در لندن امکانات مجمع تقریب امکانات محدودی است؛
نمایشگاه بزرگ قرآن و اجتماعات بزرگ قرآنی مجمع تقریب یک دولت نیست ،یک وزارتخانه
با همکاری شیعه و سنی برگزار میشود ،جنبش هم نیست ،یک موسسه مردمنهاد است که عمدتاً
« »Love Husseinرا در ماه محرم امسال با کمک و حمایت مردم باید اهداف خود را پیش
راهاندازی کردیم و در این کمپین هم شیعه و ببرد .در حد توان موجود توانستیم اقدامات فراوانی
هم سنی هستند .فعالترین اقشاری که در این را نسبت به بازسازی برنامهها و طرح استراتژی نو
متناسب با شرایط جدید حاکم
جنبشهای سهگانه وجود
برجهان اسالم انجام بدهیم.
دارند ،قشر جوان است؛ امیدوارم
مجمع تقریب توانسته با
که هفته وحدت امسال شاهد
در حال گسترش تقریب
بدنه طالب حوزههای علمیه
تازههای زیادی در رابطه با
به همه اقشار هستیم،
به خوبی ارتباط برقرار کرده
گسترش حرکت تقریب در
کار اتحادیه بانوان،
و گفتمان تقریب را در میان
جهان اسالم باشیم.
اتحادیه بازرگانان ،اتحادیه
آنان نهادینه کند؟
دانشگاهیان تقریب و
ما دو مجموعه فعالیت را در
درگذشته نگاه تقریب
اتحادیه احزاب اسالمی
در همین راستاست و با
این راستا انجام دادیم ،یکی
صرف ًا فقهی و علمی بود که
همین راهکارها ما درصدد
تشکیل دورههای آموزش
قشر خاصی را شامل میشد،
علما
تعمیم تقریب از قشر
مفاهیم و اندیشه تقریب که
مجمع تقریب مذاهب برای
و خواص به عموم هستیم.
برای فرهیختگان اهل سنت
عمومی کردن موضوع
قصد داریم خود علما
اعم از علما ،طالب ،فرهنگیان
تقریب و تأثیرگذاری بر
را هم فعالتر و از قضیه
و حتی برای دانش آموزان و
مردم برنامهای دارد؟
فلسطین برای عمومی
دانشجویان در قم برگزار شد و
فعالیتهایی که در سوال اول
کردن تقریب استفاده
کنیم
مورد استقبال هم قرار گرفت.
اشاره کردم ،نشان میدهد که
نظیر همین برنامه را برای
در حال گسترش تقریب به
طالب قم هم داریم ،االن یکی
همه اقشار هستیم ،کار اتحادیه
بانوان ،اتحادیه بازرگانان ،اتحادیه دانشگاهیان از ماموریتهای پژوهشگاه تقریب در قم همین
تقریب و اتحادیه احزاب اسالمی در همین است که دورههای آموزشی تقریب را برای طالب
راستاست و با همین راهکارها ما درصدد تعمیم تشکیل دهد.
تقریب از قشر علما و خواص به عموم هستیم .قصد کار دوم راهاندازی مجموعههای مبلغان تقریبی از
داریم خود علما را هم فعالتر و از قضیه فلسطین میان مبلغان شیعه و سنی است ،البته کار دیگری از
برای عمومی کردن تقریب استفاده کنیم ،تأسیس قبل شروعشده و آن تأسیس دانشگاه تقریب است،
اتحادیه علمای مقاومت یکی از روشهای ماست ،این دانشگاه با همه محاسنش ،باید نقش فعالتری
این اتحادیه تنها علمای دینی را دربرنمیگیرد بلکه را ایفا کند و قاعدتاً باید بتواند با جذب طالب شیعه
تمامی اندیشمندانی که در زمینه فلسطین دغدغه و سنی ،تقریب را به سطح عامه دانشجویان و طالب
دارند و آن را مسئله اول جهان اسالم میدانند ،علوم اسالمی بکشاند.
برای واردکردن مباحث تقریبی به متون
میتوانند در این اتحادیه عضویت داشته باشند.

درسی طالب هم تمهیدی شده است؟
ما طرحی برای درس تقریب نهتنها برای حوزهها
بلکه برای مدارس داریم ،احساس میکنیم که حتی
مدارس نیاز به متونی برای آموزشهای تقریبی
دارند و دانش آموزان از ابتدا باید با مباحث تقریبی
خو بگیرند.
برخی معتقدند که برگزاری کنفرانس
وحدت اسالمی در ورطه تکرار افتاده و وارد
مباحث عملیاتی نشده است ،تفاوت کنفرانس
امسال با سایر دورهها چه خواهد بود؟
به نظر میرسد دوستانی که این را مطرح میکنند
در جریان نیستند که چه اتفاقاتی در کنفرانس
تقریب رخ میدهد ،وضعیت کنفرانس تقریب
از سال گذشته متفاوت شده است و خیلی از
برنامههایی که عرض کردم نظیر تأسیس اتحادیه
بانوان و بازرگانان و علمای مقاومت در کنفرانس
تقریب به تصویب رسیده است.
اینها در راستای فعالسازی و عملیاتی کردن
کنفرانس است ،ما نمیخواهیم که کنفرانس
تقریب تبدیل به کنفرانس سخنرانی و وعظ و
ارشاد شود بلکه امروزه کنفرانس تقریب به محل
برنامهریزی تبدیلشده است.عالوه بر این ما
درصدد فعالسازی مجامع تقریبی در سراسر جهان
هستیم ،امسال کنفرانس تقریب با کنفرانسهای
قبل فرق دارد و کنفرانسی عملیاتی خواهد بود،
دو جلسه عمومی ،افتتاحیه و اختتامیه داریم
و بقیه جلسات مثل نشست تخصصی بانوان و
بازرگانان ،احزاب ،فرهنگیان ،دانشجویان و علمای
مقاومت تخصصی است ،بهطور کل جهتگیری
کنفرانس امسال عملیاتی خواهد بود .در مورد
افراد شرکتکننده در کنفرانس هم باید گفت
که تعدادی از این افراد محور تقریب هستند و
باید هرسال حضورداشته باشند و گریزی از دعوت
اینها نیست اما بااینحال همه چهرهها یکسان
نیستند و امسال اقشار مختلف خواهند آمد و اتفاق
جدیدی خواهد افتاد.

مسجد االزهر  -مصر

علمی را نیز فعالسازی کرد ،مطالبه دائمی از مسئوالن
و نیز نخبگان حوزوی و دانشگاهی برای تبیین نگرش
انقالبی حضرت امام (ره) که دوگانه شیعه سنی را به
دوگانه مستضعف مستکبر بدل کرد و شاه شیعه را
دارای اسالم آمریکایی و مجاهد سنی فلسطینی را
دارای اسالم ناب میدید.
همچنین طرد افراطیون و نفی اتهامات افراطی به
شیعیان ،توجه بیشتر به مساله وحدت و ...از مسائل
مؤثر در ترویج این گفتمان انقالبی و اسالمی است.
فعالسازیسایرظرفیتها
یکی از راهبردهای همیشگی ما باید این
باشد که عالوه بر اقداماتی که خودمان مستقیم
میتوانیم انجام دهیم ،با گسترش گفتمان وحدت ،از
فعالسازی سایر ظرفیتها نیز بهره ببریم ،مث ً
ال اگر
دوستی داریم که در روزنامهنگار است ،از او بخواهیم
در این رابطه تولید محتوا کرده یا جلوی درج مطالب
خالف وحدت را بگیرد ،به صاحبهنر بگوییم اثری
تولید کند ،فعاالن اینترنتی را جمع کنیم و اهمیت
مساله را برای آنها تبیین کنیم و دهها اقدام دیگر.
در این مرحله میتوان ستادهای مردمی گسترش
گفتمان وحدت را تشکیل داد و از همه فعاالن و
دغدغهمندان جهت تحقق اهداف استفاده نمود ،از این
طریق گرچه یک یا چند نفر بودهایم ولی میتوانیم
انرژی دهها نفر را در این زمینه فعال کنیم؛ این همان
چیزی است که رهبر انقالب بهعنوان گفتمان سازی
مورد تأکید قرار میدهند.
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