ویژه هفتــه وحـــدت
بهراحتی و بدون نیاز به استدالل خاصی میتوانند
متحد باشند ،کما اینکه در جمهوری اسالمی هر دو
باهم زندگی مسالمتآمیزی دارند.
برخ�ی در مس�ئله وح�دت ش�بهه وارد
میکنن�د ک�ه وحدتی ک�ه مطرح میش�ود،
سیاس�ی ،ظاهری و در کوتاهمدت اس�ت ،آیا
حقیقت وحدت همین نگاه است؟
نه اینگونه نیس��ت ،حتماً وحدت مسلمانان امری
بلندمدت میباشد ،همانطور که گفتم مشترکات
شیعه و سنی زیاد اس��ت و اینگونه نیست ،وقتی
مق��ام معظم رهبری فتوا میدهن��د که توهین به
مقدس��ات اهل سنت حرام اس��ت ،مربوط به االن
تا آینده اس��ت و این نش��ان میدهد که وحدت نه
سیاسی است و نه کوتاهمدت.

گفتوگو با مولوی شرفالدین جامی امامجمعه اهل سنت تربتجام

وحدت و احیای تمدن اسالمی

وضعیت جهان اسالم به تعبیر مقام معظم رهبری در پیچ تاریخی قرار گرفتهاست ،در چنین شرایطی وحدت جهان اسالم بیشتر از همیشه
ضروری به نظر میرسد ،امروز هر قوه عاقلی میداند که گروههای تکفیری مزدوری دشمنان اسالم را میکنند و برایشان شیعه یا سنی
تفاوت ندارد ،سراغ مولوی شرفالدین جامی احمدی ،امامجمعه اهل سنت تربتجام معتقد است که این گروهها تنها به دنبال سوء استفاده
از اختالفات هستند ،وی ضرورت وحدت را از منظر احیاگری تمدن اسالمی نیز میداند و توصیههای کاربردی در زمینه وحدت نیز دارد ،در
ادامه این گفتوگو را بخوانید.
مهدی پناهی

حوادث جهان بهویژه جهان اسالم نشان
میدهد که تعبیر مق�ام معظم رهبری مبنی
برق�رار گرفت�ن در پیچ تاریخی بهدرس�تی
ش�رایط ام�روز را توصیف میکن�د ،وحدت
جهان اسالم در این پیچ تاریخی چه ضرورتی
دارد؟
امروز گروههای تکفیری یا تروریستی مثل داعش
یا بوکوح��رام در نیجری��ه با عناوی��ن مختلف در
کشورهای مسلمان قد علم کردهاند تا تیشه برریشه

اسالم زده و شیعه و سنی را نابود کنند.
اعمال وحشیانه گروهک تروریستی داعش مخالف
شرع اسالم است و این گروه به بهانه حمایت از اهل
سنت ،به اعمال وحشیانه دست میزند ،درحالیکه
اهل تس��نن چنین اعمالی را هرگ��ز قبول ندارند
و مرتکبان چنی��ن اعمالی را از جنس ش��یاطین
میدانند.
استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی باتربیت چنین
جنایتکارانی تالش میکنند ،اتحاد مس��لمانان را

بر هم بزنند ،هراندازه کش��ورهای اسالمی اتحاد و
همدلی خود را بیشتر کنند و در صفوف بههمپیوسته
قرار گیرند ،آن روز دیگر دشمن نخواهد توانست در
صفهای مس��تحکم نفوذ کن��د و نباید با تبعیض
و تفرقهافکنی زمینه ظهور گروههای تروریس��تی
را فراه��م کرد چراکه ای��ن گروهها منتظر فرصت
هس��تند تا از کوچکترین اختالف سوءاس��تفاده
ک��رده و برنامههای خود را پیاده کنند .درحالیکه
شیعه و سنی اش��تراکات فراوانی دارند ،آنقدر که

گفتوگو با مولوی «عبدالغنی دهانی» مدرس حوزه علمیه زاهدان

توهین به مقدسات مذاهب،مانع وحدت

مهدیه دهشیبی

مول�وی «عبدالغن�ی دهان�ی» سرپرس�ت
دبیرخان�ه ائم�ه جمع�ه و جماع�ات نه�اد
نمایندگ�ی مق�ام معظم رهب�ری در امور اهل
سنت سیستان و بلوچستان و مدرس حوزه
علمیه اهل سنت زاهدان است ،او عدم آگاهی
افراد از سایر مذاهب و توهین به مقدساتشان
را یکی از عوامل عدم ش�کل گیری وحدت در
جامعه اسالمی میداند.
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با توجه به تحوالت جهان اسالم بهویژه در
منطقه خاورمیانه وضعیت وحدت موجود در
جهان اسالم را چگونه میبینید؟
متأسفانه وحدت در میان مسلمانان جهان به
مطلوبیت نرسیده و هنوز دشمن در بحث تفرقه
چند قدمی جلوتر است ،دشمن برای آنکه بتواند در
میان مسلمانان نفوذ کند و تفرقه بیاندازد ،با سرمایه
خویش ،گروهی را از میان هر مذهب انتخاب و
تربیتکرده تا شبهاتی را در میان مسلمانان مطرح
کنند و آنها را به جان هم بی اندازد تا از این طریق
به اهداف خود برسد .آری با عرض تأسف باید بگویم
که امروز در میان مسلمانان جهان اتحاد و وحدت
کمرنگ شده است اما به لطف خدا و برکت این نظام
تاکنون نقشههای شوم و دستان پلید دشمنان این
کشور نتوانسته است وحدت میان شیعه و سنی

این خطه را لکهدار کند و البته در این میان کشور
جمهوری اسالمی ایران نیز توانسته است برای ایجاد
وحدت میان مسلمانان قدمهای خوب و مؤثری را
بردارد .قطعاً وجود رهبری بادرایت و منصف در
ایران ،سبب پایدار ماندن این وحدت میان شیعه
و سنی شده است ،آنگاهکه مقام معظم رهبری
میفرمایند :نظام جمهوری اسالمی ایران برای آنکه
میان مسلمانان وحدت به وجود بیاورد ،بحث مذهب
را مالک قرار نمیدهد و به تمام مردم از شیعه و
سنی به یکمیزان خدمترسانی میکند ،ناخودآگاه
دست برادران شیعه و سنی را در دست یکدیگر قرار
میدهد و پیمان برادری رامیانشان جاری میکند.
اقداماتی مانند برگزاری همایشها و کنفرانسهای
ایجاد وحدت و جلوگیری از افراطوتفریط که از
سوی نظام جمهوری اسالمی در سراسر کشور برگزار
میشود .در کشور ما به برکت این نظام و الطاف رهبر

به فتوای مقام معظم رهبری اش�اره کردید،
آیا بهاندازه کافی این فتوا در جامعه اهل س�نت
مطرحش�ده اس�ت؟ به نظر میرس�د عدهای در
تالش هس�تند که ای�ن فتوا و بهط�ور کل نگاه
واقعی شیعه به اهل سنت نرسد و در محاق باشد.
بههرحال در هر جامعهای عدهای مغرض هستند،
هم در جامعه اهل س��نت و هم در جامعه ش��یعه،
بااینحال اکثریت جامعه اهل سنت ،از این فتوای
مقام معظم رهبری مطلع هس��تند ،ائمه جماعت
اهل س��نت هم همواره و همیش��ه از تریبونهای
مختلف مثل نماز جمعه این فتوا را گفتهاند.
در صحبتهایتان به این موضوع اش�اره
کردید که وحدت یک امر کوتاهمدت نیس�ت
بلکه ضرورتی همیش�گی دارد ،نقش وحدت
را در ایج�اد یا به نحو صحیحتر احیای تمدن
اسالمی چه میدانید؟
اس�لام روزی سرآمد علم ،فرهنگ و اقتصاد بود اما
با دخالت و تهاجم فرهنگ بیگانگان بهویژه انگلیس
خبیث و بعد از دولت عثمانی ،امت اسالمی را تکه و
پاره کرد و با مرزبندیها این تمدن را در زوال برد.
بنابراین برای احیای این تمدن ،وحدت امری ضروری
است و جمهوری اسالمی نشان داد که میتوان این
تمدن را احیا کرد ،امروزه جمهوری اسالمی در
علم و فناوری پیشرفت قابلتوجهی داشته ،فناوری
هستهای یک مصداق و نمونه ملموس برای معرفی
است ،ایران به مرحلهای از دانش رسیده است که
حتی بمب اتم هم میتواند بسازد اما مطابق به فتوای
مقام معظم رهبری ،این کار حرام هست.
اینها همه نشان میدهد که احیای تمدن اسالمی

انقالب در بخش ایجاد اتحاد بین شیعه و سنی بسیار
گامهای مؤثری هم برداشتهشده اما هنوز از نقطه
مطلوب فاصلهداریم که اطمینان دارم با تدابیری
که رهبر فرزانه انقالب در این خصوص میاندیشند
بهزودی به نقطه مطلوب و رضایتبخش برسیم.
سیستان و بلوچستان همواره محل
سوءاستفاده بیگانگان و محلی برای اختالف
انگیزی بین مسلمانان یا اقوام مختلف است،
با توجه به آشکار شدن نیت و اعمال اختالف
انگیزان ،وحدت در این منطقه را چگونه
میبینید؟
سیستان و بلوچستان به دلیل هممرز بودن با دو
کشور ناامن پاکستان و افغانستان بیشتر در معرض
تفرقهافکنی است چراکه دشمنان ما برای ایجاد
اختالف در میان شیعه و سنی ،برنامهریزیهای
کالنی را انجام داده است که خوشبختانه تاکنون
نتوانسته وحدت میان ما را خدشهدار کند و
حال اگر گاهی در استان اتفاقاتی میافتد ،بر
اثر جهل و نادانی از اطالعات مذاهب متقابل

