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ﮔﻔﺘﮕﻮی دﮐﺘﺮ ﯾﻮﺳﻒ ﻗﺮﺿﺎوی و ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﯿﻊ و ﺗﺴﻨﻦ
ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮاﻣﯽ! ﺳﻼم و درود ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ؛ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ »دﯾﺪاری وﯾﮋه«
ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ اﻟﺠﺰﯾﺮه ﺑﺎ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ و ھﻤﻔﮑﺮی »اﺗﺤﺎد ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻋﻠﻤﺎی
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ« آن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ درود ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯿﻢ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ در آن
دو ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ ھﺮﯾﮏ از ﻧﮕﺎه ﺧﻮﯾﺶ ،در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﮫﺎن
اﺳﻼم ﺑﺎ آن روﺑﻪ روﺳﺖ و ﭼﺎﻟﺶھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮا روی آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و راه
ﺣﻞھﺎی رھﺎﯾﯽ از آنھﺎ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺮداﮔﺮد ﻣﺎ ﻗﺮار دارد،
ﺑﺮ اﺳﺎس رﺳﺎﻟﺖ ّاﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ و وﻓﺎداری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎنھﺎی آن -و درراﺳﺘﺎی ّ
وﺣﺪت در روﯾﮑﺮد ّاﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻪ در آن ﻗﺮار
دارد ،ﺳﺨﻦ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﻔﺖ.

اﯾﻦ دﯾﺪار وﯾﮋه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺳﺘﺎد دﮐﺘﺮ
ﯾﻮﺳﻒ ﻗﺮﺿﺎوی »رﯾﯿﺲ اﺗﺤﺎد ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ« و ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ
ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ »رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم و ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ
ﺧﺒﺮﮔﺎن اﯾﺮان« و ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ اﺗﺤﺎد ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و ﺑﺪﻧﺒﺎل
دﯾﺪار ھﯿﺌﺘﯽ از اﺗﺤﺎد از ﺗﮫﺮان ﮐﻪ در آن ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺷﺨﺼﯿﺖ در
ﯾﮏ دﯾﺪار ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار ﺑﺪھﻨﺪ؛ از ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺰرگ و ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ دﯾﺪار را ﮔﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی وﺣﺪت ﺻﻒ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﭘﺎﻻﯾﺶ دلھﺎ و وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ ﺑﮕﺮداﻧﺪ.
اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺑﺰرﮔﻮار در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮﺳﺶھﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺻﺮﯾﺢ در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻋﻢ از ﺷﯿﻌﻪ و ّ
ﺳﻨﯽ از آن ﮔﻠﻪﻣﻨﺪﻧﺪ
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و ﮔﺎھﯽ آنھﺎ را ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺤﺮﯾﮏﮐﻨﻨﺪه و اﺧﺘﻼف ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآورﻧﺪ،
ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺮﯾﺢ ﺑﺪھﻨﺪ.

ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪھﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ دﯾﺪار در واﻗﻊ ﻣﻨﺎﻇﺮه ﻣﯿﺎن اﯾﻦ
دو ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ دﯾﺪاری اﺳﺖ وﯾﮋه ﮐﻪ ھﺮﯾﮏ از اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﺎن
دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ّ
ﺣﺴﺎس ﺧﻮاھﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ.
اﻧﺘﻈﺎر دارم ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﻮاران ،ﺑﺰرﮔﻮاری ﻓﺮﻣﻮده و ﭘﺮﺳﺶھﺎ را در ّ
ﻣﺪت ٢
ﺗﺎ  ٢/٥دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺸﺮده ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ھﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻣﺎن
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ،زﯾﺮا از زﻣﺎن ﻣﻘﺮر ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﻧﺪﮐﯽ ﺗﺄﺧﯿﺮداﺷﺘﻪاﯾﻢ.
اﯾﻨﮏ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن آﻗﺎی ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ ّ
ﻣﺪت ﺣﺪود  ١٢دﻗﯿﻘﻪ -و
ﻣﺸﺎﺑﻪ آن ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﻇﮫﺎرات دﮐﺘﺮ ﻗﺮﺿﺎوی -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻌﺪ از
آن ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﭼﮫﺎر ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﻮری را ﻣﻮرد ّﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدھﯿﻢ.
ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ھﺎﺷﻤﯽ ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ را در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮی وﯾﮋه ﺧﻮش آﻣﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ،و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﻨﯿﺪن ﺳﺨﻨﺎﻧﺘﺎن ھﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ!
ھﺎﺷﻤﯽ :ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ ،اﳊﻤﺪ ﷲ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ آﻟﻪ

وﺻﺤﺒﻪ ،أﻋﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺮﺟﻴﻢ ،واﻋﺘﺼﻤﻮا ﺑﺤﺒﻞ اﷲ ﲨﻴﻌ ﹰﺎ وﻻ ﺗﻔﺮﻗﻮا.

ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﺒﮑﮥ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ اﻟﺠﺰﯾﺮه و ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺷﺨﺺ ﺟﻨﺎب
آﻗﺎی ﻗﺮﺿﺎوی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را در راﺳﺘﺎی ﭘﺎﺳﺪاری از وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ
دادهاﻧﺪ ،ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﻢ ،ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ اﺗﺤﺎد ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺮای
وﺣﺪت ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اھﺘﻤﺎم ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ دارد ،و ﺗﻼش ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﺮای ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی
و ﻓﺮاھﻢﮐﺮدن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده اﺳﺖ ،از
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺌﻠﺖ دارم ﮐﻪ ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ اﯾﻦ دﯾﺪار را ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ّاﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﮕﺮداﻧﺪ.
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ھﻤﮥ ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﯿﺎنھﺎ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﮫﺖ ﮔﺴﺘﺮش
اﺳﻼم ،ﭘﺎﺳﺪاری از وﺣﺪت اﺳﺖ ،و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ وﺣﺪت ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﺧﯿﺮ و
ﺑﺮﮐﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و ھﻤﻪ در آن ﺳﮫﯿﻢ
ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد .ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﻣﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻼشھﺎی ﺧﻮﯾﺶ را در ﺟﮫﺖ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺻﻔﻮف و ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺷﺪن ﻣﺬاھﺐ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ راھﯽ ﺑﻮد
ّ
ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﻪ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی و ﻋﻼﻣﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴﮥ
دار اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﻪھﺎی آن را ﺑﻨﯿﺎن ﻧﮫﺎدﻧﺪ .ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﻣﻮﺿﻮع
ھﻔﺘﮥ وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﯾﻢ ،و اﯾﻦ راه را اداﻣﻪ دادﯾﻢ .ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار
ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﯾﻪ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻣﻘﺎم رھﺒﺮی ﺟﻤﮫﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ھﻤﺎن راه را ﺑﻪ ﺻﻮرت ّ
ﺟﺪی و ﺑﺎ ﭘﺸﺘﮑﺎر در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و در اﯾﻦ
ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﺸﺮﻓﺖھﺎ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽھﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﺪﺳﺖ آوردﯾﻢ .و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی
از ﻋﻠﻤﺎ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲھﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺷﯿﺦ
ﻗﺮﺿﺎوی ﻧﺎم ﺑﺮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺼﺮ ،ﺗﻮﻧﺲ ،ﻣﺮاﮐﺶ،
ﻋﺮاق ،ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﻣﺎ ﻣﯿﻮۀ آن ﺗﻼشھﺎ را ﭼﯿﺪﯾﻢ و ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﯾﻢ و از ﺧﺪاوﻧﺪ
ً
ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ را در ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﭘﺎﺳﺪاری از اﯾﻦ دﺳﺖآوردھﺎ ﯾﺎری دھﺪ .ﻃﺒﻌﺎ
در روزھﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ اﻣﻮاﺟﯽ از ﻓﺘﻨﻪﮔﺮی روﺑﻪرو ﺑﻮدﯾﻢ ،ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ از ﭘﺎرهای از
روﯾﺪادھﺎی ﻋﺮاق ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ روﯾﺪادھﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ
آﻧﭽﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻟﺒﻨﺎن ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﯽارﺗﺒﺎط ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﻓﺘﻨﻪھﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻼشھﺎی دﺷﻤﻦ ﮐﻪ اﻣﻮاﺟﯽ ﺗﺎزه از ﻓﺘﻨﻪ
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰی را ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﭘﺎرهای از ﻧﮕﺮاﻧﯽھﺎ را ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ
ﭼﯿﺰی ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻼشھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺟﮫﺖ وﺣﺪت ﺑﻪ
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ﻋﻤﻞ آوردهاﻧﺪ ،ﻧﺎﮐﺎم و ﺑﯽﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ در اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ آن اﻣﻮاج ﻓﺘﻨﻪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﻣﺎﻧﻊ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورم ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺟﮫﺖ ﺗﺤﻘﻖ و اﯾﺠﺎد ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮥ
ﺑﺰرگ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺗﻼش ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻠﻄﻪﮔﺮی ﺧﻮد ﺑﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی
ﻣﺎﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ روﺑﻪرو ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،وﺟﻮدﺷﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻋﺮاق ﺗﺎ
ﮐﻨﻮن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ اھﺪاﻓﯽ ﮐﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و
ﺣﺠﻢ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه ،آﻧﺎن ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺴﺘﺮش
ﺗﻔﺮﻗﻪ در ﻣﯿﺎن ﺻﻔﻮف ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آن اھﺪاف واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ،
ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺖ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺮوزی
ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺧﯿﺮ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﺎﯾﻪھﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﻤﺎﻟﮏ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ھﻤﮥ اﯾﻦھﺎ ﺟﺰو ﻋﻮاﻣﻞ و اﻣﻮری ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ دﺷﻤﻦ را ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺮﻗﻪ در ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن وادار ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ّ
ﺟﺪی ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪای دﺳﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪّ ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪان
اﺳﻼم و ﻗﺮآن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺨﻮرﯾﻢ و ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در آﻏﺎز ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻢ ،ﺣﮑﻢ
ََ
﴿و�
ﻗﺮآﻧﯽ ﺻﺮﯾﺤﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺎ را از درﮔﯿﺮی و ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺑﺮﺣﺬر ﻣﯽدارد:
ُ ُ
ََ َ ُ ْ ََۡ َ ُ ْ ََ ۡ َ َ
�ح� ۡمۖ﴾ ]اﻷﻧﻔﺎل [٤٦ :اﯾﻦ ﺣﮑﻢ روﺷﻦ و ﺻﺮﯾﺢ
ت�ٰزعوا �تفشلوا وتذهب رِ
ﻗﺮآﻧﯽ اﺳﺖ ،از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از وﺣﺪت ﭘﺎﺳﺪاری
َّ ۡ ۡ
َ ۡ ٞ
ﮐﻨﯿﻢ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :إِ� َما ٱل ُمؤم ُِنون إِخ َوة﴾ ]اﻟﺤﺠﺮات [١٠ :ﻋﻠﻤﺎی
اﺳﻼم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎی ﺑﺰرگ و ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻣﮫﻤﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺨﺘﯽ روﺑﻪرو ھﺴﺘﯿﻢ و دﺷﻤﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﺠﺎد
ﺗﻔﺮﻗﻪ در ﻟﺒﻨﺎن ،ﻋﺮاق ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎﺳﺖ ،ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در
ﺳﻮدان ،ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ و دﯾﮕﺮ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ روﺑﻪ رو ھﺴﺘﯿﻢ ،ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ آﻧﮫﺎ ﺗﻨﮫﺎ
از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻔﻆ وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
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ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰیھﺎ و ﺗﻔﺮﻗﻪاﻓﮑﻨﯽھﺎ و ﺗﺤﺮﯾﮏ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﯿﺎن و
ّ
ﺳﻨﯽھﺎ در واﻗﻊ ﺟﺰو ﻧﻐﻤﻪھﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ
وﺳﻮﺳﻪھﺎی ﺷﯿﻄﺎن ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺨﻮرﯾﻢ ،ﻋﻠﻤﺎ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮدم اﯾﺮان از اﻋﻤﺎق
درون ﺑﻪ وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ دل ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ راه ﺗﺤﻘﻖ
آن ھﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی اھﻞ ّ
ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺎ ھﻢ دلاﻧﺪ،
آﻧﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﺠﺎد ّ
ﺗﻔﺮق در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪّ ،اﻣﺎ ﭘﺎرهای از آدمھﺎی
ﻧﺎدان وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را ﺻﻮرت ﻣﯽ دھﻨﺪ ،و ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ
را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪّ ،اﻣﺎ وﻇﯿﻔﮥ ﺧﺮدﻣﻨﺪان و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻓﺮاﺗﺮ از ﻋﻤﻠﮑﺮدھﺎ و ﺳﺨﻨﺎن اﻓﺮاﻃﯽھﺎ و ﺗﻨﺪ روھﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ّ
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﮐﻠﯽ اﺳﻼم ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮرد اھﺘﻤﺎم ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
ﺧﺎﻃﺮ اﻣﯿﺪوارم در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻗﺮﺿﺎوی ﺧﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ ﺑﻪ
اﺳﻼم و ّاﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﺑﮑﻨﯿﻢ.
ﻣﺠﺮی :ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از ﺷﻤﺎ ،ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ دوﺣﻪ ﻣﯽروﯾﻢ ﺗﺎ ﺳﺨﻨﺎن دﮐﺘﺮ
ﻗﺮﺿﺎوی را ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ ،ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻗﺮﺿﺎوی :ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ ،اﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ واﻟﺼﻼة

واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ ﺳﻴﺪﻧﺎ وإﻣﺎﻣﻨﺎ واﺳﻮﺗﻨﺎ وﺣﺒﻴﺒﻨﺎ وﻣﻌﻠﻤﻨﺎ رﺳﻮل اﷲ وﻋﻠﯽ آﻟﻪ

وﺻﺤﺒﻪ وﻣﻦ اﺗﺒﻊ ﻫﺪاه.
ّاﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ﺳﺨﻨﺎﻧﻢ را ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از ﺷﺒﮑﮥ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ اﻟﺠﺰﯾﺮه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺟﺎﺑﺖ
درﺧﻮاﺳﺖ اﺗﺤﺎد ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺟﺮای اﯾﻦ دﯾﺪار آﻏﺎز
ﻣﯽﮐﻨﻢ ،دﯾﺪاری ﮐﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ از راه آن ﺧﯿﺮ و ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ را
ارزاﻧﯽ ﺑﺪارد ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ آﻗﺎی ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ درود و ﺳﻼم دارم،
ھﺸﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در دﯾﺪاری ﮐﻪ از ﺗﮫﺮان داﺷﺘﻢ ﺑﺎ او ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ داﺷﺘﻢ و ﺿﻤﻦ
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اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺮم از اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﯾﮏ دوره ﮐﺘﺎب ﺗﻔﺴﯿﺮش را از ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻣﻦ ھﺪﯾﻪ
دادﻧﺪ.
ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورم ﮐﻪ اﮔﺮ از اﯾﻦ دﯾﺪار ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺸﻮد،
ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ را ﺑﺮای ّاﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ ،از ﺟﻨﺎب
ﺷﯿﺦ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای اﺳﺖ از رھﺒﺮان
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻃﺮاز ّاول اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ،اﻧﺘﻈﺎر دارم ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭼﮫﺎر
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﻮری ﮐﻪ ھﯿﺌﺖ ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﯾﺮان در ﻣﻮردﺷﺎن ﺑﻪ
ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﭼﮫﺎر ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺎﺳﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻻزم
اﺳﺖ در ﻣﻮردﺷﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ آﻧﮫﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﺑﺪھﯿﻢ.
ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﺬاھﺐ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ در
ﻗﻄﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ؛ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ :از دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﺗﻘﺮﯾﺐ ﺑﯿﻦ ﻣﺬاھﺐ ﮐﻪ
ﻧﺸﺴﺖھﺎﯾﯽ را ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽدھﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﻗﺪاﻣﯽ ﻋﻤﻠﯽ را
ٌٌ
ﺟﺪا اﻧﺘﻘﺎد دارم ،زﯾﺮا از دﺳﺖ ﻧﮫﺎدن ﺑﺮ روی ﻧﻘﺎط و
ﺻﻮرت ﻧﻤﯽدھﻨﺪ،
ﻣﻮارد ّ
ﺣﺴﺎس و آﺳﯿﺐ دﯾﺪه و روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻘﯿﻘﯽ دوری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ،
ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﮫﺎ ﮔﺮدھﻢ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ و ﻣﺠﺎﻣﻠﻪﮔﻮﯾﯽ
ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و اﻣﻮر ﻣﮫﻢ را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رھﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﻗﺼﺪ دارم ﮐﻪ در اﯾﻦ دﯾﺪار از اﻣﻮری ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ
ھﻤﮕﺎن اﻋﻢ از ﺷﯿﻌﻪ و ّ
ﺳﻨﯽ و ﻋﻤﻮم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از آن ﺷﮑﻮه دارﻧﺪ و رﻧﺞ
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ از آن ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺴﺄﻟﮥ ﺗﮑﻔﯿﺮ اﺳﺖ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﮐﻔﺮ
ﺷﯿﻌﯿﺎن را ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮی ھﺴﺘﻨﺪﮐﻪ اھﻞ ّ
ﺳﻨﺖ را ﺗﮑﻔﯿﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪّ ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﻪ اﺳﻼم ﻣﺤﻮر ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯿﺎن ھﻤﮕﺎن و ﻣﺤﻮر
وﺣﺪت ﺑﺎﺷﺪ ،وﻗﺘﯽ در ﻣﯿﺎن اھﻞ ّ
ّ
ﺳﻨﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن را ﺗﮑﻔﯿﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اھﻞ ّ
ﺳﻨﺖ را ﮐﺎﻓﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ
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و ﺷﺎﯾﺪ اﯾﺸﺎن ﺗﻨﺪﺗﺮ و ﺑﺪﺗﺮ از آن دﺳﺘﻪ از اھﻞ ّ
ﺳﻨﺖ ﺗﮑﻔﯿﺮی ھﺴﺘﻨﺪ ،در
ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﯿﺎن اﺷﺨﺎﺻﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻣﺎ
ﺟﺪای از ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن اھﻞ ّ
ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﻢ از اﺷﺨﺎص
ﻧﺎم ﺑﺒﺮم و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺰاﯾﺮی و ﺷﯿﺦ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺻﺎﺣﺐ
ّ
ﮐﺘﺎب ﺑﺤﺎر اﻷﻧﻮار اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻧﻤﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﺮای ﺗﻨﺪ روھﺎ و ﻏﻼت ﺣﺴﺎب
ّ
ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﻢ ،زﯾﺮا اﮔﺮ ﭘﺎی ﺧﻮد را ﺟﺎی ﭘﺎی اﯾﺸﺎن ﻗﺮار ﺑﺪھﯿﻢ ھﯿﭽﮕﺎه
ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﻨﺎر ﻧﺨﻮاھﯿﻢ آﻣﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ روی اھﻞ اﻋﺘﺪال و ﻣﯿﺎﻧﻪ روھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﮑﯿﻪ
ﮐﺮد و اﻣﯿﺪ ﺑﺴﺖ ،ﻣﺎ ﻣﺴﺄﻟﮥ ﺗﮑﻔﯿﺮ را ﻣﺮدود ﻣﯽﺷﻤﺎرﯾﻢ ،ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ ھﻤﮥ ﻣﺎ ﺑﻪ
وﳏﻤﺪ رﺳﻮل اﷲ( ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﯿﻢ ،ﺷﮫﺎدﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪۀ
)ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ﹼ

اﺣﺘﺮام و ﭘﺎﺳﺪاری از ﺟﺎن و ﻣﺎل اﻧﺴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﯾﮏ ﻗﺒﻠﻪ
ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ و ﺑﻪ وﺣﺪت اھﻞ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﺎور دارﯾﻢ ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﻪ ،ﻣﺴﺄﻟﮥ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﻪ و
اھﻞ ّ
ﺳﻨﺖ را ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﮥ ﻣﺮدم و ﺑﺮ روی ﻣﻨﺎﺑﺮ ﻣﺴﺎﺟﺪ و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ اھﻞ ﻋﻠﻢ و ﺗﺨﺼﺺ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ّ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﺘﻼﻓﯽ
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ آن ھﻢ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﺻﻮل ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﺪور از ﺗﺤﺮﯾﮏ
اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﺗﺸﻨﺞ آﻓﺮﯾﻨﯽ و ﮐﯿﻨﻪ ﺗﻮزی ﺳﯿﺎه و ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺑﮫﺮهﮔﯿﺮی
ﻣﺤﺒﺖ و ّ
از روح ّ
اﺧﻮت.
ﻣﻮﺿﻮع ّ
ﺳﻮم در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ج و آل ﺑﯿﺖ اﺳﺖ ،ھﺮﭼﻨﺪ
ﺳﻨﺖ اﯾﻤﺎن و ﯾﻘﯿﻦ دارﯾﻢ در ﺗﻤﺎم ﺟﮫﺎن اھﻞ ّ
ﻣﻦ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدم اھﻞ ّ
ﺳﻨﺖ
ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ھﻢ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ اھﻞ ﺑﯿﺖ را دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺟﺎﯾﮕﺎھﺸﺎن
را ﺑﺮ روی ﺳﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار ﻧﺪھﻨﺪ ،ﮐﺪام اھﻞ ّ
ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ
ﻃﺎﻟﺐ ھﻤﺴﺮ ﺑﻄﻮل و ﻋﻤﻮزادۀ رﺳﻮل و ﺷﻤﺸﯿﺮ آﺧﺘﻪ اﺳﻼم را دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ ﻗﺎﻓﻠﻪ ﺳﺎﻻر ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﮫﺸﺘﯽ ،زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ

٨

ﮔﻔﺘﮕﻮی دﮐﺘﺮ ﻗﺮﺿﺎوی و ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ...

ّ
ﺳﺠﺎد ،اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﺎﻗﺮ و ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق و دﯾﮕﺮان را دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺴﯽ در ﻣﯿﺎن اھﻞ ّ
ﺳﻨﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ّاﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺿﻊ دوﺳﺘﺎن ﺷﯿﻌﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ج اﺳﺖ،
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ اھﻤﯿﺖ ﻗﺮار دارد ،ﻣﻦ ھﺸﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ھﻨﮕﺎم دﯾﺪار
از ﺗﮫﺮان ،اﯾﻦ را ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﺎدآور ﺷﺪم و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارم در ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﮔﺮدھﻤﺎﯾﯽھﺎی ﮐﻪ در آﻧﮫﺎ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪام  -از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮدھﻤﺎﯾﯽ ﺗﻘﺮﯾﺐ
در رﺑﺎط )ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﺮاﮐﺶ( و ﺑﺤﺮﯾﻦ و دﻣﺸﻖ  -اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﯾﺎدآور ﺷﺪهام.
اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﮥ ّ
ﻣﮫﻢ و ّ
ﺣﺴﺎس را ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮم ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد دﺳﺘﺎﻧﻢ را
در دﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دھﻢ و اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺮادرﯾﻢ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :أﺑﻮﺑﮑﺮ ،ﻋﻤﺮ ،ﻋﺜﻤﺎن و ﻋﺎﯾﺸﻪشّ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ اﯾﺸﺎن را ﻣﻮرد ﻟﻌﻦ و
ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﺪھﯿﺪ ،اﯾﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻻزم اﺳﺖ در اﯾﻦ
راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﯿﻢ.
ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮادران اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪﮐﻪ :اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺷﺎﮔﺮدان و
ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎه رﺳﺎﻟﺖ و ﻧﺘﯿﺠﻪ و ﻧﮫﺎل ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﮫﺎده ﺷﺪۀ ﻣﺪرﺳﻪ
ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ او ﺑﻮدهاﻧﺪ ،اﮔﺮ اﯾﺸﺎن را آﻣﺎج ﺗﯿﺮ اﺗﮫﺎﻣﺎت ﻗﺮار ﺑﺪھﯿﻢ ،در واﻗﻊ اﺳﺘﺎد و
ّ
ﻣﻌﻠﻢ اﯾﺸﺎن را ﻣﻮرد اﺗﮫﺎم ﻗﺮار دادهاﯾﻢ و اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ اﯾﺸﺎن را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻣﯿﻦ
در ﺗﺮﺑﯿﺖﺷﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ ،و اﯾﺸﺎن
ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻧﺴﻠﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮی ﺷﺎھﺪ آن ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ را
ﺧﺪاوﻧﺪ در ھﺸﺖ ﺳﻮره از ﺳﻮرهھﺎی ﻗﺮآن ﯾﻌﻨﯽ :أﻋﺮاف ،أﻧﻔﺎل ،ﺗﻮﺑﻪ ،ﻧﺤﻞ،
ﺣﺞ ،ﻓﺘﺢ ،ﺣﺸﺮ و ﺣﺪﯾﺪ ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﺻﺤﺎب ﺳﺎﺑﻘﯿﻦ و
ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ از اﯾﺸﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﺎﺑﻘﯿﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و ﺣﺘﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از
آﻧﮫﺎ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ ،وﻋﺪۀ ﺧﯿﺮ و رﺣﻤﺖ داده ،از آﻧﺎن ﺧﺸﻨﻮد ﮔﺮدﯾﺪه و اﯾﺸﺎن
ﻧﯿﺰ از وﻋﺪهھﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺸﻨﻮدﻧﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﮐﻪ از زﯾﺮ درﺧﺘﺎﻧﺶ
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ﺟﻮﯾﺒﺎرھﺎ ﺟﺎری اﺳﺖ وﻋﺪه داده اﺳﺖ .ﻗﺮآن و اﺣﺎدﯾﺚ ،اﯾﺸﺎن را ﻣﻮرد ﺗﻌﺮﯾﻒ
و ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ .از ﺟﮫﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﯿﺰ آﻧﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺮآن را ﺣﻔﻆ و
ﺟﻤﻊآوری ﻧﻤﻮده و ّ
ﺳﻨﺖ را ﺑﺮاﯾﻤﺎن رواﯾﺖ ﮐﺮده و ﭘﯿﺮوزیھﺎی ﺑﺰرگ را
ﻧﺼﯿﺒﻤﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﺳﻼم را در ﺟﮫﺎن ﮔﺴﺘﺮش دادﻧﺪ ،ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم
را ﺑﻪ ﻣﺼﺮ و اﯾﺮان وارد ﮐﺮدﻧﺪ؟ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ اﯾﺸﺎن را از آﺗﺶﭘﺮﺳﺘﯽ
رھﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﯾﮑﺘﺎﭘﺮﺳﺘﯽ ھﺪاﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ؟ اﯾﻦھﺎ را ھﻤﻪ اﺻﺤﺎب رﺳﻮل
ﺧﺪا اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ.
ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ زﯾﺮا ﺳﺨﻦ ﺑﻪ درازا ﻣﯽﮐﺸﺪ
و وﻗﺖ ﻣﺠﺎل ﻧﻤﯽدھﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ درﺑﺎرۀ آن ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ
ﺑﺮﺳﯿﻢ ،ﺑﻪ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮھﯿﻦ و ﮐﺴﺮ ﺷﺄن و ﻣﻼﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﯾﺎن داده ﺷﻮد .اﮔﺮ در ﻣﯿﺎن اھﻞ ﺳﻨﺖ ھﻢ ﮐﺴﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اھﻞ ﺑﯿﺖ ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد.
ّ
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺎھﺪه ﻣﮑﻪ ﭘﯿﺶ روی ﻣﺎﺳﺖ ،ﻣﯿﺜﺎﻗﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﯿﻢ
ﻣﺮاﺟﻊ درﺟﻪ ّاول اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ و ﻋﻠﻤﺎی اھﻞ ّ
ﺳﻨﺖ ﺣﻀﻮر ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و آن را
اﻣﻀﺎء ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﻌﺎھﺪهای ﮐﻪ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪۀ ھﺸﺖ اﺻﻞ و ﻗﺎﻋﺪه اﺳﺖ ،و
ﺿﺮورت دارد ھﻤﻪ ﻣﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﮫﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ و ھﯿﭽﮑﺲ را ﺣﻖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ
آن ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻣﺒﻨﺎ و راھﮑﺎری ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﯿﺎن و اھﻞ
ّ
ﺳﻨﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ آن اﺻﻮل را ّﻓﻌﺎل و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﺎ ﻧﺘﯿﺠﮥ
ﻣﻄﻠﻮب را ﺑﺪھﺪ و در واﻗﻌﯿﺖ ﺣﺎﺻﻠﯽ را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮ
روﯾﺪادھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ...
ﻣﺠﺮی :ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ اﮔﺮ اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﺪ در ﻻﺑﻪ ﻻی ﭘﺮﺳﺶھﺎ ،ﺑﻪ ﻣﻮارد
ھﺸﺖﮔﺎﻧﮥ ﻣﺬﮐﻮر ﺧﻮاھﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
دﮐﺘﺮ ﻗﺮﺿﺎوی :ﯾﮑﯽ دو دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮی را
ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻢ ،زﯾﺮا آﻧﭽﻪ در ﻋﺮاق روی ﻣﯽدھﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮاردی اﺳﺖ
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ﮔﻔﺘﮕﻮی دﮐﺘﺮ ﻗﺮﺿﺎوی و ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ...

ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدهاﯾﻢ ،ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﻮنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ روزاﻧﻪ ﺑﺮ
زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﭘﺪﯾﺪۀ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ھﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮﺧﻪھﺎی ﻣﺮگ و ﻣﻠﯿﺸﺎھﺎ
و ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ آﻧﮫﺎ ﺗﻌﺼﺒﺎت ﻣﺬھﺒﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪهای
ﻗﺮار دارد ،اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪای ﻣﺤﻮری اﺳﺖ ﻋﺪهای ﻣﺮدم را از ﺧﺎﻧﻪھﺎ و اﻣﺎﮐﻦ
ﺳﮑﻮﻧﺖﺷﺎن از ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه و ﺧﻮد و اﺟﺪادﺷﺎن در آن
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ زور از ﺻﺎﺣﺒﺎﻧﺸﺎن ﻏﺼﺐ
ﺷﺪهاﻧﺪ ،ھﺮﭼﻨﺪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪھﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺷﺪهاﻧﺪّ ،اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻏﺼﺐ ﺷﺪه اﻧﺪﮐﻨﺪ؛ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﺻﺮﯾﺢ و ﺑﯽﭘﺮده ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ
ﺑﺎﯾﺪ آن ﻣﻮارد را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﺪھﯿﻢ.
ّ
ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺠﺰﯾﮥ ﻣﻤﺎﻟﮏ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت
ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻢ ،زﯾﺮا ﻗﺪرتھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﻼم دﺷﻤﻨﯽ ﻣﯽورزﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺗﻘﺴﯿﻢ و
ﺗﺠﺰﯾﮥ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﻣﺎ ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارﻧﺪ ،ﭘﺎره ﭘﺎرهﮐﺮدن آنھﺎ را در دﺳﺘﻮر
ّ
ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ،ﻣﻨﻈﻮرم ﺗﺠﺰﯾﮥ ﮐﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺠﺰﯾﮥ ﻣﺤﻠﯽ و
ﻣﻨﻄﻘﻪای اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﻋﺮاق ،ﺳﻮرﯾﻪ و ﻣﺼﺮ را ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ھﯿﭽﻮﺟﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻋﺮاق
ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺸﻮر و ﻣﺮدﻣﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ از
ّ
ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﭘﺎﺳﺪاری ﺷﻮد ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﺮحھﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی
ﺗﻘﺴﯿﻢﮐﻨﻨﺪۀ ﻋﺮاق و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﺮدود و ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﻤﺎرﯾﻢ.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﺮای ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺶھﺎ از ﻃﺮف
ﺑﺮادر ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺘﺎد اﺣﻤﺪ در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﺸﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدھﻢ.
ﻣﺠﺮی :ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از اﺳﺘﺎد ﯾﻮﺳﻒ ﻗﺮﺿﺎوی ،اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺶھﺎی
ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ آﻣﺎده ﮐﺮدهام ﻣﯽﭘﺮدازمّ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮیﺷﺪن ﺑﺨﺸﯽ
از وﻗﺖ ﻧﺎﭼﺎرم از ﺗﻌﺪادی از ﭘﺮﺳﺶھﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻢ .ﻗﺒﻞ از ﻃﺮح ّاوﻟﯿﻦ
ﺳﺆال از ﺷﯿﺦ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را دارم ﮐﻪ آﯾﺎ ﺟﻮابھﺎﯾﺘﺎن

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
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ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶھﺎی ﻣﺎ ﺑﯿﺎن دﯾﺪﮔﺎه ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﺟﻊ و
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ھﻢ ﻋﻘﯿﺪه ھﺴﺘﻨﺪ؟ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن
ً
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ ،ﻟﻄﻔﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪھﯿﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻮارد
دﯾﮕﺮ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.
ً
ھﺎﺷﻤﯽ :ﻃﺒﻌﺎ ﻣﻦ از ﻧﮕﺎه و دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮدم ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢّ ،اﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﻢ در
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻢ؛ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻤﺎ در
اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﻦ ھﻢ ﻋﻘﯿﺪه ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺠﺮی :ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از ﺷﻤﺎ ،ﺑﮕﺬارﯾﺪ از اﯾﻨﺠﺎ آﻏﺎز ﮐﻨﯿﻢ؛ ﺳﺨﻨﺎن ﺷﯿﺦ
ّ
ﻗﺮﺿﺎوی را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﮔﺮدھﻤﺎﯾﯽ ﻣﮑﻪ ،و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺰرگ ﺷﯿﻌﻪ در
آن اﺟﺘﻤﺎع و ﺧﻮد داری اﯾﺸﺎن از اﻣﻀﺎی ﻣﻌﺎھﺪه ،ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن ﻣﺎﻧﻊ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻓﺘﻨﮥ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺷﺪ؛ ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮ ،ﻣﺴﺄﻟﮥ ﻧﺎﺳﺰاﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪاﺳﺖ ،ﺳﺨﻨﺎن
ﺟﻨﺎب دﮐﺘﺮ ﻗﺮﺿﺎوی را ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ،ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ؟
ھﺎﺷﻤﯽ :ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻋﻮام و اﻓﺮاﻃﯽھﺎی
دو ﻃﺮف اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺮﻗﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺸﻮد؛
ھﻤﮥ ﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮر ﻗﺮآن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺒﻞ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮﯾﻢ و در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ّاﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺮ روی وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯿﻤﺎن اﺻﺮار
ﺑﻮرزﯾﻢ .و ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ آن ﺧﻄﺮات اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺰم و اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﮫﺎﻧﯽ اﺳﺖ،
آﻧﺎن ﺑﺬر ﻓﺘﻨﻪ ﻣﯽﭘﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را اﺷﻐﺎل ﮐﺮدهاﻧﺪ
ّ
و اﯾﻦ را ﻣﺪتھﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﻏﺎز ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ وﻇﯿﻔﮥ ّاﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺣﺪود ﯾﮑﻮﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﺎرد را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ و ﺣﺪود  ٦٠ﮐﺸﻮر اﺳﻼﻣﯽ دارﯾﻢ و در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ از وزن
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،و ﻧﻘﺎط اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ّ
ﺣﺴﺎﺳﯽ را در دﻧﯿﺎ در اﺧﺘﯿﺎر
دارﻧﺪ در واﻗﻊ ﻧﻘﺎط ﺑﺴﯿﺎر ّ
ﻣﮫﻤﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﻣﺎﻧﻨﺪ

١٢

ﮔﻔﺘﮕﻮی دﮐﺘﺮ ﻗﺮﺿﺎوی و ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ...

اﻧﺮژی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ارزاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺻﺎﺣﺐ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺮآﻧﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر
دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ را در زﻧﺪﮔﯿﻤﺎن راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ّ
ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و
ﺳﯿﺮۀ اﺋﻤﻪ ﺑﺮﺧﻮردارﯾﻢ و ﻋﻠﻤﺎ و داﻧﺸﻤﻨﺪان و داﻧﺸﮕﺎهھﺎ و ﺷﺨﺼﯿﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ
وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ّاﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﻗﺪرت ﺑﺰرﮔﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺑﺪھﻨﺪ و از ّاﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن دﻓﺎع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻌﺮض ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ،
ﺑﻠﮑﻪ ھﺪﻓﻤﺎن ﭘﺎﺳﺪاری از اﺳﻼم اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ھﺪف ﺑﻪ وﺣﺪت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ .ﻣﺎ
ﻧﻤﯽﺧﻮاھﯿﻢ وارد ﭘﺎره ای از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻓﺮﻋﯽ ﺑﺸﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ و آن
ﭼﻨﺎن ﮔﻔﺖ .ﻣﺎ در اﯾﺮان ﺧﻄﺒﻪھﺎ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎﯾﻤﺎن را ﺑﺎ ﺟﻤﻼﺗﯽ ھﻤﭽﻮن:
»اﳊﻤﺪ ﷲ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ رﺳﻮل اﷲ وآﻟﻪ وأﺻﺤﺎﺑﻪ« آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ً
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻄﺒﺎ و ﺳﺨﻨﺮانھﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﺨﻦ ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺎ
ﺷﯿﻌﻪھﺎ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ و ّ
ﻧﺒﻮت و ﻣﻌﺎد اﯾﻤﺎن دارﯾﻢ و ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﯾﻦ
ﺑﺎورھﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ او را ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽداﻧﯿﻢ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﺎن و ﻣﺎل
و ﺣﯿﺜﯿﺖ او ﻣﺼﻮن و ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺖ؛ و ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻌﺮض ﺑﺸﻮد ،و ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺣﺮام اﺳﺖ .ھﺮﭼﻨﺪ ﮔﻠﻪﻣﻨﺪیھﺎ و
ﻣﻼﻣﺖھﺎﯾﯽ از دو ﻃﺮف وﺟﻮد دارد؛ ّاﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻼﻣﺖ
و ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺪھﯿﻢ و از ھﻮﯾﺖ اﺳﻼﻣﯽ
ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﯿﻢ.
ّ
ﻣﺠﺮی :ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اھﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮای دوری از ﺳﺐ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻓﺘﻮاﯾﯽ )از ﻃﺮف ﻣﺮاﺟﻊ( ﺻﺎدر ﻧﺸﻮد ،ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی و ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ را ّ
ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺖ«.
ھﺎﺷﻤﯽ :ﮐﺪام ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی؟
ً
ﻣﺠﺮی :ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮھﯿﻦ ﺑﻪ اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا اﺣﯿﺎﻧﺎ از ﻃﺮف
ﻋﻮام ﺷﯿﻌﻪ ،ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ از ﻃﺮف ﻋﻠﻤﺎ؟

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
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ھﺎﺷﻤﯽ :ﺑﺎرھﺎ از ﻃﺮف ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼم و ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺮح
ً
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ وﯾﮋه از ﻃﺮف ﻣﺮﺣﻮم اﻣﺎم و اﺧﯿﺮا ھﻢ ﻣﻘﺎم رھﺒﺮی در اﯾﻦ
ارﺗﺒﺎط ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورم ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ھﺮدو ﻃﺮف ﺑﻪ اﯾﻦ اﺑﺘﮑﺎر
دﺳﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﻋﻠﻤﺎی ﻃﺮﻓﯿﻦ ﭼﻨﺎن ﻓﺘﻮاﯾﯽ را ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺮ روی
ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺧﺘﻼفﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ دﺳﺖ ﻧﮕﺬارﻧﺪ ،ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ،
ﻋﺎﻣﻞ وﺣﺪت ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد؛ ھﯿﭽﮕﺎه ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺳﻮدی را ﻋﺎﯾﺪ ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد .و
َ
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻧﺰاع ﻣﺎ را دﭼﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮدَ ﴿ .و�
ُ ُ
ََ َ ُ ْ ََۡ َ ُ ْ ََ ۡ َ َ
�ح� ۡمۖ﴾ ]اﻷﻧﻔﺎل [٤٦ :ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﻪ ّاﻣﺖ
ت�ٰزعوا �تفشلوا وتذهب رِ
اﺳﻼﻣﯽ دﭼﺎر ﺿﻌﻒ ﺷﻮد ،ﻣﺎ ﭘﯿﺶ از ھﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ از آل و اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
اﺳﻢ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ ،ﭘﺲ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﺠﺮی :ﺑﻪ دوﺣﻪ ﻣﯽروﯾﻢ و ﺑﺎ ﺟﻨﺎب دﮐﺘﺮ ﻗﺮﺿﺎوی ھﻤﺮاه ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ،
ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ اھﻞ اﻧﺼﺎف ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآوری ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ :ﺑﻌﻀﯽ از
ﻋﺪهای از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اھﻞ ّ
ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪّ :
ﺳﻨﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮدھﺎ و
ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮیھﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای در ﻧﻄﻔﻪ ﺧﻔﻪﮐﺮدن ﻓﺘﻨﻪھﺎ ﺳﺎزﻧﺪه
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل آﻧﺎن از ﻣﺴﺄﻟﮥ :ھﻼل ﺷﯿﻌﯽ و ﻓﺘﻮاھﺎی ﺗﮑﻔﯿﺮی از ﻃﺮف
ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻠﻤﺎ و ﭘﺎره ای از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﮐﻔﺮ اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ
را ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮔﻠﻪﻣﻨﺪﻧﺪ ،اﮔﺮ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﺮ روی روﯾﺪادھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﻼم
اﻧﮕﺸﺖ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،اھﻞ ّ
ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ روی ﺣﻮادﺛﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺷﻐﺎل ﺑﻐﺪاد
)ﺗﻮﺳﻂ ھﻼﮐﻮﺧﺎن ﻣﻐﻮل( و اﺑﻦ ﻋﻠﻘﻤﯽ و ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ و ...اﺷﺎره
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ اﻣﻮر ﻧﯿﺰ در ﺣﺪ ﺧﻮد وارد ﮐﺮدن اﺗﮫﺎم اﺳﺖ .ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
زﯾﺮا اﺗﮫﺎمھﺎی ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ،و ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﮔﻠﻪﻣﻨﺪیھﺎﯾﯽ دارﻧﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻗﺮﺿﺎوی :ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﻃﺮف ﺗﻤﺎﻣﯽ اھﻞ ّ
ﺳﻨﺖ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ:
ﻣﺎ روﯾﺪادھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎورھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار ﻧﻤﯽدھﯿﻢ ،ﻣﺎ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫﺮه
ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢّ ،اﻣﺎ آن را ﺑﺎری ﺑﺮ دوش ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار ﻧﻤﯽدھﯿﻢ ،و ﺧﻮد را اﺳﯿﺮ آن
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ﻧﻤﯽﮔﺮداﻧﯿﻢ ،ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﯾﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﯿﻌﯿﺎﻧﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ رﻓﺘﻪ ﯾﺎ
ّ
ﻣﻨﺤﺮف ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺎر ﮔﻨﺎه آﻧﺎن را ﺑﺮ دوش ﺷﯿﻌﯿﺎن
ۡ َ ُ َّ ۡ َ َ ۡ َ ٞ
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻗﺮار ﻧﻤﯽدھﯿﻢ ،زﯾﺮا ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :ت ِلك أمة قد خلتۖ
َ
ََ َ َ َ َ ۡ َ ُ
ت َول�م َّما ك َس ۡب ُت ۡمۖ﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة [١٣٤ :ﻣﺎ در ﻣﻮرد اﺻﺤﺎب ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ
لها ما كسب

ﺑﺎور را دارﯾﻢ ،ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﺻﺤﺎب ﮐﺴﺎﻧﯽ دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آﻧﺎن اﺷﺨﺎﺻﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪ زﻣﺎن ﺧﻮﯾﺶ
ھﺴﺘﯿﻢ.
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﺄﻟﮥ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ :ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ دو ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖّ ،اﻣﺎ ﻣﮫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از اھﻞ ّ
ﺳﻨﺖ ﺷﯿﻌﻪ را ﺗﮑﻔﯿﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق اھﻞ ّ
ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻣﺘﻮﺳﻞ
ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺘﻮای ﺗﮑﻔﯿﺮ ﺷﯿﻌﻪ از ﻃﺮف ﯾﮑﯽ دو ﻧﻔﺮ را ﺑﮫﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﺑﺪھﯿﻢ.
آﻧﭽﻪ در ﻟﺒﻨﺎن روی داد ﺷﺎھﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ،اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺎﻃﻊ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم از
ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ از اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺟﺎﻧﺒﺪاری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﮔﺮ اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ ﻓﺘﺎواﯾﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ روﯾﮑﺮد ﻋﻤﻮﻣﯽ اھﻞ ّ
ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﻣﺮدﻣﯽ را
ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮ روی روﯾﮑﺮد ﻋﻤﻮﻣﯽ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ،
روﯾﮑﺮدی ﮐﻪ ﺑﺪور از ﭼﻨﯿﻦ ﺗﮑﻔﯿﺮی اﺳﺖ.
ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﺎ در ﻋﺮﺻﮥ ﺗﻘﺮﯾﺐ دﯾﺪﮔﺎه و دور ﻧﻤﻮدن ﻓﺘﻨﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه اھﻞ اﻋﺘﺪال و ﻣﯿﺎﻧﻪروھﺎی دو
ﻣﺬھﺐ ﺗﮑﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
ﻣﺠﺮی :ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورم ﮐﻪ آﻗﺎی ھﺎﺷﻤﯽ از اھﻞ اﻋﺘﺪال و ﻣﯿﺎﻧﻪروھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻨﮏ اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮی ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ،و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﯾﮏ
ﺷﯿﻌﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از اھﻞ ّ
ﺳﻨﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﺑﻪ
ﻣﺴﺄﻟﮥ ﺗﻘﯿﻪ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﺻﺪاﻗﺖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ
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زﺑﺎن ﻣﯽآورﯾﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﻢ؟ اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﺪ اﯾﻦ ﺳﺆال را ھﻢ ﺑﭙﺮﺳﻢ و آن
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﺷﯿﻌﻪ از روش ﺗﻘﯿﻪ ﺑﮫﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﮑﻪ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺳﺆال را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﻢ اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﺪ ﻣﺘﻦ
ﺳﺆال را ﺑﺨﻮاﻧﻢ ،آﯾﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﻘﯿﻪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،ﯾﺎ
در ﻣﻮار د ﺧﺎﺻﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارد و در ﻏﯿﺮ آن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ؟
ھﺎﺷﻤﯽ :ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺰو ھﻤﺎن ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن
ﺑﻪ آن داﻣﻦ ﻣﯽزﻧﻨﺪ .اﮔﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺮدﻣﻨﺪان و اﺷﺨﺎص و ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ و
ﮐﺸﻮرھﺎ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻣﻮری وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن
ﻧﻤﯽﺧﻮاھﺪ آﻧﮫﺎ را ﺑﺮﻣﻼ ﮐﻨﺪ ،ازﺟﻨﺒﮥ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ھﻢ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﭘﺎرهای از اﺳﻨﺎد
وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن ّ
ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻒ آﻧﮫﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ،
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﮥ ﺗﻘﯿﻪ اﺳﺖ.
ﻃﻮری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﻮد ﺑﺮای ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ھﻤﮥ آن ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ و
ﯾﺎ در آن ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ،ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪّ ،اﻣﺎ ﺗﻘﯿﻪای ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺎور دارد،
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺧﻮد ﻗﺮآن و اﺳﻼم اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺳﺮار ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﺮای
ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻓﺸﺎء ﮐﻨﯿﻢ ،ﺣﺘﯽ در ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺎﯾﻞ
ﻣﻄﺮح ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،زﯾﺮا در ھﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ھﺮ ﮐﺸﻮری ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ّ
ﺳﺮی وﺟﻮد
دارﻧﺪ ،و ھﯿﭽﮑﺲ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻓﺸﺎی آﻧﮫﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺳﺎدﮔﯽ اﺳﺖ اﮔﺮ ﻣﻔﮫﻮم ﺗﻘﯿﻪ
را ﺑﻪ ﺗﺤﺮﮐﺎت ّ
ﺳﺮی ﻧﺎدرﺳﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﯿﻢ .ﺗﻘﯿﻪای ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎور دارﯾﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ اﺳﺖ و در ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﻪ و ّ
ﺳﻨﯽ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ وﺟﻮد دارد.
ﻣﺠﺮی :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻘﯿﻪ دارای ﺣﮑﻢ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد اﺳﺖ ،ﭘﯿﺶ از
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ دوﺣﻪ ﺑﻪ ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﯽﭘﺮدازم.ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺳﻨﺖ ﯾﺎ ّ
ﺷﯿﻌﻪﻧﻤﻮدن اھﻞ ّ
ﺳﻨﯽﮐﺮدن ﺷﯿﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ زﯾﺮا اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻼشھﺎی اﯾﺮان
ً
ﺻﺮﻓﺎ اھﻞ ّ
ﺳﻨﺖ ھﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺮای ﺷﯿﻌﻪﻧﻤﻮدن ﺗﻌﺪادی از ﻣﺮدم در ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
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ﮔﻔﺘﮕﻮی دﮐﺘﺮ ﻗﺮﺿﺎوی و ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ...

اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮای ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن روﺷﻦ ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﮕﺮاﻧﯽھﺎی
دروﻧﯽ را ﺑﺰداﯾﯿﻢ.
ھﺎﺷﻤﯽ :ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻦ اﺳﺖ؟
ﻣﺠﺮی :ﺑﻠﻪ.
ھﺎﺷﻤﯽ :ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﮐﺎر ﺧﻮب و ﯾﺎ ﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﮥ
ﺧﻮب ﯾﺎ ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﺻﺤﯿﺢ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد درﺳﺖ اﺳﺖ ،و ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻣﮑﺎن ﺑﺪﺳﺖ آوردن دل دﯾﮕﺮان را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ درﺳﺖ ﻋﻤﻞﮐﺮدن
را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ ،اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﮐﺎر ﻧﯿﮏ و ﻋﻤﻞ
ﺻﺎﻟﺢ دﺳﺖ ﺑﺮدارﯾﻢ ،اﯾﻦ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﻖ دﻓﺎع ﮐﻨﯿﻢ و اﻋﻤﺎل
ﻧﯿﮏ اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﯿﻢ و از ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﻦ دﻓﺎع ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،اﮔﺮ ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﯾﻢ،
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﺎرا ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ و ﺗﺸﻮﯾﻖ دﯾﮕﺮان ﻣﺘﮫﻢ ﮐﻨﻨﺪ؟ ،ﻧﻪ
اﯾﻦ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ھﻤﻪ از اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪّ ،اﻣﺎ
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ از دﯾﮕﺮان ﻋﯿﺒﺠﻮﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و آﻧﺎن را ﻣﺘﮫﻢ ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ درﺳﺖ
ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ و آن را ﮐﺎر درﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر
دارﯾﻢ ﮐﻪ ھﻤﮕﺎن اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺎورھﺎی ﺧﻮد
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ھﺮﯾﮏ ﺑﮑﻮﺷﺪ درﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد
درﺳﺖ ﺧﻮد دﯾﮕﺮان را دﻋﻮت ﮐﻨﺪ ﺗﺎ راه ﺧﻮﯾﺶ را در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮد.
ﻣﺠﺮی :ﺷﯿﺦ ﯾﻮﺳﻒ در دوﺣﻪ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶھﺎ را
ﺑﺎ آﻗﺎی ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﻦ ﺳﺆال را ھﻢ از ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ :اھﻞ ّ
ﺳﻨﺖ دارای ﻣﺮاﺟﻊ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ،
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ اﻣﻮری ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﻣﻮاد آن
راه ﺧﻮد را ﻣﯿﺎن اھﻞ ّ
ﺳﻨﺖ ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ و واﻗﻌﯽ در ﻣﯽآﯾﺪ؟
ﺑﻪ وﯾﮋه ﮔﺎھﯽ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ در ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻤﺎی اھﻞ ّ
ﺳﻨﺖ روی ﻣﯽدھﺪ و ﮔﺎھﯽ
ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻤﺎ و ﺣﮑﺎم ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ.
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ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﯿﻌﯽﮐﺮدن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،اھﻞ ّ
ﺳﻨﺖ
در ﭘﺎرهای از ﮐﺸﻮرھﺎ ﺗﻼشھﺎی ﻣﺸﺎﺑﮫﯽ را ﺑﺮای ّ
ﺳﻨﯽﻧﻤﻮدن اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ
دارﻧﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺼﻒ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،آﻧﺎن ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :در ﭘﺎرهای از ﮐﺸﻮرھﺎ
ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ اھﻞ ّ
ﺳﻨﺖ ﺷﯿﻌﯿﺎن از ﺣﻘﻮق ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در
اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﭼﯿﺴﺖ؟
دﮐﺘﺮ ﻗﺮﺿﺎوی :ﭘﯿﺶ از ھﺮﭼﯿﺰ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺄﻟﮥ ﺗﻘﯿﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﺑﺪھﻢ ،درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺗﻘﯿﻪ اﺷﺎره ﺷﺪهّ ،اﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻏﯿﺮ
ُۡ ۡ ُ َ ۡ َ
َّ َّ
�ٰفِر َ
�ن
خ ِذ ٱلمؤمِنون ٱل
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ�َ �﴿ :ت ِ
ِ
َّ ٓ َ
ۡ ۡ َ َ ََ
َ َّ
أَ ۡو ِ�َا ٓ َء مِن ُدون ٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن َ
ٱ�ِ ِ� َ ۡ
ِ� ۖ َو َمن َ�ف َعل �ٰل ِك فل ۡي َس مِن
� ٍء إِ� أن
ِ
َ ُ ْ ۡ َُ ٗ
� َّتقوا مِن ُه ۡم �قٮٰة ۗ﴾ ]آل ﻋﻤﺮان [٢٨ :ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻘﯿﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﮑﺎر

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .آن ھﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ و در ﻋﺮﺻﮥ ﻋﻤﻞ و
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻗﺎﻋﺪهای ھﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآﯾﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ اھﻞ ّ
ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺬھﺐ ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و ھﻤﭽﻮن
اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﺧﯿﺮ
آن را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻼش ﺑﺮای
ﺷﯿﻌﯽﮐﺮدن ّ
ﺳﻨﯽ و ﺗﺸﻮﯾﻖ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺬھﺐ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ از
ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﺬھﺐ دﯾﮕﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﻓﺘﻨﻪ و آﺷﻮب
اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻗﺒﻞ ﮐﻪ دﯾﺪاری از اﯾﺮان داﺷﺘﻢ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ :در
ً
ﻧﮫﺎﯾﺖ ﭼﻪ ﺳﻮدی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﯾﺪ؟ ﻣﺜﻼ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮدان،
ﻣﺼﺮ ،ﻣﺮاﮐﺶ ،اﻟﺠﺰاﯾﺮ ،ﺗﻮﻧﺲ و ...رﻓﺘﻪاﯾﺪ و ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺸﯿﻊ در ﻣﯿﺎن
آﻧﺎن ﺗﻼش ﮐﺮدهاﯾﺪ؛ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﯿﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ؟ - ١٠٠ - ٢٠ - ١٠
 ١٠٠٠ﯾﺎ  ٢٠٠٠ﻧﻔﺮّ ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدم آن ﮐﺸﻮر را ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮد
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ﺧﻮاھﯿﺪ ﺷﻮراﻧﯿﺪ آﻧﮫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮﺗﺎن ﺧﻮاھﻨﺪ اﯾﺴﺘﺎد و از ﺷﻤﺎ ﺑﺪﺷﺎن ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ،
ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی روا ﻧﯿﺴﺖ؛ اھﻞ ّ
ﺳﻨﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻦ در ﺟﺮﯾﺎن ھﺴﺘﻢ و
ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻤﻌﯿﺖھﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ» :ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮫﺎﻧﯽ اﻣﻮر
ﺧﯿﺮﯾﻪ«» ،دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻮﯾﺖ«» ،ﺳﺎزﻣﺎن دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻮدان« و
ً
ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺗﻼش ﺑﺮای ّ
ﺳﻨﯽﮐﺮدن
»ﺟﻤﻌﯿﺖ دﻋﻮت ﻟﯿﺒﯽ« در ارﺗﺒﺎط ھﺴﺘﻢ
ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻪ ھﯿﭽﻮﺟﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﮐﺎری آﻧﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻣﺠﺮی :اﺟﺎزه ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺑﭙﺮﺳﻢ؛ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﻧﮕﺮاﻧﯽ اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ از
ﻋﺪم ﺑﺮﺧﻮرداری اﻗﻠﯿﺖھﺎی ﺷﯿﻌﯽ از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد در ﮐﺸﻮرھﺎی اھﻞ ّ
ﺳﻨﺖ
ﭼﯿﺴﺖ؟
دﮐﺘﺮ ﻗﺮﺿﺎوی :اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن درﺑﺎرۀ ﺿﺮورت ﻣﺮاﻋﺎت
ً
آن ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪهاﯾﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﺎھﻢ ﺑﺮﺳﯿﻢ،
ﺣﻘﻮق اﻗﻠﯿﺖھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﻣﺬھﺒﯽ ﻏﯿﺮ از ﻣﺬھﺐ
اﻗﻠﯿﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻋﺎت ﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ اﻗﻠﯿﺖھﺎی ﺷﯿﻌﯽ در ﮐﺸﻮرھﺎی اھﻞ
ﺳﻨﺖ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﺑﺮ ﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻗﻠﯿﺖ اھﻞ ّ
ّ
ﺳﻨﺖ
ﺣﻘﻮق ﺧﻮد را در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺷﯿﻌﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺎرهای از
دوﻟﺖھﺎ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم آن اھﻞ ّ
ﺳﻨﺖاﻧﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻘﻮق اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ را
ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪّ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از ﺷﯿﻌﯿﺎن در آن ﮐﺸﻮرھﺎ ﻣﻘﺎم وزارت و
ﺳﻔﺎرت داده ﺷﺪه اﺳﺖّ ،
ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪوﻧﺰی ﺳﻔﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدم ،رﯾﺎﺳﺖ
ھﯿﺄت دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ )ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﻼﻗﺎت داﺷﺘﻨﺪ( ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺷﯿﻌﯽ
ﮐﻮﯾﺘﯽ ﺑﻮد ،در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﺑﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ از ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﻘﺎم وزارت
ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ّاﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﺎرھﺎ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪام :ﺷﻤﺎ دارای ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺰرگ ١٥
ﺳﻨﺖ ھﺴﺘﯿﺪ – ھﺮﭼﻨﺪ ﺧﻮد اھﻞ ّ
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ از اﻗﻠﯿﺖ اھﻞ ّ
ﺳﻨﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ – در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ وزﯾﺮ ھﻢ

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
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ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﺎ در ﻣﺼﺮ دارای ﺳﻪ وزﯾﺮ ﻗﺒﻄﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﻗﻠﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ
از اھﻞ ّ
ﺳﻨﺖ در اﯾﺮان اﺳﺖ.
اھﻞ ّ
ﺳﻨﺖ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺗﻌﺪادی ﻣﺴﺠﺪ در ﺗﮫﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪّ ،اﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﺑﺎ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو
ﻃﺮف ﻣﯽﺷﻮد ،اﮔﺮ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ درھﺎ را ﺑﺮ روی ﻓﺘﻨﻪﮔﺮیھﺎ
ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ و آﺗﺶ ﻓﺘﻨﻪ را ﮐﻪ ﻣﺪام ﺑﻪ ﺗﺒﺎھﯽ و ﺑﺪی ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ،
ﺑﺎﯾﺪ اﻗﻠﯿﺖھﺎ ﺣﻖ ﺧﻮﯾﺶ را از اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻣﺠﺮی :ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ ﯾﻮﺳﻒ اﺟﺎزه ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ،ﺑﻪ آﻗﺎی رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ،
و ﻣﺤﻮر ّ
دوم را ﻣﻮرد ّ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺑﺪھﯿﻢّ .اﻣﺎ ﺧﻮاھﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﺪھﯿﺪ! زﯾﺮا زﻣﺎن زﯾﺎدی را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮه در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارﯾﻢ ،ﻣﺤﻮر دﯾﮕﺮ
ﻗﻀﯿﻪ ﻋﺮاق اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺮاق ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ
ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺴﺄﻟﻪای ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ،و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
آن ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان ﻣﻮاﻓﻖ اداﻣﮥ وﺿﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ
در ﻋﺮاق اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ در ﻋﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ را اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآورﯾﺪ
ّ
ﻣﺘﻌﺼﺐ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر
ﻣﯽداﻧﯿﺪ اﯾﻦ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺬھﺒﯽ و
آورده ،و اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﮫﻤﯿﻪﺑﻨﺪیھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ
و اﮐﻨﻮن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ اﺣﺰاﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از ﺳﺮان آﻧﮫﺎ ﭘﯿﺸﺘﺮ در اﯾﺮان ﺑﻮده و
ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻪاﻧﺪ و اﮐﻨﻮن ھﻢ ﺑﺎ اﯾﺮان در ارﺗﺒﺎطاﻧﺪ؛ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ّاﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
ﻓﺮﻗﻪﮔﺮا در ﻋﺮاق را از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ؟
ھﺎﺷﻤﯽ :ﺑﻠﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﺮاق ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺑﻪ اﻇﮫﺎرات
ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻗﺮﺿﺎوی اﺷﺎرهای ﺑﮑﻨﻢ ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﻢ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺪان اﺷﺎره
ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﭙﺮدازم ،درﺳﺖ در ھﻤﺎن داﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﻮاھﯿﻢ ﺷﺪ؛ اﯾﺸﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اھﻞ ّ
ﺳﻨﺖ ﺑﻪ آﻣﺎر و
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ارﻗﺎﻣﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را )ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ اھﻞ ّ
ﺳﻨﺖ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﮐﺸﻮر و وﺟﻮد ﻣﺴﺎﺟﺪی در ﺗﮫﺮان( ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﭘﺎﺳﺦھﺎﯾﯽ
وﺟﻮد دارد؛ ّاﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﻢ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺟﻮاب ﺑﺪھﻢ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ درﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎرش ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و آﻣﺮﯾﮑﺎ
ً
و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﻃﺒﻌﺎ آﻗﺎی ﺷﯿﺦ ﻗﺮﺿﺎوی ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی
را ﻧﻤﯽﺧﻮاھﺪ و ﻧﻤﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﺑﺮوﯾﻢ.
ّاﻣﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﺮاق ﻣﺎ دارای دﯾﺪﮔﺎه روﺷﻨﯽ ھﺴﺘﯿﻢ و ﻣﺪام آن را اﻋﻼم
ﮐﺮدهاﯾﻢ ،ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ارﺿﯽ و وﺣﺪت ﻣﺮدم ﻋﺮاق ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻣﺎ
ّ
ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﻋﺮاق ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻧﺸﻮد و ﻣﻠﺖ ﻋﺮاق ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ّ
ﻣﻠﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﺳﺪ .ﻣﺎ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﯾﻢ ﮐﻪ ھﻤﮥ ﻣﻠﯿﺖھﺎ و ﭘﯿﺮوان ﺗﻤﺎﻣﯽ ادﯾﺎن در
ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ واﺣﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﺧﻮد اداﻣﻪ
ﺑﺪھﻨﺪ ،و از ﺗﻤﺎم ﺳﺎز و ﮐﺎرھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﻧﺪ .ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻪ
ﺑﮫﺎﻧﮥ اﯾﻨﮑﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﺳﺘﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ّ
ﺳﻨﯽ اﯾﺸﺎن را
ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮده اﮐﻨﻮن در ﭘﯽ اﻧﺘﻘﺎمﺟﻮﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﻢ،
ھﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ھﻢ ﺑﺪھﻨﺪ ،اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان در ﻋﺮاق ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ھﻤﻪ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای اﺷﻐﺎﻟﮕﺮی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ و
ﺑﺎﯾﺪ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ را ﺑﯿﺮون ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ .ﻣﺎ و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﮥ ﻋﺮاق ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ
ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﭘﺎﺳﺪاری ﮐﻨﯿﻢ؛ و ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در ﻋﺮاق دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ّ
ﻣﯽزﻧﺪ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﮐﺎر او را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﻠﺖ ﻋﺮاق را ﯾﺎری دھﯿﻢ
ﮐﻪ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﮥ ﺧﻮﯾﺶ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺠﺮی :اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﺪ ﯾﺎدآور ﺷﻮم ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ :اﯾﺮان در
ّ
ﻋﺮاق دارای ﻧﻘﺶ اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺳﺖ و ﺳﯿﺴﺘﻢھﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ اﯾﺮان در
آن ﮐﺸﻮر ّﻓﻌﺎلاﻧﺪ .ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ در ﺟﮫﺖ اداﻣﮥ اوﺿﺎع ﮐﻨﻮﻧﯽ
اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را ﺻﻮرت ﻣﯽدھﻨﺪ؛ آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻀﺎد در ﺳﯿﺎﺳﺖ

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
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اﯾﺮان در ﻋﺮاق ﻧﯿﺴﺖ؟ ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺮان دارای ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮیھﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در
ً
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻟﺒﻨﺎن و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺳﺖ) .ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ آن ﺧﻮاھﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻗﻀﯿﮥ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻋﺮاق ﺳﺨﻦ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮔﻔﺖ
ھﺎﺷﻤﯽ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻮر ﭼﯿﺰھﺎ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ،دارد ﺑﺎ زﺑﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﻣﺎ ﺑﻪ ھﯿﭽﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﯿﻢ در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺮاق دﺧﺎﻟﺖ
ﮐﻨﯿﻢ ،و ﻣﺎ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻋﺮاق ﺧﻮد ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ را رﻗﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ،
ھﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻋﺮاق دﺧﺎﻟﺖ دارﯾﻢ ،در ھﺮ ﮐﺠﺎی دﻧﯿﺎ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺸﮑﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﮕﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﺑﻮﺳﻨﯽ ﯾﺎری ﻧﺮﺳﺎﻧﺪﯾﻢ ،آﻧﺎن ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اھﻞ ّ
ﺳﻨﺖاﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ
ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﮕﺮ ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺷﯿﻌﻪاﻧﺪ! ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
دﻓﺎع از ﻣﺴﺄﻟﮥ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺪهام .ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺎ ﻣﺪاﻓﻊ
ّاﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ،وﻗﺘﯽ از ﻋﺮاق دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺸﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ آن ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﻢ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻧﯿﺮوھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺷﻐﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺎ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﺎری ﻋﺮاق ھﺴﺘﯿﻢ و ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ آن دﺧﺎﻟﺖ
ﮐﻨﯿﻢ ،آﻧﮫﺎ ﺧﻮد ﺑﮫﺘﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ اﻣﻮرﺷﺎن را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ھﺮﯾﮏ ﮐﻪ رأی ﺑﯿﺸﺘﺮی آورده دوﻟﺖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﺪ ،و
ﯾﺎ در ﻣﺠﻠﺲ اﮐﺜﺮﯾﺖ را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآورد؛ ﻻزم اﺳﺖ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ
ﻋﺮاق دﺧﺎﻟﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم آن ﮐﺸﻮر زﻣﺎم اﻣﻮر ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺪﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺮﻗﻪاﻧﺪ ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت را در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻋﺮاق از ﺧﻮد دور ﮐﻨﯿﻢ.
ً
ﻣﺠﺮی :ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺨﻦ را ﺑﯿﺸﺘﺮ اداﻣﻪ
ﺑﺪھﻢّ ،اﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ اﯾﻦ رأی ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮدم را ﺑﮕﻮﯾﻢ و ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
آن ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪھﯿﺪ ،ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺣﻀﻮر اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺮاق
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ و زﻣﺎم اﻣﻮرش را در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد.
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ﮔﻔﺘﮕﻮی دﮐﺘﺮ ﻗﺮﺿﺎوی و ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ...

اﯾﻨﮏ ﺑﻪ دوﺣﻪ ﻣﯽروﯾﻢ ﺗﺎ از ﺟﻨﺎب دﮐﺘﺮ ﻗﺮﺿﺎوی ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ :اﮔﺮ در
ﻋﺮاق اﺣﺰاﺑﯽ ﺷﯿﻌﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ زﯾﺮ ﺳﻠﻄﮥ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
اﺣﺰاﺑﯽ از اھﻞ ّ
ﺳﻨﺖ ھﻢ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﮔﺮوهھﺎﯾﯽ از اھﻞ ّ
ﺳﻨﺖ ھﺴﺘﻨﺪ،
و ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ از آﻧﮫﺎ اﺳﻢ ﺑﺒﺮم و رﺳﺎﻧﻪھﺎ از آﻧﮫﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ :ﺑﻪ ﻧﺎم
اﺳﻼم اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻧﺎﺻﻮاب را ﻋﻠﯿﻪ ﺷﯿﻌﻪ و ﻏﯿﺮ ﺷﯿﻌﻪ در ﻋﺮاق ﺻﻮرت ﻣﯽدھﻨﺪ،
آن ﮔﺮوهھﺎ ھﺮ از ﭼﻨﺪ ﮔﺎھﯽ اﻃﻼﻋﯿﻪھﺎی ﺗﮑﻔﯿﺮی از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ھﻤﮕﺎن از اﯾﻦ ﺧﺒﺮ دارﻧﺪ ،آﯾﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ھﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
در ﺟﮫﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺘﻨﻪ و آﺷﻮب در ﻋﺮاق و دﯾﮕﺮ ﺟﺎھﺎ ﻧﻘﺶ
ﺳﺎزﻧﺪهای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
دﮐﺘﺮ ﻗﺮﺿﺎوی :دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ! ﻣﺎ ﺑﺮای اﺻﻞ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺣﺰاب در ﺣﮑﻮﻣﺖ
اھﻤﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،زﯾﺮا ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ ،دﯾﺪﮔﺎهھﺎﯾﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ درﺳﺖ و ﮔﺎھﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ از آب درﻣﯽآﯾﻨﺪ؛ ﺑﺮﺧﯽ از
ﺑﺮادران اھﻞ ّ
ﺳﻨﺖ ﻣﺎ دارای دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﻣﻐﺎﯾﺮی ﺑﻮدﻧﺪ و درﺑﺎرۀ آن ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﻮده و ّ
ﻋﺪهای ھﻢ در ﺻﻒ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪّ .اﻣﺎ
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮ روی آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽورزﯾﻢ ،ﺑﺮﺧﻮرداری ﻣﺮدم ﻋﺮاق از ﺣﻖ
روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﻣﺸﺮوع و ﻣﻄﻠﻮب ﯾﺎ ﻧﺎﻣﺸﺮوع و ﻣﺤﮑﻮم؟
ﺑﺮ ﻣﺎﺳﺖ اﻋﻼن ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻋﺮاق ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و
ّ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ھﺮ ﻣﻠﺖ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﮐﺸﻮرش اﺷﻐﺎل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ در
ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ و ﻓﺮﻣﺎن اﺳﻼم اﺳﺖ
ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه دﺷﻤﻨﺎن ،ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ اﺳﻼﻣﯽ را اﺷﻐﺎل ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺟﮫﺎد و ﻣﻘﺎوﻣﺖ
در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﻣﺮدم آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ واﺟﺐ ﻋﯿﻨﯽ اﺳﺖ ،و ﺑﺮ دﯾﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ
اﻃﺮاﻓﺸﺎن ھﺴﺘﻨﺪ واﺟﺐ ﻋﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﯾﺎری ﺑﺪھﻨﺪ؛ اﯾﻦ ﭼﯿﺰی
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اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ درﺑﺎرۀ آن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،در واﻗﻊ ﻣﺴﺄﻟﮥ اﺻﻠﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و
ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺴﺄﻟﮥ روا ﺷﻤﺮدهﺷﺪن ﻗﺘﻞ و ﮐﺸﺘﺎر دﯾﮕﺮان اﺳﺖ،
ﻣﺸﮑﻞ ﻋﺮاق اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روزاﻧﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﺎمھﺎی دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﮔﺮ در ﻣﯿﺎن اھﻞ ّ
ﺳﻨﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ دﺳﺖ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﻣﺎ آن را
از ھﻤﺎن آﻏﺎز ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮده و ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و )اﺗﺤﺎد ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ( در
اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﯽ را ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﻣﻦ ﺑﺎرھﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ »ﺷﺮﯾﻌﺖ
وﺣﯿﺎت« ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﻟﺠﺰﯾﺮه و ﺧﻄﺒﻪھﺎی ﺟﻤﻌﻪ )در ﻣﺴﺠﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب( از
ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻋﺮاق و اﯾﺮان ﺧﻮاﺳﺘﻪام ﮐﻪ ﻓﺘﻮاھﺎی ﻗﺎﻃﻌﯽ را در ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ
ﻗﺘﻞ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ.
ھﺮﭼﻨﺪ ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﺸﻮرش در
ﻋﺮاق را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪّ ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورم ﮐﻪ اﯾﺮان در ﻣﻮرد ﻋﺮاق ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ
و ھﻤﮕﺎن ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان در ﻋﺮاق ﻧﻔﻮذ دارد
و ﮐﻠﯿﺪھﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺮاق در دﺳﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ و اﮔﺮ
ﺑﺨﻮاھﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی ﻗﺎﻃﻌﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ
اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﯿﻢ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ در اﯾﻦ دﯾﺪار ﮐﺎری ﻣﺜﺒﺖ را اﻧﺠﺎم
ﺑﺪھﯿﻢ ،زﯾﺮا ھﺪف اﺻﻠﯽ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﮥ از ﺟﺎریﺷﺪن روزاﻧﮥ ﺟﻮی
ﺧﻮن در ﻋﺮاق ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ .ﺻﺪھﺎ ھﺰار اﻧﺴﺎن ﺑﯽﮔﻨﺎه ﻋﺮاﻗﯽ ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﯾﻦ وﺿﻊ ﺗﺎ ﮐﯽ ﺑﺎﯾﺪ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ؟ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻزم
اﺳﺖ در ﺑﺎرۀ آن ﭼﺎرهﺟﻮﯾﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺠﺮی :ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ اﺟﺎزه ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﻖ و اﻧﺼﺎف را ﻣﺮاﻋﺎت
ﮐﻨﯿﻢ ،اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی اﯾﺮان در ﻣﻌﺮض ﺗﮫﺪﯾﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻗﺮار دارد ،ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﭘﺎرهای از ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ اھﻞ
ّ
ﺳﻨﺖ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﮐﺸﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﺮاﺗﺮ از آن
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ﮔﻔﺘﮕﻮی دﮐﺘﺮ ﻗﺮﺿﺎوی و ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ...

ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ھﺴﺘﻨﺪ؛ ﭼﻨﯿﻦ
ﭼﯿﺰی را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ؟
دﮐﺘﺮ ﻗﺮﺿﺎوی :ﭘﯿﺶ از ھﺮﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ :ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ وﮐﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻊ
ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی ﻋﺮﺑﯽ و ﻏﯿﺮ ﻋﺮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﮫﺎ ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻪامّ ،اﻣﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﻣﺴﺄﻟﮥ ﻣﺮدم و ﺗﻮدهھﺎی
ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﺄﻟﮥ ﻋﺮاق و ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی در
ً
ﺻﺮﻓﺎ اھﻞ ّ
ﺳﻨﺖ
ﻣﻮرد اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ج و ﺗﺮوﯾﺞ ﺷﯿﻌﯽﮔﺮاﯾﯽ در ﻣﻤﺎﻟﮏ

ﺑﺎ اﯾﺮاﻧﯽھﺎ اﺧﺘﻼف دارﯾﻢ ،و در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺜﻞ ھﻢ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ؛ ّاﻣﺎ
ھﺮﮔﺎه اﯾﺮان از ﻃﺮف آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﯾﺎ ھﺮ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﻣﻮرد ﺗﮫﺎﺟﻢ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﻪ
ﺻﺮاﺣﺖ و روﺷﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ آن ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ،و اﺟﺎزه ﻧﺨﻮاھﯿﻢ داد ﻧﻪ
ﺗﻨﮫﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻠﯿﻪ ھﯿﭻ ﮐﺸﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎن دﯾﮕﺮی ﺗﺠﺎوزی ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد،
ﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ و ﺗﺠﺎوزﮔﺮی ﺑﻪ ھﺮ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻢ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺗﻌﺮض ﺑﻪ
ﯾﮏ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺸﻨﻮد ﺧﻮاھﯿﻢ ﺷﺪ؟ ﻣﻦ ﺑﺎرھﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را اﻋﻼم
ﮐﺮدهام و در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ دوﺣﻪ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻢ :ھﺮﮔﺎه ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﺗﻌﺮﺿﯽ ﺻﻮرت
ﺑﮕﯿﺮد ﻣﺎ در ﮐﻨﺎر اﯾﺮان ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد و ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺘﺠﺎوزان ﺧﻮاھﯿﻢ اﯾﺴﺘﺎد،
ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد ،ﻣﮕﺮ اﯾﺮان ﭼﻪ ﺟﺮﻣﯽ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه
زﯾﺮا ﻣﺎ در ﮐﻨﺎر
ِ
ﺗﺎ ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ از اﻧﺮژی ھﺴﺘﻪای ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺣﻖ اوﺳﺖ ،ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻠﻮ او را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ؟ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺎ در اﯾﻦ
ارﺗﺒﺎط واﺿﺢ و ﺻﺮﯾﺢ اﺳﺖ و ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﺑﮫﺎﻣﯽ در آن ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺠﺮی :ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ از ﺷﻤﺎ ﺳﭙﺎﺳﮕﺬارم .آﻗﺎی ھﺎﺷﻤﯽ ،ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی
اھﻞ ّ
ﺳﻨﺖ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺠﺎوز اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ،ﺗﺎ ﺣﺪودی
ھﻤﭽﻨﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اوﺿﺎع ﻋﺮاق ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد ،ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﻀﻮر
آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻋﺮاق ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ وﺟﻮد دارد و اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ را
اﺷﻐﺎﻟﮕﺮی ﻣﯽداﻧﺪ .ﻣﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﻋﯿﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﮑﺘﻮب را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

٢٥

ﺑﺮداﺷﺖ دﯾﮕﺮی از آن ﻧﺸﻮد؛ ﭼﺮا ﺗﺎ ﮐﻨﻮن از ﻃﺮف ﻣﺮاﺟﻊ ﺷﯿﻌﯽ ﻓﺘﻮاﯾﯽ
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺿﺮورت و وﺟﻮب ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺮاق و در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ّ
ﺳﻨﯽ
و ﺷﯿﻌﯽ ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺎن اﻷﻧﺒﺎر و ﺑﻐﺪاد را ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ ،ھﺮﭼﻨﺪ اﮔﺮ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ
از ﻃﺮف ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎوﻣﺖھﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ
ﻓﺘﻮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر روﺷﻦ ﺻﺎدر ﻧﻤﯽﺷﻮد؟
ھﺎﺷﻤﯽ :ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﺎ ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ و ﺷﺎﯾﺪ ﺻﺪھﺎ ﺑﺎر ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﻠﯿﻪ
اﺷﻐﺎﻟﮕﺮی را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮدهاﯾﻢ و آن را واﺟﺐ و ﺿﺮوری داﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ ،آﻧﭽﻪ را ﻣﺎ
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ ﺟﻨﮓ و ﺑﺮادرﮐﺸﯽ ﻋﺮاﻗﯽھﺎﺳﺖ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ و
ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮدهاﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﻃﺮف ﺷﺮوع ﮐﺮده ،ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ در اﯾﻦ
دﯾﺪار وارد ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺷﻮم و ﮐﺎری ﮐﻨﻢ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﺸﻨﻮد ﺷﻮد ،از آﻗﺎی
ً
ﻗﺮﺿﺎوی ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻈﺎر دارم ﮐﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ اﺣﯿﺎﻧﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﻣﯿﺎن ﻧﮑﺸﻨﺪ ،و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻨﺎر ﻧﮫﺎده ﻧﺸﻮد .ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان ﺣﻘﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﮥ ﻣﺮدم ﻋﺮاق از آن ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ اﻗﺪام ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ
را ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺻﻮرت دھﺪ در ﻋﺮاق ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪّ ،اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از
ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﻋﺮب و از ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ در اﻗﺪاﻣﺎت
ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
و ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻗﺮﺿﺎوی ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن از ﮐﺠﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﻣﺎ ﻗﺼﺪ
دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر ﻋﺮاق را ﻧﺪارﯾﻢ و ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﻣﺮدم ﻋﺮاق ﺧﻮد ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﺧﻮﯾﺶ را رﻗﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﻣﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎرﮔﺎهھﺎ و ﺣﺴﯿﻨﯿﻪھﺎ و
ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را
ﻣﻄﺮح ﮐﺮدهاﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺼﺎف ﺑﻪ ﺧﺮج ﺑﺪھﯿﻢ و اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﻢ ﻣﺮدم ﻋﺮاق از
ﻃﺮﯾﻖ آراء ﺧﻮد روﯾﮑﺮد ﺧﻮد را ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻨﻨﺪ ،ھﻤﮥ اﻗﺸﺎر ﻣﺮدم ﻋﺮاق ﺑﺎﯾﺪ در
ﺣﮑﻮﻣﺖ و در ﺳﯿﺴﺘﻢ اداری و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان رأی ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ
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ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺧﺘﻼﻓﯽ ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﺨﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ و ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ و ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن از آن
اﻃﻼع دارﻧﺪ ،و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺧﺘﻼﻓﺎت در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮد آﻣﺮﯾﮑﺎ و
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻤﺎم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺠﺮی :ﻓﻘﻂ در ﺟﮫﺖ ﺑﯿﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ؛ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ
ﻗﺮﺿﺎوی اﻇﮫﺎر داﺷﺘﻨﺪ – اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ را ھﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ از ﺷﻤﺎ
ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺸﺎﺑﮫﯽ را از اﯾﺸﺎن ﺧﻮاھﻢ داﺷﺖ – ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ در ﻋﺮاق
ﻣﯿﻠﯿﺸﺎھﺎ و ﺟﻮﺧﻪھﺎی ﻣﺮگ روزاﻧﻪ اﻧﺴﺎنھﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺮوی از ﻓﻼن
ّ
ﻣﺬھﺐ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ! ﺣﺘﯽ ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺳﺎده ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ :اﺳﻢ او
ﻓﻼن اﺳﺖ! ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی روی ﻣﯽدھﺪ؛ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺗﺎ
ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﺷﻤﺎ را در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ.
ھﺎﺷﻤﯽ :ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی از ھﺮ ﻃﺮف ﮐﻪ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ﮔﻨﺎه ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ،
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮن ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺣﺘﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﻋﺮاق ﺑﺮ زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد،
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدم ﻋﺮاق ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن از اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪّ ،اﻣﺎ
اﻓﺮاﻃﯽھﺎ ﺑﺎ ھﺪف وﯾﮋهای ﺑﻪ ﻋﺮاق آﻣﺪهاﻧﺪ؛ آﻣﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﺮدم ﻋﺮاق ﺧﻮد زﻣﺎﻣﺪار اﻣﻮر ﺧﻮد ﺷﻮﻧﺪ ،و اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ از ﭼﻨﯿﻦ
ﭼﯿﺰی اﻇﮫﺎر رﺿﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،زﯾﺮا زﻣﯿﻨﻪ و ﺑﮫﺎﻧﮥ اداﻣﮥ ﺣﻀﻮرﺷﺎن را ﻓﺮاھﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ و ّ
ﺳﻨﯽ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﮐﺰ و
ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی ﻓﮑﺮی و ﻓﺮھﻨﮕﯽ در ﺟﮫﺎن اﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﻣﺮدم
ﻋﺮاق ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ زﻣﺎم اﻣﻮر و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ر ا ﺑﺪﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد .دﯾﮕﺮ
ﻣﺴﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺪارد زﯾﺮا ﺧﻮد آﻧﺎن از رﺷﺪ و ﺧﺮد ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
ﻣﺠﺮی :ﺳﺆال ﺑﻌﺪی را از دﮐﺘﺮ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮﺳﻢّ ،اﻣﺎ اﯾﻦ را ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ از ﻃﺮف ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﻣﺮاﺟﻊ اﯾﺮان در ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
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اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﻮﺧﻪھﺎی ﻣﺮگ ﻓﺘﻮاﯾﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﺪ ،از اﻗﺪاﻣﺎت آﻧﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﻣﯽ ﮐﺮد.
ھﺎﺷﻤﯽ :ﻣﻦ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﻢ؛ ﻣﺎ ﺑﺎرھﺎ
ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را ﺣﺮام ﺷﻤﺮدهاﯾﻢ ،دﯾﺪﮔﺎه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻠﻤﺎی اﯾﺮان و ﻣﻘﺎم رھﺒﺮی
ً
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎن اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺷﺮﻋﺎ ﺣﺮام اﺳﺖ و ﺟﺰو ﮔﻨﺎھﺎن ﮐﺒﯿﺮه اﺳﺖ و
ھﺮﮐﺲ ﻣﺮﺗﮑﺐ آﻧﮫﺎ ﺑﺸﻮد ﻣﺴﺘﺤﻖ آﺗﺶ ﺟﮫﻨﻢ اﺳﺖ ،از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ھﻤﮥ
اﯾﻦھﺎ روﺷﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﭙﺮدازﻧﺪّ ،اﻣﺎ ﻻزم ا
ﺳﺖ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﺪام ﻃﺮف ﺷﺮوع ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ آﯾﺔ اﻟﻠﻪ ﺣﮑﯿﻢ را ﺑﻌﺪ از
ّ
ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﻣﺒﺎرزه و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺗﺮور ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺮ روی اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻨﺪان ﺗﮑﯿﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﮫﺘﺮ
اﺳﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﻢ.
ﻣﺠﺮی :ﺟﻨﺎب دﮐﺘﺮ ﻗﺮﺿﺎوی ،در ﻣﻮرد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ آن ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :آنھﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﻔﺠﺎری و ﻗﺘﻞ و ﮐﺸﺘﺎر
ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی ﺑﻌﻀﯽ از ﮔﺮوهھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﻘﺎﻋﺪه و دﯾﮕﺮان ﺑﻪ وﯾﮋه در
ﺑﺎره ﺗﮑﻔﯿﺮ ﺷﯿﻌﯿﺎن اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ .آﯾﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺷﻤﺎ
ھﻢ در ﻣﻮرد آﻧﺎن ﻓﺘﻮاھﺎی ﺻﺮﯾﺢ و ﻗﺎﻃﻌﯽ ﺻﺎدر ﺷﻮد؟
دﮐﺘﺮ ﻗﺮﺿﺎوی :ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆاﻟﺘﺎن ﻣﯽﺧﻮاھﻢ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺳﺨﻦ
ﺷﯿﺦ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﮐﻪ» :ﻓﻼﻧﯽ ﻣﯽداﻧﺪ آﻧﺎن از ﮐﺠﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ« ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺑﺪھﻢ،
ﻣﻦ اﻃﻼع ﻧﺪارم آﻧﺎن از ﮐﺠﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،زﯾﺮا وزارﺗﺨﺎﻧﻪای اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر
ﻧﺪارم و ﻧﻤﯽداﻧﻢ از ﮐﺠﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪّ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ھﺮ ﺻﻮرت اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﺸﻨﻮﻧﺖآﻣﯿﺰی
ﮐﻪ ﺳﺒﺐ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻮن ﺑﯽﮔﻨﺎھﺎن ﻣﯽﺷﻮد را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدهاﯾﻢ ،زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ آﻗﺎی ﺑﺎﻗﺮ ﺣﮑﯿﻢ را ﮐﺸﺘﻨﺪ ﻣﻦ در ﻗﺎھﺮه ﺑﻮدم ،از ھﻤﺎﻧﺠﺎ آن را ﻣﺤﮑﻮم
ﻧﻤﻮدم و ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺣﺮﻣﺖ زﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎه رﺟﺐ ،و ﺣﺮﻣﺖ ﻣﮑﺎن ﯾﻌﻨﯽ
ﻣﺴﺠﺪ ،و ﺣﺮﻣﺖ اﻧﺴﺎن را زﯾﺮ ﭘﺎ ﻧﮫﺎده اﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻌﺮﺿﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ
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ً
ﺷﮫﺮ ﻧﺠﻒ و ﻣﺮﻗﺪ دو اﻣﺎم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدهاﯾﻢ ،ﻣﻦ ﺷﺨﺼﺎ آﻧﮫﺎ را
در ﺧﻄﺒﻪھﺎی ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ و در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪام )در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﻟﺠﺰﯾﺮه( ﻣﺤﮑﻮم
ﮐﺮدهام ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺗﺤﺎد ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ اﻓﺘﺨﺎر رﯾﺎﺳﺖ آن را
ﺑﺮ ﻋﮫﺪه دارم آﻧﮫﺎ را ﻣﺤﮑﻮم ﺷﻤﺮده اﺳﺖ .ﻣﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻣﻮر را ﻣﺮدود ﺷﻤﺮده و
ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﻦھﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ روﺷﻦ و واﺿﺢاﻧﺪ ،ﮐﺎش
ﻧﻈﺮ دوﺳﺘﺎن )ﺷﯿﻌﻪ( ھﻢ از ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ؛ آﻧﭽﻪ را
ً
ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽدھﯿﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻋﺮاق اﺳﺖ ،اﺳﺎﺳﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ
اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮد ﻋﺮاﻗﯽھﺎﺳﺖ ،و ﮔﻤﺎن ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺧﺎرج
ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻋﺮاق ﻣﻠﺤﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ  ٥ﺗﺎ  ١٠درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ً
ﻣﺠﺮی :ﻇﺎھﺮا ﻣﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺷﯿﺦ ﯾﻮﺳﻒ را ﻧﻤﯽﺷﻨﻮمّ ،اﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﺑﭙﺮﺳﻢ
ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ آن اﻣﻮر را ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ھﻢ آن را
ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﭘﺲ ﻣﺸﮑﻞ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﺮا ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ روی ﻧﻤﯽدھﺪ؟ ﭼﺮا؟
)ﺳﺆال را از ﺷﯿﺦ ﯾﻮﺳﻒ ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ(.
دﮐﺘﺮ ﻗﺮﺿﺎوی :ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورم ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻣﺮاﺟﻊ ﺷﯿﻌﯽ در ﻋﺮاق و
اﯾﺮان ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی ﮐﺎﻓﯽ در ﺟﮫﺖ ﻣﺤﮑﻮمﮐﺮدن آﻧﭽﻪ در ﻋﺮاق روی ﻣﯽدھﺪ،
وﺟﻮد ﻧﺪارد و از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﯽ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﭼﻨﺎن اﻣﻮری ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻦ اﻋﺘﻘﺎدم ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
آﻧﭽﻪ در ﻋﺮاق روی ﻣﯽدھﺪ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﻧﻔﻮذ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ آنھﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ و دﺳﺖﺑﺮدار ﺷﻮﯾﺪ! آﻗﺎی ﺷﯿﺦ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ
ﻧﻤﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﺪّ ،اﻣﺎ ھﻤﻪ ﺑﺮ روی وﺟﻮد ﻧﻔﻮذ و ﺳﻠﻄﻪ
اﯾﺮان ﺗﺄﮐﯿﺪ دارﻧﺪ و اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺘﯽ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ و ھﻤﮕﺎن آن را ﻣﺸﺎھﺪه
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آن را دارد و
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن ﺑﮕﻮﯾﺪ ﭼﻨﺎن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﭼﻨﺎن اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را اﻧﺠﺎم
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ﻧﺪھﯿﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪام ﻋﻤﻠﯽ و ﻣﻠﻤﻮﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ را ﺣﻞ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﺗﺶ ﻓﺘﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺮاق را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از
اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻓﺮﻗﻪای ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺳﻮز ﮐﻪ ﺗﺮ و ﺧﺸﮏ را ﺑﺎ ھﻢ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺼﻮن
ﺑﺪارد .ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺐ و ﻣﻐﻠﻮﺑﯽ در آن وﺟﻮد ﻧﺪارد و ھﻤﮥ ﻣﺎ در آن ﺷﮑﺴﺖ
ﺧﻮرده ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد .اﯾﻦ درﺳﺖ ھﻤﺎن ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻪ
ﺻﺮاﺣﺖ آنھﺎ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺠﺮی :در واﻗﻊ ﺗﻨﮫﺎ ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ از وﻗﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﮐﻪ آن را ﻣﯿﺎن
ھﺮدوی ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻋﺮب
ﻣﯽﺷﻨﻮم ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻋﻠﻤﺎ و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺑﻨﺎﺑﺮ اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ اھﻞ ّ
ﺳﻨﺖ ﺑﮑﺎر
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ» :اﺳﺘﻌﻤﺎر و ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺰم ﺟﮫﺎﻧﯽ« و ﺑﻨﺎﺑﺮ واژهھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ» :ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺰرگ و ﻧﯿﺮوھﺎی اﺳﺘﮑﺒﺎری« را ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ّاﻣﺎ
از درون ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،آﯾﺎ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ زﻣﺎن آن ﻓﺮا ﻧﺮﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻗﺮاﺋﺖ
و ﻧﮕﺎه ﺧﻮد را ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖھﺎ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﮐﻨﯿﻢ؟ و اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ رﯾﺸﮥ ﻣﺸﮑﻞ
در ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا اﺧﺘﻼفھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ ﺧﻮد را
ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﯿﻢ و از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﮫﺎ آﻏﺎز ﮐﻨﯿﻢ؟ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط و در ﻣﺪت ٢/٥
دﻗﯿﻘﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ دارﯾﺪ؟ و از ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻗﺒﻞ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ دﯾﮕﺮ اﻣﻮر اﺧﺘﻼﻓﯽ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد ودر
اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﮐﺪاماﻧﺪ؟
ھﺎﺷﻤﯽ :ﺷﻤﺎ درﺳﺖ ﺑﻪ اﻇﮫﺎرات ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻦ ﮐﻪ در آﻏﺎز ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻢ
ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﺪ ،اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از اﺗﺤﺎد ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺪاری ﮐﻨﯿﻢ ،از ﺟﻨﺎب آﻗﺎی
ﻗﺮﺿﺎوی اﻧﺘﻈﺎر دارم ﮐﻪ اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎ را ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و
اﻇﮫﺎرات ﺑﯿﺎن ﺷﺪه از ﻃﺮف ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﯾﺮان را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻇﮫﺎرات و
ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت ﻣﺎ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻟﺤﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﻮﺿﻮع روﺷﻦ
اﺳﺖ ،ﭘﺮوﻧﺪۀ اﺧﺒﺎر ﺣﺘﯽ در اﻟﺠﺰﯾﺮه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪادی از ﻋﻠﻤﺎ و
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ﮔﻔﺘﮕﻮی دﮐﺘﺮ ﻗﺮﺿﺎوی و ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ...

ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی ﻣﺎ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻋﺮاق ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ را
ﻣﺮدود و ﻣﺤﮑﻮم ﺷﻤﺮده و آن را ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺮده و ﭼﻘﺪر اﺷﺨﺎﺻﯽ را ﻧﺼﯿﺤﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻓﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎمﺟﻮﯾﯽ از ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و دﻧﺒﺎل اﻗﺪاﻣﺎت
آدمھﺎی ﺟﺎھﻞ ﮔﺎم ﺑﺮﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ اﻋﻼم ﮐﺮدهاﯾﻢ.
ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﮥ ﻣﺮدم از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺒﺮ دارﻧﺪ و در روزﻧﺎﻣﻪھﺎ
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و از ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻗﺮﺿﺎوی اﻧﺘﻈﺎر دارم ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺎ
را ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ّﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺑﺪھﻨﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﺑﻪ ﺳﺒﺐ
آﻧﭽﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن روی ﻣﯽدھﺪ و آﻧﭽﻪ در ﻋﺮاق ﻣﯽﮔﺬرد ﻗﻠﺒﻤﺎن
ﻣﯽﺳﻮزد.
ﻣﺠﺮی :ﺟﻨﺎب ﻗﺮﺿﺎوی  ٢/٥دﻗﯿﻘﻪ وﻗﺖ دارﯾﺪ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
آﻗﺎی رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدم ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪھﯿﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻗﺮﺿﺎوی :اﯾﻦ دﯾﺪار را ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﺑﺮم ،اوﻟﯿﻦ ﻣﻄﻠﺐ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :ھﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﻮﻇﻔﯿﻢ در ﻣﻮرد ﭘﺎﺳﺪاری از وﺣﺪت اﯾﻦ ّاﻣﺖ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺴﯿﺎر ّ
ﺟﺪی ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ و در ﺑﺮاﺑﺮ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼشھﺎی ﺗﻔﺮﻗﻪآﻣﯿﺰ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ
ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ؛ ﺗﻼشھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻧﮋاد و ﻣﻠﯿﺖ ﮐﻪ ﻓﻼن ﻣﺮدم ﻓﺎرس
و اﯾﻨﺎن ﻋﺮب و دﯾﮕﺮی ﺗﻮراﻧﯽاﻧﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺮﻣﺎﺳﺖ
ﮐﻪ ھﻤﻪ ﺑﺮ ﺣﻮل ﻣﺤﻮر وﺣﺪت ﺑﺨﺶ اﺳﻼم ﺟﻤﻊ ﺷﻮﯾﻢ و اﺳﻼم را ﺑﺮﺗﺮ از
ﻣﺬھﺐ و ﻓﺮﻗﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﺑﯿﺎورﯾﻢ و ﻣﯿﮫﻦ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺮ ﻓﺮﻗﻪﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺮﺗﺮی
ﺑﺪھﯿﻢ و اﻣﺖ را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﮋاد و ﻣﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﺑﯿﺎورﯾﻢ ،و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﮫﻤﺘﺮ را ﺑﺮ
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﮐﻢ اھﻤﯿﺖ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﺪھﯿﻢ ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﻦ اﻣﻮر ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ .زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ از ﮔﻔﺘﻤﺎن اﺳﻼم و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﺎھﻢ ﺑﺮﺳﯿﻢ ،ﭼﺮا ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮای ﻧﺰدﯾﮏﺷﺪن ھﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻼش ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ؟ ﭼﺮا از
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﮑﻨﯿﻢ؟ اﯾﻦ ّاﻣﺖ ﺑﺎﯾﺪ وﺣﺪت ﺧﻮد

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
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ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎوردّ ،اﻣﺘﯽ ﺑﺰرگّ ،اﻣﺖ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎردوﻧﯿﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎزﯾﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ در راه وﺣﺪت و ﺗﻔﺎھﻢ و ھﻤﯿﺎری ﮔﺎم
ﺑﺮدارد و از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﯿﺮاث ﺗﺎرﯾﺨﯽ و
ﻣﺘﻤﺪﻧﺎﻧﻪ و رﺳﺎﻟﺖ ﻣﻌﻨﻮﯾﺶ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
از زﻧﺪان ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ رھﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﺮﻗﯽ ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ
وارد ﺷﻮد و از داﯾﺮه ﺟﮫﺎن ﺳﻮم ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺟﮫﺎن اول وارد ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﯾﮏ
ﻣﻮﺿﻮع ،ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن اﯾﻦ دﯾﺪار را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺒﺮم
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺟﮫﺎن اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دﯾﺪار و
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﻠﯽ و ﻣﻠﻤﻮﺳﯽ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ ،ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺗﻨﮫﺎ در داﯾﺮه
ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻧﻈﺮی و ﺣﺮفزدن ﻣﺤﺪود ﺑﻤﺎﻧﺪ ،زﯾﺮا در ﻣﻮرد آﻧﮕﻮﻧﻪ ﺳﺨﻨﺎن
ﮐﻤﺒﻮدی ﻧﺪارﯾﻢ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ و واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺒﻠﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و
ﻣﺮدم آن ﻋﻤﻠﮑﺮد واﻗﻌﯽ را ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن و ﺗﻤﺎﻣﯽ وﺟﻮد ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ،
ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ وﺿﻊ ﻋﺮاق ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ از آﻧﭽﻪ ھﺴﺖ ﺑﺸﻮد و از
ﻗﺘﻞ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی روزاﻧﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد و ﻣﯿﻠﯿﺸﯿﺎھﺎ و ﺟﻮﺧﻪھﺎی ﻣﺮگ
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺣﻘﻮق ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣﻖ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺷﻮد ،راﻧﺪهﺷﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ
ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ ،ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻏﺼﺐﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن آﻧﮫﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪه
ﺷﻮﻧﺪ ،ﺟﻠﻮ اﻣﻮاج ﺗﻼش ﺑﺮای ﺷﯿﻌﻪﮐﺮدن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﺴﯿﺎری از اﻣﻮر دﯾﮕﺮ
ﮐﻪ ھﻤﻪ از آن رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .اﮔﺮ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﻣﺸﮑﻞ را ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ
ﮔﻔﺘﺎر را ﺑﻪ ﮐﺮدار ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﻣﺘﻔﺮق ﺷﺪهاﯾﻢ و
ﮐﺎری را ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ از ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﻢ ،اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎرش ﻣﯽرود.
در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ دوﺣﻪ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ :اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﺑﯿﻦ ﻣﺬاھﺐ در ﺑﺮاﺑﺮ
آزﻣﻮن ﺣﺴﺎس و ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺮار دارد ،اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ از آن ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ و
ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ و ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻧﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ و در اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻣﺮدود ﻧﺸﻮد ،اﯾﻦ ﭼﯿﺰی
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ﮔﻔﺘﮕﻮی دﮐﺘﺮ ﻗﺮﺿﺎوی و ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ...

اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺳﺮع وﻗﺖ اﻧﺘﻈﺎرش را دارﯾﻢ و از ﭘﺲ اﻣﺮوز ﻓﺮداﯾﯽ اﺳﺖ و
آﻣﺪن ﻓﺮدا ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎر آن اﺳﺖ ﭼﻨﺪان دور ﻧﯿﺴﺖ .ان ﺷﺎءاﻟﻠﻪ!
ﻣﻦ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه اﻣﯿﺪوارم و از ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﮑﯽ را دارﯾﻢ...
ﻣﺠﺮی :در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ دﯾﺪارم ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﭽﻨﺎن ﭘﺮﺳﺶھﺎ
و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﺴﯿﺎر و ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ آﻧﮫﺎ را از اﯾﻦ دو
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ ،اﻣﺎ زﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ آﻣﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ دﯾﺪار ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﯾﻨﮑﻪ از ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و
آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﯾﻮﺳﻒ ﻗﺮﺿﺎوی ﮐﻤﺎل ﺳﭙﺎس و ﺗﺸﮑﺮ را ﺑﻨﻤﺎﯾﻢ ،ﻓﺮﺻﺖ دﯾﮕﺮی
ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .اﻣﯿﺪوارم در ﺣﺪ ﺗﻮان و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺑﺎ
ﻃﺮح اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶھﺎ ﺳﻮدی را ﺑﻪ ھﻤﮕﺎن رﺳﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﻢ.
ﺳﻼم و درود ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ھﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد

