
در حالی که کمتر از یک ماه تا زمان آغاز ثبت 
یازدهم  مجلس  برای  انتخابات  نامزدهای  نام 
حال  در  سیاسی  های  بندی  صف  مانده  باقی 
جریان  حاضر  حال  در  است.  شدن  آشکار 
اصولگرا در پی ائتالف حداکثری و اصالح طلبان 
چگونگی  برای  سازوکاری  طراحی  مشغول  نیز 

گزینش نامزدها و تهیه لیست می باشند.
یازدهم،  مجلس  انتخابات  تقویم  اساس  بر 
آذر  از دهم  نمایندگی  برای  نام داوطلبان  ثبت 
به مدت یک هفته  آغاز می شود.  انتخابات 
برگزار  اسفندماه  دوم  اسالمی  شورای  مجلس 

می شود. 
جریانات و جناح های سیاسی کشور از ماه های 
قبل مشغول رایزنی و تدارک سازوکارهایی برای 
نیل به اجماع و تهیه فهرست واحد بوده اند؛ 
اشتراک  میزان  چه  تا  که  این  نهایت  در  البته 
توافق  فهرست  یک  روی  بر  و  کنند  پیدا  نظر 
کنند مشخص نیست.  این موضوع به معنای 
تشکل  و  ها  گروه  تمامی  که  نیست  نیز  این 
رایزنی  فرایند  وارد  جریان  یک  سیاسی  های 
جهت اجماع شده اند بلکه بعضًا مشاهده می 
شود که برخی گروه های سیاسی یا افراد نیز به 
صورت منفرد و جداگانه مشغول زمینه سازی 

برای حضور در انتخابات هستند.

جبهه  و  واحد  فهرست  دغدغه  اصولگرایان، 
پایداری

در  واحد  فهرست  ارائه  برای  اصولگرایان 
جریان  ائتالف  شورای  اسفندماه،  انتخابات 
انقالب را تشکیل داده اند. شورایی که هفته 
به  نزدیک  چهره  پیرهادی،  محسن  گذشته 
محمدباقر قالیباف را به عنوان سخنگوی خود 
انتخاب کرد. غالمعلی حداد عادل نیز به عنوان 

رئیس این شورا فعالیت می کند.
مشخص  پایداری  جبهه  سرانجام  بین  این  در 
نیست و این که باالخره آیا آنها به اصولگرایان 
قرار  ابهام  از  ای  هاله  در  نه  یا  پیوندند  می 
دارد. در این باره پرویز سروری، یکی از فعاالن 
اوائل  در  ائتالف  شورای  اعضای  از  و  اصولگرا 
با  خوبی  »صحبت های  بود:  گفته  ماه  آبان 
به  توجه  با  ما  و  انجام شده  پایداری  دوستان 
شناختی که از اعضای پایداری داریم، انتظارمان 
در  را  ائتالف  این جبهه، شورای  که  این است 

ما  لذا  کند،  همراهی  کارآمد  مجلسی  تشکیل 
از ظرفیت همه گروه های  امیدوار به استفاده 
درون انقالب از جمله جبهه پایداری هستیم.«

برخی معتقدند جبهه پایداری در پی آن است که 
با اضافه شدن دقیقه نود به جمع اصولگرایان 
نامزدهای  دادن  قرار  برای  زنی  چانه  قدرت  از 
بیشتری در لیست اصولگرایان برخوردار شود. 
ارائه  احتمال  از  نیز  سیاسی  فعاالن  برخی 
فهرست جداگانه توسط پایداری ها خبر داده 
اند.  از زاویه دید جبهه پایداری در انتخابات 
ترجیح نامزد اصلح به صالح مقبول حتمًا باید 
حکمفرما باشد. این استراتژی موجب شده در 
بسیاری از انتخابات اخیر اصولگرایان با مشکل 

تفرق و عدم اجماع روبه رو شوند.
مهدی چمران، عضو شورای ائتالف جریان های 
فعالیت های  به  اشاره  با  قبل  روز  انقالب چند 
حداکثری  وحدت  برای  ائتالف  شورای  اخیر 
گفت: »راهبرد اساسی شورای ائتالف، وحدت 
بر  و  بوده و هست  انقالب  نیروهای  در جبهه 
گروه ها  از همه  داریم  ما تالش  همین اساس 
حداکثری  وحدت  برای  انقالب  جریان های  و 
اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات  آستانه  در 

استفاده کنیم.«
جبهه  این  موضع  و  پایداری  جبهه  درباره  وی 
برای پیوستن به شورای ائتالف نیز گفت: »ما 
پایداری  جبهه  اعضای  با  خوبی  گفت وگوهای 
داشتیم و این گفت وگوها برای پیوستن جبهه 
پایداری به شورای ائتالف ادامه دارد«. چمران 
جبهه  دوستان  که  هستیم  امیدوار  گفت: 
را  ائتالف  شورای  وحدت،  مسیر  در  پایداری 

همراهی کنند.
موضوع دیگری که در روزها و هفته های اخیر 
گمانه زنی های فراوانی درباره آن مطرح شده 
تهران  در  اصولگراها  سرلیست  انتخاب  بحث 
می  برده  نام  مختلفی  های  چهره  از  که  است 
شود. از جمله این افراد می توان به محمدباقر 
قالیباف، حداد عادل، سعید جلیلی و ... اشاره 

کرد. 
اتفاق مهم دیگری که در جبهه اصولگرایی رخ 
از شهر  زاکانی  علیرضا  نامزد شدن  بحث  داده 
قبل فهرست  روز  ارتباط دو  این  در  قم است. 
اصولگرایان برای شهر قم منتشر شد. فهرستی 
و  ذوالنوری  فراهانی،  امیرآبادی  نام  آن  در  که 

نام  نهم  مجلس  همانند  و  بود  زاکانی  علیرضا 
این فهرست  علی الریجانی، رئیس مجلس در 

به چشم نمی خورد.
احمد امیرآبادی درباره حذف نام علی الریجانی 
داشت:  اظهار  قم  در  اصولگرایان  لیست  از 
شورای  نفره،  سه  فهرست  انتخاب  روند  در 
اصولگرایان قم هیچ رزومه ای از علی الریجانی 
به  را  رزومه ای  هم  الریجانی  آقای  و  نخواسته 

شورا ارائه نکردند.
ایلنا در این باره نوشت: طبق شنیده ها از یک 
منبع موثق، علی الریجانی نماینده مردم قم و 
اخیرا در جمع  رئیس مجلس شورای اسالمی، 
برخی از فعاالن سیاسی نزدیک به خود در شهر 
انتخابات  کاندیدای  دیگر  که  کرده  اعالم  قم 
نمایندگی مجلس شورای اسالمی نمی شود و 
تا کنون هرچه در توان داشته برای کشور بکار 

گرفته است.
به  نزدیک  ای  رسانه  چهره  مهاجری،  محمد 
رئیس مجلس شورای اسالمی نیز در مصاحبه 
با ایسنا این خبر را تائید می کند و می گوید: 
اطالع دارم که علی الریجانی از یک سال پیش 
نامزد  که  است  کرده  اعالم  خود  نزدیکان  به 
حوزه ای  هیچ  از  یازدهم  مجلس  انتخابات 

نخواهد شد.
البته هنوز نمی توان با قاطعیت گفت که علی 
الریجانی در انتخابات اسفندماه نامزد نخواهد 
شد. دیروز خبرگزاری تسنیم در این باره نوشته 
از  از حضور وی  گمانه زنی ها حاکی  برخی  بود: 
برخی  و  است  تهران  و  ساری  انتخابیه  حوزه 
در  از حضور  بار  این  احتمال می  دهند وی  نیز 
برای  را  خود  بخت  تا  دهد  انصراف  مجلس 

1400 بیازماید. 

»سرا«ی اصالح طلبان؛ سازوکاری دموکراتیک 
یا خانه ای روی آب

ها  مدت  از  بعد  نیز  طلبان  اصالح  اردوگاه  از 
به  نسبت  واکنش  چگونگی  درباره  اخباری  که 
انتخابات مجلس شورای اسالمی وجود داشت 
اینک اخباری درباره طرح جدید آنها شنیده می 
تدوین  از  ماه  آبان  اوائل  طلبان  اصالح  شود. 
سیاست  عالی  شورای  در  خود  جدید  طرح 
با  آنها  طرح  داند.  خبر  طلبان  اصالح  گذاری 
طلبان«  اصالح  سنجی  رای  »سامانه  عنوان 
به  دادن  میدان  هدف  با  که  است  »سرا«  یا 
انتخاب لیست نهایی  برای  بدنه اصالح طلبان 
طرح  این  بودند  معتقد  برخی  چه  اگر  است. 
انتخابات  در  اصولگرایان  جمنای  شده  بروز 
کار،  اینجای  تا  اما  است  ریاست جمهوری 96 
سرا موجب تشتت و تفرقه بین اصالح طلبان 

شده است.
 بر اساس گفته های اصالح طلبان قرار است با 
راه اندازی یک وب سایت اینترنتی، طرفداران 

آنها در سراسر کشور بتوانند با رای گیری لیست 
نامزدها را در شهرهای مختلف تعیین کنند.

حزب  دو  جدی  مخالفت  با  سازوکار  این  اما 
است.  شده  مواجه  ملی  اعتماد  و  کارگزاران 
کارگزاران  احزاب  از مخالفت  روزنامه سازندگی 
سازندگی ، حزب اسالمی کار، حزب اعتمادملی 

و ادوار تحکیم وحدت نام برده است.
کارگزاران  کرباسچی، دبیرکل حزب  غالمحسین 
سازندگی در این باره می گوید: تأکید دوستان 
این  سئوال  است.  اجتماعی«  »بدنه  روی 
مردمی  هستند؟  کسانی  چه  منظور  که  است 
اصالحات  سبد  به  همیشه  را  رای های شان  که 
اینکه  یا  است،  اجتماعی«  »بدنه  می اندازند 
اسامی مشخصی  و  گزینش  عده ای  است  قرار 
در سامانه ای معرفی شوند و بگویند اینها بدنه 
بخواهند  مردم  از  و  است  اصالحات  اجتماعی 
اجتماعی  بدنه  این  که  افرادی  یا  فرد  به 

خودساخته انتخاب می کنند رأی بدهند؟ 
کرباسچی در توییتر نیز نوشت: بدنه اجتماعی 
اصالحات از پایین به باال شکل می گیرد، نه از 
باال به پایین! چه کسی حق دارد بدنه اجتماعی 
را  ما  باید  آنان  کند؟  انتخاب  را  اصالحات 
انتخاب کنند یا ما آنان را؟!..  آن چه انتخابات 
دادن  رای  رغبت  به مردم  و  را معنادار می کند 
می بخشد، نتیجه رای دادن است و نه مناسک 

آن... 
حزب  سخنگوی  مقدم،  گرامی  اسماعیل  اما 
را نسبت به سرا  انتقادات تندتری  اعتمادملی 
»اینکه  گوید:  گرامی مقدم می  کند.  بیان می 
بدنه  و  مردم  طرح هایی  چنین  با  کنیم  فکر 
انتخاب یک لیست قرار  برای  اجتماعی دوباره 
است به اصالح طلبان اعتماد کنند و در صحنه 
به  نیست.  طور  این  بگویم  باید  شوند  حاضر 
صراحت عرض می کنم کل انگیزه موجود پشت 
به  را  لیست  بتوانند  که  است  این  طرح  این 
نوعی سازماندهی کنند تا افراد خاص خودشان 

خروجی آن باشند.«
عضو  امام،  جواد  سخنان،  این  به  واکنش  در 
ضمن  اصالح طلبان  سیاست گذاری  شورای 
دفاع از طرح سرا با بیان اینکه این طرح مورد 
موافقت رهبر جریان اصالحات هم قرار خواهد 
نقدشان  منتقدان  که  است  معتقد  گرفت 
غیرمنصفانه است و می خواهند ذهن و فضای 

ذهنی جامعه را منحرف کنند.
سرلیست  است  قرار  نشده  اعالم  فعالً  البته 
اصالح طلبان در تهران چگونه انتخاب شود. در 
از سرلیست شدن  اخیر صحبت هایی  روزهای 
موالوردی،  شهیندخت  طبا،  هاشمی  مصطفی 
مطهری،  علی  هاشمی،  قاضی زاده  سیدحسن 
پزشکیان و ... در رسانه ها مطرح شده بود. در 
انتخابات  در  عارف  بین حضور محمدرضا  این 
در هاله ای از ابهام قرار دارد. به نظر می رسد 
در بین اصالح طلبان عده ای به شدت مخالف 

حضور وی در انتخابات هستند. 
برای تعیین  از سرلیست و سازوکار  البته فارغ 
تر  اساسی  مشکل  با  طلبان  اصالح  نامزدها، 
روبه  امید  فراکسیون  و  دولت  عملکرد  نام  به 
قرار است چه  رو هستند که مشخص نیست 
آنها  رای  بدنه  تا  باشند  داشته  آن  به  پاسخی 
ترغیب به رای دادن به لیست نهایی آنها شود.
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نشریه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی

شماره ۲91

نیمه دوم آبان 1398

قیمت : 1000 تومان

تاسیس 1374

صف بندی اصالح طلبان و اصولگرایان برای انتخابات مجلس
سرلیست های احتمالی در تهران چه افرادی خواهند بود؟

رهبر انقالب درباره افزایش نرخ سوخت: 
گفته بودم اگر سران سه قّوه تصمیم بگیرند 
حمایت خواهم کرد/ تصمیم سران قوا باید 

اجرا شود/ مسئولین دقت کنند هرچه ممکن 
است از مشکالت این کار کم کنند

چند سؤال در مورد 
مصوبه افزایش قیمت 

بنزین

جایزه بین المللی ابن 
سینا برای اخالق در علم

آشنایی با شهرها و 
روستاهای نطنز

طرق رود

امام  موسی  صدر پنجاه سال پیش 
درباره وحدت اسالمی چه نوشت؟

سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی : 
در برجام تضمین های کافی نگرفتیم/ 
روحانی بد شانسی آورد/ امروز که در 
موضع قدرت هستیم بهترین زمان 
برای حل و فصل مسایل مان است

با توهین 
نمی توان جلب 

محبت کرد

رهبر معظم انقالب با اشاره به افزایش نرخ سوخت یادآور شدند: سران 
قوا با پشتوانه کارشناسی یک تصمیم گرفتند و )طبعا( باید اجرا شود.

رهبر انقالب درباره افزایش نرخ سوخت: گفته بودم اگر سران سه قّوه 
اجرا شود/  باید  قوا  کرد/ تصمیم سران  بگیرند حمایت خواهم  تصمیم 

مسئولین دقت کنند هرچه ممکن است از مشکالت این کار کم کنند
به گزارش الف، رهبر معّظم انقالب حضرت آیت اهلل خامنه ای، صبح امروز 
در درس خارج فقه خود با اشاره به تصمیم دولت برای مدیریت مصرف 
نیز  کارشناسان  نظرات  و  ندارم  کار سررشته  این  در  فرمودند:  سوخت، 
متفاوت است، اما گفته بودم اگر سران سه قّوه تصمیم بگیرند، حمایت 

خواهم کرد.
ایشان با بیان اینکه سران قوا با پشتوانه کارشناسی تصمیمی گرفته اند 
و طبعًا باید اجرا شود،  تصریح کردند: یقینًا برخی مردم از این تصمیم 
ناراحت هستند یا  به ضرر آن هاست، اّما همه باید بدانند که تخریب، 
کار اشرار است؛ هیچ انسان عاقل و عالقه مند به کشورش به این کارها 

دست نمی زند.
رهبر انقالب افزودند: مسئوالن هرچه می توانند دقت کنند تا مشکالت 
این طرح برای مردم هرچه ممکن است کم شود. دیدم مسئوالن گفتند 
مراقبت می کنند که افزایش قیمت بنزین به افزایش قیمت دیگر کاالها 

منجر نشود که این موضوع، کامال الزم است.
به  امنیت هم  حضرت آیت اهلل خامنه ای تصریح کردند: مسئوالن حفظ 
بصیرت  و  با هوشیاری  که همیشه  هم  مردم  کنند.  عمل  خود  وظایف 

اقدام کرده اند این بار هم از افرادی که تخریب می کنند فاصله بگیرند.
متن کامل بیانات رهبر انقالب به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
آله  و  محّمد  سّیدنا  علی  الّسالم  و  الّصالة  و  العالمین  رّب  الحمدلّله  و 

الّطاهرین و لعنة الّله علی اعدائهم اجمعین
اینکه بحث را شروع بکنیم، من عرض بکنم که در این یکی دو  از  قبل 
اتفاق  روز خب یک حوادثی به دنبال مصوبه ی سران کشور، سران قوا 
افتاد؛ دیروز، دیشب، پریشب، در برخی از شهرهای کشور، و متأسفانه 
مشکالتی هم درست شد، تعدادی جان باختند و مراکزی تخریب شد، 
توجه  باید  را  نکته  چند  روزه.  دو  یکی  این  در  شد  هم  کارها  این  از 
داشت؛ اوالً وقتی یک چیزی مصوبه ی سران کشور هست، آدم باید با 
چشم خوشبینی به او نگاه کند، بنده در این قضیه سررشته ندارم یعنی 
نظرات  آقایان؛ گفتم من چون  به  ندارم، گفتم هم  را  کار  این  تخصص 
کارشناس ها هم در این قضیه ی بنزین مختلف است، بعضی ها آن را الزم 
و واجب میدانند بعضی ها مضر میدانند، بنابراین من هم که صاحبنظر 
نیستم در این قضایا؛ گفتم من صاحبنظر نیستم لکن اگر سران سه قوه 
تصمیم بگیرند من حمایت میکنم. من این را گفتم، حمایت هم میکنم. 
سران قوایند، نشستند با پشتوانه ی کارشناسی یک تصمیمی برای کشور 

گرفتند، باید عمل بشود به آن تصمیم؛ این یک نکته.
نکته ی دوم اینکه خب بله، یقینًا بعضی از مردم از این تصمیم یا نگران 
به  میکنند  خیال  یا  است  ضررشان  به  یا  میشوند  ناراحت  یا  میشوند 
فالن  به  زدن  آتش  لکن  میشوند،  ناراضی  تقدیر  هر  به  است  ضررشان 
این  است،  اشرار  کار  است؛  اشرار  کار  این  نیست،  مردم  کار  این  بانک 
کینه ورزان،  اشرار،  معموالً  در یک چنین حوادثی  داشت.  توجه  باید  را 
انسانهای ناباب وارد میدان میشوند، گاهی بعضی از جوانها هم از روی 
هیجان با اینها همراهی میکنند و این جور مفاسد را به بار می آوردند. این 
مفاسد هیچ مشکلی را درست نمیکند جز اینکه عالوه ی بر هر مشکلی 
که هست، ناامنی را هم اضافه میکند. ناامنی بزرگ ترین مصیبت برای 
این است.  اینها قصدشان  برای هر جامعه ای است،  هر کشوری است، 
شما مالحظه کنید در این دو روز تقریبًا یعنی دو شب و یک روزی که از 
این قضایا گذشته همه ی مراکز شرارت دنیا علیه ما این کارها را تشویق 
کردند، از خانواده ی منحوس خبیث خاندان پهلوی تا مجموعه ی خبیث 
و جنایتکار منافقین، اینها دارند مرتبًا در فضای مجازی و در جاهای دیگر 
انجام بگیرد. من  این شرارتها  دارند تشویق میکنند ترغیب میکنند که 
عرضم این است هیچ کس به این اشرار کمک نکند، هیچ انسان عاقل 
راحت  زندگی  به  است،  مند  عالقه  خودش  کشور  به  که  شایسته ای  و 
خودش عالقه مند است، به اینها نباید کمک بکند؛ اینها اشرارند، این 

کارها کار مردم معمولی نیست.
از  است  ممکن  هرچه  کنند،  مواظبت  کنند،  دّقت  البته  هم  مسئولین 
مشکالت این کار کم کنند. حاال من دیروز دیدم در تلویزیون که بعضی 
از مسئولین محترم آمدند گفتند که ما مراقبیم که این افزایش قیمت 
موجب افزایش قیمت اجناس و کاالها نشود؛ خب بله این مهم است، 
چون االن گرانی هست، بنا باشد باز اضافه بشود گرانی خب این برای 
مردم خیلی مشکالت درست میکند، باید مراقبت کنند. این مراقبت ها را 
اینها بکنند، مسئولین حفظ امنیت کشور هم به وظایفشان عمل کنند، 
مردم عزیز ما هم که خوشبختانه در قضایای گوناگون این کشور بصیرت 
خودشان را، آگاهی خودشان را نشان دادند بدانند که این حوادث تلخ 
از ناحیه ی کیست و چگونه است، این آتش زدن و خراب کردن و ویران 
را  این  است،  مال چه کسی  کردن  ایجاد  ناامنی  و  کردن  دعوا  و  کردن 
فاصله  اینها  از  و  ملتفتند،  مردم  هم  میفهمند  که  کنند  توجه  بفهمند 
بگیرند. این آن توصیه ی ما است، مسئولین کشور هم به وظایف شان 

به طور جدی عمل کنند.



سیاسی۲

تأكيد  بنزين  قيمت  افزايش  لزوم  بر  كارشناسان  اكثر   -١
دارند ، اما آيا زمان اعالم، نحوه اعالم و شيوه اجراى اين 

مصوبه فاقد هرگونه اشكالى بود؟

با  تطابقى  مصوبه،  اين  در  مجلس  گذاشتن  كنار  آيا   -٢
جايگاه مجلس در قانون اساسى داشت؟

٣- دكتر روحانى در آغاز دولت يازدهم اعالم نمود كه دو 
قيمتى بودن بنزين موجب فساد است، آيا اين ادعا پس 

گرفته شد؟

٤- اكثرا اعتقاد دارند افزايش قيمت بايد به صورت پلكانى 
با  آيا مجلس محترم كه قبال  اما   ، رخ مى داد نه جهشي 
پيشنهادات دولت مبنى بر افزايش پلكانى قيمت بنزين ، 

مخالفت نموده ، دفاعى بر عملكرد خود دارد؟

٥- همه مسئولين مدعى هستند كه : حق اعتراض مردم 
را به رسميت مى شناسند، در اصل ٢٧ قانون اساسى نيز 
تصريح شده " تشكيل اجتماعات و راه پيمايى ها ، بدون 
حمل سالح ، به شرط آن كه مخل به مبانى اسالم نباشد 
آزاد است " . آيا متوليان امر راهكارى براى برگزارى تجمعات 
اعتراضى و أساسا شنيدن نظرات مخالف انديشيده اند؟ 
اعتراض  صداى  توانند  مى  چگونه  مردم  بگويند  باالخره 

مسالمت آميز خود را به گوش مسؤلين برسانند؟

قيمت  افزايش  محل  از  كه  اند  كرده  ادعا  مسؤلين   -٦
، مبلغى معادل ٣١ هزار ميليارد تومان حاصل مى  بنزين 
آيا  اوال  برمى گردانند؟  به مردم  را  اين درآمد  شود و كل 
پول پاشى براى ٦٠ ميليون نفر سياست صحيحى است؟ 
آيا اين سياست با قانون هدفمند كردن يارانه ها تطابق 
دارد؟ ثالثا آيا بهتر نبود پنجاه درصد اين درآمد صرفا به 
اقشار آسيب پذير با مبالغى باالتر اختصاص مى يافت و 
پنجاه در صد باقيمانده وفق قانون هدفمند كردن يارانه 

ها هزينه مى شد؟

٧- آيا بهتر نبود از سهميه بندى بنزين منصرف مى شدند و 
با يك افزايش قيمت معقول مثل چهار سال قبل ، بنزين 

را فقط با يك نرخ عرضه مى كردند؟

٨- آيا براى چنين تصميم مهم و تأثير گذار، نيازى به بستر 
و  ملى  رسانه  در  ميزگردهايى  برگزارى  و  اجتماعى  سازى 
مطبوعات و دانشگاه و مناظره و شنيدن نظرات موافق و 

مخالف نبود؟ 

٩- آيا خسارات ناشى از قطع اينترنت و خسارات ناشى از 
اعتراضات و خرابكارى اشرار و آشوب طلبان و اغتشاشگران 
و ايادى دشمن كه بر موج اعتراضات مردمى سوار شدند 
و تخريب أموال عمومى و خصوصى ، قابل جبران با درآمد 

پيش بينى شده از ناحيه افزايش قيمت بنزين است؟ 

١٠- آيا هيچ راهكار ديگرى براى مشكالت بودجه كشور از 
قبيل جلوگيرى از قاچاق، فرار مالياتى، ابر بدهكاران بانكى 
وجوه  استرداد   ، مالياتى  هاى  معافيت  نمودن  ملغى   ،
دانان  اقتصاد  و  كارشناسان  توسط   ..... و  اختالس شده 

ارائه نشده 
است؟

مسعود كريمپور نطنزى _  3/٩/98

سخنگوی حزب کارگزاران با تاکید بر اینکه برجام 
یک سند فراجناحی و ملی بود و نباید از آن در 
گفت:  می شد  جناحی  استفاده   94 انتخابات 
انتقادی که می شود به برجام داشت، این است 
از طرف های مقابلمان  را  که تضمین های کافی 

نگرفتیم.
در برجام تضمین های کافی نگرفتیم/ روحانی بد 
شانسی آورد/ امروز که در موضع قدرت هستیم 
بهترین زمان برای حل و فصل مسایل مان است
با  مشروح  گفت وگوی  یک  در  مرعشی  حسین 
الف درباره مسایل روز کشور با اشاره به عملکرد 
بزرگی  بدشانسی  روحانی  آقای  گفت:  روحانی 
ظهور  آورد،  که  بدشانسی ای  بزرگ ترین  آ ورد. 
پدیده ترامپ بود. ترامپ ضربه خیلی سنگینی 
به روند تحوالت ایران زد. ایران داشت در مسیر 
درست حرکت می کرد. روحانی در برابر فتنه های 
ترامپ و یک جوان خام با سیاست های افراطی 
را  سختی  دوره  آمد،  کار  روی  عربستان  در  که 

گذراند. 
وی تصریح کرد: در مجموع من آقای روحانی را 
و  منطقه ای  سخت  شرایط  در  کشور  اداره  برای 
انتقاداتی  که  هرچند  می دانم  موفق  بین المللی 
به آقای روحانی و دولتش دارم. مثال در زمینه 
انتظار  صالح،  آدم های  بکارگیری  و  پاکدستی 
در  سطح  این  در  نباید  اصال  داشتم.  بیشتری 
دولت های ما آدم های آلوده وارد کار شود؛ حاال 
چه آلودگی های اخالقی و چه آلودگی های مالی.

مرعشی با یادآوری قدرت امروز ایران در منطقه  
و توقیف کشتی انگلیسی ها و همچنین تاکید بر 
اینکه علیرغم سنگین ترین تحریم ها ما همچنان 
در منطقه قدرتمند و سرپا هستیم  گفت: این 
مسایل  فصل  و  حل  برای  زمان  بهترین  شرایط 
مان است چرا که ترامپ در شرایط ضعف و ایران 

در شرایط قدرت است.
تصریح  باره  این  در  کارگزاران  حزب  سخنگوی 
معلوم  رابطه  این  در  مان  استراتژی  باید  کرد: 
حرکت  پیشتاز  هم  همزمان  توانیم  نمی  باشد. 
های انقالبی در منطقه باشیم و هم رشد 8 در 
صدی را تجربه کنیم. یکی از این دو را باید موقتا 

اولویت داد.
گفت وگو  این  از  دیگری  بخش  در  مرعشی 
در  اصالحات  جبهه  از  انتقادها  به  پاسخ  در 

اختالفات  همچنین  و  ورزی  سیاست  عرصه 
مشارکت  زمینه  در  طلبان  اصالح  میان  موجود 
است.  طبیعی  این  گفت:  آتی  انتخابات  در 
نیستند،  سیاسی  بسته  حزب  یک  اصالح طلبان 
احزاب  آزاد،  شخصیت های  دارای  اصالح طلبان 
که  هستند  متفاوت  اندیشه های  دارای  و  آزاد 
در تاکتیک ها ممکن است اختالف نظر و اختالف 
سلیقه هم پیش بیاید، ولی مهم این است که 
در آن لحظه آخر یک اجماع در اصالح طلبان هم 
پیش می آید که سال هاست تجربه شده است.
وی یادآور شد: از سال 9۲ که دوره جدید حیات 
اصالح طلبی در ایران است، ما توانستیم  بسیار 
آقای  صالحیت  رد  خبر  اعالم  از  یعنی  سریع، 
هاشمی رفسنجانی تا اعالم حمایت آقای خاتمی 
و آقای هاشمی، مشترکا، درباره آقای روحانی و 
گیری  عارف،  تصمیم  آقای  رفتن  کنار  همچنین 

کنیم که همه این ها در پنج روز اتفاق افتاد.
مرعشی تصریح کرد:  این یعنی اینکه این جبهه 
سنگین  شوک  از  روز  پنج  در  می تواند  سیاسی 
آقای  و  کند  عبور  هاشمی  آقای  صالحیت  رد 
روحانی  آقای  نفع  به  که  کند  متقاعد  را  عارف 
آقای  نفع  به  ایشان  البته  نماید؛  گیری  کناره 
صحنه  از  باالخره  ولی  نکرد،  کناره گیری  روحانی 
کنار رفت، و به هر حال مشخص بود که به نفع 
آقای  رأی  می شود. شانس  تمام  روحانی  آقای 
روحانی زیر چهار درصد بود که با کنار رفتن آقای 
عارف به ۵1 درصد رسید. این یک جبهه سیاسی 
و  مختلف  طیف های  این که  علی رغم  که  است 
گوناگونی در آن حضور دارند، توانسته خودش 

را هماهنگ کند.
وی درباره انتقادها از جبهه اصالحات نیز گفت: 
شد  تمام  دیگر  اصولگرا  اصالح طلب،  شعار 
انقالب نیست، یک شعار  ماجرا، شعار خانواده 
براندازانه است، یعنی می خواهد همه چیز را به 
نفع براندازی رقم بزند. البته گالیه مندی مردم را 
این مخصوص اصالح طلبان   ، باید بپذیریم  هم 
یا مخصوص دولت نیست، مردم در مجموع از 

شرایط رضایت کامل را ندارند.
بگویند  مردم  روزی  اگر   : کرد  تاکید  مرعشی 
مهم  پایه های  از  یکی  است،  بی اثر  انتخابات 
اداره کشور  مهم  پایه های  از  یکی  مردم ساالری، 

بر مبنای آرای مردم فرو می ریزد.

مناقشه  به  اشاره  با  کارگزاران  حزب  سخنگوی 
نیز  نگهبان  شورای  با  طلبان  اصالح  همیشگی 
تصریح کرد: ما نظارت شورای نگهبان را نظارت 
باشد،  مطلع  فقط  آن  اساس  بر  که  استطالعی 
نظارت  اگر  نگهبان  حتما شورای  نه؛  نمی دانیم، 
اجرا  قانون  که  کند  اعمال  باید  را  نظارت  دارد، 
در  باید  موثر  نظارت  این  حتما  ولی  شود، 
چارچوب قانون باشد.... شما نمی توانید به یک 
انتخابات شرکت  در  که  بگویید  جریان سیاسی 
نداشته  کاندیدا  اما  بدهید  هم  لیست  و  کرده 
خب  کنید.  استفاده  رقیب  لیست  از  و  باشید 
اگر سختگیری شورای نگهبان به قدری افزایش 
پیدا کند که ما آدم نداشته باشیم، چه کار باید 
کنیم؟ با آدم قرضی که نمی توانیم در انتخابات 
عقالنی  مشارکت  این  به  من  کنیم،  شرکت 

میگویم نه مشروط.
ندارد  معنی  افزود:   زمینه  همین  در  مرعشی 
تجربه  از  ذخیره ای  که  ناطق  آقای  مثل  کسی 
سیاسی کشور است، کنار بکشد. ... مقصر این 
موضوع کسانی هستند که فرصت نمی دهند به 
شخصیت هایی که می توانند، وارد صحنه شوند. 
بر  نگهبان،  از موارد سختگیری های شورای  یکی 

روی منتقدین درون خانواده انقالب است.

چند سؤال در مورد مصوبه 
افزایش قیمت بنزین

سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی : در برجام تضمین های 
کافی نگرفتیم/ روحانی بد شانسی آورد/ امروز که در موضع 
قدرت هستیم بهترین زمان برای حل و فصل مسایل مان است
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مفتی  به  نامه ای  در  صدر  موسی  امام  ایرنا-  تهران- 
اهل سنت لبنان بعد از اشاره به وصیت پیامبر)ص( 
مبنی بر لزوم وحدت کلمه در بین مسلمانان، اشاره 
می کند که این وحدت کلمه از طریق دو راه »وحدت 
صورت  مشترک«  عینی  »کوشش های  و  فقهی« 

می پذیرد.
و  تفاهم  و  تقریب  با  موسی صدر  امام  یاد  و  نام 
که  چرا  است.  خورده  گره  دینی  مدارای  و  گفت وگو 
او در لبناِن رنگارنگ و متنوع توانست در تقویت راه 
از  پیش  بردارد.  تاریخی  و  بلند  گام های  همزیستی 
همه در نظر او تفاهم و تقریب اهل سنت و تشیع 
در لبنان از برنامه های اساسی بود. البته که پیگیری 
این مسیر همگرایی و وحدت از سوی موسی صدر، 
افکار و مبانی قبلتر شکل گرفته  ریشه در گرایش ها، 
دارد.  او  انسان شناسانه  مبانی  و  دینی  مشرب  در 
اهداف  و  فردا  کارهای  بنای  سنگ  که  همانهایی 
وحدت گرای او در کشورهای اسالمی و به ویژه لبناِن 
آن روز شدند. همچنانکه وقتی امام موسی صدر در 
سال 1338 وارد لبنان شد در همان سال و در اولین 
سنت  اهل  علمای  با  دوستی  روابط  شالوده  فرصت 
را در شهر صور پی ریزی کرد. از جمله با محی الدین 

حسن )مفتی اهل سنت( ارتباط مستمر برقرار کرد.
او از همان آغاز دوران جوانی که در حوزه علمیه قم 
مشغول تحصیل بود به این مهم می اندیشید و در 
محافل )و حضور اساتید( حوزه آن را پیوسته دنبال 
بیست  از  کمتر  که  شمسی   13۲6 سال  در  می کرد. 
عالمه  که  می یابد  اطالع  وقتی  داشت  سن  سال 
امینی از نجف به تهران آمده و چند روزی در تهران 
یکی  با  و  می شمارد  غنیمت  را  فرصت  دارد،  اقامت 
از دوستان صمیمی به دیدار عالمه امینی در تهران 
می شتابد. امام موسی صدر در محضر استاد، ضمن 
طرح بحث های علمی متعدد، از ضرورت وحدت میان 
شیعه و سنی در مقابل دشمن مشترک سخن به میان 
می آورد و در تعریف این موضوع در مقابل استاد به 
دفاع از مبانی خود در این خصوص می پردازد. گویا 
که خداوند این موضوع را در نهان و سرشت او برای 

امت اسالمی به ودیعه گذاشته است.
بنابراین وقتی امام موسی صدر در سال 1338 وارد 
لبنان شد در همان سال و در اولین فرصت شالوده 
در شهر صور  را  اهل سنت  علمای  با  دوستی  روابط 
)مفتی  حسن  الدین  محی  با  جمله  از  کرد  ریزی  پی 
ارتباط  این  نمود.  برقرار  مستمر  ارتباط  سنت(  اهل 
بقدری گرم و صمیمی شد که مردم در اکثر مناسبات 

مانند: عید غدیر، شب های ماه رمضان و ایام عاشورا 
و تاسوعا و... آن دو را در کنار هم می دیدند. آن دو 
در یک مکان مشترک مثل: »مسجد قدیم« یا »نادی 
امام صادق« به منبر می رفتند و مردم از شیعه و سنی 
که  به طوری  می دادند.  فرا  دو گوش  آن  بیانات  به 
و  این مجلس می شد  وارد  از شهر دیگری  اگر کسی 
نداشت  مذهبی  دو شخصیت  این  از  قبلی  شناخت 
نمی توانست تشخیص بدهد کدام یک از اهل تسنن 

و کدامیک از تشیع است؟
امام موسی صدر می گفت: هیچ تناقض و اختالفی 
میان شیعه و سنی نیست. این ها پیروان دو مذهب 
از یک دین واحدند. وی با این تفکر به فعالیت های 
وحدت آفرین خود در لبنان عمق بخشید، در تابستان 
کشورهای  به  ماهه  دو  مسافرت  طی  ش.   134۲
تاریخی،  عمل  ابتکار  و  اقدام  یک  در  آفریقا،  شمال 
مراکز  میان  را  کارآمدی  و  مستمر  ارتباط  توانست 
اسالمی کشورهای مصر، مغرب و الجزایر با حوزه های 

علمیه و مراکز مذهبی شیعه در لبنان برقرار سازد.

نامه به مفتی اهل سنت جمهوری لبنان

اعلی  »مجلس  تشکیل  از  بعد  صدر  موسی  امام 
شیعیان لبنان« و در روز تصدی ریاست این مجلس، 
االول  ربیع  ششم  برابر  ش  هـ.   1348/3/۲ جمعه 
حالی  )در  پرشوری  سخنرانی  طی   ،1969 مه   ۲3 و 
و  فرهنگی  سیاسی،  علمی،  بزرگ  شخصیت های  که 
جمهور  رئیس  جمله  از  لبنان  کشور  دینی  و  مذهبی 
ضمن  داشتند(  حضور  آن  در  حلو  شارل  آقای  وقت 
خوش آمدگویی و تشکر از شرکت کنندگان، برنامه و 
ترسیم  برای حاضران  را  در مجلس  کلی خود  خطوط 
ویژه  تاکید  زیر  بند  دو  به  آن ها  میان  در  که  کرد 

داشت:
۱- اقدام اساسی جهت عدم تفرقه میان مسلمانان و 

سعی فراوان به منظور وصول به وحدت کامل.
۲- همکاری با همه طوایف مذهبی لبنان و کوشش 

برای حفظ وحدت در کشور.
اولین  از یک هفته در  برنامه و خط مشی، بعد  این 
یافت،  انتشار  اعلی  مجلس  طرف  از  که  بیانیه ای 
مجددًا مندرج و تاکید شد و در سرتاسر لبنان و در 
اغلب روزنامه ها منتشر و پخش گردید. امام موسی 
صدر در این باره به سخنرانی و صدور بیانیه بسنده 
در  و  گمارد  همت  عملی  اقدام  به  بالفاصله  نکرده 
آذرماه 1348 اکتبر 1969 نامه تاریخی و کم نظیری 
به مفتی وقت لبنان شیخ حسن خالد نوشت و در آن 
ضمن طرح نکات ظریف و دقیق پیرامون وحدت بین 
امر  این  در  جدی  و  عملی  اقدام  خواستار  مذاهب، 
مهم و سرنوشت ساز شد. این نامه به نقل از روزنامه 
لبنانی المحرر مورخ 19/10/1969 نقل می شود. ترجمه 
نای ونی)جستارهایی  کتاب  در  هم اکنون  نامه  این 
علی  ترجمه  مقاومت(  لبنان،  انسان،  اسالم،  درباره 
و  فرهنگی  موسسه  انتشارات  از  کرمانی،  حجتی 

تحقیقاتی امام موسی صدر بازتاب یافته است.
وصیت  به  اشاره  از  بعد  نامه  این  در  صدر  موسی 
بین  در  کلمه  وحدت  لزوم  بر  مبنی  پیامبر)ص( 
از  کلمه  وحدت  این  که  می کند  اشاره  مسلمانان، 
طریق دو راه »وحدت فقهی« و »کوشش های عینی 
فقهی  وحدت  در  او  می پذیرد.  صورت  مشترک« 
به  اشاره  و  فقهی  جزییات  کردن  نزدیک  بر  تاکید 
تجربه تالش های فقه تطبیقی و تاسیس دارالتقریب 

ارایه  در  امام موسی صدر  می کند.  اسالمی  مذاهب 
مثالهای برای همکاری های عینی و عملی نیز به اهداف 
استهالل،  و  اذان  و  اعیاد  کردن  یکی  نظیر  شرعی ای 
بی خانمان ها  به  رسیدگی  نظیر  اجتماعی  اهداف  به 
این  در  مشترکی  موسسات  تاسیس  و  محرومین  و 
زمینه و به اهداف ملی و میهنی در پشتیبانی از لبنان 
در برابر دشمنان اشاره می کند. در پایان هم مصادف 
بودن این نامه را با ماه مبارک رمضان فال نیکی برای 

شروع این پیوند و اتحاد برمی شمرد.

متن نامه

برادر بزرگوار حضرت شیخ حسن خالد مفتی محترم 
جمهوری لبنان

السالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته
این روزهای سخت  باری در  با درود و سالمی پاک، 
که امت ما در نگرانی عمیقی فرو رفته و با خطراتی 
کرده  محاصره  را  منطقه  سو  هر  از  که  رویاروست 
می دهد،  قرار  طوفان  برابر  در  را  آن  آینده  و  حال  و 
فراگیر  به یک وحدت  را نسبت  مبرم مسلمانان  نیاز 
بیشتر  روز  به  روز  و  آشکارا  پیوسته،  هم  به  و 
احساس می کنیم. وحدتی که صفوف از هم گسسته 
را متحد سازد،  مسلمانان و کوششهای پراکنده شان 
چنان که زیر پای خود را خوب ببینند و در راه ساختن 
انجام مسوولیت های خود  آینده و تاریخ خویش و 

به خویشتن اعتماد کنند.
وحدت کلمه و یکی کردن نیروها و رشد کارآیی ها، نه 
فقط از شریف ترین هدف های دینی و وصایای پیامبر 
به  که  بلکه چیزی است  الشان )ص( ماست.  عظیم 
موجودیت ما، شرف ما و موجودیت نسل های آینده 
ما بستگی دارد. بلی مساله است حیاتی. این وحدت 
سخنی  یا  برافراشته  شعاری  صورت  به  نباید  کلمه 
تپیدنی  و  فکر  از  تابشی  باید  بلکه  بماند،  مکتوب 
از دل و راهی برای رفتن باشد و پایه ای در ساختن 
و  العاده  با تالش فکری فوق  این جز  و  باشد  آینده 
اهتمام ویژه برخاسته از درون و کوشش و تالش و 
شب زنده داری، می سر نخواهد شد. در این هنگام 
وحدتی خواهیم داشت نمونه که دیگران از آن الگو 

برخواهند گرفت.
برابر  در  را  خویش  متواضعانه  تجربه  اینک  برادر! 
شما قرار می دهیم. من قبالً در مالقاتی که چهار ماه 
پیش در داراالفتاء دست داده بود، عرض کردم که 
ایجاد وحدت کلمه در میان مسلمین و میان عقول 
به  بخشیدن  دقیق تر عمق  تعبیری  به  و  قلوبشان  و 
وحدت مسلمانان و قرار دادن آن بر پایه های فکری و 

عاطفی استوار، از دو راه تحقق می یابد:

۱- یکی کردن فقه

واحد  امری  خویش  شالوده  در  که  اسالمی  مبانی 
آسمانی  کتاب  عقیده،  در  که  اسالمی  امت  و  است 
نیز  در جزئیات  است،  واحد  انجام خویش  و  آغاز  و 
جزئیات  این  در  ایجاد وحدت  دارد.  نیاز  به وحدت 
که  است  چیزی  یکدیگر،  به  آن ها  کردن  نزدیک  یا 
رویاهای  نیز  ما  نیک  دانشمندان  و  پیشینیان صالح 
آن را در سر می پرورانده اند. چنانکه می بینیم، شیخ 
طوسی  حسن  بن  محمد  بن  محمد  بن  ابوجعفر 
کتاب »خالف« را در هزار سال پیش در زمینه »فقه 
بن یوسف  تطبیقی« می نویسد. عالمه حلی )حسن 
را  طوسی  راه  »التذکره«  کتاب  نوشتن  با  مطهر(  بن 

دنبال می کند.

فقه تطبیقی  همان بذر مبارکی است که روش »وحدت 
فقهی« بدان بسته است و وحدت احکام شریعت به 
آن کامل می شود. در روزگار ما، از سی سال پیش، 
بزرگ  دانشمندان  از  مجاهدانی  و  فاضل  تخبگانی 
اسالمی، مرکزی را با نام »دارالتقریب بین المذاهب 
االسالمیه« در قاهره تاسیس کردند )که از جمله آنان( 
مرحوم  و  شلتوت  محمود  شیخ  اکبر  استاد  مرحوم 
در  شریعت  دانشکده  رئیس  مدنی،  محمد  شیخ 
دانشگاه االزهر و دانشمندان بزرگ اسالمی در لبنان و 
الدین،  ایران و عراق مانند، سید عبدالحسین شرف 
حسین  سید  اهلل  آیت  مرحوم  شیعیان  عالی  مرجع 
تقی قمی  قدر شیخ محمد  عالی  و عالمه  بروجردی 
دبیرکل دائمی دارالتقریب و استاد عالمه طباطبایی 
بر  عالوه  دارالتقریب  موسسه  می برم.  نام  را  قمر  در 
خدمات گسترده خود در آرزوی طرحی بود که مرحوم 
نوشتن  با  را  آن  اجرای  صدرالدین  سید  امام  پدرم 
نمود،  آغاز  العامه«  و  االخبار  فی  »لواءالحمد  کتاب 
فرق  که  احادیثی  همه  گردآوری  راه  در  بود  تالشی 
مختلف اسالمی از نبی اکرم )ص( در همه زمینه های 
بدین  کرده اند.  روایت  شریعت  احکام  و  عقیدتی 
منظور که پس از قرآن کریمف مرجع دوم مسلمانان 
راه  در  که  است  کوششی  دقیق تر  عبارت  به  باشد، 
یکی کردن سنت پاک پیامبر صورت گرفته است، در 
نیز  دیگران  و  دانشمندان  این  از  بعضی  مرحله  این 
اسالمی  مذاهب  و  فقه  پیرامون  آثاری  و  تحقیقات 
ارائه کرده اند. آنگاه نوبت به نوشتن دایره المعارف 
فقهی می رسد، دانشگاه دمشق نوشتن »الموسوعه 
»موسوعه  تالیف  کار  االزهر  دانشگاه  و  الفقهیه« 
بزرگ  استاد  و  می کند  آغاز  را  االسالمی«  عبدالناصر 
سید محمد تقی حکیم کتاب ارجمندی درباره اصول 
کلی فقه تطبیقی پدید می آورد و ما نخستین ثمرات 
فرق  فقهای  فتاوای  در  را  سازنده  کوشش های  این 
نشان  که  چیزی  می کنیم،  مشاهده  آشکارا  اسالمی 
»وحدت  قدمی  چند  در  خدا،  یاری  به  ما  می دهد 

فقهی« قرار گرفته ایم.

۲- کوششهای مشترک

این راه در شرایطی استثنایی مانند شرایط ما در لبنان 
رسید.  نتیجه خواهد  به  و سریع تر  است  مناسب تر 
این راه  همان بسیج نیروهای مشترک در جهت تحقق 
به  خود  که  است  راهی  است،  گوناگون  هدف های 
خود یک دستاورد وحدت جویانه به حساب می آید. 
کوشش مشترک برای تالقی دو عامل و دو همرزم در 
یک میدان که در نتیجه آن، حسن اعتماد گسترش 
می یابد و دل ها به آرامش می رسند و یکی از مظاهر 
وحدت عقیده و عواطف، خود را نشان می دهد. به 

عنوان مثال پاره ای از این هدف ها را نام می بریم:
الف: هدفهای شرعی مانند یکی کردن اعیاد و شعایر 
دینی و تشکل پاره ای عبادات چون: »اذان« و »نماز 
جماعت« و غیره. مثالً می توان این پیشنهاد را بررسی 
کرد که در رویت هالل به طرق نوین علمی و تعیین 
با  را  روز عید  و  کنیم  تکیه  افق  در  زاویه دید هالل 
در  مسلمانان  همه  تا  کنیم  مشخص  علمی  دقت 
یک روز عید داشته باشند و در بسیاری دشواری ها 
صرفه جویی شود و از لحاظ تعطیل و دید و بازدید، 
نداشته  را  عید  روزهای  تعدد  از  ناشی  دشواری های 
برای  که  را  »اذان«  از  شکلی  می توان  نیز  و  باشیم 

همگان مورد قبول باشد بررسی نمود.

این وحدت کلمه نباید به صورت شعاری برافراشته 
و  فکر  از  تابشی  باید  بلکه  بماند،  یا سخنی مکتوب 
تپیدنی از دل و راهی برای رفتن باشد و پایه ای در 
فوق  فکری  تالش  با  جز  این  و  باشد  آینده  ساختن 
العاده و اهتمام ویژه برخاسته از درون و کوشش و 

تالش و شب زنده داری، میسر نخواهد شد.
ب: هدف های اجتماعی یکی از کوشش های مشترک، 
با  مبارزه  در جهت  می تواند  که  است  کوشش هایی 
بردن  باال  و  ایتام  بی خانمانی، سرپرستی  بی سوادی، 
سطح زندگی زحمتکشان صورت پذیرد، بسیار ساده 
است که موسساتی را به همین منظور تاسیس کنیم 

یا به موسسات موجود رسیدگی بیشتر کنیم.
احساسات  وحدت  در  آیا  میهنی؛  هدف های  ج: 
میهنی ما شکی وجود دارد؟ لزوم مشارکت فعال در 
برابر  در  لبنان  از  پشتیبانی  وظیفه  فلسطین،  آزادی 
نیروهای  از  حمایت  وظیفه  و  مکار  دشمن  آزهای 
و  باش  آماده  ضرورت  و  فلسطین  مقدس  پایداری 
همکاری کامل با کشورهای عربی برادر، برای رویارویی 
مساله  و  می رود  آن  انتظار  لحظه  هر  که  تجاوزی  با 
مصونیت بخشیدن به جنوب لبنان و سراسر لبنان تا 
چون دژی استوار شاخهای اسرائیل در برخورد با آن 
درهم بشکند و استعمار طمع خود را در برابر آن به 

فراموشی بسپرد.
همه این ها هدفهایی است که کوچک ترین اختالفی 
هدف ها  این  به  وصول  حال  این  با  نداریم.  آن  در 
به بررسی های دقیق و تعیین مسوولیت ها و ایجاد 
هماهنگی کوششهای همه فرزندان این کشور در میان 
با کشورهای  نیز  خود و در میان مسوولین کشور و 
عربی و نیز به بسیج نیروهای همه مسلمانان جهان 
همه  در  خیر  نیات  و  بیدار  وجدان های  صاحبان  و 
مکان ها نیازمند است و به خاطر مشارکت واقعی در 
این وظایف، یعنی بذل آنچه در توان داریم، بر ماست 
که برای تحقق این امور، برنامه ها و شیوه های اجرایی 
آن را مشترکًا بررسی کنیم تا هماهنگی در فعالیت ها 
پدیدار و مشکالت آن آسان گردد. این ها نمونه هایی 
بود که بر جناب عالی پیشنهاد کرده ام به این امید 
قرار  بررسی  مورد  خود  جنبه های  همه  از  مساله  که 
کمیته های  اهل تخصص  تا  فرمایید  و دستور  گیرد 

مشترک تشکیل دهند و بی درنگ آغاز به کار کنند.
توجه  کنم  امضا  را  نامه  این  آنکه  از  پیش  بزرگوار! 
آن جناب را به نزدیک شدن ماه مبارک رمضان جلب 
می کنم. ماه مبارک چنانکه می دانید فرصت بی نظیری 
تا  قهرمانی  و  روحی  جو  آوردن  پدید  برای  است 
بار  را  خویش  جاودانه  تاریخی  خاطرات  مسلمانان 
دیگر زنده کنند و صحنه بزرگ تاریخ خود را در این 
ایام تجدید نمایند. از این رو، امیدوارم هرچه زودتر 
مسووالن »داراالفتاء« را ملکف فرمایید تا با اعضای 
اسالمی  عالی  »شورای  تبلیغات  و  انتشارات  کمیته 
پاره ای  که  طوری  به  کنند،  حاصل  تماس  شیعیان« 
رسمی  ادارات  در  تخصص  اهل  و  فعال  مومنان 
برنامه های  نتیجه  در  تا  کنند  شرکت  نیز  تبلیغات 
کاملی به وجود آید که بتواند جوی متناسب با این 
و حقیقت  و شعله های خیر  آورد  پدید  را  بزرگ  ماه 
سالمت  برافروزد.  دل ها  در  را  قهرمانی ها  و  جویی 
و  نیکی  مطلق  برای  و  اسالم  برای  را  برادر  آن  وجود 
برای برادران شما در شورای عالی شیعیان و برای برادر 

مخلصتان آرزو دارم.

در نامه ای به شیخ  حسن خالد مفتی بزرگ وقت جمهوری لبنان؛
امام  موسی  صدر پنجاه سال پیش درباره وحدت اسالمی چه نوشت؟

به قلم مدیر مسئول



۳اجتماعی

علی آقانوری نویسنده کتاب »امامان شیعه و وحدت اسالمی«؛ با توهین نمی  توان جلب محبت کرد
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و  ادیان  دانشگاه  شیعه شناسی  استاد  تهران-ایرنا- 
داشتند  زیادی  تاکید  اهل  بیت  گفت:  قم  مذاهب 
از  یکی  کنند؛  رعایت  را  جعفری  ادب  شیعیان  که 
است  اهانت هایی  این  شامل  ادبی  بی  مصداق  های 
اگر  می  کنیم.  رقبایمان  به مقدسات  ما  از  بعضی  که 
کنم،  بازی  دیگری  احساسات  و  عواطف  با  بروم  من 
مذهبی  مالحظات  و  عاطفی  مالحظات  به  توجهی 
دیگران نداشته باشم و به مقدسات مکتبی دیگران 
توهین و اهانت کنم، با این کارها که نمی توان جلب 

محبت کرد.
ادیان  دانشگاه  شیعه شناسی  استاد  آقانوری  علی 
تقریب  حوزه  در  تاکنون  او  از  است.  قم  مذاهب  و 
از  اسالمی  وحدت  و  شیعی  امامان  کتاب  مذاهب 
سوی انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب قم منتشر 
خاستگاه  نظیر  دیگری  کتابهای  او  از  است.  شده 
تشیع و پیدایش فرقه های شیعی در عصر امامان و 
عارفان مسلمان و شریعت اسالم منتشر شده است.

به مناسبت هفته وحدت و موضوع تقریب مذاهب 
سالها  آقانوری  نشسته ایم.  گفت وگو  به  اسالمی 
مدیر دفتر تقریب مذاهب اسالمی دانشگاه ادیان و 
مذاهب بوده است و عالوه بر کار نظری در این زمینه، 
تقریب مذاهب  در  دانشگاهی  و عینی  تجربه عملی 
در  آقانوری  ادعای  به  که  دانشگاهی  دارد.  اسالمی 
دانشگاههای  تمام  اندازه  به  اسالمی  تقریب  زمینه 
پایان نامه  فلسفه وجودی خود،  به مقتضای  کشور، 

تولید کرده است.
به  اسالمی  مذاهب  تقریب  زمینه  در  ایشان  با 
گفت وگو نشسته ایم. متن آن را در ذیل می خوانیم.

سنخ  از  که  عام  طور  به  تساهل  و  مدارا  برای  ایرنا- 
گفت وگو و به رسمیت شناختن حضور دیگری است، 

چه پیش نیازهایی الزم است؟
آقانوری- اگر منظور شما از تساهل و تسامح و مدارا 
به طور عام امری فرادینی و مذهبی و به عنوان تساهل 
و تسامح به معنای پدپده ای غربی و غیراسالمی باشد 
می توان گفت همان مبانی و پیش نیازهایی از قبیل 
پذیرش کثرات گرایی در عرضه های مختلف و نسبیت 
معرفتی و مباحثی چون انسان محوری و لیبرالیسم و 
سکوالریسم که در فرهنگ غربی مطرح است باشد، 
تنش های  از  توانسته  حدودی  تا  نیازها  پیش  این 
مذهبی و دینی کم کند و چه بسا دغدغه های مذهبی 
و  ما مسلمانان  دینی  فرهنگ  در  اما  کند.  تعدیل  را 
در سیره و سخن الگوهای مذهبی و نزد اندیشوران 
رویکرد  و  تعریف  با  باید  را  پیش نیازها  تقریب جو 
مبانی وحدت  آن  با  بتوان  که  دیگری مطرح ساخت 
اسالمی وتقریب مذهبی و به تبع آن زندگی مسالمت 
مناسبات  تعدیِل  و  تصحیح  تعبیری،  به  و  آمیز 
را  مدارا  و  تساهل  کنیم،  بومی سازی  را  مسلمانان 
با  بسا  چه  و  بکشیم  بیرون  خودمان  فرهنگ  دل  از 
که  پیش نیازهایی  و  مبانی  همان  وتصحیح  تعدیل 
چون  نتیجه های  به  است  زمین  مغرب  فرهنگ  در 
و  آمیز  مسالمت  زندگی  مذهبی،  و  دینی  مدارای 
و  برسیم.  متقابل  درک  و  بردباری  و  علم  با  همراه 
اخالقی  و  مذهبی  رفتارهای  در  می توانیم  همچنین 
و سیاسی شیوه هایمان را مناسب و جذاب کنیم، با 
دیگران و دگراندیشان برخورد نرم و همراه با بخشش 
اینکه  بدون  باشیم،  داشته  بزرگواری  و  گذشت  و 
اینکه  بدون  و  باشد  ناگوار  احساسمان  دراین روش 
اندیشه های دینی و سنت مذهبی عدول کنیم و  از 
کنیم.  خارج  دین داری  و  دین  قید  از  را  خودمان  یا 
بنابراین ما اگر پیش نیازها و مبانی تساهل و تسامح 
را در فرهنگ خودمان که  و تقریب مذهبی  و مدارا 
روشن و قابل اثبات است و عالوه بر آموزه های قرآن 
سیره و سخن پیامبر)ص( و اهل بیت نیز موید آن 
است جستجو کنیم بهتر می توانیم به وحدت دینی 
و  اجتماعی  و  مذهبی  مناسبات  و  برسیم  مذهبی  و 
فرهنگی و سیاسی خودمان را تصحیح کنیم و خود را 
به عنوان امت واحده اسالمی مطرح سازیم. بنابر این 
درفرهنگ  که  نیازهایی  ازپیش  برخی  وقبول  توجه 
مغرب زمین مطرح است نه تنهابرای تقریب مذاهب 
کارآمد نیست بلکه چه بسا به نقض غرض و تشتت 

و تنازع بیشتر مسلمانان بینجامد.
ایرنا- پیش نیازهای مدارا و تساهل به طور عام آیا در 

وحدت دینی در بین فرق اسالمی هم کاربرد دارد؟
تاحدودی  گویا  قبلی  پرسش  به  پاسخ  با  آقانوری- 
بحث روشن شد توضیح بیشتری می دهم و آن اینکه 
کم  چیزی  دراین باره  خودمان  دینی  فرهنگ  در  ما 
اهل  و  پیامبر)ص(  و سیره  و سنت  قرآن  در  نداریم 
بیت عالوه بر دستور به وحدت اسالمی و نفی تفرقه 
هم به راهکارها و موجبات آن اشاره شده و هم به 
محورها و مبانی  و ضوابط آن. البته گفتم که می توان 
و  تسامح  و  تساهل  آبشخور  و  خاستگاه  و  منشأ 
با  را  خودمان  در  مذهبی  تقریب  و  وحدت  و  مدارا 
کرد  تقویت  و  دینی جستجو  درون  رویکردی  و  مبنا 
طرح  با  می توانیم  ما  باشد.  کارآمدتر  و  مقبول تر  تا 
اجتهادهای  شناختن   رسمیت  به  بیشتر  تثبیت  و 
افسارگسیختگی  از  هم  آن،  حجیت  و  ضابطه مند 
دینی و مذهبی جلوگیری کنیم و هم نگاهمان و به 
تبع آن بر خوردمان را با صاحبان اجتهادهای مختلف 
بر مبنای مدارا و تساهل بنا کنیم. جالب است که با 
این مبنا فهم دیگری را هرچند مصیبت نمی دانیم و از 
نسبیت گرایی پرهیز می کنیم، اما آن را در جای خود 
درفرهنگ  می توانیم  ما  همچنین  می دانیم.  حجت 
و  خلیفه  و  انسان  کرامت  پذیرش  با  دینی خودمان 
معنا  خدا  با  را  نسبش  و  ربط  هم  او  بودن  برگزیده 
با  هم  و  باشیم  محور  خدا  هم  تعبیری  به  و  کنیم 
با  توأم  و  نیکو  دیگران و مخالفان مذهبی معاشرت 
داشته  دیگری  دانستن  معذور  و  آمیز  شفقت  نگاه 
باشیم. اینها همه در دستورات دینی ما موج می زند. 
و  تسامح  عنصر  هم  ما  دینی  فرهنگ  و  آموزه ها  در 
از مخالفان  با دیگران اعم  تساهل و مدارای اخالقی 
دینی و با مذهبی و فرقه ای روشن است و هم تشریع 
دین مبتنی بر سهل گیری و عدم حرج است و هم به 
داده شده  تسامح   و  تساهل  به  دستور  زمامداران 
با  بایستی همراه  به دین هم  است. دعوت دیگران 
باشد. همه  احسن  و جدال  نیکو  و موعظه  حکمت 
به  بیت  اهل  و  پیامبر)ص(  سخن  و  سیره  در  اینها 
وفور یافت می شود رمز موفقیت اهل بیت در ارائه 
است.  بوده  آموزه ها  این  به  توجه  میراث خودشان 
به »یسرو التعّسر  ما هم دستور  الشان  پیامبرعظیم 
بشر و التنفر« »علیک بالرفق و العفو« می داد و هم  

خودش اهل عمل به این آموزه بود.
بیت  اهل  روایات  براساس  که  کنید  مالحظه  شما 
یک مسلمان نسبت به مسلمان چه حقوقی دارد؛ در 
میان برخی روایات سی حق وجود دارد. اینجا فقط 
می گوید مسلمان بر مسلمان و اسمی از  شیعه و سنی 
از سخنان  مورد  ده  مسلمانان  اگر  نمی  آید.  میان  به 
اهل بیت)ع( درباره حقوق مسلمانی را ادا کنند جامعه 
ما گلستان می شود، مدینه فاضله می شود. اهل  بیت 
را  جعفری  ادب  شیعیان  که  داشتند  زیادی  تاکید 
رعایت کنند؛ باید با دیگران معاشرت داشته باشید 
و در  روایت معروفی است که: » کونوا لنا زینا و ال 
تکون علینا شینا « یعنی موجب افتخار ما باشید و 
موجب وهن و خجالت زدگی ما نباشید. امروز و فردا 
هم ندارد. امروزه هم که اهل  بیت در حیات ظاهری 
سخنگوی  عنوان  به  ما  چون  ندارد  فرقی  نیستند 
مکتب و سیره و سخنان آنها هستیم باید به عنوان 

حامل پیام و مرّوج پیامشان هستیم.
هدایت  الگوی  می خواهد  که  بزرگواری  شخصیت 
کنند  رفتار  گونه  ای  به  باید  پیروانش  باشد  جامعه 
که بگویند آن شخص شاگردهای خوبی تربیت کرده 
تبیین  در  را  خودشان  رسالت  که  بزرگان  آن  است. 
مشکلی  اگر  دادند  انجام  حجت  اتمام  و  ما  وظایف 
باشد و جاذبه ای ایجاد نکند مشکل ماست. یکی از 
مصداق های بی ادبی شامل این اهانتهایی است که 
بعضی از ما به مقدسات رقبایمان می کنیم. پیام اصلی 
آنها این است که می گوید ای شیعیان اگر می خواهید 
مورد رضایت ما باشید کاری کنید که محبت دیگران 
به سمت ما جلب شود؛ حال اگر من بروم با عواطف 
و احساسات دیگری بازی کنم، توجهی به مالحظات 
عاطفی و مالحظات مذهبی دیگران نداشته باشم و 
به مقدسات مکتبی دیگران توهین و اهانت کنم؛ با 
این کارها که نمی توان جلب محبت کرد؛ اگر خود آن 
بزرگان اهل خشونت گفتاری و رفتاری بودند، آیا می  
توانستند این گونه محبوب باشند و مثال در حدود 

چهار هزار شاگرد- حال مستقیم یا غیر مستقیم-  از 
میان اهل سنت داشته باشند؟!

کل  عنا  »وادفعوا  می فرماید:  حدیثی  ادامه  در  امام 
قبیح«؛ هر کار زشت و شری را از ما دفع کنید. یعنی 
راستی  به  بشود.  تمام  ما  اسم  به  که  نکنید  کاری 
ما  و  است  نادرست  شده  داده  نسبت  ما  به  آنچه 
چنین نیستیم و در  کتاب خدا برای ما حقی است، 
را پاک  ما  پیامبر خدا خویشاوندیم و خداوند  با  ما 
زاده شده  ایم. این خصوصیات ماست،  کرده و پاک 
مبالغه بیش از این هم نمی  کنیم. ما انسان های پاک 
و فرزندان پیامبر هستیم. ما الگوی هدایت هستیم 
و به جزء دروغگو ادعای آن را ندارد که اینطور باشد. 
مخاطب اهل بیت هم عموم مسلمانان بودند. شما 
اینگونه احادیث را بسیار می توانید در کتب حدیثی 
الشیعه  احادیث  جامع  خودمان مالحظه کنید. مثالً 
را  است  دیگران  با  معاشرت  ویژه  که  بیستم  جلد 
ببینید، مصادقه االخوان و خصال و صفات الشیعه 
در  را  شیعتنا  و  شیعه  واژه  ببینید  را  صدوق  شیخ 
بینید  می  آن وقت  کنید.  االنوار جستجو  بحار  معجم 
و  ایمانی  روابط  بر  و  بر حقوق مسلمانانی  که چقدر 
اسالمی تأکید می کنند. این همه دستورات را نمی 
توان فقط ناظر به وظایف یک عده محدود شیعه در 
آن زمان دانست بلکه خطاب عمومی بود. بنابراین ما 
شیعیان با عملکردمان می توانیم مردم را به اهل بیت 

جلب کنیم و هم آنها را از اهل بیت دور کنیم.
اسالمی«  وحدت  و  شیعه  کتاب»امامان  در  بنده 
گزارش  را  بزرگان  آن  سیره  و  سخنان  این  از  بخشی 
در  بیت  اهل  که  کرده ام  روشن  آنجا  در  کرده ام. 

نقش مهمترین انسان شناسان به تقسیم انسان ها و 
افراد مختلف بشری و اصناف ناس و مومنان اشاره 
کرده اند و به این آموزه گوشزد کرده اند که ما نباید 
به انسان دیگر و کسانی که به هر دلیلی به اندیشه ها 
اندرسفیه  عاقل  نگاه  رسیده اند  دیگری  باورهای  و 
کنیم. اشکالی ندارد خودمان را حق بدانیم اما نیابد 
نکته  این  به  و  شویم  برزخ  دیگران  پذیرش  ازعدم 
انسانها نوعا معاند نیستند  توجه داشته باشیم که 
و حق طلبند. منتها در فضای فکری ماسیرنمی کنند. 
بنابراین انسان شناسی درست ما و توجه به اختالف 
افکار و سالیق بشری نیز می تواند ما را هم به تقریب 
مسالمت آمیز  زندگی  به  هم  و  کند  نزدیک  مذاهب 
مکمل  و  چاشنی   مامسلمانان  درمیان  و  برساند 
کارآمدی برای سازگاری بیشتر و نفی تکفیر و سخنان 

و رفتارهای نفرت انگیز فرقه ای باشد .
مذاهب  و  فرق  تقریب  و  وحدت  از  منظور  ایرنا- 
اسالمی آیا از سنخ گفت وگو، شنیدن صدای دیگری 
و فهم او در جهت کشف حقیقت است، یا به معنای 
نوعی سازوکار اجتماعی برای زندگی مسالمت آمیز و 
برای  دینی  تقریب  دیگر  عبارت  به  است؟  تنش  بی 

حقیقت است یا مصلحت؟
محاورات  در  که  کنم  عرض  مقدمتًا  بله  آقانوری- 
این  به  نوشتارهای مربوط  و  آثار  در  عمومی و حتی 
انسجام  یا  و  اسالمی«  اتحاد  یا  و  »وحدت  بحث 
اسالمی که اخیرًا باب شده با تقریب مذاهب اسالمی 
عمومًا کاربرد یکسانی داشته و دارد. اما با کمی دقت 
به  مقوله  دو  این  طراحان  اهداف  و  طرح  زمانه  در 

عنوان یک حرکتی شناسنامه دار متوجه می شویم که 
این دو با همه تنیدگی ها و کاربردهای مترادف با هم 
تفاوت هایی نیز دارند. مطرح کنندگان و بنیانگذاران 
تئوری و امر وحدت اسالمی و یا اتحاد جهان اسالم 
عمومًا  مستقل  و  اجتماعی  حرکت  یک  عنوان  به 
و  مسلمانان  اجتماعی  وحدت  بر  تأکید  نظرشان 
زندگی مسالمت آمیز و سازگاری میان آنان و همچنین 
دوری از تفرقه های بنیان کن برای جامعه اسالمی بود 

و زمانه آنها نیز چنین اقتضاء کرد.
هجوم فرهنگ غرب و تکه تکه شدن قلمرو کشورهای 
آن  تبع  به  و  استعمار  و  بیگانگان  با طراحی  اسالمی 
و  تمدن  غافله  از  اسالمی  کشورهای  ماندگی  عقب 
پیشرفت بود که عده ای را به این فکر انداخت که 
یکی از عوامل اصلی این پدیده اختالفات و تنازعات 
مذهبی و قومی و جغرافیایی مسلمانان است و باید 
برای رفع آن چاره جویی شود. دغدغه بزرگان دلسوزی 
»محمد  و  اسدآبادی«  جمال الدین  »سید  چون 
عبده« این بود که مصلحت جامعه اسالمی با همه 
های  نزاع  مسلمانان  که  می کند  اقتضاء  اختالفات 
درون دینی و درون مذهبی را کنار بگذارند. اّما این 
بزرگان در پی وحدت اجتماعی مسلمانان با تأکید بر 
نوعی  بر  نظرشان  واقع  در  و  بودند  مشترک  دشمن 
مصلحتی   آمیز  مسالمت  زندگی  و  اجتماعی  وحدت 
و در موارد زیادی راجع به اتحاد دولت اسالمی نیز 
بود. روشن است که این رسالت و پافشاری به آن اگر 
گوش شنوایی بود بسیار کارساز و کار آمد بود. اّما از 
طرف دیگر مسلم است که وحدت پایدار و ماندگار و 
کارآمد بر صرف مصلحت اندیشی و دشمن مشترک 
بنیان های  به  ندارد و بدون توجه  بقا  برای  تضمینی 
الهی  رسالتی  عنوان  به  آن  طرح  و  دینی  و  مذهبی 
بدون توجه به اصول مشترک و فرو ریختن دیوارهای 
موهوم مذهبی و پرهیز از تکفیر ها و تفسیق ها و 
تحقیرهای متقابل فایده ای نداشت .و از این جهت 
بزرگان شیعه و سنی نظیر مرحوم  از  بود که عده ای 
آیت اهلل محمدتقی قمی و آیت ا... بروجردی، شرف 
شلتوت  عالمه  مرحوم  و  الغطاء  کاشف  و  الدین 
در  سنت  اهل  بزرگان  دیگر  و  مدنی  محمد  شیخ  و 
دانشگاه االزهر ایده تقریب مذاهب اسالمی را مطرح 
کردند. آنها به این نکته تأکید داشتند که مسلمانان 
قبال دشمن مشترک  در  نه فقط  اختالفات  در عین 
که دارای اصول مشترک و برخورداری از مبانی دینی و 
مذهبی و کالمی و فقهی مشترک هستند که ظرفیت 
دین  و صاحبان  واحده  امت  عنوان  به  را  آنها  اینکه 
واحد جمع  کند داشته و دارد. وحدت و اتحاد آنها 
صرفًا نباید مبتنی بر مصلحت و دشمن مشترک و از 

سر ناچاری باشد.
مشهور  نیز  فقیه  به  عمومًا  که  بزرگان  این  نگاه  از 
آنها غالب بود همه صاحبان  رویکرد فقهی  بودند و 
از  و  می گنجند  مسلمانی  دایره  در  فقهی  مذاهب 
برای  جایی  چه  پس  و  برخوردارند  مسلمانی  حقوق 
نزاع و تکفیر و تفسیق است. در واقع اگر بخواهیم 
رابطه وحدت اسالمی با تقریب مذاهب را بیان کنیم 
باید  را  اسالمی  اتحاد  و  وحدت  که  گفت  بایستی 
برخورداری همه  و  تقریب مذاهب  پذیرش  بنیان  بر 
کرد  بنا  مشترک  اصول  از  اسالمی  مذاهب  صاحبان 
آن  تئوریک  پایه های  تضمین شود،  آن  ماندگاری  تا 
تقویت شود. چرا که مسلمانان هم دشمن مشترک 
و  مشترک  قبله  هم  و  مشترک  اصول  هم  و  دارند 
فقه  و هم  کتاب مشترک  و هم  پیامبر مشترک  هم 
دایره  در  آنها  همه  و  مشترک  کالم  هم  و  مشترک 
شامل  اسالمی  واحده  امت  و  می گنجند  مسلمانی 
باید  نیز  لوازم آن  اگر چنین باشد به  آنها می شود و 
پایبند بود و در واقع باید گفت میان وحدت اسالمی 
و زندگی مسالمت آمیز بر پایه مصلحت کارساز است 
بنا کرد  پایه حقیقت و معرفت  بر  بایستی  را  آن  اّما 
زمینه ساز  و  مقدمه  می تواند  دو  این  از  کدام  هر  و 

دیگری باشد.
پیشنهاد  از  دهه  چهار  به  نزدیک  تجربه  ایرنا- 
منتظری  آیت اهلل  سوی  از  وحدت  هفته  شکل گیری 
و  اسالمی  تقریب مذاهب  تا تشکیل مجمع جهانی 
هدف  تحقق  در  را  هفته  کنفرانس  سالیانه  برگزاری 
می  کنید؟  ارزیابی  چگونه  اسالمی  مذاهب  وحدت 

و  نهادها  این  تاثیر  متوجه  پرسشم  مشخصا 
کنفرانس ها در تامین این هدف است؟

در  شما  اشاره  مورد  تقریبی  نهادهای  این  آقانوری- 
ارتباطات  و  فرهنگی  و  اجتماعی  روابط  ایجاد  حوزه 
مذاهب مختلف با یکدیگر توفیقات زیادی داشته اند 
و  تقریبی  دغدغه  نیت  خلوص  با  آن  مسئولین  و 
وحدت طالبانه قابل مالحظه ای داشته اند. اقدامات 
ایجاد  و  ساالنه  کنفرانس های  غالب  در  آنها  مبارک 
و  میان صاحبان مذاهب مختلف  مناسبات  و  روابط 
ارائه پژوهش های مختلف و ترویج فرهنگ مشترک 
بسیار  مقاله  و  کتاب  ارائه  قالب  در  فقهی  و  روایی 
قابل تقدیر است. در هر صورت همین اقدامات بود 
که تا حدود زیادی ضرورت فرهنگ سازی برای وحدت 
و تقریب را ترویج کرد و چراغ و نور تقریب را روشن 
نگه داشت. با این همه خیلی مشکل است که بگوئیم 
با  به آرمان اولیه خودش دست یافتند و امروزه ما 
آن آرمان بلندی که آنها داشتند فاصله کمی نداریم. 
با  ویژه  به  فعالیت ها  این  حاصل  که  است  درست 
نیتی که  توجه به منش و روحیه تقریبی و خلوص 
ما در بزرگانی نظیر آیت ا... تسخیری و مرحوم آیت 
موجب  زیادی  حدود  تا  داریم  سراغ  زاده  واعظ  ا... 
عالمان شیعه دینی شد  مناسبات  و  تقریب  تقویت 
و  تقریب  با  عمومی  مخالفت  شبهه  حدودی  تا  و 
وحدت اسالمی را نسبت به تفکر شیعی رفع کرد اما 
مشکالت ناخواسته ای که این اقدامات را تا حدودی 
اقبال  و  هست  و  بوده  زیاد  داد  قرار  الشعاع  تحت 
به وظیفه وحدت طلبی را کم فروغ کرد. رقابت های 
و  طرف  یک  از  اسالمی  دولت های  میان  سیاسی 
و ظهور  فرقه ای  منازعات  و  ها  انباشته شدن عقده 
تندروی هایی میان گروه های اسالمی دست به دست 
همدیگر داد تا متأسفانه جامعه اسالمی ما به جای 
مدارا و امت محوری به سمت و سوی فرقه محوری و 

خشونت های مذهبی روی بیاورد.
تقریب  هدف  کردن  دنبال  در  شما  نظر  به  ایرنا- 
تاسیس شده ای  نهادهای  از سوی  اسالمی  مذاهب 
مثل مجمع جهانی تقریب، بهترست تمرکز فعالیتها 
چنین  آنکه  یا  باشد  حاکمیتی  و  سیاسی  روابط  بر 
و  دانشگاهی  روابط  تسهیل  استراتژِی  نهادهایی 
و  دانشگاهیان  نخبگان،  سطح  در  مدنی  جوامع 

کنش گران بین جوامع اسالمی را پی بگیرند؟
یکدیگر  با  منافاتی  هیچ  بنده  نظر  به  آقانوری- 
و  رقابت های سیاسی  اینکه  به  مشروط  البته  ندارد. 
اقتدارگرایی میان دولت های اسالمی حاکم نباشد و 
شاید بتوان گفت یکی از عوامل عدم موفقیت برخی 
نهادهای  تقریبی همین است. چرا که متأسفانه  از 
فرهنگ عمومی غالبا متاثر از رخ دادها و تنش های 
البته  است.  اسالمی  دولت های  تبلیغات  و  سیاسی 
اگر بتوان امر تقریب و وحدت را به نهادهای تقریبی 
را به نخبگان  جامعه و جوامع علمی جوامع مدنی و 
حوزوی امثال حوزه نجف و قم و االزهرا سپرد و این 
وظیفه دینی را از حوزه های سیاسی و دولتی تفکیک 
و  شده تر  تضمین  آن  موفقیت  صورت  این  در  کرد. 

دوام آن پایدارتر است.
است  شده  باعث  عواملی  چه  شما  نظر  به  ایرنا- 
مذاهب  بین  تقریب  برای  کوشش های  به رغم  که 
اسالمی، در بخش وسیعی از جوامع اسالمی شاهد 
شکاف بیشتر بین مذاهب و رشد گسترده تر برخی 

جریان های سلفی و تکفیری هستیم؟
آقانوری- اشاره کردم که این شکاف ها معلول عوامل 
دولت های  نقش  و  سیاسی  عوامل  است.  مختلفی 
و  بلندگوها  بودن  باالتر  و  حضور  و  وجود  اسالمی، 
افراط های  پراکنی  نفرت  و  صداها  بودن  عامه پسند 
است.  اسالمی  فرق  از  هریک  میان  هر  در  مذهبی 
با زمینه های تاریخی و میراثی، کم کاری مراجع  البته 
دینی و بزرگان تأثیرگذار در میان شیعه و سنی همه و 
همه دست به دست هم داده تا متأسفانه دشمنان 
امت  تعالی  از  که  کسانی  و  مسلمانان  ما  مشترک 
بهره  عوامل  و  زمینه ها  این  از  می کنند  اسالمی ضرر 
مشغول  همدیگر  به  را  مسلمانان  ما  و  ببرند  خوبی 
کنند و دنیای خودشان را آباد کنند و امیال خودشان 

را حاکم سازند.

احمد جاللی، سفیر ایران در یونسکو در یادداشتی، با عنوان »جایزه 
بین المللی ابن سینا برای اخالق در علم« نوشت: »جايزه ابن سينا 
براي اخالق در علم « از سال 138۲ )۲003( به ابتكار و پيشنهاد 
يونسكو  عمومي  كنفرانس  تصويب  و  ايران  اسالمي  جمهوري 
رسميت يافت . اين نوشته گزارش كوتاهي است در باب تاسيس، 
اهميت، مراحل باز نگري و حفظ و تداوم اين جايزه، و نيز برندگان 
ادوار آن از آغاز تا اين دوره: اين جايزه كه هر دو سال يك بار اعطا 
مي شود، به افراد يا گروه هايي تعلق مي گيرد كه اوال پژوهش هاي 
علمي آنان در زمينه »اخالق در علم و فناوري« مرجعيت آكادميك 
فعاليت  با  همراه  ثانيا  و  بگيرد،  قرار  علمي  استناد  مورد  و  يافته 
هائي باشد كه منشاء توجه و تحرك محافل علمي و دانشمندان 
ارتباط وثيق مولفه اخالق در  و نخبگان و افكار عمومي نسبت به 

توسعه علمي گردد و به تفكر عميق در اين باره بينجامد.
كشور  و  يونسكو  دبيرخانه  يونسكو،  رسمي  جوايز  مقررات  طبق 
حامي و موسس جايزه در بررسي صالحيت علمي نامزدهاي دريافت 
اين جايزه دخالتي ندارند. انتخاب برنده با هيات داوران بين المللي 
است كه مركب از سه عضو با مليت هاي مختلف است كه از سوي 
مدير كل يونسكو از ميان اعضاي »كميسيون جهاني اخالق در علم 
از  بايد  آنها  از  يكي  و  میشوند  منصوب  »فناوري«   )COMEST( و 

منطقه جنوب غربي و مركزي آسيا باشد.

 در باب اهميت جايزه ابن سينا:

- اين تنها جايزه اي در موضوع »اخالق در علم« است كه در سطح 
سازمان ملل رسميت دارد، و نيز تنها جايزه اي است كه ايران در 
نظام سازمان ملل تاسيس كرده و به برجسته كردن موضوع آن در 
يونسكو همت گمارده است. سند تاسيس و توالي سه ركن عنوان 
جايزه )ابن سينا + اخالق + علم( معناي نمادين بسيار پرقدرتي دارد. 
ارتباط اين اجزاء، تداعي كننده تاريخ علم و تمدن در كشوري است 
اخالق  به  را  علم  ستايش  بوده،  جهان  در  دانش  پيشتازان  از  كه 
االطراف  جامع  نابغه  اين  سينا،  ابن  خاستگاه  و  دهد،  مي  پيوند 
ذكر  نفس  است.  اخالق  و  انديشه  و  علم  ماندگار  جهاني  چهره  و 
عبارت )Origin Persian of Avicenna( در يك سند ملل متحد كه 
بسيار  معاني  تداعي  گوياي  است  اخالق  و  علم  رابطه  موضوعش 
ارجمند بوده و خواهد بود. استدالل اصلي ما در لزوم تاسيس آن 
در يونسكو، اين بود كه مجموعة ملل متحد مي بايد براي ارتقاء 
اخالق علمي و بها دادن به موضوع »اخالق در علم« پرچمي نمادين 

برافرازد. نامي كه براي جايزه انتخاب كرديم، ابن سينا، قرنهاست 
زمانه،  احوال  تحوالت  است.  فرزانگي  و  نبوغ  شموِل  جهان  نماد 
هيچگاه نمي تواند بر آينه عظمت و شوكت اين نام غباري بنشاند.

كو دل كه بداند نفسي زاسرارش
كوگوش كه بشنود دمي گفتارش

معشوق جمال مي نمايد شب و روز
كو ديده كه تابرخورد از ديدارش )ابن سينا(

- تاسيس رسمي اين جايزه در مجموعه سازمان ملل با اين كيفيت 
و عنوان چندان آسان نبود. مراحل تاسيس و تصويب آن دو سال 
طول كشيد زيرا الزم بود ابتدا اسناد توجيهي از جهت ساز و كار 
داخلي يونسكو مورد قبول دبيرخانه واقع شود و سپس قطع نامه 
تاسيس آن در دستور كار شوراي اجرائي مورد بحث قرار بگيرد و 
از تصويب بگذرد و نهايتا در كنفرانس عمومي يونسكو در سطح 
وزيران مصوب شود . پيشنهاد را در زماني ارائه كرديم كه رياست 
اجرائي  بود و عضو شوراي  اينجانب  با  يونسكو  كنفرانس عمومي 
نيز بوديم. اين جايگاه كمك كرد تا با اشراف بيشتر بر ساز و كار 
يونسكو، از مشكالت تاييد دبيرخانه و مراحل تصويب آن در شوراي 
عمومي  كنفرانس  تصويب  از  سپس  و  بگذريم   ۲00۲ در  اجرايي 
۲003 بگذرانيم. اصل ايده ابتدا در اجالس وزراي علوم جهان در 
وزير محترم وقت  معين  دكتر مصطفي  از طرف   ۲001 در  يونسكو 
علوم مطرح شد و سپس نمايندگي كشورمان در يونسكو دست به 
كار تهيه مقاله مفهومي و اسناد توجيهي و پيگيري مراحل كار شد.

كنفرانس  در حاشيه  يكبار  دو سال  هر  آن  اعطاي  رسمي  مراسم   -
حضور  با  سازمان،  اين  مديركل  توسط  يونسكو  مقر  در  عمومي 
فرصتي  چنين  شود.  مي  انجام  كشورمان  نماينده  يا  علوم  وزير 
تحت چنين عنواني در ساز و كار سازمان ملل، براي كشور ما بسيار 
يونسكو،  براي  ايران  ملي  كميسيون  اين،  بر  عالوه  است.  مغتنم 
در  را  تحقيقات خود  نتايج  تا  است  ايران  در  جايزه  برنده  ميزبان 
با اساتيد و صاحب نظران ما تبادل  دانشگاههاي ما عرضه كند و 
نظر نمايد. اين سفر و مشاركت علمي، خود بخشي از جايزه است.

متاسفانه، از سال 1388 تا 139۲ )۲009 تا ۲013( دولت ما كه 
موسس و باني و حامي »جايزه ابن سينا« بود، انجام تعهدات خود 
را وانهاد و اصل تداوم آن در مخاطره افتاد تا بدانجا كه موضوع 
حذف آن از يونسكو در دستور كار شوراي اجرايي بهار 1393( ۲014 
)قرار گرفته بود. با حمايت عاجل دكتر فرجي دانا، وزير محترم وقت 
با وجود تعليق چند ساله،  علوم، و تالش سنگين اين نمايندگي، 

اين جايزه در اجالس شوراي اجرائي احياء شد و مديركل يونسكو 
فراخوان بين المللي داد و در كنفرانس عمومي ۲01۵ به چهارمين 
برنده آن، پرفسور شينواري، از پاكستان، با حضور دكتر فرهادي وزير 

محترم وقت علوم اعطا گرديد.

بازنگري و حفظ جايزه

بر  مبني  يونسكو  اجرايي  شوراي  مصوبه  اساس  بر   ۲01۵ سال  از 
بازنگري كيفي و كمي كليه جوائز يونسكو به منظور بهينه سازي و 
كاهش تعداد اين جوايز، جايزه ابن سينا نيز مشمول اين بازنگري 
قرار گرفت كه عالوه بر بررسي توسط سازوكارهاي داخل يونسكو، از 
ارزيابان تخصصي خارج از يونسكو نيز بهره گرفته شد. ارزياب خارجي 
Baylis Fran-( جايزه ابن سينا در اخالق، خانم دكتر فرانسواز بيليس
oise )استاد فلسفه و اخالق پزشكي از كانادا تعيين شده بود كه 
ارزيابي علمي و  در طول حدود يكسال از طريق منابع مختلف به 
ذيصالح  منابع  طريق  از  بررسي  از  پس  ايشان  پرداخت.  اي  حرفه 
بين المللي، نهايتا در گفتگوئي مفصل با اينجانب مباحثي را مطرح 
ايجاد  در  كشورمان  انگيزه  در  ما  هاي  استدالل  آن  طي  كه  كرد 
المللي تشريح و فلسفه وجودي و اهميت  اين نماد معنادار بين 
روزافزون آن را از جهت توجه به مولفه اخالق در موضوعات مبتالبه 
جامعه جهاني تبيين گرديد و موثر هم افتاد. ايشان فهرستي نيز از 
سئواالت كتبي براي اين نمايندگي ارسال كرد كه مشروحا به آنها 
پاسخ داديم. دكتر فرانسواز بيليس به من گفت كه در بررسي هاي 
خود به اين نتيجه رسيده است كه كال در همه دنيا، پنج جايزه در 
باب رابطه علم و اخالق وجود دارد اما هيچكدام از آنها بين المللي 
نيست و در سطح موسسات سازمان ملل تعريف نشده و رسميت 
ندارد. بنابراين، »جايزه ابن سينا براي اخالق در علم« كه ايران باني 
تاسيس آن در يونسكو است، از جهت بين المللي باالترين پرستيژ 

را در اين موضوع به خود اختصاص داده است.
ناگفته نماند كه در اين ميان گاهي حاشيه هائي هم از اين سو و 
آن سو مطرح مي شد؛ مثال اينكه: آيا بهتر نيست اين جايزه چند 
مليتي باشد تا بيشتر ديده شود؟ اين بدان معني بود كه فقط ايران 
متولي و صاحب جايزه نباشد و ديگراني هم به آن بپيوندند! ما هم 
البته ضمن مخالفت، مشروحا و مستند وبه شواهد و رويه هاي 
پيشيني يونسكو، استدالل مي كرديم كه اين نوع پيشنهادها براي 
جوايز جديد قابل بررسي است اما براي جايزه اي كه سالها پيش 
تاسيس شده و موثر و موفق هم عمل كرده و مصوبه كنفرانس 
عمومي هم دارد، دليلي ندارد از چارچوب و سنت فعلي خارج شود! 
از طرفي هم، آن وقفه چندساله در اعالم و اهداء جايزه )كه در باال 
بدان اشاره كردم( اسباب بهانه هاي جدي شده بود با اين استدالل 
كه اعتبار يونسكو در اين تعليق ها آسيب مي بيند. البته اين حرف 
اساسا درست است، اما كساني هم در منطقه ما بودند كه چندان 

 ) علم   + اخالق   + )ابن سينا  نداشتند چنين عنوان معتبري  خوش 
صرفا به نام ايران مطرح باشد، و مي خواستند مبالغ بسيار زيادي 
را در چارچوب اين جايزه اختصاص دهند تا به بهانه هاي مختلف 
اختصاص افتخار تاسيس و حمايت آن به ايران را بردارند و چند 
خود  تو  گفتم.  مجمل  را  داستان  اين  بيفزايند.  آن  بر  ديگر  باني 

حديث مفصل بخوان! 
المللي  بين  سازمانهاي  در  ايده  يك  تثبيت  و  تدوين  و  تصويب 
با كوشش بسيار  دارد. خوشبختانه  بر  اي و حوصله  روندي حرفه 
آن  تداوم  لزوم  و  جايزه  اين  فرد  به  منحصر  اهميت  موفق شديم 
در گزارش نهائي ارزيابان خارج از يونسكو درج شود و مسير براي 
تصويب تداوم آن در شوراي اجرائي هموار شود. در اين ميان، براي 
ارتقاء و ديده شدن جايزه در سطح بين المللي هم پيشنهادهائي 
در ميان آمد كه با حمايت دكتر فرهادي، وزير محترم وقت علوم 
شرايط الزم احراز گرديد. سرانجام با تالش فراوان، شوراي اجرايي 
يونسكو سند تداوم آ ن را مانند قبل به نام جايزه تاسيسي جمهوري 
از سوي  در سال ۲017  بالخره  و  رساند  به تصويب  ايران  اسالمي 
كنفرانس عمومي نيز مصوب گرديد. به همت دكتر غالمي، وزير و 
مديران ارشد محترم وزارت علوم، پشتيباني الزم از طرف ما محقق 
شد. و نهايتا بيانيه رسمي و بين المللي از سوي مديركل يونسكو 

براي برگزاري دوره ۲019 اين جايزه منتشر گرديد.
جانب  از  يونسكو  عمومي  كنفرانس  چهلمين  در  برنده،  پنجمين 
و  علم  در  اخالق  جهاني  )كميسيون  المللي  بين  داوران  هيات 
فناوري( معرفي خواهد شد. خوشبختانه هم اكنون مراسم »جايزه 
ابن سينا براي اخالق در علم« به يك سنت علمي و اخالقي شناخته 
شده تبديل شده و در جدول رسمي برنامه هاي كنفرانس عمومي 

يونسكو به همراه پرتره ابن سينا مي درخشد. تا باد چنين بادا.

جایزه بین المللی ابن سینا برای اخالق در علم
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 33۵ در  ايران،  مركز  در  تقريبا  طرقرود،  شهر 
 90 و  نطنز  كيلومتری   3۵ تهران،  كيلومتری 
كيلومتری شمال اصفهان و نزديكی قّله كركس 
آثار  دارای  ای،  كوهپايه  شهر  اين  دارد.  قرار 
است  فراوانی  ديدنی  و  تاريخی  و  باستانی 
دوره  قلعه خشتی  از  توان  مي  نمونه  برای  كه 
قلعه  قدمت،  سال   ۲۲00 از  بيش  با  اشكانی 
سرو  و  چنار  درخت  ساسانيان،  دوره  سنگی 
امام  ايلخانی،  دوره  مسجدجامع  ساله،   1400
و  طرق  های  درياچه  چهاربزرگوار)ع(،  زادگان 
 40 ای  افسانه  عمارت  سامون)صابون(،  چهار 
كه  هانی  حمام  و  قديمی  گورستان  دختران، 
از جاذبه های گردشگری طرق نيز به شمار مي 
روند، نام برد. طرق يا طرقرود دارای روستاها و 
محالت زيادی است كه نيه، مزده، طار، كشه، 
آبكشه، ورگوران، يحيي آباد، باغستان پايين و 
مي  محسوب  آنها  ترين  مهم  از  باال،  باغستان 
شوند. عالمه ذكريای قزوينی دركتاب”آثارالبالد 
واخبار العباد” درمورد طرق می نويسد: )درقرن 
نزديك  شهری  طرق  قمری(،  هجری  هفتم 
در  فراخ  دستی  آن  اهالی  و  است  اصفهان 
ساخت ظروفی از عاج و آبنوس دارندكه مردم 

شهرهای ديگر، توانايی ساخت آنها را ندارند.
متعدد  معادن  شهر،  اين  اطراف  و  داخل  در 
اين  مردم  گويش  و  دارد  قرار  تراورتن  سنگ 
باقی  باستانی  زمان  از  كه  است  ديار”طرقی” 
مانده و شاخه ای از زبان راجی تلقی مي شود.

از احمدبن  يا طرقرود مي توان  بزرگان طرق  از 
حافظ،  اصولي،  طرقی)فقيه،  محمد  بن  ثابت 
نويسنده و خطاط ( نام برد كه متوفی به سال 
الدين  تاج  شيخ  است،  قمری  هجری   ۵۲0

قرن  گوی  ظريف  شاعر  اديب،  طرقی)عالم، 
ششم( و سلطان بابا احمد طرقي)عارف( هم از 
داراي  رود  طرق  يا  طرق  اند.  بوده  طرق  اهالی 
آب لوله كشی، تلفن، برق، گاز، مركز بهداشت 
و ساير امكانات بوده و از جمله محصوالت آن 

زعفران و انگور است.

طرق در لغتنامه دهخدا

نطنز،  بخش  طرقرود  شهرستان  مرکز  قصبه 
جنوب  33هزارگزی  در  کاشان  شهرستان 
باختری نطنز و يک هزار گزی شمال شوسه نطنز 

به مورچه خورت
کوهستانی و سردسير با 4430 تن سکنه

آب آن از 17 رشته قنات
آنجا غالت و ميوه جات و حبوبات و  محصول 

انگور
شغل مردان زراعت و گله داری است و عده ای 

برای تامين معاش به تهران رفته برمي گردند
کشی  تخت  و  چينی  گيوه  آن  دستی  صنايع 

است
تلفن و دبستان و راه فرعی به شوسه دارد

قلعه ی خرابه و مسجد آن قديمی است
مزارع يحيی آباد و باقر آباد و هنجوه و ايل آباد 
جغرافيايي  فرهنگ  است.)از  قصبه  اين  جزء 

ايران ج 3(
طرق در جنوب نطنز و در کنار راه نطنز به مورچه 
خورت ميان ياهپود و گردنه طرق در 33300 

گزی نطنز واقع شده است
فعالیت مخرب حدود بیست معدن  در طرقرود 
، آینده این منطقه زیبا را به شدت تهدید می 

نماید.

طرق رودآشنایی با شهرها و روستاهای نطنز


