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ادامه از صفحه9
هاشمی: ببینید بهترین 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 فراهم می نماید، ما باید درست عمل کردن 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 بدهیم و از مظلومین دفاع نماییم، اگر 
ما چنین عمل کردیم، درســت است که دیگران ما را به فراخوانی و تشویق دیگران 
متهم کنند؟ نه این درست نیست، من فکر می کنم که همه از این حق برخوردارند، 
اّما اگر بخواهیم از دیگران عیب جویی نماییم و آنان را متهم کنیم این درست نیست 
و ما چنین نمی کنیم و آن را کار درستی نمی دانیم. البته ما انتظار داریم که همگان 
اینگونه باشند، و از طریق عملکرد خود مبلغ باورهای خود باشند و هر یک بکوشد 
درست عمل کند و همانگونه 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 پرسش ها را با 
آقای هاشمی رفسنجانی مطرح می کنیم، این سؤال را هم از شما می پرسم، 
بسیاری از شیعیان می گویند که: اهل سّنت دارای مراجع نیستند، چگونه 
مطمئن باشــیم هنگامی که دربارۀ اموری به توافق رسیدیم، مواد آن راه 
خود را میان اهل سّنت باز می کند، و به صورت عملی و واقعی در می آید.؟ 
به ویژه گاهی اختالفاتی در بین علمای اهل ســّنت روی می دهد و گاهی 
میان علما و حکام به وجود می آید. همچنین می گویند: اگر ما برای شیعی 
کردن تالش می کنیم، اهل سّنت در پاره ای از کشورها تالش های مشابهی 
را برای سّنی نمودن اهل تشیع دارند. ما باید منصف باشیم، آنان همچنین 
می گویند: در پاره ای از کشورها با اکثریت اهل سّنت شیعیان از حقوق کامل 

برخوردار نیستند، نظر شما در این ارتباط چیست؟. 
دکتر قرضاوی: پیش از هر چیز می خواهم در مورد مسألۀ تقیه توضیح بدهم، 
درســت است که در قرآن به تقیه اشاره شده، اّما در ارتباط با غیر مسلمانان است، 
زیرا خداوند می فرماید: » ال یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین و من 
یفعل ذلک فلیس من اهلل فی شــئ االّ ان تتقوا منهم تقاه.« یعنی تقیه در ارتباط با 
غیر مسلمانان بکار گرفته شده است. آن هم به صورت استثناء بکار رفته و در عرصۀ 
عمل و تعامل قاعده ای همیشگی به شمار نمی آید.این موضوع که اهل سّنت نیز به 
تبلیغ مذهب خود می پردازند و همچون اهل تشــیع عمل می کنند، درست نیست، 
اینکه جناب شــیخ رفسنجانی می گوید: اگر کسی عملکرد خوبی داشته باشد الزم 
است برای گسترش خیر آن را تبلیغ کند، این موضوع مورد نظر من نیست، منظور 
تالش برای شیعی کردن سّنی و تشویق آنها به تغییر مذهب خویش است؛ یعنی از 
مذهبی به مذهب دیگری منتقل شوند، این کار زمینه ساز فتنه و آشوب است. من 
مرتبۀ قبل که دیداری از ایران داشــتم به دوســتان گفتم که: در نهایت چه سودی 
به دســت می آورید؟؛ مثاًل شما به کشوری مانند ســودان، مصر، مراکش، الجزایر، 
تونس و… رفته اید و برای گسترش تشیع در میان آنان تالش کرده اید؛ چند نفر را 
می توانید شیعه کنید؟ ۱۰ – ۲۰ – ۱۰۰ -۱۰۰۰ یا ۲۰۰۰ نفر، اّما بدنبال آن تمامی 
مردم آن کشــور را علیه خود خواهید شورانید آنها در برابرتان خواهند ایستاد و از 
شــما بدشان خواهد آمد، چنین چیزی روا نیست؛ اهل سّنت چنین نمی کنند، من 
در جریان هستم و با بسیاری از جمعیت های بزرگ تبلیغی مانند: »سازمان جهانی 
امور خیریه «،»دعوت اسالمی کویت «،»سازمان دعوت اسالمی سودان« و»جمعیت 
دعوت لیبی« در ارتباط هستم مطمئناٌ تالش برای سّنی کردن شیعیان به هیچ وجه 

در برنامۀ کاری آنان وجود ندارد.
مجری: اجازه بفرمایید بپرســم؛ نظر شما در مورد نگرانی اهل تشیع از 
عدم برخورداری اقلیت های شیعی از حقوق خود در کشور های اهل سّنت 

چیست؟ 
دکتر قرضاوی: این موضوعی اســت که با دوستان در بارۀ ضرورت مراعات آن 
به توافق رســیده ایم، یعنی برای آنکه حقیقتاً با یکدیگر به تفاهم برســیم، حقوق 
اقلیت های موجود در کشــورهایی که دارای مذهبی غیر از مذهب اقلیت هستند، 
باید مراعات شود، یعنی اقلیت های شیعی در کشورهای اهل سّنت از تمامی حقوق 
خود برخوردار باشند، همچنین اقلیت اهل سّنت حقوق خود را در کشورهای شیعی 
بدســت بیاورند. ممکن اســت پاره ای از دولتها که اکثریت مردم آن اهل سّنت اند، 
تمامی حقوق اهل تشیع را مراعات ننمایند، اّما به تعدادی از شیعیان در آن کشورها 
مقام وزارت و ســفارت داده شده است، مّدتی پیش که به اندونزی سفر کرده بودم، 
ریاست هیأت دیپلماسی کشورهای عربی)که بامن مالقات داشتند( یک نفر شیعی 
کویتی بود، در برخی از کشورهای خلیج به اشخاصی از شیعیان مقام وزارت سپرده 

شده است.
اّما من بارها به دوستان ایرانی گفته ام: شما دارای جمعیت بزرگ ۱۵ میلیونی از 
اقلیت اهل سّنت هستید – هر چند خود اهل سّنت می گویند جمعیت ما به مراتب 
بیشتر از این است – در عین حال حتی یک نفر وزیر هم ندارند، ما در مصر دارای سه 

وزیر قبطی هستیم که اقلیتی به مراتب کمتر از اهل سّنت در ایران است.
اهل سّنت می خواهند تعدادی مسجد در تهران داشته باشند، اّما تا کنون با این 
درخواست ایشان موافقت نشده است؛ این چیزی است که شامل دو طرف می شود، 
اگر به راســتی می خواهیم تمامی درها را بر روی فتنه گریها ببندیم و آتش فتنه را 
که مدام به تباهی و بدی می انجامد خاموش نماییم، باید اقلیت ها حق خویش را از 

اکثریت بگیرند.
مجری: جناب شیخ یوسف اجازه بفرمایید، به آقای رفسنجانی برگردیم، 
و محور دّوم را مورد برّرسی قرار بدهیم. اّما خواهش می کنم که کوتاه پاسخ 
بدهید! زیرا زمان زیادی را برای این مناظره در اختیار نداریم، محور دیگر 
قضیه عراق اســت؛ در این ارتباط که موضوع عراق پیش از آنکه بحرانی 
مذهبی باشد، مسألۀ ای سیاسی اســت، و شاید مسائل دینی به تبع و به 
دنبال آن مطرح شده باشــند. برخی بر این باورند که ایران موافق ادامۀ 
وضع کنونی در عراق است، شما در عین اینکه آمریکا را اشغالگر به حساب 
می آورید می دانید این اشغالگران هستند که حکومتی مذهبی و متعّصب را 
بر سر کار آورده، و این حکومت بر اساس سهمیه بندیهای مذهبی به وجود 
آمده است و اکنون نمایندۀ احزابی است که تعدادی از سران آنها پیشتر در 
ایران بوده و مورد حمایت شما قرار داشته اند و اکنون هم با ایران در ارتباط 
اند؛ چگونه می توانید دوگانگی حمایت از اّمت اسالمی از یک سو و حمایت 

از حکومتی فرقه گرا در عراق را از سوی دیگر توجیه کنید؟
هاشــمی: بله پیش از اینکه در ارتباط با عراق چیزی بگویم به اظهارات جناب 
آقای قرضاوی اشاره ای بکنم، اگر بخواهم به آنچه ایشان بدان اشاره کردند بپردازم، 
درست در همان دامی خواهیم افتاد که امریکا برای ما گذاشته و گرفتار خواهیم شد؛ 
ایشــان در ارتباط با اهل سّنت به آمار و ارقامی اشاره می کند و چیزهایی را )مانند: 
محرومیت اهل سّنت از مدیریت کشور و وجود مساجدی در تهران( مطرح می کنند 
که برای آنها پاســخ هایی وجود دارد؛ اّما اگر بخواهم به آنها جواب بدهم گفتگو به 
صورت همان چیزی که آمریکا می خواهد در خواهد آمد، چیزی که ما خواستارش 
نیســتیم و آمریکا و اسرائیل به دنبال آن هســتند، و طبعاً آقای شیخ قرضاوی نیز 

چنین چیزی را نمی خواهد و نمی خواهیم به این سمت برویم.
اّما در رابطه با عراق ما دارای دیدگاه روشنی هستیم و مدام آن را اعالم کرده ایم، 
ما خواســتار یکپارچگی ارضی و وحدت مردم عراق می باشیم، ما می خواهیم عراق 
یکپارچه باقی بماند و تجزیه نشــود و ملّت عراق به حاکمیت ملّی خویش برسد. ما 
عالقــه مندیم که همۀ ملیت ها و پیروان تمامی ادیان در کنار یکدیگر در زیر پرچم 
و حکومتی واحد به زندگی مسالمت آمیز خود ادامه بدهند، و از تمام ساز وکارهای 
حکومتی فراگیر برخوردار گردند. شــیعیان به بهانۀ اینکه در گذشــته مورد ستم 
قرار گرفته اند و حکومتی ســّنی ایشان را سرکوب کرده اکنون در پی انتقام جویی 
می باشند. ما باید به آینده بیندیشیم، همه باید دست به دست هم بدهند، اشغالگران 
در عراق حضور دارند چنانچه همه با هم متحد شوند، فرصتی برای اشغالگری باقی 
نخواهد ماند و باید اشــغالگر را بیرون بیندازند. ما و دیگر کشورهای همسایۀ عراق 
باید از این یکپارچگی پاسداری کنیم؛ و هر انسانی را که در عراق دست به خشونت 
می زنــد نصیحت کنیم و کار او را محکوم کنیم و ملّــت عراق را یاری دهیم که به 

وظیفۀ خویش عمل کند.
مجری: اجازه بدهید یادآور شوم که بسیاری بر این باورند که: ایران در 
عراق دارای نقش امنیتی است و سیســتم های اّطالعاتی و امنیتی ایران 
در آن کشور فّعال اند. علی رغم مخالفت با اشغالگر در جهت ادامۀ اوضاع 
کنونی اقداماتی را صورت می دهند؛ آیا چنین چیزی نشانگر نوعی تضاد 
در سیاســت ایران در عراق نیست؟ همچنین ایران دارای موضعگیریهای 
متفاوتی در ارتباط با لبنان و فلســطین اســت.)که بعداً به آن خواهیم 
پرداخت، یعنی وقتی که در مورد قضیۀ مقاومت در عراق ســخن خواهیم 

گفت.(
هاشمی: کسی کــه این جور چیزها را مطرح می کند، دارد با زبان آمریکا سخن 
می گویــد، ما به هیچ وجه نمی خواهیــم در امور مربوط به عراق دخالت کنیم، و ما 
عالقه مندیم که مردم عراق خود سرنوشت خویش را رقم بزنند، هیچ دلیلی وجود 
ندارد که ما در عراق دخالت داریم، در هر کجای دنیا مســلمانان مشــکلی داشته 

باشــند ما به آنان کمک می کنیم، مگر ما به مردم بوسنی یاری نرساندیم، آنان که 
شیعه نیستند، اهل سّنت اند، مگر ما به مردم فلسطین کمک نمی کنیم، مگر مردم 
فلسطین شیعه اند! من به سبب دفاع از مسألۀ فلسطین شکنجه شده ام. قضیه بدین 
صورت نیست، ما مدافع اّمت اسالمی هستیم، وقتی از عراق دفاع می کنیم به عنوان 
کشــوری اسالمی به آن می نگریم که از طرف نیروهای آمریکایی اشغال شده است، 
ما به دنبال یاری عراق هستیم و نمی خواهیم در امور داخلی آن دخالت کنیم، آنها 
خود بهتر می دانند امورشان را چگونه حل و فصل کنند، انتخابات را برگزار می کنند 
و هر یک که رأی بیشتری آورده دولت را تشکیل می دهد، و یا در مجلس اکثریت را 
بدست می آورد؛ الزم است دیگران نیز در امور داخلی عراق دخالت نکنند تا مردم آن 
کشور زمام امور خویش را بدست بگیرند. استعمارگران به دنبال ایجاد تفرقه اند، ما 

باید اینگونه اختالفات را در ارتباط با مردم عراق از خود دور کنیم.
مجری: حقیقتاً نمی خواهم در ارتباط با این موضوع سخن را بیشتر ادامه 
بدهم، اّما می خواهم این رأی شخصی خودم را بگویم و نمی خواهم شما به آن 
پاسخ بدهید، که تنها پس از پایان حضور اشغالگران است که عراق می تواند 
به استقالل خود برســد و زمام امورش را در دست بگیرد. اینک به دوحه 
می رویم تا از جناب دکتر قرضاوی بپرسیم که: اگر در عراق احزابی شیعی 
هســتند که زیر سلطۀ اشغالگران حکومت می کنند، احزابی از اهل سّنت 
هم هستند که در آن حکومت مشارکت دارند، و این نیز فعالیت زیر پرچم 
بیگانه است، از طرف دیگر گروه هایی از اهل سّنت هستند، و نمی خواهم از 
آنها اسم ببرم و رسانه ها از آنها سخن می گویند که: به نام اسالم اقداماتی 
ناصواب را علیه شــیعه و غیر شیعه در عراق صورت می دهند، آن گروه ها 
هر از چند گاهی اطالعیه های تکفیری از طریق اینترنت منتشر می کنند و 
همگان از این خبر دارند،آیا جلوگیری از این قضیه هم نمی تواند در جهت 
جلو گیری از فتنه و آشــوب در عراق و دیگر جاها نقش سازنده ای داشته 

باشد؟
دکتر قرضاوی: دوست عزیز! ما برای اصل مشارکت احزاب درحکومت اهمیت 
چندانی قائل نیستیم، زیرا مشارکت در حکومتها، دیدگاه هایی سیاسی اند که گاهی 
درســت و گاهی نادرســت از آب در می آیند؛ برخی از برادران اهل سّنت ما دارای 
دیدگاه هــای مغایری بودند و دربارۀ آن تجدید نظر کردند، برخی مشــارکت نموده 
و عّده ای هم در صف مقابل ایســتاده اند. اّما چیزی که بر روی آن تأکید می ورزیم، 
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 اعالن کنیم که مردم عراق، همچنین مردم فلسطین و افغانستان و هر 
ملّت دیگری که کشورش اشغال شده باشد، حق دارند که در برابر اشغالگران مقاومت 
و ایســتادگی کنند؛ این حکم و فرمان اسالم اســت که هرگاه دشمنان، سرزمینی 
اسالمی را اشغال کردند، جهاد و مقاومت در برابر ایشان بر مردم آن سرزمین واجب 
عینی است، و بر دیگرانی که اطرافشان هستند واجب عینی است که ایشان را یاری 
بدهند؛ این چیزی است که الزم است دربارۀ آن صحبت کنیم، در واقع مسألۀ اصلی 
مشارکت و عدم مشارکت نیست، مسألۀ روا شمرده شدن قتل و کشتار دیگران است، 
مشکل عراق این اســت که روزانه قتل عام های دسته جمعی صورت می گیرد. اگر 
در میان اهل ســّنت هستند کسانی که به خشونت دست می زنند ما آن را از همان 
آغاز محکوم کرده و می کنیم و)اتحاد جهانی علمای مســلمین( در این رابطه مرتب 
بیاناتی را صادر کرده است، و من بارها در برنامۀ»شریعت وحیات« تلویزیون الجزیره 
و خطبه های جمعه)در مسجد عمر بن خطاب( از مراجع تقلید عراق و ایران خواسته 
ام که فتواهای قاطعی را در محکومیت قتل و خونریزی متقابل مسلمانان صادر کنند.
هر چند جناب شیخ هاشمی رفسنجانی می خواهد دخالت کشورش در عراق را 
انکار کند، اّما من بر این باورم که ایران در مورد عراق مســئول اســت و همگان بر 
روی این موضوع اصرار دارند که ایران در عراق نفوذ دارد و کلیدهای بســیاری برای 
حل مشکالت عراق در دست ایران است و اگر بخواهد می تواند در برابر وضع موجود 
موضعگیری قاطعی داشته باشد. اگر این حقیقت را انکار کنیم، نتوانسته ایم در این 
دیدار کاری مثبت را انجام بدهیم، زیرا هدف اصلی ما این اســت که همۀ از جاری 
شــدن روزانه جوی خون در عراق جلوگیری کنیم. صدها هزار انسان بیگناه عراقی 
کشــته شــده اند، این وضع تا کی باید ادامه پیدا کند؟، این موضوعی است که الزم 

است در بارۀ آن چاره جویی شود.
مجری: جناب شیخ اجازه بفرمایید، ما باید جانب حق و انصاف را مراعات 
کنیم، اکنون به سبب عوامل متعددی ایران در معرض تهدید آمریکا قرار 
دارد، نظر شما در مورد پاره ای از کشورهای اسالمی با اکثریت اهل سّنت 
چیست که از کشوری اسالمی حمایت نمی کنند، فراتر از آن گفته می شود 
که بدنبال تحریک بیشتر آمریکا علیه ایران هستند؛ چنین چیزی را چگونه 

می توان پذیرفت؟
دکتــر قرضاوی: پیش از هــر چیز باید بگویــم: نه اینکه مــن وکیل مدافع 
حکومت های عربی و غیر عربی نیســتم، بلکه بارها و بارها علیه آنها سخن گفته ام، 
اّما مسأله ای که برای من حائز اهمیت است مسألۀ مردم و توده های مسلمان است. 
درســت است که ما در ارتباط با مسألۀ عراق و موضعگیری در مورد اصحاب رسول 
خدا)ص( و ترویج شیعی گرایی در ممالک صرفاً اهل سّنت با ایرانی ها اختالف داریم، 
و در اینگونه مسائل مثل هم فکر نمی کنیم؛ اّما هرگاه ایران از طرف آمریکا و یا هر 
کشور دیگری مورد تهاجم قرار بگیرد، به صراحت و روشنی علیه آن موضع خواهیم 
گرفت، و اجازه نخواهیم داد نه تنها علیه ایران بلکه علیه هیچ کشور مسلمان دیگری 
تجــاوزی صورت بگیرد، ما با جنگ و تجاوزگری به هر صورتی که باشــد مخالفیم، 
چگونه از تعرض به یک سرزمین اسالمی خشنود خواهیم شد؟. من بارها این موضوع 
را اعالم کــرده ام و در کنفرانس دوحه نیز گفتم: هرگاه علیه ایران تعرضی صورت 
بگیرد ما در کنار ایران خواهیم بود و علیه متجاوزان خواهیم ایستاد، زیرا ما در کنار 
صاحِب حق خواهیم بود، مگر ایران چه جرمی را مرتکب شــده تا مورد تعرض قرار 
بگیرد، اگر می خواهد از انرژی هسته ای مسالمت آمیز استفاده کند، این حق اوست، 
چرا باید جلو او را بگیرند؟ موضع ما در این ارتباط واضح و صریح است و هیچگونه 

ابهامی در آن نیست.
مجری: جناب شیخ از شما سپاسگذارم. آقای هاشمی، موضع گیری اهل 
سّنت را در ارتباط با تجاوز احتمالی به ایران شنیدید، تا حدودی همچنان 
در رابطه بــا اوضاع عراق خواهیم بود، می دانید که علیه حضور آمریکا در 
عــراق مقاومتی وجود دارد و ایران نیز حضور آمریکاییها را اشــغالگری 
می داند. من در اینجا عین پرســش مکتوب را مطرح می کنم تا برداشت 
دیگری از آن نشــود؛ چرا تا کنون از طرف مراجع شیعی فتوایی مبنی بر 
ضرورت و وجوب مقاومت در تمامی عراق و در تمامی مناطق سّنی و شیعی 
صادر نشده و مقاومت موجود در استان األنبار و بغداد را تأیید ننموده اند، 
هرچند اگــر عادالنه بخواهیم قضاوت کنیم باید اذعان نماییم که از طرف 
برخی از شیعیان نیز مقاومت هایی صورت می گیرد. چرا چنین فتوایی به 

طور روشن صادر نمی شود؟
هاشمی: فکر می کنم ما بارها و بارها و شاید صدها بار مقاومت علیه اشغالگری را 
تأیید کرده ایم و آن را واجب و ضروری دانسته ایم، آنچه را ما تأیید نکرده ایم جنگ 
و برادر کشــی عراقی هاست. از طرف دیگر بدیهی است و شما فراموش نکرده اید که 
کدام طرف شروع کرده، من نمی خواهم در این دیدار وارد جزئیات شوم و کاری کنم 
که آمریکا خشــنود شود، از آقای قرضاوی نیز انتظار دارم که چیزهایی را که احیاناً 
آمریکا مطرح می کنند، به میان نکشند، و حقیقت کنار نهاده نشود. مقاومت در برابر 
اشغالگران حقی اســت که همۀ مردم عراق از آن برخوردارند. شما حتی یک اقدام 

تروریستی را که یک نفر ایرانی صورت دهد در عراق مشاهده نمی کنید، اّما بسیاری 
از شــهروندان عرب و از کشورهای عربی دستگیر شده اندکه در اقدامات تروریستی 

مشارکت داشته اند.
و جناب آقای قرضاوی به خوبی می داند که آنان از کجا می آیند. ما قصد دخالت 
در امور عراق را نداریم و می خواهیم مردم عراق خود ســر نوشــت خویش را رقم 
بزنند. ما تمامی اقداماتی را که علیه بارگاه ها و حسینیه ها و مساجد صورت می گیرد 
محکــوم می کنیم و بارها و بارها این موضوع را مطرح کرده ایم، باید انصاف به خرج 
بدهیــم و اجازه بدهیم مردم عراق از طریــق آراء خود رویکرد خود را معلوم کنند، 
همۀ اقشار مردم عراق باید در حکومت و در سیستم اداری و قانونی بر اساس میزان 
رأی مشارکت داشته باشند. در این صورت میان مسلمانان و حکومت های مسلمان 
اختالفی باقی نخواهد ماند، این موضوعی خردمندانه و مشــروع است و جهانیان از 
آن اطالع دارند، و تقویت اختالفات در این شــرایط تنها به ســود آمریکا و اسرائیل 

تمام خواهد شد.
مجری: فقط در جهت بیان حقیقت می گویم؛ همانگونه که جناب شیخ 
قرضاوی اظهار داشــتند – البته این را هم بگویم که بعد از این پرسش از 
شما پرسش مشابهی را از ایشان خواهم داشت – همانگونه که می دانید در 
عراق میلیشاها و جوخه های مرگ روزانه انسان هایی را به سبب پیروی از 
فالن مذهب می کشند! حّتی گاهی به سبب عواملی ساده مانند اینکه: اسم 
او فالن است! چنین چیزی روی می دهد؛ نظر شما در این باره چیست؟ تا 

جهانیان موضع گیری شما را در این رابطه بدانند. 
هاشمی: چنین چیزی از هر 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 شوند، اّما افراطی ها با هدف ویژه ای به 
عراق آمده اند؛ آمده اند تا مانع از آن شــوند که مردم عراق خود زمامدار امور خود 
شوند، و اشغالگران آمریکایی نیز از چنین چیزی اظهار رضایت می نمایند، زیرا زمینه 
و بهانه ادامه حضورشان را فراهم می کند، به همین خاطر بر ما علمای شیعه و سّنی 
و تمامی مراکز و شــخصیت های فکری و فرهنگی در جهان اسالم است که زمینه 
را برای مردم عراق فراهم کنیم تا زمام امور و سرنوشت خود را بدست بگیرد. دیگر 

مسایل ارتباطی به ما ندارد زیرا خود آنان از رشد و خرد کافی برخوردارند.
مجری: ســؤال بعدی را از دکتر یوسف باید بپرسم، اّما این را بگویم که 
برخی بر این باورند که اگر از طرف مسئولین و مراجع ایران در محکومیت 
اقدامات جوخه های مرگ فتوایی صادر می شد، از اقدامات آنان جلوگیری 

می کرد. 
هاشمی: من پاسخ این پرسش را بار دیگر تکرار می کنم؛ ما بارها چنین چیزی 
را حرام شــمرده ایم، دیدگاه تمامی علمای ایران و مقام رهبری این است که چنان 
اقداماتی شــرعاً حرام است و جزو گناهان کبیره است و هر کس مرتکب آنها بشود 
مســتحق آتش جهنم است، از نظر ما همه این ها روشن هستند، مسلمانان نباید با 

یکدیگر به جنگ بپردازند، اّما الزم اســت ببینیم کدام طرف شروع کرده است؟ چه 
کسی آیه اهلل حکیم را بعد از بیست سال مبارزه و بازگشت به عراق ترور کرده است؟ 
ما حّتی بر روی این موضوع چندان تکیه نمی کنیم، ما نمی خواهیم به گذشته نگاه 

کنیم و بهتر است به آینده بیندیشیم.
مجــری: جناب دکتر قرضاوی، در مورد مقاومتی که در باره آن صحبت 
می کنیم، شیعیان می گویند: آنها دست به عملیات انفجاری و قتل و کشتار 
می زنند و موضعگیری بعضی از گروه ها مانند القاعده و دیگران به ویژه در 
باره تکفیر شیعیان اقدامی منفی است. آیا شایسته نیست که از طرف شما 

هم در مورد آنان فتواهای صریح و قاطعی صادر شود؟
دکتر قرضاوی: پیش از پاســخ به سؤالتان می خواهم در مورد این سخن شیخ 
رفســنجانی که: »فالنی می داند آنان از کجــا می آیند« توضیحی بدهم، من اطالع 
ندارم آنان از کجا می آیند، زیرا وزارتخانه ای اطالعاتی را در اختیار ندارم و نمی دانم از 
کجا می آیند، اّما به هر صورت اقدامات خشنونت آمیزی که سبب ریخته شدن خون 
بی گناهان می شود را محکوم کرده ایم، زمانی که آقای باقر حکیم را کشتند من در 
قاهره بودم، از همانجا آن را محکوم نمودم و گفتم این اقدام حرمت زمان یعنی ماه 
رجب، و حرمت مکان یعنی مســجد، و حرمت انسان را زیر پا نهاده است و تمامی 
تعرضاتی را که علیه شهر نجف و مرقد دو امام صورت گرفته را محکوم کرده ایم، من 
شخصاً آنها را در خطبه های نماز جمعه و در برنامه ام)در تلویزیون الجزیره( محکوم 
کرده ام، همچنین اتحاد جهانی علمای مسلمین که من افتخار ریاست آن را بر عهده 
دارم آنها را محکوم شــمرده اســت. ما اینگونه امور را مردود شمرده و به هیچ وجه 
تأیید نمی کنیم، این ها از نظر ما روشن و واضح اند، کاش نظر دوستان)شیعه( هم از 

شفافیت کافی برخوردار بود. 
البته ما نمی توانیم مســئولیت اقداماتی را که اینجــا و آنجا صورت می گیرد را 
بپذیریم؛ آنچه را مورد تأیید قرار می دهیم مقاومت در عراق است، اساساً مقاومت در 
برابر اشغالگر، مقاومت خود عراقی هاست، و گمان من این است آنانی که از خارج به 

مقاومت در عراق ملحق می شوند ۵ تا ۱۰ درصد بیشتر نیستند.
مجری: ظاهراً من سخنان شیخ یوسف را نمی شنوم، اّما می خواهم بپرسم 
که وقتی جناب شیخ رفسنجانی آن امور را محکوم می کند و شما هم آن را 

محکوم می نمایید، پس مشکل چیست و چرا پیشرفتی روی نمی دهد؟چرا؟ 
)سؤال را از شیخ یوسف می پرسم.(

دکتــر قرضاوی: من بر این باورم که از طرف مراجع شــیعی در عراق و ایران 
موضعگیری کافی در جهت محکوم کردن آنچه در عراق روی می دهد، 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 می دهد از توانایی 
و نفوذ کافی برخوردار است، و می تواند به آن ها بگوید: کافی است و دست بردارید! 
آقای شیخ رفسنجانی نمی خواهد به این واقعیت اعتراف کند، اّما همه بر روی وجود 
نفوذ و سلطه ایران تأکید دارند و این واقعیتی آشکار است و همگان آن را مشاهده 
می کنند. این موضوعی اســت که ایران توانایی جلوگیری از آن را دارد و می تواند به 
بســیاری از آنان بگوید چنان عمل کنید و چنــان اقداماتی را انجام ندهید، چنین 
اقدام عملی و ملموسی است که مشکل را حل خواهد کرد. ایران می تواند آتش فتنه 
موجود در عراق را خاموش کند و مسلمانان را از این جنگ فرقه ای خانمان سوز که 
تر و خشــک را با هم نابود می کند، مصون بدارد. جنگی که غالب و مغلوبی در آن 
وجود ندارد و همه ما در آن شکست خورده خواهیم بود. این درست همان مسائلی 

است که می خواهیم به صراحت آن ها را بیان کنیم.
مجری: در واقع تنها پنج دقیقه از وقت برنامه باقیمانده، که آن را میان 
هر دوی شما تقسیم می کنم، من به عنوان یک روزنامه نگار و مسلمان عرب 
می شنوم که تمام علما و اندیشمندان بنا بر اصطالحاتی که اهل سّنت بکار 
می گیرند: »استعمار و صهیونیزم جهانی« و بنا بر واژه هایی که اهل تشیع 
بکار می گیرند: »شیطان بزرگ و نیروهای استکباری«را محکوم می کنند؛ 
اّما از درون به خود نگاه نمی کنیم، آیا به راســتی زمان آن فرا نرسیده که 
قرائت و نگاه خود را به واقعیت ها بازنگری کنیم؟ و اعتراف کنیم که ریشه 
مشکل در بین خود ما مسلمانان است و باید ابتدا اختالف های موجود بین 
خود را بر طرف کنیم و از مهمترین آنها آغاز کنیم؟ در این ارتباط و در مدت 
۲/۵ دقیقه چه چیزی برای گفتن دارید؟ و از نظر شما مهمترین مسائلی که 
باید قبل از پرداختن به حل وفصل دیگر امور اختالفی به آنها پرداخته شود 

ودر اولویت قرار دارند، کدام اند؟. 
هاشمی: شــما درست به اظهارات 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 اظهارات بیان شده از طرف 
مسئولین ایران را بشنوند، چنانچه اظهارات و تصریحات ما را می خواندند با این لحن 
صحبت نمی کردند، موضوع روشن است، پرونده اخبار حتی در الجزیره نشان می دهد 
که چه تعدادی از علما و شــخصیت های ما از مقاومت در عراق حمایت کرده اند، و 
جنگ داخلی را مردود و محکوم شــمرده و آن را تحریم کرده و چقدر اشخاصی را 
نصیحت کرده اند که در فکر انتقام جویی از طرف مقابل نباشــند و دنبال اقدامات 
آدم هــای جاهل گام برندارند، ما این موضوع را بارها و بارها اعالم کرده ایم. من فکر 
می کنــم که عامه مردم از این موضوع خبر دارند و در روزنامه ها موجود اســت و از 
جناب آقای قرضاوی انتظار دارم که دیدگاه های علمای ما را بیش از گذشــته مورد 
بّررسی قرار بدهند و مطمئن باشند که ما به سبب آنچه در میان مردم مسلمان روی 

می دهد و آنچه در عراق می گذرد قلبمان می سوزد.
مجری: جناب قرضاوی ۲/۵ دقیقه وقت دارید به همان سؤالی که با آقای 

رفسنجانی مطرح کردم پاسخ بدهید. 
دکتر قرضاوی: این دیدار را با بیان مطالبی به پایان می برم، اولین مطلب این 
اســت که: همه ما موظفیم در مورد پاسداری از وحدت این اّمت بسیار بسیار جّدی 
عمل کنیم و در برابر هر گونه تالش های تفرقه آمیز ایستادگی نماییم؛ تالش هایی 
که از مسائلی مانند: نژاد و ملیت که فالن مردم فارس و اینان عرب و دیگری تورانی 
اند، استفاده می کنند جلوگیری کنیم، برماست که همه بر حول محور وحدت بخش 
اسالم جمع شویم و اسالم را برتر از مذهب و فرقه به شمار بیاوریم و میهن اسالمی 
را بــر فرقه گرایی برتری بدهیم و امت را باالتر از نژاد و ملیت به شــمار بیاوریم، و 
مصالح مهمتر را بر مصالح کم اهمیت ترجیح بدهیم، ما باید فراتر از این امور عمل 
کنیم. زمانی که از گفتمان اســالم و مسیحیت استقبال می کنیم و با آنها به گفتگو 
می پردازیم و ســعی می کنیم که با ایشان به تفاهم برسیم، چرا نباید ما مسلمانان 
برای نزدیک شدن هر چه بیشتر به یکدیگر تالش نماییم؟ چرا از گفتگو میان خود 
مسلمانان اســتقبال نکنیم؟ این اّمت باید وحدت خود بدست بیاورد، اّمتی بزرگ، 
اّمت یک میلیارد ونیم مسلمان می تواند جایگاه شایسته خویش را بازیابد به شرطی 
که در راه وحدت و تفاهم و همیاری گام بردارد و از توانایی های انســانی و امکانات 
اقتصادی و میراث تاریخی و متمدنانه و رســالت معنویش به درستی استفاده کند؛ 

در این صورت می تواند از زندان عقب ماندگی رهایی یابد و به فضای باز پیشــرفت 
و ترقی همه جانبه وارد شــود و از دایره جهان سوم به عرصه جهان اول وارد گردد. 
این یک موضوع، موضوع دیگر که می خواهم به وسیله آن این دیدار را به پایان ببرم 
این اســت که مسلمانان در شرق و غرب جهان انتظار دارند که این دیدار و گفتگو 
به نتیجه عملی و ملموســی بیانجامد، نمی خواهند تنها در دایره گفتگوی نظری و 
حــرف زدن محدود بماند، زیرا در مورد آنگونه ســخنان کمبودی نداریم، انتظار ما 
این اســت کــه در عمل و واقعیت تبلور پیدا کنند و مــردم آن عملکرد واقعی را با 
چشمان و تمامی وجود ببینند و احســاس کنند، مردم مسلمان می خواهند وضع 
عراق چیزی غیر از آنچه هســت بشود و از قتل و خونریزی روزانه جلوگیری شود و 
میلیشیاها و جوخه های مرگ متوقف شوند، حقوق به صاحبان حق برگردانیده شود، 
رانده شــدگان به محل سکونت خود باز گردند، مساجد غصب شده به صاحبان آنها 
بازگردانیده شوند، جلو امواج تالش برای شیعه کردن گرفته شود و بسیاری از امور 

دیگر که همه از آن رنج می برند.
اگر قصد داریم مشکل را حل و فصل کنیم باید گفتار را به کردار تبدیل کنیم، در 
غیر این صورت نشسته و متفرق شده ایم و کاری را نتوانسته ایم از پیش ببریم، این 
چیزی است که انتظارش می رود.در کنفرانس دوحه نیز گفتم که: اندیشه تقریب بین 
مذاهب 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 است 
که در اســرع وقت انتظارش را داریم و از پس امروز فردایی است و آمدن فردا برای 
کسی که در انتظار آن است چندان دور نیست.انشاء اهلل! من به آینده امیدوارم و از 

خداوند انتظار خیر و نیکی را داریم…
 مجری: در پایان این دیدارم الزم به یادآوری است که همچنان پرسش ها 
و مســایل بسیار و متفاوتی باقیمانده که می خواســتیم آنها را از این دو 
شخصیت بپرســیم، اما زمان برنامه به سر آمد. در پایان این دیدار به غیر 
از اینکه از جناب آقای هاشــمی 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 پرسش ها سودی را 

به همگان رسانده باشم.

مناظره ای که همچنان زنده است 


