مصاحبه با ناظر مدارس علوم دینی ،آخوند عبدالغفور چرکزی

سوال :لطفا نظرتون را در رابطه با وحدت و دو ستی بین شیعه و سنی
در استان گلستان بفرمائید؟

آخوند عبدالغفور چرکزی:
با وجود تعداد مذاهب اسالمی و اقوام مختلف در استان گلستان ،شیعه و
سنی در کنار هم و با وحدت و دوستی و محبت زندگی می کنند .بعد از انقالب مسئله وحدت خیلی تحقق
پیدا کرد .شیعه و سنی در کنار هم در سایه مقام معظم رهبری اطالعت اولوالمر دارند و همه منادی وحدت
هستند.
ایران اسالمی قلب جهان اسالم است و نمونه اسوه ای برای تمامی آزادیخواهان و باالخص مسلمانان
جهان است .امام راحل با آن نگاه خوب و اندیشه اسالمی به مسائل داخلی و خارجی می نگریستند و
بحمدهلل انقالب این سالله پاک اهل بیت و رسول اکرم(ص) تمام کشورهای اسالمی الگو شد .در اسالم مرز
وجود ندارد ،ولی استکبار جهانی به دنبال ایجاد مرز است .امروز بیداری اسالمی الگو گرفته از نظام اسالمی
است .اگر در جهان وحدت ،ایجاد شود الزام است که یک رهبر جهانی داشته باشیم و همه ما منتظر آن رهبر
بزرگ هستیم که حضرت مهدی(عج) می باشد و تا آن زمان نیازمند رهبری نظام جمهوری اسالمی و سکان
دار انقالب جهانی اسالم می باشیم .اگر همه مسلمانان ،ایران را الگو قرار بدهند ،موفق خواهند شد .مقام
معظم رهبری واقعا آنچه را که خواسته رسول اهلل است دنبال می کنند.
انقالب اسالمی ،برکتی است .در ارتباط با ارائه خدمات انقالب به مردم ،در استان گلستان تبعیضی بین
اقوام و مذاهب ،فارس و ترکمن وجود ندارد ،یعنی واقعا دولتمردان ما در راستای خدمات عمرانی حتی به
ما مرز نشینان بهترین خدمات را می رسانند ،یعنی تفاوتی بین مرز و دیگر نقاط نیست .نمی گوئیم که اصال
هیچ مشکلی وجود ندارد ،اما باید گفت که خدمات قابل توجه بوده است.

در راستای وحدت باید از نظام حمایت کنیم و فریب دشمنان را نخوریم ،خصوصا دشمنانی که ریشه
اسالم را می خواهند بکنند و با تفرقه بین مذاهب اسالمی دنبال این کار هستند .خصوصا تفکر وهابیت ،که
امروز این قدر سرمایه گذاری کرده اند .شبکه جهانی وهابیت دارند کار می کنند .تمامی روحانیون و امام
جمعه ها خواسته مدیران و مدرسین ،باید بصیرت را افزایش دهند .حیله و مکر گروه وهابیت را فریب
نخوریم .آنها یی که دنبال ایجاد اختالف و تفرقه اند و وابسته به انگلیسی ها هستند .در بین شیعه ،بهائیت و
بین اهل تسنن ،وهابیت را می خواهند کامال غلبه بدهند .آنها نه مذهب اسالمی ،و نه پیامبر را می خواهند.
آنها می خواهند همه را از بین ببرند .انشاا ...با داشتن وفاق ،محبت ،وحدت و همچنین قبول داشتن همدیگر
بتوانیم به موفقیت های بیشتر دست یابیم(1نشریه وفاق ،شماره هیجدهم -بهمن ماه  1392ص .)14
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