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فقهامامخمیني،فقهزندگي
 مســیح مهاجري :همــه ميداننــد و در کتابها،
فیلمهــا و نوارهــا ميتــوان نوشــتهها و تصاویــر و
صداها را دید و شــنید که امام خمیني از آغاز نهضت
روحانیت در ســال  ۱۳۴۲در سخنرانيهاي معروف و
پرطنین خود در قم ،محمدرضاشاه پهلوي را بهخاطر
وابستگي به قدرتهاي اســتعمارگر خارجي از قبیل
آمریکا ،انگلیس و شوروي سرزنش ميکردند و یکي از
مهمترین و پررنگترین محورهاي سخنرانيهاي ایشان
مقابله با نفوذ اســتعماري همین قدرتها در ایران و
سایر کشورهاي اسالمي بود .جمله معروف »آمریکا از
انگلیس بدتر ،انگلیس از آمریکا بدتر ،شوروي از هردو
بدتر« از فرازهاي برجســته همین سخنرانيها بود که
 ۱۶ســال قبل از پیروزي انقالب اســالمي ایراد شدند.
ایــن محور از مبارزات امام خمینــي در ادامه نهضت
به سیاست »نه شــرقي ،نه غربي« معروف شد که از
مباني انقالب اســالمي اســت و یکي از محوريترین
اصول قانون اساســي نظــام جمهوري اســالمي را
تشکیل ميدهد .مخالفت شدید امام خمیني با نفوذ
اسرائیل در ایران و سایر کشورهاي اسالمي ،یکي دیگر
از محورهــاي مهم و اصلي نهضت روحانیت بود که
امام خمیني از سال  ۱۳۴۲بر آن تکیه و تأکید داشتند.

جنگیافشاراقتصادي؟جنگرابعیدميدانم
 محمد هاشميرفســنجاني :طي روزهاي گذشــته
مقام معظم رهبري صراحتا اعــالم کردند زماني که
مسئله مذاکره مطرح ميشود منظورشان آمریکا است
و آمریکایيهــا از طرح این موضــوع دو منظور دارند؛
اول توان دفاع موشــکي و دوم نفوذ منطقهاي ایران.
ایشــان صراحتا اعالم کردند بر ســر این مســائل وارد
مذاکره نخواهیم شــد .خواســت آنها کامال مشخص
اســت .ترامپ تمام تالشــش این اســت کــه قبل از
انتخابات بتواند با ایــران رابطهاي )مذاکرهاي( برقرار
کــرده تا بدین وســیله بتوانــد در دور دوم نیز به کاخ
سفید راه یابد .در حال حاضر تمام تالش تیم ترامپ و
مشاورانش در این جهت است .حتي آنکه خود ترامپ
اعالم کرده اگر جان بولتون افراطي تا انتها با تیم کاخ
سفید همراه باشد احتمال شکست ترامپ وجود دارد.
بنابراین احتمال کنارگذاشتن بولتون در آیندهاي نزدیک
نیز دور از ذهن نیســت .هــدف ترامپ در حال حاضر
رساندن خودش به کاخ سفید براي دور دوم است .لذا
یکي از مهمترین راهها حل مســئله و مذاکره با ایران
است .اما به شــکلي که ترامپ ورود پیدا کرده است
مسئوالن کشور در سطوح مختلف اعالم کردهاند این
نوع مذاکرهاي که طرف آمریکایي بهدنبال آن اســت
براي کشور سم است.

همهپرسيتابونیست
 نعمــت احمدي :موضــوع برگزاري همهپرســي
از ســوي همه روســاي جمهور قبلــي از بنيصدر و
مرحوم آیتاﷲ هاشميرفســنجاني گرفته تا خاتمي،
احمدينــژاد و روحاني مطرح شــده اســت .بهنظر
من طــرح این موضــوع از ســوي آنها اساســا براي
ثبت در تاریخ بوده اســت .روســاي جمهــور با طرح
این موضوعــات ميخواهند اعالم کنند کــه توانایي
تصمیمگیري درباره بسیاري از مسائل را ندارند .آقاي
روحاني که تجربه پنج دوره نمایندگي مجلس را دارند
و در قانون اساسي اولیه و بازنگري آن نقش داشتهاند،
قطعا از پیچیدگيهــاي اجراي اصل  ۵۹آگاهي کافي
دارنــد و ميدانند کــه عمال قابلیت اجرائــي ندارد...
الزم به یادآوري اســت که در دوره پس از انقالب ،سه
رفراندوم در کشور برگزار شده است که همه این موارد
خارج از اصل  ۵۹بوده است؛ نخستین رفراندوم ۱۲و
 ۱۳فروردین ســال  ۱۳۵۸با موضــوع »آري یا نه« به
جمهوري اسالمي بود .در این شرایط کشور فاقد قانون
اساســي و مجلس بود .دومین همهپرســي در سال
 ۱۳۵۹با موضوع خود قانون اساسي بود .در اینجا نیز
همچنان قانون اساسي و مجلس نداشتیم .رفراندوم
ســوم در ســال  ۱۳۶۸هم با موضوع بازنگري قانون
اساســي بود .در این مورد هم در عین وجود مجلس،
همهپرسي فراتر و خارج از چارچوب اصل  ۵۹برگزار
شد .در اینجا هم با درخواست رؤساي سه قوه درباره
ضــرورت بازنگــري در قانون اساســي ،حضرت امام
خمیني)ره( هیئت بازنگري را براي این منظور تشکیل
دادند و رفراندوم با نظر این هیئت برگزار شد .بنابراین
این مورد نیز از معبر اصل  ۵۹قانون اساسي نگذشت.

راهبرديروشن
 ترامپ بارها گفته اســت که ایــران پس از برجام
قدرتمندتر شده است .خب طبیعي است ،قرار نیست
قدرتمندتر نشــود .این سودي اســت که از برجام به
دست آورده است .در عوض غربيها هم دستاوردهاي
خاص خود را داشــتهاند ،زیــرا محدودیتهایي را به
برنامه هســتهاي ایران بار کردند .بنابراین تا هنگامي
که فلســفه مذاکره از ســوي ایــاالت متحده اصالح
نشــود انجام مذاکره دســتاوردي نخواهد داشت .به
عالوه ایران به صراحت و روشــني تولید و استفاده از
سالحهاي کشتارجمعي را نفي کرده است .نمونه آن
استفاده صدام از سالح شیمیایي علیه ایران بود ،ولي
ایران هیچگاه مقابله به مثــل نکرد ،هرچند به علت
نقض کنوانسیون مربوط از ســوي عراق ،ایران محق
بود کــه مقابله به مثل کند و توان آن را هم داشــت
ولي چنین نکرد.
politics@sharghdaily.ir
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چرا »منشور برادري« امام خمینی

)ره(

وحیــده کریمي :اختالفات سیاســي و گســترده میان
روحانیون ردهباالي نظام در ســالهاي بعد از پیروزي
انقــالب ،کار را به جایي رســاند کــه گروهي ماندن در
جامعه روحانیت را به صالح خود ندانستند و با جدایي
از ایــن جمع ،مجمع روحانیون را بنیان گذاشــتند .این
جریان جدید در آستانه انتخابات مجلس سوم شوراي
اســالمي ،نقش مهمي بازي کرد و معادالت سیاســي
دوران خود را برهم زد تا اختالفات اوج بگیرند .نگراني
از عمیقشــدن اختالفها میان اعضاي این دو جریان
و تبعــات سیاســي و اجتماعي آن ،منجــر به نامهاي
شــد که محمدعلي انصاري ،از اعضاي دفتر امام ،آن
را نوشــت و امام خمیني)ره( در پاســخ بــه آن نامه
نکاتي را بیان کردند که ســبب شد این نامه به »منشور
برادري« مشهور شود؛ منشــوري که اگر اجراي بند به
بند آن جدي گرفته ميشد ،بسیاري از دغدغههاي امام
خمیني با گذشت  ۳۰سال از نگارش آن نامه ،اینچنین
بر قوت خود باقــي نميماندند تا برخوردهای دوگانه،
شــرایط زندگــي اجتماعي ،سیاســي و فرهنگي مردم
را با چالش روبهرو کند .در آســتانه ســيامین سالگرد
ارتحال امام  ،با بازخواني منشــور برادري در گفتوگو
با سیدحسین موسويتبریزي و سیدمحمدعلي ابطحي،
دالیــل محققنشــدن اهداف این منشــور را بررســي
کردهایم.
کتابهــاى فقهــاى بزرگــوار اســالم پــر اســت از
اختالفنظرها
در پاســخ امام خمیني ،رهبر فقید انقالب ،به نامه
محمدعلي انصاري آمده است» :نامه شما را مطالعه
کــردم .مســئلهاى را طــرح کردهاید که پاســخ به آن
کمی طوالنی میگــردد ،ولی از آنجا که من به شــما
عالقهمندم ،شــما را مردى متدیــن و دانا -البته کمی
احساساتی -میدانم و از محبتهاى بیدریغت نسبت
به من همیشــه ممنونم ،بهعنوان نصیحت به شما و
امثال شــما که تعدادشــان هم کم نیست ،مسائلی را
تذکر میدهم :کتابهاى فقهاى بزرگوار اسالم پر است
از اختالفنظرها ،سلیقهها و برداشتها در زمینههاى
مختلف نظامی ،فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادى و عبادى؛
تا آنجا که در مســائلی که ادعاى اجماع شــده است،
قــول و یا اقوال مخالف وجود دارد و حتی در مســائل
اجماعــی هم ممکن اســت قول خالف پیدا شــود؛ از
اختالف اخباريهــا و اصوليها بگذریم .از آنجا که در
گذشته این اختالفات در محیط درس و بحث و مدرسه
محصور بود و فقــط در کتابهاى علمی آنهم عربی
ضبط میگردید ،قهرا تودههاى مردم از آن بيخبر بودند
و اگر باخبر هم میشــدند ،تعقیب این مسائل برایشان
جاذبهاى نداشــت .حال آیا میتوان تصــور نمود که
چون فقها با یکدیگر اختالفنظر داشتهاند -نعوذباﷲ-
خالف حق و خالف دین خدا عمل کردهاند؟ هرگز«.
حــل مباحــث مربــوط بــه عکاســی ،نقاشــی،
مجسمهسازى،موسیقی،تئاتر،سینماو...
امروز بــا کمال خوشــحالی ،به مناســبت انقالب
اســالمی حرفهاى فقهــا و صاحبنظران بــه رادیو،
تلویزیون و روزنامهها کشــیده شــده است؛ چراکه نیاز
عملی به این بحثها و مســائل است؛ مثال در مسئله
مالکیت و محدوده آن ،در مسئله زمین و تقسیمبندى
آن ،در انفال و ثروتهاى عمومی ،در مســائل پیچیده
پــول و ارز و بانکدارى ،در مالیــات ،در تجارت داخلی
و خارجــی ،در مزارعــه و مضاربه و اجــاره و رهن ،در
حدود و دیات ،در قوانین مدنی ،در مســائل فرهنگی و
برخورد با هنر به معناى اعم مانند عکاســی ،نقاشی،
مجسمهســازى ،موسیقی ،تئاتر ،ســینما ،خوشنویسی
و ، ...در حفظ محیط زیســت و سالمســازى طبیعت و
جلوگیــرى از قطع درختها حتــی در منازل و امالک
اشخاص ،در مســائل اطعمه و اشربه ،در جلوگیرى از
موالیــد در صورت ضرورت یا تعیین فواصل در موالید،
در حل معضالت طبی مانند پیوند اعضاى بدن انسان
و غیر به انسانهاى دیگر ،در مسئله معادن زیرزمینی و
روزمینی و ملی ،تغییر موضوعات حرام و حالل و توسیع

اجرائي نشد؟

روزﻧﻪ
موسويتبریزي در گفتوگو با »شرق«:

فضاي انتقاد محترمانه تقویت و
دوستيها حفظ شود

و تضییق بعضــی از احکام در ازمنه و امکنه مختلف،
در مســائل حقوقی و حقوق بینالمللی و تطبیق آن با
احکام اسالم ،نقش ســازنده زن در جامعه اسالمی و
نقش تخریبی آن در جوامع فاسد و غیر اسالمی ،حدود
آزادى فردى و اجتماعی ،برخورد با کفر ،شرک ،التقاط و
بلوک تابع کفر و شرک ،چگونگی انجام فرایض در سیر
هوایی و فضایی و حرکت برخالف جهت حرکت زمین
یا موافق آن با سرعتی بیش از سرعت آن یا در صعود
مســتقیم و خنثیکردن جاذبه زمیــن و مهمتر از همه
اینها ،ترسیم و تعیین حاکمیت والیت فقیه در حکومت
و جامعه که همه اینها گوشهاى از هزاران مسئله مورد
ابتالى مردم و حکومت اســت که فقهاى بزرگ درباره
آنها بحث کردهاند و نظراتشان با یکدیگر مختلف است
و اگر بعضی از مســائل در زمانهاى گذشــته مطرح
نبوده یا موضوعیت نداشته است ،فقها امروز باید براى
آن فکرى کنند.
بایدباباجتهادبازباشد
بنابرایــن در حکومت اســالمی همیشــه باید باب
اجتهاد باز باشد و طبیعت انقالب و نظام همواره اقتضا
میکند که نظــرات اجتهادى -فقهــی در زمینههاى
مختلف ولو مخالــف با یکدیگر آزادانه عرضه شــود
و کســی تــوان و حق جلوگیــرى از آن را نــدارد ،ولی
مهم شــناخت درســت حکومت و جامعه اســت که
بر اســاس آن نظام اســالمی بتواند به نفع مسلمانان
برنامهریزى کند که وحدت رویه و عمل ضرورى است
و همینجاســت که اجتهاد مصطلح در حوزهها کافی
نیست ،بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزهها
هم باشد ،ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد
یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص
دهد و بهطورکلی در زمینه اجتماعی و سیاســی فاقد
بینش صحیح و قدرت تصمیمگیرى باشــد ،این فرد در
مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمیتواند
زمام جامعه را به دست گیرد .اما شما باید توجه داشته
باشــید تا زمانی که اختالف و موضعگیريها در حریم
مسائل مذکور اســت ،تهدیدى متوجه انقالب نیست.
اختــالف اگر زیربنایی و اصولی شــد ،موجب سســتی
نظام میشود و این مسئله روشــن است که بین افراد
و جناحهاى موجود وابسته به انقالب اگر اختالف هم
باشد ،صرفا سیاسی است ،ولو اینکه شکل عقیدتی به
آن داده شــود ،چراکه همه در اصول با هم مشترکند و
به همین خاطر است که من آنان را تأیید میکنم .آنها
نسبت به اسالم و قرآن و انقالب وفادارند و دلشان براى
کشــور و مردم میســوزد و هرکدام براى رشد اسالم و

خدمت به مســلمین طرح و نظرى دارند که به عقیده
خود موجب رستگارى است.
هردوجریانمیخواهندکشورشانمستقلباشد
اکثریت قاطع هر دو جریان میخواهند کشورشــان
مســتقل باشــد ،هــر دو میخواهند ســیطره و شــر
زالوصفتان وابســته به دولت و بازار و خیابان را از سر
مردم کم کنند .هــر دو میخواهند کارمندان شــریف
و کارگران و کشــاورزان متدین و کســبه صادق بازار و
خیابان ،زندگی پاک و ســالمی داشــته باشــند .هر دو
میخواهند دزدى و ارتشــا در دســتگاههاى دولتی و
خصوصی نباشــد ،هر دو میخواهند ایران اسالمی از
نظر اقتصادى به صورتی رشد کند که بازارهاى جهان
را از آن خود کند ،هر دو میخواهند اوضاع فرهنگی و
علمی ایران بهگونهاى باشد که دانشجویان و محققان
از تمام جهان به ســوى مراکز تربیتی و علمی و هنرى
ایران هجــوم آورند ،هر دو میخواهند اســالم قدرت
بزرگ جهان شود .پس اختالف بر سر چیست؟ اختالف
بر سر این است که هر دو عقیدهشان است که راه خود
باعث رســیدن به اینهمه است ،ولی هر دو باید کامال
متوجه باشند که موضعگیريها باید بهگونهاى باشد که
در عین حفظ اصول اســالم براى همیشه تاریخ ،حافظ
خشــم و کینه انقالبی خود و مردم علیه سرمایهدارى
غــرب و در رأس آن آمریکاى جهانخوار و کمونیســم
و سوسیالیسم بینالملل و در رأس آن شوروى متجاوز
باشــند .هر دو جریان باید با تمام وجود تالش کنند که
ذرهاى از سیاســت »نه شــرقی و نه غربی ،جمهورى
اســالمی« عدول نشود که اگر ذرهاى از آن عدول شود،
آن را با شمشــیر عدالت اسالمی راســت کنند .هر دو
گروه باید توجه کنند که دشــمنان بزرگ مشترک دارند
کــه بــه هیچیــک از آن دو جریان رحــم نمیکند .دو
جریان با کمال دوســتی مراقــب آمریکاى جهانخوار
و شــوروى خائن به امت اسالمی باشند .هر دو جریان
باید مردم را هوشیار کنند که درست است که آمریکاى
حیلهگر دشمن شمارهیک آنهاست ،ولی فرزندان عزیز
آنان زیر بمب و موشــک شوروى شهید شدهاند .هر دو
جریان از حیلهگريهاى این دو دیو اســتعمارگر غافل
نشــوند و بدانند که آمریکا و شوروى به خون اسالم و
استقاللشان تشنهاند .خداوندا! تو شاهد باش من آنچه
بنا بود به هــر دو جریان بگویم گفتم ،حال خود دانند.
البتــه یک چیز مهــم دیگر هم ممکن اســت موجب
اختالف شــود  -که همه باید از شــر آن بــه خدا پناه
ببریم -که آن حب نفس است که این دیگر این جریان
و آن جریان نمیشناسد.

رئیسجمهور ،رئیس مجلس ،نخستوزیر ،وکیل،
وزیر ،قاضی ،شــورايعالی قضائی و شوراى نگهبان،
سازمان تبلیغات و دفتر تبلیغات ،نظامی و غیرنظامی،
روحانــی و غیرروحانی ،دانشــجو ،غیردانشــجو ،زن
و مرد نمیشناســد و تنها یک راه بــراى مبارزه با آن
وجــود دارد و آن ریاضت اســت ،بگذریم .اگر آقایان
از ایــن دیدگاه که همه میخواهند نظام و اســالم را
پشتیبانی کنند به مسائل بنگرند ،بسیارى از معضالت
و حیرتهــا برطرف میشــود ،ولی این بــه آن معنا
نیست که همه افراد تابع محض یک جریان باشند .با
این دید گفتهام که انتقاد ســازنده معنایش مخالفت
نبوده و تشکل جدید مفهومش اختالف نیست .انتقاد
بجا و ســازنده باعث رشــد جامعه میشــود .انتقاد
اگر بحق باشــد ،موجب هدایت دو جریان میشــود.
هیچکس نباید خود را مطلق و مبراى از انتقاد ببیند.
البته انتقاد غیر از برخورد خطی و جریانی اســت .اگر
در این نظام کسی یا گروهی خداىناکرده بیجهت در
فکر حذف یا تخریب دیگران برآید و مصلحت جناح
و خط خود را بر مصلحت انقالب مقدم بدارد ،حتما
پیش از آنکه به رقیب یــا رقباى خود ضربه بزند ،به
اســالم و انقالب لطمه وارد کرده اســت .درهرحال
یکی از کارهایی که یقینــا رضایت خداوند متعال در
آن است ،تألیف قلوب و تالش برای زدودن کدورتها
و نزدیککردن مواضع خدمت به یکدیگر اســت .باید
از واسطههایی که فقط کارشان القاى بدبینی نسبت
به جناح مقابل است ،پرهیز کرد .شما آنقدر دشمنان
مشــترک دارید که باید بــا همه تــوان در برابر آنان
بایســتید ،اما اگر دیدید کسی از اصول تخطی میکند،
در برابرش قاطعانه بایستید .البته میدانید که دولت
و مجلــس و گردانندگان باالى نظــام هرگز اصول و
داربستها را نشکسته و از آن عدول نکردهاند .براى
من روشــن اســت که در نهاد هر دو جریــان اعتقاد
و عشــق به خدا و خدمت به خلق نهفته اســت .با
تبادل افکار و اندیشــههاى سازنده مسیر رقابتها را
از آلودگی و انحراف و افــراط و تفریط باید پاک کرد.
من باز ســفارش میکنم کشور ما در مرحله بازسازى
و ســازندگی به تفکر و به وحدت و برادرى نیاز دارد.
خداونــد به همه کســانی که دلشــان بــراى احیاى
اســالم ناب محمــدى -صلیاﷲعلیهوآلهوســلم-
و نابودى اســالم آمریکایــی میتپــد ،توفیق عنایت
فرماید و شــما و همه را در کنــف عنایت و حمایت
خویش محافظت فرماید و انشــاءاﷲ از انصار اسالم
و محرومان باشید.

محمدعلی ابطحی ،عضو مجمع روحانیون مبارز ،در گفتوگو با »شرق«:

اﻣﺎم ﮔﻔﺖ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ
برای بررسی منویات امام خمینی )ره( در منشور برادری ،سراغ محمدعلی
ابطحی ،عضو مجمــع روحانیون مبارز رفتیم که خــود از اعضای اصلی این
جمع بود و اشــراف کاملی دارد بر آنچه بر جریانات سیاسی گذشته است .او
در گفتوگو با »شــرق« در نقد و بررسی منشــور برادری رهبر انقالب در سال
 ،۶۷توضیح داد :برای صحبت درباره منشــور برادری باید به شــرایط سیاسی
حاکم در آن دوران اشاره کنیم .در آن زمان بحثی جدی در مواجهه جریانهای
سیاســی پیش آمده بود که تا امروز هم ادامه داشته است .دو جریان سیاسی
شــروع پرهیاهویی داشــتند .اختالفهای سیاســي میان روحانیون ردهباالي
نظام افزایش یافت و بهطور جدی مقابل هم صفآرایی سیاسی کرده بودند،
تاجایيکه برخي علما و روحانیون منتســب به جریــان خط امام تصمیم به
جدایي از جامعه روحانیت و تشکیل مجمع روحانیون مبارز گرفتند.
ابطحــی ادامه داد :در فضای سیاســی آن روز نیروهای درون نظام به دو
جریان راســت و چپ تعریف شدند و جریان سنتی بیشــتر به اقتصاد سنتی،
اقتصاد بازار و اقتصاد آزاد اعتقاد داشــت و جریــان چپ یا بهاصطالح امروز
اصالحطلب ،بنا بر شرایط خاصی که آن وقت در کشور و جهان بود ،بیشتر بر
اقتصاد در کنترل دولت پافشاری میکرد.
در آن روزها فضای اتهامزنی بســیار باب شــده بود و رقبای سیاسی طرف
مقابل را با برچســبهای مختلفی خطاب قرار میدادند؛ برای مثال جامعه
روحانیت مبــارز که افرادی ماننــد مرحوم مهدویکنی عضــو آن بودند ،به
طرفداری از اســالم آمریکایی متهم میشــدند .رهبرفقیــد انقالب پیشتر از
این اصطالح اســتفاده کرده بود و بههمیندلیل معنا و مفهوم بسیار عمیقی
در جامعه داشــت .ازآنجاییکه کســانی که جزء جریان چپ آن دوران بودند
حمایتهای بیشــتری از امام داشــتند ،قبل از انتخابات مجلس سوم شورای
اسالمی ،آیتاﷲ مهدویکنی از کلمه اسالم آمریکایی ،نزد امام شکایت برد؛ اما

حضرت امام گفتند بعد از انتخابات درباره این اختالفها صحبت خواهند کرد،
زیرا نمیخواستند حمایت از یک گروه و تفکر در روند انتخابات تأثیرگذار باشد.
در آن زمان عده زیادی از شــخصیتهای معــروف مانند جناب آقای کروبی،
جناب آقای امــام جمارانی و جناب آقای موســویخوئینی و آقای خاتمی و
اعضای برجســته دفتر امام خمینی از اعضای جامعه روحانیون مبارز بودند.
بعد از کلی اختالف و بحث ،مجمع روحانیون مبارز در سال  ۱۳۶۶و در آستانه
انتخابات مجلس سوم با انشعاب روحانیون چپگرا به رهبری مهدی کروبی
از جامعه روحانیت مبارز خارج شد .در انتخابات مجلس شورای سوم هم این
انشقاق و جدایی به فهرســت مستقل و برنده مجمع روحانیون مبارز منتهی
شد .در این فهرست افراد ناشناس بسیار بود؛ اما نکته جالب حمایت گسترده
مردم از این فهرست بود و مردم از این جدایی دو نگرش و تفکر در دل جامعه
روحانی آن روزها اســتقبال کرده بودند .در فهرســت جامعه روحانیت افراد
سرشناس کم نبودند؛ اما انتخاب مردم بسیار متفاوت بود.

او به موضوع نگارش نامه انصاری به امام و پاســخ ایشــان اشــاره کرد و
گفــت :بحث اختــالف این دو جناح بــاال گرفته بود ،بهویژه بعد از شکســت
فهرست انتخاباتی جامعه روحانیت ،موضوع تالش برای حذف رقیب سیاسی
را قوت بخشــیده بود .در آن زمان جناب محمدعلی انصاری ،از اعضای دفتر
امام ،نامهای به ایشــان نوشتند که پاسخ به نامه با نام منشور برادری معروف
شــد .شــخصا معتقدم دلیل نداشــت این نامه را یکی از اعضای دفتر به این
شکل بنویسد و چنین پاسخ بگیرد ،مگر اینکه شخص امام متمایل به ارائه این
سخنان بهصورت مکتوب بوده باشند؛ یعنی با یک هماهنگی از سوی اطرافیان
امام که شاید خود ایشان هم در جریان بودند ،این نامه نگارش شده و در پاسخ
به مباحث مهم و کلیدی منشور برادری امکان بروز یافته است.
ابطحی در توضیح نکات برجســته این منشور گفت :دو نکته مهم در این
منشــور وجود دارد؛ اول اینکه امام از پایبندی به اصول صحبت کرده و اصول
را اســالم و انقالب معرفی میکنند و میگویند این درگیریها و اختالفنظرها
نگرانکننده نیست؛ یعنی تا وقتی افراد به اسالم و انقالب پایبند باشند ،در هر
زمینهای میتوانند بحث و تبادل نظر کنند و حتی مخالف یکدیگر باشند؛ یعنی
خیمه نظام را وســیع در نظر گرفته بودند تا همــه جریانهای فکری که تابع
اسالم و انقالب بودند ،زیر آن جمع شوند.
نکته دوم هم اینکه در این منشور امام به مباحث فقهی اشاره میکنند که
در آن زمان و حتی امروز نیز همچنان مباحثی چالشبرانگیز بوده و هســتند.
موضوعاتی مانند مجسمهســازی ،موسیقی ،تئاتر و ...که امام معتقد بودند با
فقه پویا میشــود شــرایط زندگی در جامعه را تسهیل و قواعد فقهی روزآمد
را اســتخراج کــرد .از دیدگاه بنده مهمتریــن اثر این پیام که یــک اثر ماندگار
است ،نشــان از فقهی دارد که بتواند برای زندگی انســانها راهحل پیدا کند،
فقهی که جامعه را در بنبست نگه دارد ،فقه مورد نظر امام نبود.

 شرق :منشــور برادري که در سال  ۶۷از سوی
امــام خمینــي )ره( در پاســخ بــه نامــه یکي از
اعضاي دفتر ایشان منتشر شد ،نشان از توجه ویژه
ایشــان به حفظ وحدت و یکپارچگي کشــور براي
حل مشــکالت جامعه در مراجعــه به فقه پویا و
بازبــودن باب اجتهاد دارد» .شــرق« در گفتوگو
با سیدحســین موســويتبریزي ،یکــي از اعضاي
مجمع روحانیون مبارز ،به بررســي ابعاد مختلف
این منشــور و دلیل اجرانشــدن کامل آن پرداخته
است .سیدحســین موسويتبریزي که خود در دل
جریانات آن زمان کشــور قرار داشته است ،در نقد
این منشور گفت :براي بررســي منشور برادري به
یک مقدماتي از اوضاع و احوال آن روزهاي کشور
نیاز اســت .دوراني که اختــالف حزبي و گروهي
بهشــدت افزایش یافته بود .از سال  ۶۳در جریان
روحانیــت بین طرفــداران فقه ســنتي و فقه پویا
اختالفي درگرفت که در سال  ۶۶منتج به انشعاب
در جامعه روحانیت مبارز شد و مجمع روحانیون
مبارز بــا اجازه حضرت امام شــکل گرفت .او در
ادامه افزود :در آن زمان یک طرف مهدي کروبي،
محمد موسويخوئینيها ،امام جماراني و ...قرار
داشــتند که همان طیف چپ بودنــد و در جناح
ســنتي مرحوم مهدويکني و افراد سرشــناس و
شناختهشــده حضور داشتند .جناح چپ به دنبال
فقه پویا بود و جناح راســت دل در گرو فقه سنتي
داشــت .هر دو جریان به دنبال یافتن راهکارهایي
براي حل مشکالت حوزه ،روحانیت و مردم بودند؛
اما به روش خود .دراینبین فضاي متهمکردن به
آمریکایيبودن و غیرآمریکایيبودن و طرفداري از
نظام ســرمایهداري و مواردي از این دست مطرح
شــد .جناح راســت متهم شــد که طرفدار اسالم
آمریکایي است .بههمیندلیل مرحوم کني از امام
خواســت تا موضع خود را دراینباره بیان کند که
ایشــان گفتند من حرفم را خواهم زد؛ اما بگذارید
انتخابات برگزار شــود .موســويتبریزي با اشــاره
به شــرایط اجتماعي و سیاسي کشور که در زمان
انتخابات مجلس سوم موجب پیروزي روحانیون
مبارز شــد ،گفــت :اختالفــات بعــد از انتخابات
افزایش پیدا کرد ،اوایل مجلس سوم و در سال ۶۷
آقاي محمدعلي انصاري نامهاي به امام نوشــته
و مســائلي را مطرح کرد که پاســخ امام در جلد
 ۲۱صحیفه امــام قرار دارد .امــام در آن نامه که

به منشــور برادري معروف اســت ،خالصهاي از
اختالفات فقها و فتوا را بیان کرده و گفتند از گذشته
باب اجتهاد باز بوده است و این از افتخارات شیعه
است که با اجتهاد و فتوا توانسته به حل مشکالت
جامعــه خود بپردازد .حال در گذشــته روحانیون
درگیر سیاست نبودند ،اکنون در حکومت اسالمي
نقشآفریــن هســتند؛ بنابراین نیاز اســت درباره
قوانین مدني ،جزائي ،اقتصــادي و مواردي مانند
عکاسي ،تئاتر ،نقاشــي و حفظ محیط زیست و...
بــا رجوع به فقه و مباحثه و بررســي راهکارهاي
صحیح را اســتخراج کنند .او در ادامه افزود :امام
معتقد بودند اختالفات براي رشــد جامعه بشري
مفید است و در حکومت اسالمي باید باب اجتهاد
باز باشــد .اگر فکر و اندیشــه آزادانه به انسانها
ارائه شــود ،به نفع نظام و مسلمانان خواهد بود.
تاجایيکه اختالفات مسائل مذکور باشد و همه به
اصول اساسي یعني اسالم و انقالب پایبند باشند،
اختالف جناحهاي سیاســي مشکلســاز نخواهد
شد .حتي ایشــان در نامه دیگري به حوزه علمیه
که به منشور روحانیت مشهور شده است ،هم به
رســالت روحانیت در جامعه و تعیین اســتراتژي
حوزهها پرداخته است.
او در پاســخ به این ســؤال که »چرا با گذشت
بیش از  ۳۰سال از منشــور برادري در اجراي این
منشــور موفق نبودهایم؟« ،توضیح داد :متأسفانه
در اجــراي این منشــور کوتاهي شــد و همچنان
ظرفیــت اجرا دارد .ایجاد اختالف و دشــمني و با
چوب تکفیر زدن به افرادي که دیدگاهي متفاوت
دارنــد ،یکــي از موانع مهم در اجــراي کامل این
منشور بوده است .برچســب انحراف و کفرورزي
و بهکاربردن انواع تهمتها گریبان بســیاري را در
کشــور گرفته اســت؛ درحاليکه در قانونگذاري
و حکومــتداري باید به همــه جوانب و مصالح
کشور توجه شود .همانگونه که دو طلبه در زمان
مباحثه ممکن اســت بر ســر هم فریاد هم بزنند؛
امــا با پایان مباحثه ماننــد دو برادر در کنار هم به
گپوگفت و خنده ميپردازنــد ،باید فضاي انتقاد
محترمانه تقویت شود و دوستيها حفظ شود.

