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برنامه های «هفته کتاب»
با در نظر گرفتن نیاز مخاطبان اجرا شود

...

مشاورهحقوقی
خواننــدگان محتــرم! در صفحــه  12روزنامــه
خراســان ،پاســخگوی پرســش های حقوقی شما
هستیم .شــما می توانید پرســش های خود را در
تمام زمینه های حقوقی ،از طریق پیامک به شماره
 2000999ارســال کنید .لطفــ ًا در ابتــدای متن
پیامک حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.

پرسش:حکمجلبسیارچیستوچهفرقیباحکمجلب
معمولیدارد؟
پاسخ:درصورتیکهنشانییامحلحضورفردیکهبایدجلب
شود ،مشخص باشد ،قاضی دستور جلب او را با ذکر نشانی
محلحضورفرد،خطاببهکالنتریخاصیکهمحلدرحوزه
استحفاظی آن قرار دارد ،صادر میکند .چنین دستوری را
فقط کالنتری که دستور خطاب به آن صادر شده است ،اجرا
میکند .در مواقعی که نشانی یا محل حضور فرد مشخص
نباشد ،قاضی دستور جلب را خطاب به «کالنتری مربوطه»
صادر میکند .این دستور را عرف ًا «جلب سیار» میگویند.
دستورجلبسیاررامیتوانبههریکازکالنتریهایواقعدر
حوزهقضاییدادگاهارائهکرد.درفرضیکهمحلحضورفرد
درحوزهقضاییدادگاهدیگریقراردارد،دادگاهصادرکننده
دستورجلببرایاجرایدستوربهدادگاهیکهمحلحضور
متهم در حوزه قضایی آن قرار دارد نیابت قضایی میدهد.
سپس دادگاه دوم خطاب به کالنتری مربوطه دستور جلب
متهمراصادرمیکند.مدتاعتباردستورجلبسیاربایددر
آنقیدشود«.درصورتیکهمتواریبودنمتهمبهنظربازپرس
محرزباشد،برگهجلبباتعیینمدتاعتباردراختیارضابطان
دادگستریقرارمیگیردتاهرجامتهمرایافتند،جلبونزد
بازپرس حاضر کنند .تبصره  -۱چنان چه جلب متهم به هر
علت در مدت تعیینشده میسر نشود ،ضابطان مکلف اند
علت عدم جلب متهم را گزارش کنند .تبصره  -۲در صورت
ضرورت ،بازپرس میتواند برگه جلب را برای مدت معین در
اختیار شاکی قرار دهد تا با معرفی او ،ضابطان حوزه قضایی
مربوط ،متهم را جلب کنند و تحویل دهند .تبصره  -۳در
صورتیکه متهم در منزل یا محل کار خود یا دیگری مخفی
شده باشد ،ضابطان باید حکم ورود به آن محل را از مقام
قضاییاخذکنند(».ماده ۱۸۴قانونآییندادرسیکیفری)
دستورجلبدرمواردمختلفیصادرمیشود.درپروندههای
حقوقی ،در صورتی که محکومعلیه از اجرای حکم دادگاه
خودداریکند،بهدرخواستمحکوملهحبسمیشود؛«اگر
محكومبهازطرقمذكوردراینقانونممكننگردد
استیفای
ٌ
محكوم له تا زمان اجرای حكم یا
تقاضای
به
علیه
محكوم
ٌ
پذیرفتهشدنادعایاعساراویاجلبرضایتمحكوملهحبس
میشود(».ماده 3قانوننحوهاجرایمحکومیتهایمالی)
شاهدیاکارشناسنیزدرصورتبیتوجهیبهدستورقاضی
برایحضوردردادگاه،جلبمیشود«:درصورتلزومتكمیل
تحقیقاتیااخذتوضیحازكارشناس،دادگاهمواردتكمیلو
توضیح را در صورت مجلس منعكس و ب ه كارشناس اعالم و
كارشناس را برای ادای توضیح دعوت مینماید .درصورت
عدمحضور،كارشناسجلبخواهدشد(».ماده 263قانون
آیین دادرسی مدنی) «هنگام تحقیق محلی و معاینه محل،
شهود و مطلعان نیز دعــوت میشوند .در مــوارد ضــروری،
بازپرس میتواند دیگر اشخاصی را که حضور آنان الزم است
بهمحلدعوتکند.چنانچهاثباتحقبهاظهاراتاشخاص
موضوع این ماده منحصر باشد و آنان بدون عذر موجه حاضر
نشوند،بازپرسدستورجلبآنانراصادرمیکند،مشروطبه
اینکهبهتشخیصبازپرسحضورآنانضرورتداشتهباشد».
(ماده ۱۲۷قانونآییندادرسیکیفری)  
پرسش :شخصی را هنگام سرقت از خانهام ،درون منزل
گیرانداختم و بعد از تماس با پلیس ،او را به پاسگاه منتقل
کردند .حال در بازجویی ها مدعی است که او را به زور
داخلخانهبردهایم!باتوجهبهاینکهشاهدانمن،همهاز
اعضای خانوادهام بودهاند و پلیس ،سارق را از داخل خانه
به پاسگاه منتقل کرده است ،برای اثبات ادعای من چه
راهکاری وجود دارد؟
پاسخ :ماده  160قانون مجازات اسالمی دالیل اثبات جرم
را چنین شرح میدهد« :ادلــه اثبات جرم عبارت از اقرار،
شهادت ،قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی
است».اثباتجرممسئلهایموضوعیاست.بهعبارتدیگر،
قاضیدرهرپروندهباتوجهبهاوضاعواحوالوباتوجهبهدالیل
موجود به موضوع رسیدگی و حکم صادر خواهد کرد .انکار
اتهام امری معمول است .معمو ًال کمتر متهمی به جرم اقرار
میکند .نسبت فامیلی شاهدان با شاکی ،به اعتبار شهادت
آن ها خللی وارد نمیکند .اما برای اثبات جرایم با شهادت،
الزم است حداقل دو شاهد مرد گواهی دهند که شاهد وقوع
جرم بــودهانــد .از سوی دیگر در صورتی که شاهد شرایط
شهادت شرعی را نداشته باشد ،ممکن است شهادت او با
سایراماراتوقراینموجود،برایقاضییقینحاصلکندکه
متهممرتکبجرمشدهاستوقاضیبااستنادبهعلمخودرأی
محکومیتصادرکند.شاهدشرعیدرزمانادایشهادتباید
دارای این شرایط باشد :بلوغ ،عقل ،ایمان ،عدالت ،طهارت
مولد(یعنیزنازادهنباشد)،درموضوعشهادتنفعشخصی
نداشتهباشد،نداشتنخصومتباطرفینیایکیازآنها،عدم
اشتغالبهتکدی(گدایی)وولگردنبودن.احرازوجودشرایط
شهادت شرعی و میزان اعتبار شهادت با قاضی است( .ماده
 177قانون مجازات اسالمی) در صورتی که شاهد شرایط
شهادت شرعی را نداشته باشد ،گواهی او به عنوان شهادت
شرعی پذیرفته نمی شود؛ اما می تواند قرینه یا امارهای باشد
که منجر به علم قاضی به وقوع جرم و درنتیجه صدور رای
محکومیتشود.ماده ۱۷۶قانونمجازاتاسالمیبیانمی
کند«:درصورتیکهشاهدواجدشرایطشهادتشرعینباشد،
اظهاراتاواستماعمیشود.تشخیصمیزانتأثیروارزشاین
اظهاراتدرعلمقاضیدرحدودامارهقضاییبادادگاهاست».

نایبرئیسکمیسیونفرهنگیمجلس،درآستانهبیستوششمیندورههفتهکتابجمهوریاسالمیگفت:اگربرنامههایقابلارائهدرهفتهکتاببرایترویج
کتاب خوانی ،هوشمندانه و با در نظر گرفتن نیاز مخاطبان ،وضعیت جامعه و دیگر عوامل مؤثر اجرا شود ،موجب گسترش فرهنگ کتاب خوانی خواهد شد .به
گزارشایبنا،فاطمهذوالقدرافزود:افزایشفرهنگکتابخوانی،ازموضوعاتمهمیاستکهباهمراهیمسئوالنوشهروندانبهنتیجهمطلوبخواهدرسید.

نمایشگاه کتاب فرانکفورت آغاز به کار کرد

حضور ناشران ایرانی در بزرگ ترین رویداد فرهنگی جهان
 3700برنامه فرهنگی در طول نمایشگاه برگزار میشود
و  9800خبرنگار این برنامه ها را گزارش خواهند کرد.
پیش از باز شدن نمایشگاه به صورت رسمی جایزه کتاب
آلمان توسط اتحادیه کتاب فروشان و ناشران به ماریا
ماله ،نویسنده آلمانی برای کتاب «مجمعالجزایر» اهدا
شد .هیئت داوران که جایزه  28هزار و پانصد دالری را
به ماله هدیه کرد ،معتقداست کتاب این نویسنده آلمانی
رخدادی تأثیرگذار در ادبیات آلمان است .داوران اعالم
کردند « :تاریخچه استعماری و دیکتاتوری اروپا در قرن
بیستم در این اثر با هم آمیخته میشود».

نمایشگاهکتابفرانکفورت،کهمهمترین
جهان کتاب
نمایشگاهبینالمللیکتابدردنیاست،به
طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.به
گزارش خبرگزاری کتاب ایران به نقل از پابلیشرز ویکلی،
مهمترین نمایشگاه صنعت نشر در دنیا با حضور 7000
غرفه از  120کشور مختلف آغــاز به کار کــرد .نمایشگاه
«فرانکفورت»بهدلیلتعدادشرکتهایانتشاراتیحاضردر
آن  ،بزرگترین نمایشگاه کتاب دنیاست و به دلیل تعداد
بــازدیــدکــنــنــدگــان آن ،پــس از نمایشگاه بینالمللی
«تورین»،بزرگتریندردنیامحسوبمیشود.
▪حضورایرانبا 18ناشرو 5تشکلصنفینشر

به گفته مدیر عامل موسسه نمایشگاه هــای فرهنگی
ایران،غرفه کشورمان در نمایشگاه بین المللی کتاب
فرانکفورت،با حضور  18ناشر و پنج تشکل صنفی
نشربرپاست.ایننمایشگاههرسالدرماهاکتبردرنمایشگاه
تجارت«فرانکفورت»برگزارمیشود.سهروزاولنمایشگاه
مربوط به بازدیدکنندگان خــاص اســت و دو روز پایانی
مخصوص بازدید عموم است.نمایندگان شرکتهای
انتشاراتی و چندرسانهای از سراسر دنیا به نمایشگاه
«فرانکفورت» میآیند تا حق چــاپ آثــار و مجوز انتشار
بینالمللی آن را دریافت کنند .شرکتهای انتشاراتی
کشور «آلمان» و مؤسسه فروشندگان کتاب ،حامیان مالی

▪نمایشگاهی با قدمت  500ساله

ایننمایشگاههستند.
▪ 3درصدافزایشتعدادغرفهها

مــدیــران نمایشگاه فرانکفورت اعــام کــرده انــد که
امسال نمایشگاه کتاب فرانکفورت نسبت
غرفههای
ِ
به سال گذشته  3درصد افزایش داشته است .در سال
 2017بیش از  250هزار نفر از این نمایشگاه دیدن
کردند .چیماندا نگزی آدیشی ،نویسنده اهل نیجریه در

افتتاحیه نمایشگاه سخنرانی کرد و فدریکا موگرینی،
رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز نُطق کوتاهی
انجام داد.مهمان افتخاری نمایشگاه امسال ،کشور
گرجستان است.
▪برگزاری  3700برنامه فرهنگی

هفتادمین نمایشگاه بینالمللی کتاب فرانکفورت تا
روز یک شنبه هفته آینده به فعالیت خود ادامه میدهد.

نمایشگاه «فرانکفورت» قدمتی بیش از  500سال دارد.
کمی بعد از این که «یوهانس گوتنبرگ» صنعت چاپ را در
«ماینس» ایجاد کرد ،فروشندگان کتاب نمایشگاهی به
راه انداختند که تا پایان قرن هفدهم مهمترین نمایشگاه
اروپا شناخته میشد.
در نتیجه تــوســعــه ســیــاســی و فــرهــنــگــی در دوره
«روشنگری» ،نمایشگاه «الیپزیک» جــای نمایشگاه
فرانکفورت را گرفت .پس از جنگ جهانی دوم ،اولین
نمایشگاه کتاب «فرانکفورت» در ســال  1949و در
کلیسای «سنت پال» برگزار شد و جایگاه خود را به عنوان
بهترین نمایشگاه دنیا پس گرفت.

دستیار ویژه مجمع جهانی تقریب در گفت و گو با خراسان مطرح کرد

راهبردبسیج«نخبگانجهاناسالم»علیهرسانههایضدتقریب
جواد نوائیان رودسری

info@khorasannews.com

موضوع تقریب بین مذاهب اسالمی و ایجاد وحدت میان
مسلمانان ،اگرچه اعتقادی دیرپاست و ریشه در آموزههای
قرآنیدارد،امادردوقرناخیرودرپیگسترشفعالیتهای
استعماری در سرزمینهای اســامــی ،از ســوی برخی
از نخبگان و متفکران جهان اســام ،مــورد اهتمام ویژه
قــرار گرفتهاست .در بررسی تاریخ اندیشههای تقریبی
معاصر ،معمو ًال سیدجمالالدین اسدآبادی را به عنوان
نقطه آغاز تلقی میکنند .رویکرد و اندیشهای که توسط
سیدجمالالدین مورد توجه و تبلیغ قرار گرفت ،بعدها در
اقدامات بزرگانی مانند آیتا ...العظمی بروجردی ،زعیم
عالیقدرجهانتشیعوشیخمحمدشلتوت،رئیسدانشگاه
االزهر نیز ،تبلور پیدا کرد و توسط امام خمینی(ره) و در
جریان نهضت اسالمی و سپس ،بنیان گذاری جمهوری
اسالمی ایران ،به اوج اعتال و تکامل خود رسید .در واقع،
این امــام(ره) بود که با نام گــذاری هفتهای به نام «هفته
وحدت» ،سنگ بنای تقریب در مفهوم نوین آن را گذاشت؛
ساختاری که میخواست افزون بر نخبگان جهان اسالم،
نظر تودههای مسلمان را نیز ،به این موضوع مهم و خطیر
جلب و آن ها را برای تحقق این آرمان راهبردی و ضروری،
همرأیوهمداستانکند.تأسیسمجمعجهانیتقریببین
مذاهب اسالمی ،در سال  ،1369یک سال پس از رحلت
امام(ره) و با دستور و هدایت رهبر معظم انقالب ،در همین
راستا انجام شد .در واقع ،تأسیس مجمع ،به نوعی تقویت
همان آرمانهایی بود که امــام(ره) میخواست در جامعه
نهادینهکند.درسالروزتأسیسایننهادمهموراهبردی،در
گفتوگوباحجتاالسالموالمسلمینعلیاصغراوحدی،
مشاور عالی و دستیار ویــژه دبیرکل مجمع تقریب بین
مذاهباسالمیومعاونفرهنگیپیشینمجمع،بهبررسی
دستاوردهایایننهادپرداختیم.حجتاالسالماوحدیدر
گفتوگو با خراسان ،ضمن اشاره به چالشهای پیش روی
مجمع و توطئههایی که از سوی دشمنان با هدف تضعیف
جریانتقریبصورتمیگیرد،دستاوردهایمجمعتقریب
بینمذاهباسالمیرامفیدوتأثیرگذارارزیابیکرد.
فکر میکنید مهم ترین دستاورد تأسیس
مجمع تقریب مذاهب چه بوده است؟ آیا میتوان گفت
کهمجمعتوانستهاستبهاهدافیکهبرایآنتعیینشده
بود،جامهعملبپوشاند؟
نخبگان آگاه جهان اسالم دریافتند که دشمن ،به تدریج
از جبهه جنگ فیزیکی ،به جبهه جنگ نرم و عقیدتی روی
آورده است و بیتوجهی به این مقوله ،میتواند آثار بسیار
زیانباریدرپیداشتهباشدوتأسیسمجمع،یکیازراههای
برون رفت از بحرانی بود که دشمن در میان امت اسالمی
ایجاد کرد .ایجاد تفرقه ،راهبرد اساسی دشمنان اسالم
برایتضعیفامتاسالمیاستکهدشمن،باتقویتمالی
و غیرمالی جریانهای معاند ،در پی اجرا کردن آن است.
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی ،برای مقابله با این
تهدیدجدی،برنامههاوفعالیتهایمتعددیراساماندهی
کرده و میکند .اما باید توجه داشت که سرمایهگذاری
دشمن ،بسیار گسترده است؛ ابزار کارآمد رسانه و تبلیغات

ما توانستیم نشان بدهیم که اشتراکات
بین مباحث اعتقادی ،فقهی و  ...مذاهب
اسالمی ،بیش از  90درصد است .با
کشف این مشترکات به صورت علمی و
مستند ،همگرایی و انسجامی که مد نظر
مجمع تقریب بین مذاهب اسالمی بوده
است ،میسر شد

پیچیدهای است که به تالش و پایداری فراوان نیاز دارد .ما
باید در درجه اول ،نخبگان مذاهب و در مرحله بعد ،پیروان
عــادی مذاهب را سر میز تقریب بنشانیم و به گفتوگو
دعوت کنیم؛ این کار ،همان طور که اشــاره کردید ،کار
ســادهای نیست .ابتدا باید با نخبگان و با زبــان علمی
سخن بگوییم ،وقتی آن ها به این موضوع واقف و معتقد
شوند ،میتوانند در هدایت تودههای مــردم نیز ،نقش
راهبردی خود را ایفا کنند .یکی از مهم ترین چالشهایی
که ما با آن روبهرو بوده و هستیم ،فعالیت گسترده رسانهای
دشمن،علیهجریانتقریباست.امروزشبکههایمختلف
ماهوارهای ،بین شیعه و سنی ،شیعه و شیعه ،سنی و سنی
اختالف میاندازند و تفرقه ایجاد میکنند .مقابله با این
جریان خطرناک ،تنها با نهادینه کردن عقالنیت در میان
مسلمانان و عرضه مباحث علمی به صــورت منطقی و
استداللی ممکن و میسر است.

به نظر میرسد فعالیتها و برنامههای
مجمع ،بیشتر رویکرد نخبگانی داشته باشد .آیا برنامه
مستقلی برای آگاه کردن تودههای مردم ،طراحی و
اجرا شده است؟
ما فقط رویکرد نخبگانی نداریم .فعالیتهای رسانهای
ما و همچنین ،کتابها و آثار عامهفهم و عامهپسندی که
در این زمینه توسط مجمع منتشر شده است ،رویکرد
مردمگرایانه هم دارد و نخبگانی ِصرف نیست .اما اینکه
بخش بیشتری از فعالیتهای مجمع رویکرد نخبگانی
دارد ،به این دلیل است که نخبگان ،ریشه و اساس هر
حرکت اجتماعی هستند؛ آن ها میتوانند اصــاح یا
افساد کنند؛ بنابراین ،هدفگذاری نخبگانی ،رویکرد
اشتباهی نیست؛ با وجود این ،همانطور که اشاره کردم،
در فعالیتهای ما ،اهتمام به تودهها و آگاه کردن آن ها هم
جایگاه ویژهای دارد.

...

علومانسانی
همایش ملی« فلسفه کالم
آبان ماه برگزار می شود

»

هــمــایــش مــلــی «فلسفه
کــــام » از ســــوی گـــروه
کــام پژوهشگاه فرهنگ
و اندیشه اسالمی برگزار
میشود .به گزارش ایبنا به
نقل از اداره روابط عمومی
و اطالعرسانی پژوهشگاه
فرهنگ و اندیشه اسالمی،
هــمــه ســالــه ،هــمــزمــان با
روز جهانی فلسفه ،این
پژوهشگاه اقــدام به برگزاری همایشی ملی با موضوعات
گوناگون فلسفه مضاف ،می کند .در همین زمینه ،آبان
ماه امسال ،همایش ملی فلسفه کالم از سوی گروه کالم،
با همکاری نهادهای علمی کشور ،در قم و برخی از مراکز
استانها بــرگــزار میشود.حجتاالسالم دکتر محمد
عربصالحی ،رئیس پژوهشکده حکمت و دینپژوهی و
عضو شورای علمی این همایش دربــاره زمینهها و اهداف
برگزاری آن گفت :از مهم ترین حوزههای پژوهشی ،مسئله
فلسفههای مضاف ،چیستی ،ماهیت ،امکان و ضرورت و
مسائل حوزه های مختلف فلسفههای مضاف به علوم و امور
حقیقی و اعتباری است .وظیفه پاسخگویی به بسیاری از
شبهات در حوزه دین و معارف دینی بر عهده فلسفه مضاف
به هر علم یا امر است .پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی،
بهحقپرچمداروپایهگذاروپیشتازتحقیقدراینحوزهاست
و تاکنون ،بیش از 400اثر ،اعم از کتاب و مقاله در این حوزه
تولیدکردهاست.ویافزود:ازجملهفعالیتهایعلمیدراین
زمینهکهموردتاکیدرئیسپژوهشگاه،آیتا...علیاکبررشاد
قراردارد،برگزاریهمایشهایمختلفدرسطحملی،ذیل
موضوع فلسفه مضاف ،در روز جهانی فلسفه است که در این
زمینه،میتوانازهمایشهاییهمچونفلسفههنر،فلسفه
اصول ،فلسفه اخالق ،فلسفه فقه ،فلسفه عرفان و همایش
ملیفلسفهمضافنامبردکهتاکنونتوسطپژوهشگاهبرگزار
شده است .آبان ماه سال  1397نیز ،مطابق برنامه ریزی
قبلی ،مقرر شده است که همایش ملی فلسفه کالم برگزار
شود.رئیس پژوهشکده حکمت و دینپژوهی تصریح کرد:
بیشازیکسالاستکهشورایعلمیهمایشملیفلسفه
کالم،باحضوراستادانفنوصاحبنظران،ازمراکزتحقیقاتی
مختلف ،به ریاست آیــتا ...ربانی گلپایگانی ،تشکیل و
طی جلسات مختلف ابعاد گوناگون همایش تصویب و
طی فراخوانی اعــام شــده اســت .دبیر علمی همایش،
حجتاالسالم محمدصفر جبرئیلی است و در این مدت،
همکاری دستگاههای مختلف جذب و مقرر شده است که
عالوه بر قم ،در مراکز چند استان ،از جمله کرمان ،تبریز،
مشهد و ...پیش همایشهایی برگزار شود.

رادراختیارداردومادرفعالیتهایتقریبی،توانرسانهای
وتبلیغیکمتریداریم.بههمیندلیل،نمیتوانیمادعاکنیم
کهبههمهاهدافمدنظرخودمانرسیدهایم.امابههرحال،
موفقیتهاینسبیومؤثریداشتهایم.بهعنواننمونه،یکی
از توفیقات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی که تأثیر
بسیارخوبیمیاننخبگانامتاسالمیگذاشت،موضوع
استخراجمشترکاتمذاهباسالمیبود.کاراصلیمجمع،
ایجادگفتمانمیانمذاهباسالمیاست؛اینکهنخبگان
مذاهب اسالمی دور هم بنشینند و منافع مشترکشان را
شناساییکنندوموردتأکیدقراردهند.برایرسیدنبهاین
هدف مهم ،کشف نقاط مشترک میان مذاهب اسالمی،
بسیاریضروریوراهبردیبود؛چراکهبایدحرکتجمعی
در مقابل دشمن ،با تکیه بر همین نقاط مشترک شکل
میگرفت .مجمع در این زمینه موفقیت درخور توجهی
داشته است .ما توانستیم نشان بدهیم که اشتراکات بین
مباحث اعتقادی ،فقهی و  ...مذاهب اسالمی ،بیش از
 90درصد است .با کشف این مشترکات به صورت علمی و
مستند،همگراییوانسجامیکهمدنظرمجمعتقریببین
مذاهباسالمیبودهاست،میسرشد.براینخبگانجهان
اسالم که در زمانهای مختلف در همایشهای ما شرکت
میکنند ،آگاهی از این موضوع ،بسیار هیجان انگیز است
و آن ها را به موضوع تقریب ،عالقهمند میکند .بنابراین،
اعتقاد دارم که مجمع ،با وجود همه موانعی که دشمن بر
سر راه تقریب ایجاد کرده ،توفیقات فراوانی به دست آورده
است.
کــار شما در مجمع تقریب بین مذاهب
اسالمی،برایجامهعملپوشاندنبهاهدافمدنظرتان،
اص ـ ً
ا کار ســادهای نیست .در میان پیروان مذاهب
اسالمی ،اعم از شیعه و سنی ،همواره گروهها و افرادی
وجود دارند که مخالف موضوع تقریب و بلکه معاند آن
هستند.
توطئه دشمن در ایجاد تنش میان مسلمانان را ،میتوانیم
به خوبی در جریان مصائبی که امروز در عراق و سوریه
شاهد آن هستیم ،مالحظه کنیم .فرونشاندن هیجانات
و آسیبهای ناشی از ایــن تنشزاییها ،کــار سخت و
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