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نظم و نثر عطار نیشابوری زبان گفت و گوست

ahmadrezasohrabi.1355

ایســنا :محمــد دهقانــی
میگوید :جریانی که در نشــر
و پژوهش شــکل گرفته رو به
زوال است و کارهای درخشان
معدودی منتشر میشود.
این نویســنده و منتقد ادبی
در گفتوگــو با ایســنا در     باره
ارزیابیاش از ادبیات در ســالی
که گذشت ،اظهار کرد :نمیتوانم بگویم سال گذشته نسبت به
ســالهای قبل بهتر بوده یا بدتر؛ در حوره نشر هم کتابهای
خوب منتشر شده و هم کتابها و ترجمههای بد که تعدادشان
بسیار زیاد بود .همچنین نوشتههای بیهوده و مقاالت چرندی
در مجالت دانشگاهی منتشر شــد که برخی از آنها آدم را از
شــدت عصبانیت به مرز جنون میکشاند .این کار فقط برای
این انجام میشــود که حضرات ارتقا بگیرند و پول مملکت را
به باد بدهند.
او در     باره اینکــه چگونه میتوان جلــوی این جریان را
گرفت ،گفت :تا زمانی که این اوضاع و سیاســتها هســت،
این جریان همینطور ادامــه پیدا میکند و زوال در ادبیات و
فرهنگ را خواهیم داشــت .این وضعی که در بازار ارز در این
روزهــا میبینید در همه چیز وجــود دارد و در حوزه فرهنگ
بدتر اســت .تــا زمانی که اعتبــارات و دالر را به بخشهای
خاصی که بیفایده اســت ،به عنوان فعالیت فرهنگی سرازیر
و فرهنگ کشــور را نابود میکنند هیچ امیــدی نمیبینم و
بسیار بسیار ناامیدم.
دهقانی در     باره اینکه اتفاقاتی مانند صف کشــیدن برای
خرید کتاب را میتوان نوعی تحرک در جامعه ادبی دانست یا
خیر ،گفت :ســلیقه جامعه ایران بسیار بسیار پایین آمده است؛
نمونهاش «ملت عشق» الیف شــافاک که چندین ترجمه از
آن وجــود دارد .همانطــور که مخاطب ســریالهای ترک
شبکههای ماهوارهای بیشتر از مخاطب سریالهای تلویزیون
ایران است ،در کتاب هم همینطور است .صف کشیدن برای
کتاب یا اســتقبال از کتاب خاصی نشــاندهنده باسواد شدن
جامعه و پیشرفت ادبی نیســت .کتاب ترامپ هم در آمریکا
پیشفروش میشود و گیر نمیآید؛ آیا این به معنای این است
که ترامپ متفکر بزرگی اســت؟ به نظرم صف بســتن برای
کتاب بیشتر ُمد است.
این پژوهشــگر در     باره جایرههای ادبی نیز بیان کرد :اگر
دولــت در جایزهها دخالــت نکند و جایزههــا از رانت دولتی
برخوردار نباشــد ،میتواند مؤثر باشد ،اما هرجا پای دولت در
میان است ،تأثیرگذار نیست ،زیرا کتابها به درستی ارزیابی
نمیشــوند و ســلیقههای خاصی در میان میآید .ممیزی و
محدودیتهایی هم که وجود دارد ،داوری درست را مخدوش
میکند .اگر جایزهها حالت مســتقل داشــته باشند ،که کمتر
دارند ،میتوانند کمی موثر باشند.
او کتابهای «تصحیح مثنوی معنوی» محمدعلی موحد،
رمان «خاما» از یوسف علیخانی و ترجمههای عبدا ...کوثری
و رضا رضایی را برای مطالعه پیشنهاد کرد و گفت :نسبت به
انبوهی از کارهای ناجور که منتشــر میشود کتابهای خوب
به نظرم بسیار کم است.
محمد دهقانی در     باره کارهای جدیــد خود نیز بیان کرد:
دو کتــاب از مجموعه «تاریخ ادبیات ایــران» با عنوانهای
«ناصرخســرو» و«ابوریحان بیرونی» در نشــر نی منتشــر
میشــود .همچنین کتابی را به نام «دانش خطرناک» در     باره
شرقشناسی در نشر ماهی دارم.
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روحانی در پیامی به همایش بین المللی در خصوص عطار؛

ahmadreza.sohrabi55@ gmail.com

محمد دهقانی عنوان کرد

مؤمنان ،شايسته است با يكديگر همانند يك تن باشند كه هر گاه عضوى از بدن او به
درد آيد ،ديگر اعضاى بدنش با آن ،همنوايى می كنند.

نیمه ابری تا ابری همراه با بارش پراکنده

ایرنا :رییس جمهوری با بیان این که زبان
فارســی پارهای از وجود و پیوســت تاریخی
ایران و بخشــی از فرهنــگ و تمدن جهان
اسالم است ،گفت :نظم و نثر عطار نیشابوری
زبان گفت و گوست.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رســانی
ریاست جمهوری ،حجت االسالم و المسلمین
حســن روحانــی روز دوشــنبه در پیامی به
همایش بینالمللی زبان فارســی و اندیشــه
ایرانی اســامی در     باره عطار نیشابوری که
توســط وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی قرائت
شــد ،ابراز امیدواری کرد با همت و پشتکار
همه نهادهای علمی و فرهنگی و پژوهشــی
فرصتهــا و زمینههای جدیدی به وجود آید
که اندیشــه و میراث مفاخر و اندیشــمندان
کشــور به زبانی روزآمد و جهانی ارائه گردد
و نســل جوان نیز با احساس تعلق بیشتر به
ایــن منابع و ذخائر بتواند قــدرت نوآوری و
رویارویی خود را با تحوالت جهانی افزونتر
کند.
در این پیام آمده اســت :زبان فارســی و
اندیشــه ایرانی و اسالمی سرشــار از منابع
و عناصر علمــی و فرهنگی زنــده و زایایی
اســت که نه تنها بر میراث گذشــته ما پرتو
میافکنند ،بلکه بــرای اکنون و آینده ما نیز
چراغ روشن میکنند و راه مینمایانند.
رییــس جمهــوری افــزود :تقــارن روز
بزرگداشــت شــیخ فریدالدین عطــار را با
برگزاری همایش بینالمللی زبان فارســی و

زوال در فرهنگ و ادبیات
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اندیشه ایرانی و اســامی در نیشابور به فال
نیک میگیرم و به همه اســتادان و محققان
و مشــارکتکنندگان و دستاندرکاران دست
مریزاد میگویم.
در پیام روحانی آمده اســت :زبان فارسی
هم پارهای از وجود و پیوست تاریخی ایران و
هم بخشــی از فرهنگ و تمدن جهان اسالم
است .فارسی زبان دانش و دین و هنر و ادب
در گســتره بزرگی از جهان اندیشــه بوده و
هســت ،چنانکه تأمل در منظومه عرفانی و
زبانی عطار بزرگ گواه این مدعاســت .نظم
و نثــر عطار زبان گفت و گو اســت و به این
اعتبار دریای نوعی معرفت،اخالق ،سلوک و
زیبایی شناسی است که ایرانیان ،مسلمانان و
حتی همه انسانهای جویای زندگی اخالقی
به آن نیازمندند.
رییــس جمهوری اضافه کــرد :امیدوارم

با همت و پشــتکار همــه نهادهای علمی و
فرهنگی و پژوهشــی فرصتها و زمینههای
جدیدی بــه وجود آید که اندیشــه و میراث
مفاخر و اندیشــمندان ما بــه زبانی روزآمد و
جهانی ارائه گردد و نسل جوان نیز با احساس
تعلق بیشتر به این منابع و ذخائر بتواند قدرت
نوآوری و رویارویی خود را با تحوالت جهانی
افزونتر کنند.
رییس جمهــوری در پایــان تاکید کرد:
چیرگی بر گسستها و شکافهایی که میان
دیروز و امروز ما فاصله انداخته است ،با تدبیر
و تالش همه متفکران در همه جای جهان و
استمرار بخشیدن و نهادمند کردن تالشهای
عمیق فرهنگی میسر است و انتظار دارم،نام
حیاتبخش عطار و شــهر نیشــابور زمینه و
بهانهای برای انجام این مهم باشد .از خداوند
بزرگ توفیق همگان را مسالت دارم.

جای خالی تئاتر در «جشن هنر انقالب»
ایســنا :چهارمین دوره جشــن «هنر انقــاب» در حالی
برگزار شــد که بیتوجهی به هنر تئاتر در این رویداد هر سال
پررنگتر میشود.
شــامگاه  ۲۶فروردین ماه در مراسمی که در حوزه هنری
برگزار شد ،چهره سال هنر انقالب از میان چند نامزد برگزیده
و معرفی شد.
ایــن عنوان در حالــی به حمید حســام رســید که او و
محمدحسین مهدویان (از حوزه ادبیات و سینما ) هر دو برای
دومین بار متوالی کاندیدا شده بودند.
اما فارغ از اینکه چه کســی هنرمند انقالبی سال  ۹۶نام
گرفته ،نکته مهم تبعیض یا در حالت خوش بینانه کم توجهی
به هنر تئاتر اســت و مروری بر نامزدهای این رویداد نشــان
میدهد که تئاتر چه جایگاهی در نگاه دست اندرکاران چهره
هنر انقالب و نیز رأی دهندگانش دارد.
این بی توجهی به تئاتر سال قبل هم از سوی مدیر عامل
وقت انجمن هنرهای نمایشــی کشور که اخیرا از سمت خود
استعفا کرده است ،با واکنش روبهرو شد و ارمغان بهداروند در
یادداشتی با اشاره به  ۱۳نامزد جایزهی هنر انقالب نوشته بود:
«منــت خدای را عزوجل اما نمیدانم غیاب حتی یک نماینده
از تئاتر را معلول کدام رویه بدانم! به( ...فرد برگزیده) دوستانه
و از ســر ذوق تبریک میگویــم و بیهیچ توضیح واضحاتی
سکوت میکنم .برادران! بیشتر با تئاتر رفاقت کنید».
او امسال هم نسبت به نادیده گرفتن تئاتر آن هم با توجه
به میزان رشد اجراها و مخاطبانش انتقاد کرده و در متنی که
در اختیار ایسنا قرار داده ،نوشته است:
«جای خالی تئاتر در چهارمین جایزه هنر انقالب
{داخلی
زمان :یک شنبه ساعت 18
مکان :ردیف دوم سالن سوره حوزه هنری}
آقا مرتضی! ســام .همین اول بگویم این گالیه نامه اگر
قرار بوده شنیده شــود ۳۶۵ ،روز پیش هم زمزمه شده بود و
گوشی برای شــنیدنش نبود .پس ناگزیر از ردیف دوم سالن
ســوره و چشم در چشــم عکســی از تو که در عمق صحنه
کادر شــده است ،می نویسم تا شــاید ناله ای به نوایی برسد.
آبتین گلکار میگوید :چند ســالی است
اتفاق عجیبی در ادبیات رخ نداده است.
این مترجم در گفتوگو با ایســنا در     باره
ارزیابــیاش از وضعیــت ادبیات در ســالی
که گذشــت ،اظهار کرد :تغییری در ادبیات
احســاس نکرده و اتفاقات عجیبی در حوزه
ادبیات ندیدهام .البته چند ســالی اســت که
شــاهد تغییر در ادبیــات نبودهایم .علت این
مســئله چیزهای مختلفی میتواند باشــد؛
از سانســور بگیرید تا جایزههــای ادبی که
برگزار میشــود و خوب نیست ،حمایتهای
دولتیکه انجام میشــود و خوب نیســت،
حمایتهــا از ناشــران کــه بــه درســتی
انجام نمیشود.
او افزود :بــرای اینکه تحولی در ادبیات
رخ دهد دولــت و یا نهادهــای بزرگ باید
اقداماتــی انجام دهند .یکی از مســائلی که
وجود دارد ناکارآمدی نهادهای دولتی است
کــه نمیدانند باید چــه کاری انجام دهند.
مثال مســئلهای که مطرح میشود این است
کــه ادبیات ایران باید جهانی شــود و برای
جهانی شــدن دولت بایــد از ترجمه آثار به

این روزها ،تئاتر در جان بخشــیدن به حماسه های انسانی و
از خودگذشــتگی ها و میهن دوستی ،بیشتر از همیشه ،سنگ
تمام گذاشته است و پیراهن ایثار ،بیشتر از گذشته ،بر تن تئاتر
جلوه آفرین بوده است .پیراهن انقالب ،پیراهن جنگ ،پیراهن
اعتراض ،پیراهن فلســطین ،پیراهن لبنان ،پیراهن افغانستان،
پیراهن قــدس ،پیراهن زلزله ،پیراهــن مدافعان حرم و هزار
پیراهن مقدس دیگر که بر تن کرده اســت و از تن در نیاورده
اســت که معتقد بوده است آن اعتقاد به پایان نرسیده است و
به پایان نمی رسد.
ایــن امید با ما بــود که «مومنانه» به این سرســپردگی،
دل بســپاریم و رسانه ی رســای هنری باشیم که با مردم و
برای مردم بوده اســت« .ترن»« ،هفــت عصر هفتم پاییز»،
«هفت روز از تیر شــصت» می توانســتند بهانه ای باشند که

تئاتر ،در جمع منتخبــان چهارمین جایزه هنر انقالب نماینده
ای داشــته باشــد اما اگر خیلی خوشــبینانه بخواهم واژه ای
انتخاب کنم« ،بد گمانی» به تئاتر ،رنجش دوباره ای آفرید و
تلخ کامی دیگری باقی گذاشت.
آقــا مرتضی! از قــول تئاتر بنویس کــه مقصد و مقصود
تئاتر ،مردم اســت .مردمی که انقالب را ،مردمی که جنگ را،
مردمی کــه ...و البته جایزه ی خــود را در پایان هر نمایش از
مقصود خویش گرفته است و اوج گرفته است .بگذریم!
به «حمید حســام» که بــه قول «مرتضی ســرهنگی»
می خواسته است حقیقت ها را نشان بدهد و نشان داده است،
تبریک می گویم و قول می دهم که «وقتی مهتاب گم شــد»
خود را به غنیمت تئاتر ،بر صحنه ببیند و مشتاقانه به تماشای
«علی خوش لفظ» بنشیند»...
به گزارش ایســنا ،این نوع نادیده گرفتن تئاتر پیش از این
توســط شهرام کرمی هم که اخیرا به عنوان مدیرکل هنرهای
نمایشــی منصوب شــده ،با انتقاد روبهرو شــده بود و او در
زمان معرفی چهره ســال  ۹۳نوشــته بود « :آنچه در معرفی
کاندیداها و چهره برگزیده هنر انقالب اســامی جالب توجه
اســت بیتوجهی به هنرمندان شایســته تئاتر است .در اینجا
جای این ســوال وجود دارد که از دید کسانی که این رویداد
را برگزار کردهاند آیا تئاتر هنر کم ارزشــی اســت یا اینکه در
ارزیابی خود هنرمند قابلی را که در راستای ارزشهای انقالب
اسالمی فعالیت کرده باشد ،ندیدهاند؟»
حــال با تمام این تاکیدات و مــرور نمایش هایی که فقط
همین یک ســال گذشته با رویکرد انقالبی اجرا شده و نادیده
گرفته شــدند شــاید این نکته را باید باور کــرد که در نگاه
دســت اندرکاران این رویداد ،تئاتــر جایگاهی ندارد و در این
میان این توقع از مدیرکل هنرهای نمایشــی و بویژه معاون
هنری وزارت ارشــاد( مجتبی حسینی) که از زمان حضورش
در معاونت هنــری در بزنگاههایی که این هنر مورد هجمه و
فشار قرار گرفته بیشتر سکوت پیشه کرده است ،انتظار میرود
واکنشــی صریح و تاثیرگذار داشته باشند تا در پنجمین دوره
معرفی چهر ه هنر انقالب ســهم و قدر هنرمندان تئاتر نادیده
گرفته نشود.

گفتوگو با آبتین گلکار

ارزیابی ادبیات در سالی که گذشت

زبانهای دیگــر حمایت کند ،این حمایتها
صورت میگیرد امــا چیزی که در عمل رخ
میدهد این است که آثاری که برای ترجمه
انتخاب میشود حتی جذابیتی برای مخاطب
ایرانی ندارد .این کتابها یا ایدئولوژیکاند یا
بر اساس نویسندهشــان انتخاب میشوند و
آثار ارزشمندی نیستند .نتیجه مشخص است؛
پولی خرج میشــود و به نتیجهای نمیرسد،
و هیچجــای دنیــا ادبیات ایــران را با آن
آثار نمیشناسند.
او ســپس بیــان کــرد :همچنین برای
تحــول در ادبیات نهادهــای خصوصی باید
در این زمینه ســرمایهگذاری کنند ،که اگر
دولت جلویــش را نگیرد کمک دیگری هم
به آنها نمیکند .آنها معموال در تشــریفات
اداری گیــر میکننــد و عمــا جلــوی
کارشان گرفته میشــود .با شکل و شمایل
فعلی هیــچ موفقیتی در عرصــه بینالمللی

نخواهیم داشت.
آبتیــن گلکار با بیان اینکــه جایزههای
ادبــی میتواننــد تأثیرگذار باشــند ،گفت:
مشــکلی که وجود دارد این است که برخی
جوایز آثــاری را انتخاب کردهاند که در اکثر
مواقع آثار خوبی نبوده است و این باعث شده
مخاطب نسبت به جایزههای ادبی بیاعتماد
شود .کافی اســت یک انتخاب نادرست در
یکــی از جایزهها اتفاق بیفتد .این مســئله
جایزههای خوشــنام را هم تحت تأثیر قرار
میدهد .هفت هشت سال پیش جایزههای
ادبی نقش مهمی در فروش و دیده شــدن
کتاب داشتند اما این تأثیر را از دست دادهاند؛
مثال میگویند فالن کتاب برنده جایزه شده
است دلیل نمیشود که خواننده آن را بپسندد
و دنبال کند.
این مترجــم در     باره بهتریــن و بدترین
خبری که در حوزه ادبیات در ســال ۱۳۹۶

شــنیده اســت ،گفت :بهترین خبر انتشار
کتابهای خوب بود ،مثال «تصحیح مثنوی
معنوی» محمدعلــی موحد و بدترین خبر
هم مربوط اســت به افزایش ناشــرانی که
کارشــان دزدیــدن کتابهــای مترجمان،
ناشران و نویســندههای دیگر است ،که این
موضوع نگرانکننده است.
گلکار در پایان ،کتاب «بینوایان» ویکتور
هوگو با ترجمه کیومرث پارسای و نمایشنامه
«محاکمه اســپینوزا» دیویــد آیوز با ترجمه
علی فردوسی را برای مطالعه پیشنهاد کرد.

خوشنویسان فارس به استقبال
"گفته سعدی" میروند

رئیس انجمن خوشنویســان
استان فارس از برپایی نمایشگاه
خوشنویســی با عنــوان «گفته
ســعدی» به مناسبت ســالروز
بزرگداشت شــیخ اجل خبر داد؛
عالقهمنــدان تــا  ٢٩فروردین
مهلت دارند که آثار خود را ارسال
کنند ،گفت :هنرمندانی که درجه
فــوق ممتاز و باالتر دارند میتوانند آثار خود را برای شــرکت در
نمایشگاه به انجمن خوشنویسان شیراز ارائه دهند.
بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی و روابــط عمومی اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان فارس ،مجید چیزفهم از برپایی
نمایشگاه خوشنویسی با عنوان «گفته سعدی» به مناسبت سالروز
بزرگداشت شــیخ اجل خبر داد و اظهار داشت :این نمایشگاه روز
یکم اردیبهشت ماه همزمان با بزرگداشت سعدی در مرکز اسناد و
کتابخانه ملی استان فارس گشایش مییابد.
وی بــا بیان اینکه عالقهمندان تا  ٢٩فروردین مهلت دارند که
آثار خود را ارســال کنند ،گفت :هنرمندانی که درجه فوق ممتاز و
باالتر قرار دارند میتوانند آثار خود را برای شرکت در نمایشگاه به
انجمن خوشنویسان شیراز ارائه دهند.
رئیس انجمن خوشنویســان اســتان فارس با بیان اینکه این
نمایشگاه گوشهای از ارادت هنرمندان فارس به شیخ اجل سعدی
شیرازی اســت ،افزود :آثار ارســالی باید به صورت پاسپارتو قاب
گرفته و مرتبط با اشعار و حکایتهای سعدی باشد.
چیزفهم دانشــمندیان در     باره دیگر شــرایط شــرکت در این
نمایشگاه بیان کرد :شــرکتکنندگان میتوانند آثار خود را در هر
یک از خطهای خوشنویسی ارائه دهند و شرط اصلی داشتن درجه
فوق ممتاز و باالتر در خوشنویسی است.
وی در     باره علت قرار دادن این شرط عنوان کرد :آثاری که در
این نمایشگاه در معرض دید عالقهمندان قرار میگیرد باید دارای
کیفیتی مطلوب و بدون خطا باشد و علت قرار دادن این شرط نیز
همین مسئله است.

برگزاری بزرگداشت عطار در شب شعر و
موسیقی «عطر بهار» نی ریز

بزرگداشــت عطــار در شــب
شعر و موســیقی «عطر بهار» به
میزبانی شهرســتان نی ریز برگزار
شــد؛ محســن جلویــز ،مجری
نی ریــزی در بخش های مختلف
به طنزپردازی در ادبیات و شــعر
پرداخت و کوثــر مرادنژاد و فایزه
اندرز هم از شــعرای طنزپرداز این
آیین ادبی بودند .در این آیین که با شــعرخوانی طنز سرایان همراه
بود جعفر شاهسونی ضمن سرایش اشعار طنز به یاد کردی از عطار
نیشــابوری پرداخت و گفت :عطار معروفترین عارف ایرانی بود که
نه تنها شــاعران پس از وی از او تاثیر پذیرفتند بلکه برای اولین بار
عرفان را بطور عملی با آثارش وارد ادبیات ایران کرد.
وی از آثار عطار نام بــرد و همچنینی حکایتی از عطار را قرائت
کرد ،در ادامه بانو نصرتی مدیر سرای آبی به خاطر گویی پرداخت و
نمایش طنز سیاه بازی با هنر نمایی سعید صالح نیز اجرا شد.
در بخشی دیگر از این برنامه هنری ،گروه موسیقی سنتی «سار»
با هنرمندی نوازندگان ،کمیل امین پور و ایمان خفته و سمیه شبانی
به اجرا پرداختند.
محســن جلویز ،مجری نــی ریزی در بخش هــای مختلف به
طنزپردازی در ادبیات و شــعر پرداخت و کوثر مرادنژاد و فایزه اندرز
هم از شعرای طنزپرداز این آیین ادبی بودند.

سفیر اندونزی در ایران:

وظیفه مسلمانان اصالح تفکرات
افراطگرایانه است

ایرنا :سفیر اندونزی در جمهوری اسالمی ایران معتقد است ظهور
گروه هایــی همچون داعش در منطقه غرب آســیا یک خطر جدی
است که اصالح تفکر می تواند به این نوع افراطیگریها پایان دهد.
اوکتاویان علیم الدیــن گفت :وجود گروه هایی مانند داعش یک
خطر جدی در جامعه مســلمانان جهان اســت و اگرچه در اندونزی
قبل از داعش نیز برخی عقاید و تفکرات اشتباه وجود داشته است و
بر این باورند کسانی که با آنها اختالف دارند ،جزو اسالم نیستند در
حالی که چنین تفکری اشتباه است.
وی افــزود :ایــران و اندونــزی به عنــوان دو کشــور بزرگ
اسالمی وظیفه دارند این نوع فکرها را اصالح کنند و افکار افراطی را
از بین ببرند و ما باید با تالش بیشتر به مردم آموزش بدهیم که نباید
چنین تفکراتی در جامعه مســلمانان وجود داشــته باشد بلکه باید با
اتحاد و همبستگی خود ،زندگی مسالمتآمیزی با هم داشته باشیم.
به گزارش ایرنا ،ســفیر اندونزی روز گذشــته 26 ،فروردین در
ســمینار بین المللی شــاخص های تمدن نوین اسالمی در دانشگاه
مذاهب اســامی از اندونزی به عنوان بزرگترین کشــور مســلمان
در جهــان یــاد کرد و گفت :ما ایــران را به عنــوان الگوی جامعه
اســامی می دانیم و آنچــه تاکنون ایرانی ها انجــام داده اند ،برای
مسلمانان دنیا مهم است.
علیم الدین افزود :اندونزی به عنوان یک کشور اسالمی ،پیام های
امام خمینی (ره) و آیتا ...خامنه ای را به عنوان رهبر اســامی در
ایجاد تمدن نوین اســامی مهم می داند و رهبر اعظم ایران می داند
که چگونه این تمدن نوین اسالمی را در جهان ایجاد کند.
ســفیر اندونزی در تهران افزود :ایجاد وحدت کار ســختی است
چون بعضی افراد به جای طرح مسائل مشترک ،ابعاد اختالف را باال
می برنــد و ما وظیفه داریم میان ادیان ،وحدت ایجاد کنیم و پیروان
دینی را به گونه ای آموزش دهیم که به ســمت افراط گرایی نروند
و وجود گروه هایی مانند داعش نشــان می دهــد که هنوز در امت
اسالمی ،اشتباهاتی در فهم دین وجود دارد.

