ممکن و ش��دنی اس��ت ولی ضرورت و ش��رطش
وحدت همه مسلمانان است.
ب�ا پی�روزی انقلاب اسلامی وح�دت
مس�لمانان بیش�تر از هرزمانی مطرح ش�د،
بااینحال بعد از  35سال به نظر میرسد باید
این سؤال اساسی را پرسید که وحدت امری
حکومتی باشد و آنها پیگیری کنند یا اینکه
مردم و خواص و نخبگان و علما؟
همانطور که دین برای ترویج شدن در میان مردم
نی��از به حمایت حکوم��ت دارد ،وحدت نیز به این
حمایت نی��از دارد ،حکومت میتوان��د با حمایت
کردن از علم��ا بهویژه در مناطق م��رزی ،وحدت
را بیش��تر از همیش��ه مردمی کند ،در حال حاضر
مشکل در بخشهای مرزی و روستایی است.
آنها هستند که دسترسی به علما ندارند و ضرورت
کار فرهنگی در آنجا بیش��تر است ،در شهرها نیز
س��طح آگاهی مردم باالتر اس��ت و رسانهها نیز به
این امر کمک میکند ،لذا بایستی به مناطق مرزی
توجه کرد.
ب�ه نظر ش�ما چه مقولهای درب�اره وحدت
کمتر گفتهشده یا الزم است بیشتر توجه شود؟
چند نکته را بایس��تی متذکر بش��وم که به نظرم
اهمی��ت کارب��ردی دارد و میت��وان ب��ه روش آن
وح��دت را در عمل پیاده کرد ،یک��ی آنکه امروز
دیگر رس��انهها اعم از مطبوعات و صداوسیما دیگر
به مسائل تفرقهانگیز دامن نزنند ،دیگر زمان مطرح
کردن اختالفات در رسانهها گذشته است.
نکته دیگر اینکه امروز جامعه اهل سنت ،به سطح
و توانایی رسیده است که میتوانند بهعنوان نیروی
اجرایی کش��ور ای��ران وارد بدنی اجرایی ش��وند و
مس��ئولیت بپذیرند ،توانایی جوانان اهل سنت در
چارچوب جمهوری اسالمی اس��ت و این خودش
یک ابزار و فرصت برای وحدت میباشد ،همانطور
که ما نماینده و فرماندار اهل سنت داریم ،میتوانیم
در استخدامهای دولتی و کاری نیز اینگونه رفتار
کنیم ،این ترویج عملی وحدت است.
نکته دیگر به صداوس��یما برمیگ��ردد ،امروز نیاز
اس��ت که تریب��ون و زمانی در این رس��انه به اهل
سنت اختصاص یابد تا علما و نخبگان اهل سنت،
آگاهی جامعه اهل س��نت را باال ببرند و وحدت را
برای آنها تبیین کنند؛ اگر این کار نکنیم ،شاهد
خواهیم بود که جریانهایی مثل داعش از ناآگاهی
مردم استفاده میکنند ،درحالیکه ظرفیت عمومی
صداوسیما بسیار مفید و تأثیرگذار است.

است؛ اما چون بزرگان اهل شیعه و اهل تسنن
موضعگیریهای خوبی در مقابل یکدیگر دارند و
احترام وصفناپذیری میان آنها وجود دارد ،وحدت
در استان ما تاکنون خدشهدار نشده و این وحدت
میتواند الگویی برای کل جوامع اسالمی باشد کما
اینکه هنوز وحدت میان شیعه و سنی در ایران
مثالزدنی است .امروز به لطف انقالب اسالمی ،اهل
تشیع و تسنن این استان یکدیگر را برادر خویش
میدانند و برای رسیدن به قلههای پیشرفت و
برجسته کردن نقاط استانشان میکوشند.
موانع وحدت بر سر راه وحدت اهل شیعه
و سنی چیست؟
توهین به مقدسات یکدیگر یکی از بزرگترین
موانع در این راه میباشد ،گروهی از افراد از روی
غفلت و غربزدگی اقدام به توهین به مقدسات
یکدیگر میکنند و یقیناً اگر علمای دو فقه در
مقابل آنها نایستند وحدت میان دو گروه
بهراحتی خدشهدار خواهد شد .عدم آگاهی از
مذاهب یکدیگر از دیگر عواملی است که میتواند

گفتوگو با مولوی شه بخش
استاد دارالعلوم مکی اهل سنت زاهدان

حیات اسرائیل در برادرکشی
مسلماناناست

مهدیه دهشیبی

در آستانه هفته وحدت به گفتوگو با یکی
از علمای سرشناس اهل سنت سیستان و
بلوچستان نشستیم ،عبدالمجید شهبخش،
استاد تاریخ اسالم در دارالعلوم مکی اهل
سنت زاهدان ،نظرات قابلتوجهی درباره
وحدت شیعه و سنی دارد ،در ادامه این
گفتوگو را بخوانید؛
باوجوداین همه تأکید بر ضرورت
وحدت چرا شاهد این درگیریها در بالد
اسالمی هستیم و ریشه این مسائل را در
چه چیزی میدانید؟
متأسفانه افراطگرایی و عدم سعهصدر
مسلمانان از همدیگر و عدم تحمل حرف
مخالف مهمترین دلیل تفرقه به شمار
میروند و دشمنان غربی هم با علم به این
موضوع ،چاشنی این افراطگرایی را بیشتر
کرده و اجازه نزدیک شدن و کنار هم
نشستن مسلمانان شیعه و سنی را نمیدهند
زیرا میدانند اگر مسلمانان شیعه و اهل
سنت کنار هم بنشینند بهتدریج کدورتهای
موجود از بین میرود و آنقدر اشتراکات
مذهبی میان شیعه و سنی باال است که دیگر
مجالی برای اختالف و تفرقه باقی نمیماند.
امروز متأسفانه کشورهای غربی و برخی
سران کشورهای اسالمی که بهجای تکیه به
خدا و مردم خود ،وابسته به غرب و شرق
شدهاند ،ثبات و امنیت حکومت خویش را در
اختالفافکنی و تشدید تفرقه میان مسلمانان
میدانند و درواقع باید گفت حیات استکبار
جهانی و اسراییل غاصب در همین درگیری
و برادرکشی مسلمانان نهفته است زیرا اگر
مسلمانان دست از برادرکشی و اختالف با
همدیگر بردارند ،متوجه دشمن مشترک خود
اسراییل جنایتکار ،میشوند و بالطبع در یک

به وحدت مسلمانان صدمه بزند و تفرقه را میان
مسلمانان رواج دهد ،احترام نگذاشتن به یکدیگر
از دیگر موارد مهمی هستند که به تفرقه میان و
گروه دامن میزند .دولت باید در توزیع مناصب
عدالت را پیشه گیرد و برای برادران اهل تسنن
هم زمینه شکوفا شدن را فراهم کند که البته
دولت تدبیر و امید تاکنون آنگونه که باید این
اعتدال را رعایت نکرده است ،به عقیده من علما
و روحانیون در هدایت دولت نقش بسزایی دارند.
وجوه مشترک اهل سنت و شیعیان فراوان
است ،آیا تجربه عینی از این مشترکات در
حوزه رفتار دیدهاید؟
شیعه و سنی در  98درصد مسائل دینی باهم
مشترک هستند و تنها در چند درصد فقه تفاوت
دارند که آنها هم طبیعی است و قطعاً این
اختالفات سبب رشد جامعه و پویایی علمی فقه
میشود و به عقیده من این اختالفنظرها باید در
یک جامعه اسالمی باشد تا فقهها راکد نماند.
بنده وحدت میان شیعه و سنی را در سفری که

سنگر واحد علیه رژیم منحوس صهیونیستی
قرار میگیرند و این روز ،روز مرگ اسراییل
است.
وظیفه علمای اسالم در مقابل
افراطگرایان که بستر تفرقه میان
مسلمانان را فراهم میکنند ،چیست؟
علمای اسالم در طول تاریخ همواره برای
عظمت دین خدا و رسول (ص) تالشهای
قابلستایشی داشتهاند و االن هم کلید حل
بحران موجود در جهان اسالم در دست
علمای خیرخواه و دلسوز مسلمان اعم از
شیعه و سنی است اما دولتمردان هم باید
نقشی تکمیلکننده در این زمینه داشته
باشند و اجازه فعالیت به افراطگرایان تحت
هیچ عنوانی داده نشود.
افراطگرایی در حقیقت بزرگنمایی اختالفات
جزئی میان شیعه و سنی و پرداختن غیرعلمی
به آن است و همچنین برخی اهانتهای
مذهبی به مقدسات فرق اسالمی نیز از علل
اصلی افراطگرایی محسوب میشود ،به نظر
بنده کمتر مسلمان معتقدی در دنیا یافت
میشود که اعتقادی به تکفیر برادر مسلمان
خود داشته باشد و شیعه و سنی اغلب
علمایشان بهصراحت بیان میکنند که هر دو
فرقه جزو خانواده بزرگ اسالم و در دایره
اسالم هستند اما مشکل آنجا است که برخی
اهانتها و توهینها موجب میشود طرف
مقابل نیز واکنشی شدید و غیرمنطقی از
خود نشان دهد
امروز ما در برخی کشورهای اسالمی که
جنگ داخلی و درگیری مذهبی در این
کشورها شایع شده است ،بهخوبی میبینیم
که از طرفین متأسفانه عدهای افراطی هستند
که به عقاید و مقدسات طرف مقابل اهانت
میکنند و همین مساله عوام را نیز تحت

به تهران برای کنفرانس وحدت داشتم بهعین
مشاهده کردم ،شکوه و عظمت خاصی داشت
زمانی که تمام برادران اهل شیعه و سنی در کنار
هم به نماز ایستادند و همه باهم نماز ظهر را به
یکی از برادران اهل تشیع و نماز عصر برادر اهل
تسننمان اقتدا کردند.
به نظر من اگر این برنامهها بیشتر شود قطعاً
تأثیرات مثبتی در محکم کردن پایههای وحدت
میان اهل تشیع و تسنن دارد .امروز بدون
هیچگونه تعصب و بدون تعارف میتوان گفت
کشور عربستان نمیتواند الگوی مناسبی برای
ایجاد وحدت در جهان اسالم و کشورهای مسلمان
باشد ،کشور جمهوری اسالمی اسوه و الگوی
مناسبی برای نمایش وحدت در جهان اسالم
است زیرا توانسته در مقابل استکبار جهانی با
حفظ اصول و مبانی بایستد و از مظلومین جهان
دفاع کند ،کشور اسالمی ایران تنها امید تمام
آزادیخواهان و تمام مستضعفین دنیا است.
نقش گروههای افراطی و تروریستی که مسلمانان
را به اسم سنی یا شیعه به خاک و خون میکشند ،در

تأثیر قرار داده است و دشمن هم از این
مساله به خوبی سوءاستفاده میکند.
وضعیت وحدت و همگرایی در ایران
و بهویژه سیستان و بلوچستان چگونه
است؟
در استان ما خوشبختانه آنقدر اشتراکات
مذهبی و قرابتهای فامیلی باال هست که
میان مردم شیعه و سنی و فارس و بلوچ
اختالف خاصی دیده نمیشود و مردم
در کمال صمیمیت در کنار هم زندگی
مسالمتآمیز و برادرانهای در پیشگرفتهاند
اما انتظار ما این است که مسئوالن خدمتگزار
در این مناطق هم فرهنگ وحدت و برادری
شیعه و سنی را خوب بیاموزند و شرایط
همبستگی بیشتر مردم را فراهم کنند و
طوری بشود که یک برادر شیعه یا سنی
در ایران اسالمی فرقی بین خود و برادرش
احساس نکند البته الحمداهلل مسئوالن ما نیز
افرادی خیرخواه و دوراندیش هستند.
ایران اسالمی میتواند بهترین الگو برای
معرفی زندگی مسالمتآمیز شیعه و سنی در
جهان باشد و همه مسلمانان دنیا با آمدن
انقالب اسالمی ایران امید مقاومت و مبارزه
با استکبار را دوباره در خودشان احیا کردند
و االن هم ما ایرانیها باید تالش کنیم با
همبستگی و وحدت ،الگوی خوبی برای
مسلمانان دنیا باشیم .امروز جنگ و درگیری
در برخی کشورهای اسالمی و افراطگرایی
برخی تندروها موجب بدبینی در عالم
اسالم شده است و اگر همینطور پیش
برود زحمات چندین ساله اعتدالیون و افراد
وحدت طلب از بین میرود و همین مساله
میطلبد ما در جهت تقویت وحدت و مقابله
با افراطگرایی بیشتر تالش کنیم.

عملی نشدن وحدت مسلمانان چیست؟
بعضی از مسلمان نماها در سوریه ،عراق و پاکستان
اعمال تروریستی انجام میدهند که سبب شده
چهره اسالم خشونتآمیز به جهانیان معرفی شود،
جهان اسالم باید تالش کند ،اسالم واقعی را به دنیا
معرفی و از خشونت و خشونت گران اعالم بیزاری
کند ،چون اسالم پر از محبت و عطوفت میباشد.
اگر وحدتی بین مسلمانان است نباید ظاهری و
شعاری باشد بلکه باید باطنی و واقعی باشد چراکه
وحدت تاکتیکی ماندگار نیست.
وحدت و همبستگی باوجود نعمتی به نام
والیتفقیه بر کشور جمهوری اسالمی ایران سالها،
حاکم است و تاکنون هم توطئه تکفیریها هیچ
موقع در ایران عملی نشده است .دشمنان همیشه
در کمین هستند که بتوانند در ایران بالخصوص
در برخی نقاط رخنه کرده و اختالف ایجاد کنند
لذا میطلبد مردم هوشیار بوده و با بصیرت کامل
و واقعی دشمن را بشناسند و پشتیبان و حامی و
والیتفقیه باشند.

ویژه نامه وحدت
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