مصاحبه با علمای دینی اهل سنت استان گلستان در رابطه با :وحدت کشورها و دولتهای اسالمی:
بهرام گلدی نبوی نژاد امام جمعه شهرگمیشان :
در خصوص وحدت بین دولتها گفت؛ با استفاده از تجربه صدر اسالم و تحول عظیمی
که اسالم پدید آورده بود .حکومت های کشورهای اسالمی نیاز به توجه و عمل به احکام
اسالم و حمایت مردمی دارند که بدخواهان و اجانب نتوانند نفوذ و رسوخ کنند .تشکلی
که بی نیاز از جهان استکباری باشد وجهان اسالم سخت بدان نیازمند می باشد و این امر تحقق نمی شود مگر
اینکه امیران و روسای کشور ها عالم ،عادل ،امین ،متقی و خدمتگزار امت اسالمی باشند و با تحکیم وحدت و
همبستگی و همراه بودن با ملل اسالمی قوای اسالمی مستحکم تشکیل دهند تا استکبار جرات توطئه و دخالت
توان دخالت ننماید.
آخوند حاجي محمد عابدی کر امام جمعه بندر ترکمن گفت:
دعوت به وحدت و یگانگی مسلمانان ،و پرهیز از تفرقه ،از دستورات قرآن و
سیره نبی اکرم(ص) و اولیای دین است .قرآن کریم همه مسلمان و پیروان خود را به
اعتصام و وحدت و پرهیز از تفرقه فرا می خواند؛ «واعتصموا بحبل اهلل جمیعا وال
تفرقوا» (آل عمران .)103
آنچه که ملت ها را به هم نزدیک می کند ،اسالم است .اسالم عامل ایجاد یک امت واحده است .و ممالک
اسالمی ،مثل محله های یک شهر به هم نزدیک اند .و همه روی قواعد اسالمی موظف اند که با هم متحد باشند.
و زیر پرچم توحید ،متحد با کسانی که برخالف اسالم هستند ،مقابله کنند و آنها را هدایت کنند به اسالم ،و
خودشان را حفظ کنند از شر آنها.
آخوند بای مراد امدادی امام جمعه شهر انبار الوم شهرستان آق قال در خصوص
وحدت کشورهای اسالمي گفت:
عامل وحدت نقطه قوت آنان در برابر دشمنان اسالم و مسلمین خواهد بود و موجبات
پیشرفت و ترقی آنان را فراهم خواهد کرد همچنین وحدت یک دستور دینی است که
خداوند متعال در قرآن تاکید فرموده است.

آخوند ابوبکر خوجملي امام جمعه نگین شهر:
در این خصوص که وحدت اسالمی چه در بین ملتهای مسلمان و چه در بین
کشورهای اسالمی یک ضرورت قرآنی و دینی و نیز یک ضرورت سیاسی -اجتماعی
محسوب می گردد و برکات زیادی خواهد داشت .از نظر بنده بیشترین مصائب و
درد های امت اسالمی از قبیل ناامنی و اختالفات فرقه ایی و خون ریزی و شرارتها
وناهنجاریهای اجتماعی از قبیل ترویج قاچاق مواد مخدر ،اعتیاد و فساد اخالقی سر چشمه همه اینها فقط و فقط
در نتیجه اختالف بین کشورهای اسالمی و به تبع آن هجمه فرهنگی غرب و حضورنظامی آمریکا وهمدستانش
در منطقه خاورمیانه می باشد .زیرا نظام سلطه از آنجائیکه نتوانست از هزاران کیلومتر دورتر بیداری اسالمی را که
با قیام امام راحل رحمة اهلل علیه و استقرار نظام مقدس جمهوری اسالمی در ایران در جهان اسالم ایجاد شد از
بین ببرد لذا تنها چاره را در این دید که به بهانه دست آویز قرار دادن حادثه 11سپتامبر و مبارزه با تروریسم در
منطقه حضور نظامی و فیزیکی داشته باشد لذا دست به اشغال نظامی دو کشور اسالمی افغانستان و عراق زد .و
با این اقدام توانست در مرکز جهان اسالم قرار گیرد .و ضمن به غارت بردن ثروتهای ملی دو کشور توانست
نقشه های شوم شیطانی خود در منطقه بویژه زمین گیر کردن جنبش بیداری اسالمی و نیز بر افروختن آتش
اختالفات مذهبی در منطقه موجب مخاطره افتادن امنیت ملی کشور های اسالمی شود .لذا بنده اعتقاد دارم حیاتی
ترین قدم در ایجاد امنیت در منطقه و پایان دادن به اختالفات فرقه یی ،تعامل بیش ازپیش دیپلماتیک جهت اتحاد
کشورهای اسالمی و نیز فراهم کردن بستر خروج اشغال گران از منطقه می باشد.
حاج آخوند مدد آقا هوشمند امام جمعه شهر اینچه برون شهرستان گنبد در این مورد
گفت:
به دلیل اینکه با تشکیل جمهوری اسالمی ،پیوند و ارتباط بنیادین میان ملت های اسالمی
با انقالب اسالمی ایران برقرار شده است .مسئولیت مسلمانان سراسر جهان در دفاع همه جانبه
از انقالب اسالمی محرز گردید.

آخوند عبدالحي میرزاعلي امام جمعه شهرستان آق قال:
در مورد ضرورت وحدت و پرهیز از اختالف برای اعتالی امّت ها ،بر هیچ کس
پوشیده نیست .سعادت و شقاوت ملت ها در گرو وحدت یا تفرقه آنان است و
همواره در طول تاریخ آن ملتی سعادتمند بوده است که با هم متحدبودند و هرگاه به
سوی جدایی حرکت کرده اند به همان اندازه از سعادت فاصله گرفتهاند .وحدت،
همبستگی و انسجام اسالمی یکی از آرزوهای شیرین و دیرین امت اسالمی است .هیچ مسلمان آگاه و دلسوزی
نیست که شکوفایی دوبارة تمدن اسالمی و مجد و عظمت اسالم را نخواهد و تمام مسلمانان بر این باورند که
یکی از عوامل مجد و عظمت اسالم و شکوفاییِ مجدّد تمدن بزرگ اسالمی ،وحدت ،همبستگی و انسجام همة
نیروها و مذاهب اسالمی در سایة عمل به قرآن و بازگشت به آن است .دولتهای اسالمی با اتحاد و یکپارچگی
میتوانند در برابر قدرتهای استکباری بایستند و آنها را مغلوب نمایند.
حاج آخوند امان گلدی حنفي امام جمعه گمیشان شهر خواجه نفس گفت:
تعمیق روابط دولتهای اسالمی و کاهش اختالفات و تنشها یکی دیگر از اصول
الزم الرعایه در این عرصه است .نزدیکتر شدن دولتهای اسالمی به یکدیگر و تأکید
بر منافع مشترک بر محور تعالیم اسالمی ،زمینه سوء استفاده دشمنان اسالم را کاهش
خواهد داد.
قرآن کریم جدالی را که موجب تفرقه باشد ،مذموم دانسته و بحثی را که موجب
اتحاد باشد ،جدال احسن مینامد .ایمان به خدا و اعتقاد به اصول فضیلت انسانی و اسالمی چون برابری ،عدالت،
انصاف ،تقوا و پرهیزکاری ،احترام به همنوع و پیروان مذاهب دیگر و اصل کرامت انسانی؛ وحدت و صمیمیت
را در بین جامعة انسانی بوجود میآورد« :وَالَ تَکُونُواْ کَالَّذِینَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَیناتُ وَأُوْلَـئِکَ
لَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ; و چون کسانی مباشید که پس از آن که دالیل آشکار برایشان آمد ،پراکنده شدند و با هم اختالف
کردند و برای آنان عذاب سنگین است.

حاج آخوند محمد امین آدینه امام جمعه شهر فراغي شهرستان کالله:
در رابطه با وحدت کشورها و دولتهای اسالمی گفت :امروز در جهان هیچ
کشوری نمی تواند بدون تعامل و همکاری با دیگر کشورها به پیشرفت های مورد
نظر برسد .لذا می بینیم که کشورهای مختلف جهان با تشکیل اتحادیه ها و پیمان
های مختلف به همکاریهای بسیار مفید اقدام می کنند .حال اگر کشورهای اسالمی با
این توان و قابلیت باال در همه زمینه ها اگر با هم متحد باشند و از همدیگر حمایت
کنند تصور بکنید که دارای چه قدرت عظیمی خواهند شد و به همین خاطر است که استکبار جهانی همه توان
خود را در جهت ایجاد تفرقه و اختالف بین مسلمانان به کار گرفته است .باید دولت های اسالمی متوجه شرایط
باشند و در جهت اتحاد و نزدیکی بین کشورهای اسالمی اقدام کنند.

حاج آخوند محي الدین احمدی امام جمعه شهر کالله در مورد وحدت کشورها
و دولتهای اسالمي گفت:
خداوند متعال ما مسلمانان را اکرام نموده و نعمتهای مادی و معنوی خود را بر ما
نازل فرموده است .امروز مهمترین منابع زیر زمینی جهان در دست کشورهای اسالمی
است .منابع عمده نفت و گاز که موتور اقتصاد جهان را به حرکت در می آورد در اختیار
کشورهای اسالمی است اما متاسفانه علیرغم برخورداری از این نعمت و امتیاز بسیار مهم ،مسلمین تاثیر گذاری
چندانی در صحنه جهانی ندارند که مهمترین علت آن تفرقه و اختالف زیاد بین دولت های اسالمی است .اگر
ما مسلمین خواهان قدرت و اقتدار در سطح جهان هستیم تنها راه آن ،وحدت بین کشورهای اسالمی است.

حاج آخوند عبدالکریم جاور امام جمعه شهرستان گنبد در مورد وحدت کشورها
و دولتهای اسالمي گفت:
دول اسالمی بخصوص سران کشورهای اسالمی با مدنظر گرفتن آیات و احادیث نبوی
در ایجاد تقویت و تحکیم وحدت اسالمی کوشا باشند.

حاج آخوند عبدالباسط نوری زاد امام جمعه شهرستان گنبد در رابطه با وحدت
کشورها و دولتهای اسالمي گفت:
عامل پیشرفت فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و غیره در سایه تعامل دول اسالمی
و تبادل علوم و اطالعات در زمینه های مختلف بین آنهاست.

حاج آخوند خوجه دردی خان قره مشک غراوی امام جمعه شهرستان مراوه تپه در
مورد وحدت کشورها و دولتهای اسالمي گفت:
وحدت ملتها و دولتهای اسالمی امری مهم است چرا که خداوند فرموده است «واعتصمو
بحبل اهلل جمیعا و تفرقو».

آخوند رجب محمد حنفي امام جمعه سیمین شهر گمیشان در رابطه با وحدت کشورها
و دولتهای اسالمي گفت:
اگر کشورها و دولتهای اسالمی با هم وحدت داشته باشند تماما به حال همه آنها مفید واقع
شده و جلوی خیلی از ضررها و زیانها گرفته خواهد شد اگر دولتها و کشورهای اسالمی با
هم متحد باشند در زمانهای مختلف می توانند به کمک یکدیگر بشتابند و همچنین به کمک
یکدیگر امیدوار باشند .چون دستور خداوند و رسولش است که اگر گروهی از مسلمین بهر عنوان محتاج کمک
شوند دیگر مسلمانان موظف هستند که آنچه در توان آنان است باید به آنان از نظر مالی و غیره کمک نمایند در
غیر اینصورت در پیشگاه خداوند گناهکار خواهند بود پس با در نظر گرفتن این وظیفه شرعی در صورت گرفتاری
و داشتن نیاز به کمک و مساعدت دیگر مسلمانان ،از کمک رساندن به آنان به هیچ وج دریغ نکنند.

آخوند محمدحسین شه بخش زمان(معروف به مولوی محمد حسین گرگیج) امام جمعه
شهر آزادشهر در خصوص وحدت کشورها و دولتهای اسالمي گفت:
از خواسته های اسالم است .اتحاد دولتهای اسالمی موجب یاس دشمنان و قدرتمندی
مسلمانان است.

(بر گرفته از متن مصاحبه ای در فروردین ماه سال  1393استخراج نظرات علمای اهل سنت پیرامون تدابیر حضرت امام (ره) و
مقام معظم رهبری (مد ظله العالی))

