
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 چرا این سخنان آقا شنیده نمی شود؟!

  دربارهرهبري  تاکیداتگزارشی از 
  ی وحدت اسالم 
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  !شود؟ نمی شنیده آقا سخنان این چرا
 

 آن بر اخیر سال سه دو در رهبري که مفهومی پربسامدترین که کرد ادعا بتوان جرات به شاید :اشاره
 شده امر همین به هم توجه کمترین که گفت بتوان شاید و. است اسالمی وحدت مفهوم اند کرده تاکید
 اندك، ولو دیگري، موضوع دهها و مقاومتی اقتصاد معیت،ج زندگی، سبک به برخی چرا نمیدانم!  است
 خصوصا حیاتی، موضوع این درباره کتاب یا اینفوگرافی یا کلیپ یک تولید از دریغ ولی اند کرده توجه
  ! منطقه کنونی شرایط براي
 مچونه نیز جهان به ما دینی و اجتماعی نگرش آیا که ببینیم و بپرسیم تر اي ریشه سواالتی باید شاید
 که سایرینی از -ناخودآگاه یا خودآگاه – خاص موضوع این در یا است تمدنی منظر از عزیز، رهبر

 این و باشد داشته اسالمی تمدن دغدغه کسی میشود آیا داریم؟ شنوي حرف دارند نگر جزئی نگرشی
 این اش لهمسا مهمترین و ببیند را سنی و شیعه دعواي در دمیدن و اسالمی کشورهاي اسفناك اوضاع
  ! ؟ نشود

 قضیه این بر تاکید بار 47. تاکید و تکرار و گفتن همه این از کردیم تعجب هم ما بخواهید را راستش
 که خطري عمق آقا، هشدارهاي تعدد از توان می! سال سه از کمتر یعنی. اسالمی بیداري شروع از پس

 از حجم این با متناسب ها العمل عکس آیا ولی دریافت کند می تهدید کنونی برهه در را اسالم جهان
 این در چقدر که بپرسد خودش از حقوقی یا حقیقی عنوان با کسی هر است؟ بوده ها دغدغه و تذکرات

  .داشت خواهد پاسخی چه آله و علیه اهللا صلی خدا رسول مقابل در قیامت فرداي و است کرده کار رابطه
 هم ، باشد کارمان مطلع حسن هم تا آوردیم اخیر سال سه از نمونه عنوان به فقط را جمالت این

 چه امرمان ولی دغدغه این به نسبت ببینید و بخوانید دقت با یکبار لطفا.  شما و خودمان براي تلنگري
  .است ساخته شما از کاري
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  هر نوع اختالف افکنی حرام شرعی است
 با گویی درشت و الجد حتّی اینجا در. است حج بزرگ درس همدلی، و اخوت روح تقویت

 اینجا در مهربان رفتار و یکسان حرکات و یکسان اَعمال و یکسان پوشش. است ممنوع دیگران
. اند دلبسته و معتقد توحید کانون این به که است کسانی آن ي همه برادريِ و برابري معنی به

 به معتقدان و مسلمانان از گروهی که است دعوتی و عقیده و فکر هر بر اسالم صریح رد این
 سیاست ي بازیچه امروز که تکفیري عناصر. بداند بیرون اسالم ي دائره از را توحید و کعبه

 خون و میزنند سهمگین جنایتهاي به دست و شده آنان غربی حامیان و غدار هاي صهیونیست
 که حانیترو لباس به ملبسین و دینداري مدعیان از کسانی و میریزند، را گناهان بی و مسلمانان

 ي کننده باطل حج، مراسم نفس که بدانند میدمند، آن امثال و سنّی و شیعه اختالفات آتش در
 عمل در ریشه که را ازمشرکان برائت مراسم که کسانی! شگفتا. است آنان مدعاي

 اندرکاران ستد مؤثّرترین از خود میکنند، قلمداد ممنوع جدال دارد، )وسلّم وآله علیه اللّه صلّی( پیامبراعظم
 دلسوزان و اسالم علماي از بسیاري همچون اینجانب. مسلمانانند میان خونین هاي منازعه ایجاد
 اختالف آتش برافروختن موجب که عملی و گفته هر که میکنم اعالم دیگر بار اسالمی امت
 از ییک تکفیر یا مسلمان هاي گروه از یک هر مقدسات به اهانت نیز و شود مسلمانان میان

  .است شرعی حرام و اسالم به خیانت و شرك و کفر اردوگاه به خدمت اسالمی، مذاهب
  )92 / 7 / 22(بیانات مقام معظم رهبري

  کنند نگاه هم به برادر چشم به
ى حج و در میدان این  یکى از لوازم حج به معناى درست کلمه، این است که حجاج در عرصه

واقعى کلمه برادرانه با هم رفتار کنند؛ به چشم برادر به  ى بزرگ اسالمى، به معناى فریضه
یکدیگر نگاه کنند، نه به چشم بیگانه، نه به چشم دشمن؛ به چشم کسانى به هم نگاه کنند که 
به سمت یک هدف در حال حرکتند؛ یک چیز را میجویند؛ بر گرد یک محور حرکت میکنند. 

جدال با دشمن  "ال جدال"،مراد از  الحج فى جِدالَ ال و فُسوقَ ال و رفَثَ فَال : اینکه فرمودند
جور  اند این ها خواسته ها و بددل بین نیست؛ اتّفاقاً حج مظهر جدال با دشمن است. بعضى از کج

؛ شما چرا در حج مراسم برائت برپا میکنید؟ این جدالى که در "جال جدال فى الح"بگویند که 
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ترین خطوط حیات  برائت هست، جدال با شرك است، جدال با کفر است؛ این جزو اساسى
اسالمى است؛ آن جدالى که در حج نباید باشد، جدال برادران با یکدیگر است، جدال مؤمنین با 

با یکدیگر است؛ این جدال نباید باشد. باید سعى  یکدیگر است، جدال دلهاى معتقد به توحید
    .بکنیم که نه فقط جدال زبانى نداشته باشیم، تنافر قلبى هم نداشته باشیم

  )92 / 6/  20 رهبري معظم مقام بیانات(
    ! خورد نمی شیعه درد به تشیع این

اى  عقیده یکى یک -اختالف مذاهب اسالمى، اختالف شیعه و سنّى در حد اختالف عقیدتى 
آورد؛  وجود نمى مشکلى به -ى دیگرى دارد؛ اینها باهم اختالف دارند  دارد، دیگرى یک عقیده

مشکل آن وقتى است که این اختالف عقیدتى به اختالف روحى، به اختالف رفتارى، به 
گرى، به دشمنى بینجامد؛ دشمنان دنیاى اسالم دنبال این فکرند، دنبال این  درگیرى، به ستیزه

اند. خوب فهمیدند که اگر در دنیاى اسالم مذاهب اسالمى گریبان یکدیگر را بگیرند و  نقشه
کشمکش با همدیگر را شروع کنند، رژیم غاصب صهیونیست نفس راحتى خواهد کشید؛ این را 

اندازند که نه  هاى تکفیرى را به راه مى خوب فهمیدند، درست فهمیدند؛ لذا از یک طرف گروه
تکفیر کنند، بلکه بسیارى از فرق اهل سنّت را هم تکفیر کنند؛ از آن طرف هم  فقط شیعه را

یک عده مزدور را به راه بیندازند که براى این آتش هیمه فراهم کنند، بنزین روى آتش بریزند؛ 
بینید، میشنوید، یا خبر دارید. وسائل ارتباط جمعى و رسانه در اختیار اینها میگذارند؛ در  که مى

در آمریکا! در کجا؟ در لندن! آن تشیعى که از لندن و از آمریکا بخواهد براى دنیا پخش  کجا؟
بشود، آن تشیع به درد شیعه نمیخورد. رهبران دینى تشیع و بخصوص بعد از پیروزى انقالب 
اسالمى، امام بزرگوار و دیگران، این همه تأکید میکنند بر حفظ اتّحاد امت اسالمى و برادرى 

افروزى، دنبال  دنبال آتش -تر از آش  ى داغ کاسه -اى  وقت یک عده مانان با یکدیگر، آنمسل
ایجاد درگیرى و اختالف هستند. این همان چیزى است که دشمن میخواهد؛این همان چیزى 

اند، نه این را دوست دارند، نه آن را  اند، نه سنّى است که دشمنان دنیاى اسالم که نه شیعه
   .، دنبالش هستنددوست دارند

  )92 / 6/  20 رهبري معظم مقام بیانات(
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  ! سنی مزدوران ، شیعه مزدوران
 راهبرد منطقه، در اسالمى نظام دشمنان بخصوص و اسالم دشمنان اساسى راهبردهاى از یکى
 دو و. باشید داشته توجه را این است؛ سنّى و شیعه ى مسئله و مذهبى و اى فرقه اختالف ایجاد
 یک ها؛ شیعه از دسته یک ها، سنّى از دسته یک: شدند زمینه این در دشمن مزدور و املع دسته
 کار دشمن براى که کسانى از هم دسته یک دین، حقیقت از منحرف تکفیریهاى آن دسته

 را ها دشمنى و میکنند، را دیگران احساسات تحریک شیعه، نام به و شیعه اسم زیر میکنند،
 که دولتى هر دستگاهى، هر اى، مجموعه هر. میکنند برافروخته را فتنه آتش و میکنند توجیه
 اشتباه که اى مجموعه هر و قضیه، این در بشود غرق و بخورد را بزرگ ى توطئه این فریب
 ضربه ما کشور به بخصوص اسالمى، نظام به و اسالمى حرکت به زد خواهد ضربه قطعاً بکند،

 در چه ایران، در چه سنّى، چه شیعه، چه علما، بزرگان اینکه بر دارم اصرار من. خورد خواهد
 یک ما که بشود موجب نباید اسالمى هاى فرقه بین اختالفات که بکنند توجه دیگر، مناطق
 دشمن و اسالم اصل دشمن که اصلى دشمن از و کنیم باز خودمان مقابل در جدیدى ى جبهه

  .بمانیم لغاف است، منطقه مردم بهروزى دشمن و استقالل
  )92 / 6 / 14 رهبري معظم مقام بیانات(

  
  ! الشیطان من ناطق  ، اهللا من ناطق

ى فورى است. ببینید از جنگ و اختالف چه امروز اتحاد و اتفاق بین مسلمانان، یک فریضه
ى اختالفات مذهبى، چه آید؛ ببینید در دنیاى اسالم، تروریسم کور به بهانهمفاسدى به وجود مى

اندازد؛ ببینید با این اختالفاتى که بین ما مسلمانان به وجود آوردند، رژیم ى به راه مىفجایع
صهیونیستى غاصب چه نفس راحتى میکشد. هر وقتى کشورهاى اسالمى و ملتهاى اسالمى 

آورند. اى به وجود مىاى درست میکنند، یک حادثهبخواهند به هم نزدیک شوند، یک توطئه
ى رؤسا و کند، اینها باید چهرهبیدار  را باز کند، اینها باید ملتهاى مسلمان را اینها باید چشم ما

ى امتحان ى دشمنان ممتاز کند. اینجا صحنهنشاندهحاکمان بااخالص را از حاکمان دست
  ى الهى است، ناطقاى که به وحدت دنیاى اسالم دعوت کند، حنجرهامروز هر حنجره. است
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اى و زبانى که ملتهاى مسلمان را، مذاهب اسالمى را، طوایف گوناگون جرهاللّه است. هر حن  من
اسالمى را به دشمنى با یکدیگر تحریک کند و عصبیتها را علیه یکدیگر تحریک کند، ناطق 

در  -کسانى که امروز دنیاى اسالم را از اتحاد و یکپارچگى دور میکنند  .. .من الشیطان است
اینها به نفع شیاطین کار میکنند،  -گى، امروز بیشتر از همیشه است حالى که احتیاج به یکپارچ

  .ها کار میکنندبه نفع ابلیس
  ) 92/ 3/ 18 رهبري معظم مقام بیانات(

  
  کنند منحرف را صهیونیزم با مبارزه میخواهند

ى شناسیم، خود ما جزئى از آن نقشهى دشمن را درست نمىگاهى ما مسلمانها خودمان نقشه
اختالف   ى دشمن،میشویم؛ که امروز متأسفانه دنیاى اسالم مبتالى به این است. نقشهدشمن 
ى دشمن، تحریک عصبیتهاى مذاهب مختلف اسالمى در بین مسلمانان است؛ نقشه افکنی

ى حقیقى ى دشمن این است که توجه امت اسالمى را از نقطهعلیه یکدیگر است؛ نقشه
منحرف کند و به جاهاى  -رىِ فاسد و مفسد و صهیونیزم دایعنى سرمایه -خصومت و دشمنى 
این سیاست آنهاست: مسلمانها باید با یکدیگر مبارزه کنند، سرگرمِ هم  .. .دیگرى متوجه کند

ى اصلى دشمنى منعطف شوند؛ شیعه علیه سنى، سنى علیه شیعه؛ براى اینکه حواسها از نقطه
اسالم مقابله میکند، نفهمند کیست که براى امت شود، نفهمند کیست که امروز دارد با دنیاى 

اسالمى دامهاى خطرناکى گذاشته. اینها را ما باید بفهمیم؛ هم ملتها بفهمند، هم سیاستمداران 
  .بفهمند، هم روشنفکران بفهمند

  )92 / 3 / 17 رهبري معظم مقام بیانات(
  

  دستهاي پنهان دشمن نمایان میشود
 و علمى بزرگان و نشوند محکوم کامل طور به مسلمانها ى سیلهو به چنانچه {تندروي ها} اگر

 این ندهند، انجام اینها مقابل در را خودشان ى وظیفه سیاسى بزرگان و روشنفکرى بزرگان
 آتش این روز روزبه و افتد مى اسالمى ى جامعه جان به بالئى نمیماند؛ منحصر اینجاها به ها فتنه
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 فتواهاى طرق از چه سیاسى، طرق از چه بگیرند؛ را ها فتنه ینا جلوى باید. میکند پیدا توسعه
 در سیاسى و فکرى نخبگان و روشنفکران و نویسندگان روشنگرِ هاى مقاله طرق از چه دینى،

 نمایان دارد را خودش هاى نشانه دشمن پنهان دستهاى کارها این در که این به شود توجه. دنیا
  . بگیرد ندیده را این واندبت انسان که نیست چیزى این میکند؛

  )92/ 2 /16رهبري  معظم مقام بیانات(
  

  راه عشق به اهل بیت این نیست
از حنجره استفاده میکنید، که نعمت خدا است؛ از لحن و آهنگ استفاده  {مداحان} شما

اش نعمت خداداد الهى است. این  میکنید، که نعمت خدا است؛ از شعر استفاده میکنید، که قریحه
افزائى. اگر در  متها در اختیار شما است؛ اینها را در خدمت چه قرار میدهید؟ در خدمت معرفتنع

واقع شد، اگر در خدمت تحریک عصبیتهائى قرار گرفت که امروز به  اختالف افکنی خدمت
خاطر این عصبیتها، متعصبین لجوج در نقاطى از دنیا بیست تا، سى تا سر میبرند، این استفاده، 

شما اینجا یک شعرى بخوانید، امروز هم که .  ى بدى است؛ این را خیلى مراقب باشید دهاستفا
ویدئو و اینترنت و وسائل گوناگون انتقال پیام وجود دارد؛ عکس و تفصیالت آن برود در فالن 

ى  نقطه، چهار تا آدم جاهلِ متعصب را تحریک کند، بیندازد به جان یک مشت زن و بچه
نها را بریزد. مراقب این چیزها باشید.اینکه بنده این همه اصرار میکنم، تأکید گناه، خون ای بى

 خیال کسى. است این براى کنید، کمرنگ را  اى میکنم براى اینکه اختالفات مذهبى و طایفه
 از ماالمال و کرده پر بحمداللّه را ما مردم دلهاى که عشقى این نعمت بخواهیم ما اگر که نکند

طف را تحریک کنیم، راهش آن است؛ نه، عوا این و کنیم شکرگزارى است، بیت اهل محبت
افکن، مصلحت نیست؛ نه امروز  افکنى یا تحریک عصبیتهاى اختالف اشتباه است.اختالف

السالم) مصلحت بود؛ آنها هم جلویش را گرفتند.  مصلحت است، نه زمان امام صادق (علیه
  توجه ندارندنگر به این مسئله  بعضى از افراد سطحى

  )92/ 2 / 11رهبري  معظم مقام بیانات(
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    دانند می خود اهداف مانع را اسالم یکپارچه قدرت
اختالف  ترین چیزهائى که نهضت بیدارى اسالمى را تهدید میکند،  امروز یکى از خطرناك

. این اى و مذهبى و قومى و ملّى است  هاى خونین فرقه  و تبدیل این نهضتها به معارضه افکنی
اکنون از سوى سرویسهاى جاسوسى غرب و صهیونیزم، با کمک دالرهاى نفتى و   توطئه هم

عربى ، با جد و   ى  سیاستمداران خودفروخته، از شرق آسیا تا شمال آفریقا و بویژه در منطقه
اهتمام دنبال میشود و پولى که میتوانست در خدمت بهروزى خلق خدا باشد، خرج تهدید و 

هاى درازمدت   ترور و بمبگذارى و ریختن خون مسلمانان و برافروختن آتش کینهتکفیر و 
زدن به   ى اسالمى را مانع هدفهاى خبیث خود میدانند، دامن  میگردد. آنها که قدرت یکپارچه

اند و تفاوتهاى   اختالفها در درون امت اسالمى را آسانترین راه براى مقصود شیطانى خود یافته
دستاویز تکفیر و  -ناپذیر است   که طبیعى و اجتناب -و کالم و تاریخ و حدیث را نظرى در فقه 

  .اند  خونریزى و فتنه و فساد ساخته
  ) 92/ 2/ 9 رهبري معظم مقام بیانات(

  
    میرود حاشیه به فلسطین مسئله

از ى مقابل عوامل دشمنان است که ما هر شکافى بین مسلمانان را رد میکنیم؛ این درست نقطه
ى کوچکى براى ایجاد اختالف بین مسلمانان استفاده میکنند. اگر شما نگاه کنید، مىهر پدیده

بینید امروز سیاست دشمنان بیدارى اسالمى در کشورهاى شمال آفریقا هم، ایجاد اختالف 
است. سیاست استکبار همین است؛ اینها را به جان هم بیندازند، اینها را در مقابل هم قرار 

عالج این بیمارى، احساس اتحاد بین مسلمین است؛ ملتهاى مسلمان باید با هم متحد . دهند
شوند. در داخل هر کشور، گروههاى مختلف، مذاهب مختلف، جناحهاى مختلف، باید دست به 

 حرکتهاى بر   اى و جناحى رادست هم بدهند؛ اختالفات فکرى و عقیدتى و سیاسى و سلیقه
 با. است این فقط راه، امروز بایستند؛ دشمن مقابل در بتوانند تا ند،نکن حاکم خودشان اساسىِ

 به سرشان مسلمانها وقتى   بینید شما.تالش میکنند ایجاد اختالف کنند؛ مى دارند حیل انواع
ى فلسطین در حاشیه قرار میگیرد؛ ایستادگى در مقابل مسئله شد، مشغول یکدیگر با اختالف
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هاى ، در حاشیه قرار میگیرد؛ آنها امکان پیدا میکنند که نقشهخواهى آمریکا و غربزیاده
   .خودشان را عمل کنند

  )91 / 11 / 10 رهبري معظم مقام بیانات(
  

    دشمن زمین در بازي
ى دشمن را انجام میدهد، اما به من کسى را متهم نمیکنم به این که عالماً و عامداً دارد نقشه 

کت اختالفى، به هر شکلى، در میان ملتهاى مسلمان، یا در طور قطع و یقین میگویم: هر حر
درون یک کشور میان افراد آن کشور، بازى کردن در زمینى است که دشمن آن زمین را تعیین 

ى اول، ى وحدت را همه باید جدى بگیرند؛ در درجهکرده است؛ کمک به دشمن است. مسئله
هاى علمیه؛ در همه انشگاهى، نخبگان حوزهنخبگان؛ نخبگان سیاسى، نخبگان دینى، نخبگان د

ى وحدت را جدى بگیرند. ایجاد اختالف مذهبى بین گروههاى جا. در کشور ما همه مسئله
اى را در یک جائى مختلف مسلمان، خطر بزرگى است. اگر دشمنان بتوانند آتش اختالفات فرقه

این کار را گرفت؛ این هم  برافروزند، فرونشاندن آن جزو دشوارترین کارهاست. باید جلوى
نمیشود، جز با ابتکار عمل و مجاهدت و اخالص نخبگان در هر کشورى؛ علما، دانشگاهیان، 

ى دشمن را، و نگاه سیاستمداران، کسانى که داراى نفوذ و تأثیرند؛ براى مردم تشریح کنند نقشه
مى، بین جناحهاى ى دشمن را به ایجاد اختالف بین مردم، بین کشورهاى اسال امیدوارانه

اسالمى، بین سنى و شیعه، بین گرایشهاى مختلف در مذاهب مختلف اسالمى؛ مردم را آگاه 
  .کنند

  )91 / 11 / 10 رهبري معظم مقام بیانات(
  

  سازمان هاي جاسوسی شان مشغول فعالیتند
تفاده را برادران! خواهران! ابزارى که در دست دشمنان ما میتواند فعال شود و از آن حداکثر اس

دارند میکنند ، اختالفات است؛ اختالف شیعه و سنى، اختالف قومیتها، اختالف ملیتها، 
ى شیعه و سنى را دارند بزرگ میکنند، سعیشان این است اختالف ایجاد  تفاخرهاى غلط. مسئله
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بینید در کشورهاى اسالمى، در همین کشورهاى انقالب کرده، اختالف ایجاد میکنند؛  کنند. مى
ر نقاط دیگر دنیاى اسالم اختالف ایجاد میکنند؛ همه باید بیدار باشند، همه باید هشیار باشند. د

غرب و آمریکا دشمن دنیاى اسالم است؛ با این چشم باید به حرکات آنها نگاه کرد. تحریک 
شان مشغول فعالیتند؛ هرجا دستشان برسد، تخریب میکنند. در  میکنند، سازمانهاى جاسوسى

فلسطین تا آنجائى که توانستند، کارشکنى کردند؛ البته شکست خوردند. ما داریم پیش  ى قضیه
  .میرویم، دنیاى اسالم دارد پیش میرود

  ) 91/ 9 / 21 رهبري معظم مقام بیانات(
  غدیر وحدت آفرین است

 هم کنیم، تبیین درست را غدیر حقیقت امیرالمؤمنین از پیروى مدعى و شیعه مردم ما اگر
. باشد آفرین وحدت میتواند غدیر ى مسئله خود کنیم، معرفى دیگران به هم کنیم، درك نخودما
 است؛ بحث یک اعتقادى، اصل یک به مذهبى و دینى ى نحله یک اتصال و قلبى اعتقاد بحث

  .است دیگرى بحث مسئله، شناخت
  )91/ 8 / 10رهبري  معظم مقام بیانات(

  
  نندبراي تجزیه کشورهاي اسالمی تالش میک

میان مسلمانان و ایجاد سوء ظن میان کشورهاى  اختالف افکنی هاى خائنانه براى نقشه
کردن مبارزان و  ى فلسطین و کوشش براى منزوى بپاخاسته با جمهورى اسالمى ایران، مسأله

هاى غربى و حمایت آنان از  ى دولت ستیزانه کردن جهاد فلسطینى، تبلیغات اسالم خاموش
هاى داخلى  سازى براى جنگ وآله، زمینه علیه اللّه ه مقام قدسى پیامبر اعظم صلّىکنندگان ب اهانت

از معارضه با   هاى انقالبى ها و ملت ى برخى از کشورهاى مسلمان، ترساندن دولت و تجزیه
ى آنان در گرو تسلیم در برابر آن متجاوزان  خواهان غربى و ترویج این توهم که آینده سلطه

ئل مهم و حیاتى دیگرى از این قبیل، در شمار قضایاى مهمى است که در است ... و مسا
  .گزاران باید مورد تأمل و تعمق قرار گیرد ى همدلى و همگرایى شما حج فرصت حج و در سایه

  )91/ 8 / 4رهبري  معظم مقام بیانات(
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  همه احساس کنند در مقابل یک دشمن قرار دارند
 مختلف، فرهنگهاى. میشوند جمع آنجا در اسالم دنیاى ى همه از مسلمانها که است جائى حج

 امام تعبیر به - گوناگون هاى لهجه و لحنها و لغات صنوف مختلف، زبانهاى مختلف، نژادهاى
 که وحدت این. متفقند مجتمعند، آنجا در همه - عرفه مبارك دعاى در) السالم علیه( حسین
 همه کند؛ پیدا عمق باید میشود، دیده حج بزرگ اجتماعات در آن مادى و جسمانى شکل

 عمق از همه دارند؛ قرار دشمن یک مقابل در دارند، قرار خطر یک مقابل در که کنند احساس
  . بجویند برائت دشمن این به نسبت وجود،

  )91/ 7/ 3رهبري  معظم مقام بیانات(
  دشمنان را مایوس کنید

 اما شد، خنثى زیادى حدود تا بحمداللّه ضیهق این در البته که - دشمن بزرگ هاى توطئه از یکى
 در که ما. است یکپارچه و عظیم ى صحنه این بین افکندن اختالف - باشیم مراقب باید همه

 برخى خاطر به هستیم، متمرکز نقطه یک بر همه اسالم، مسائل ترین اصلى در اصول، در مبانى،
 نحل اسالمى، فرق بله،. بدهند قرار هم مقابل در را ما عملى، و عقیدتى و نظرى اختالفهاى از

 در اسالمید، دشمن که شما مقابل در: بگوئیم اما دارند؛ اختالف گوناگون مسائل در اسالمى
 متفقیم، همه ما میدهید، خرج به ناروائى اینجور ما پیغمبر مقدس وجود به که شما مقابل

 در اسالمى امت که بدانند اسالم ضد ى جبهه کنندگان اداره و مستکبران دین، دشمنان. متحدیم
 از بشوند مأیوس کنند؛ دور خودشان از را اختالف ایجاد گمان است؛ متفق و متحد آنها مقابل
 گوناگون پیروان ما، مدیران ما، مردم آحاد ما، مبلّغین. کنند ایجاد اختالف ما بین بتوانند اینکه

  باشد این به حواسمان باید همه ما، ى شیعه ما، سنى ما، مذاهب
  )91/ 7/ 3 رهبري معظم مقام بیانات(

  
    باشد برادري ایجاد در باید رقابت

اى را که همیشه در دست قدرتهاى مستکبر و مستبد به عنوان یک ى قدیمىامروز باز وسیله
ى اختالف است؛ اختالف بین اند و آن، مسئلهى بر ملتها بوده، به کار انداختهابزارى براى غلبه
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ى همیشگى و ماندگار هاى گوناگون. نقشهورها، بین دولتها، بین ملتها، با بهانهسران کش
ها را در میان ملتها زنده گرىاستکبار این است که اختالف بیندازد؛ یا قومیتها و ناسیونالیسم

کند؛ اختالفاتى را که به طور طبیعى در زبانها، در نژادها، در رنگ پوستها، در مذهبها وجود دارد، 
تفرقه بینداز «عمده کند. کار استکبار این است؛ همیشه همین کار را کرده است. از قدیم گفتند: 

امروز همین نقشه را دارند دنبال میکنند. ما باید به خود بیائیم، ما باید حواس ». و حکومت کن
عه و باید حواسمان جمع باشد. عرب و عجم، شی  .. .خودمان را جمع کنیم؛ هم دولتها، هم ملتها

و جعلناکم شعوبا و قبائل «سنى، مذاهب مختلف، رنگ پوستها نباید بین ما اختالف ایجاد کند؛ 
ى اختالف این شعبه شعبه شدن، این قبیله قبیله شدن، این نژاد نژاد شدن، مایه». لتعارفوا
محور، چیز دیگر است؛ معیار، چیز دیگر است. مسابقه  ».ان اکرمکم عنداهللا اتقاکم« نیست؛

بیفتد میان ملتهاى مسلمان در عمل به اسالم، در ایجاد برادرى، در تالش براى ملتها، در 
ى قدرتهاى بزرگ و در رأس آنها آمریکا. ملتهاى مسلمان باید ببینند هر سرپیچى کردن از اراده

جا که سیاست آمریکائى و سیاست صهیونیستى دارد ایجاد اختالف میکند، بدانند که این 
  .اختالف مضر است؛ فریب نخورند

  ) 91 /5 / 29 رهبري معظم مقام بیانات(
  وحدت به معناي یکی شدن عقاید نیست

 و مذاهب برخورد میدان. نیست اسالمى مذاهب و عقاید شدن یکى اسالمى، وحدت از ما مراد
 داشت هدخوا و دارد را خودش عقاید اى فرقه هر - فقهى عقاید و کالمى عقاید و اسالمى عقاید

 فقهى عقاید اختالف و است کالمى بحث میدان است؛ فقهى بحث میدان است؛ علمى میدان -
 مراد. باشد نداشته سیاست میدان در و زندگى واقعیت میدان در تأثیرى هیچ تواند مى کالمى و
  .شدنبا اختالف نباشد، تنازع . »فتفشلوا والتنازعوا: «است تنازع عدم اسالم، دنیاى وحدت از ما

  )91/ 5 / 9رهبري  معظم مقام بیانات(
  اتحاد واجب قرآنی است

 مسلمان هر براى اللَّه حبل به اعتصام . »والتفرّقوا جمیعاً اللَّه بحبل واعتصموا: «فرماید مى قرآن
 به بلکه کند، امر اللَّه حبل به اعتصام به را ما اینکه به کند نمى اکتفا قرآن اما است؛ وظیفه یک
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 هم با همه ؛»جمیعاً« بدهید؛ انجام اجتماع هیئت در را اللَّه حبل به اعتصام که یدگو مى ما
 اینکه بر عالوه بنابراین،. است دیگر واجب یک اتحاد، این و اجتماع این و. کنید اعتصام
 همدست و ها مسلمان دیگرِ همراه به را اعتصام این باید باشد، اللَّه حبل به معتصم باید مسلمان

  دهد انجام ها آن با
  )91/ 5 / 9 رهبري معظم مقام بیانات(

  موارد اختالف کمتر از اشتراکات است
. کنند مى اشتباه که حالى در آنهاست، مذهب نفع به اختالف ایجاد که کنند خیال عده یک شاید

 اما. اوست حقّ این و گذارد مى احترام خود ارزشهاى و عقاید به است، مذهبى هر داراى کس هر
 با اعتقادات در که شود همراه دیگرى جمعیت ارزشهاى به اهانت با نباید گذاشتن احترام این
 به نماز، یک به پیغمبر، یک به کعبه، یک به اسالم، یک به متّفقاً ما. دارند اختالفى موارد ها آن

 کمتر مراتب به اختالف موارد. کنیم مى عمل و معتقدیم شریعت یک به و جهاد یک به حج، یک
  .است نظر اتّفاق و وحدت موارد زا

  )91/ 5 / 9 رهبري معظم مقام بیانات(
  تفرقه براي دشمن قیمت دارد، مراقب باشید!

 اسالمى امت میان تفرقه و اختالف. دارد قیمت خیلى اسالم دشمنان براى سنّى و شیعه جنگ
 و بشکند هم در را شما ملى ائتالف عظمت و شکوه قدرت، طراوت، معنویت، که شود مى موجب
 اطّالع عالم کنار و گوشه از بنده امروز .»ریحکم تذهب و« است فرموده قرآن که طور همان
 سنّى و شیعه بین کردند مى سعى گذشته قرنهاى طول در که استعمارى دستهاى همان   .دارم

 و کینه سنّیان، و شیعیان بین که این براى کنند مى تالش هم امروز کنند، ایجاد اختالف
  .باشید مراقب باید هوشمند مردم شما. آورند وجود به اختالف و برادرکشى

  )91/ 5 / 9 رهبري معظم مقام بیانات(
  اهالی غزه ناصبی اند؟! پناه بر خدا!

 بزرگان، از بعضى پیش روند می دائم کند؛ می مثل تکثیر دارد ویروسى که دیدیم وقت یک 
 غزه اهل کنید؛ می کمک کى به دارید شما !آقا که محترمین، از بعضى علماء، از بعضى
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 آقا، که پسغام و پیغام دیدیم! کردند باور هم عده یک. بیت اهل دشمن یعنى ناصبى! اند ناصبى
 مسجد غزه در. خبیث رجیمِ شیطان بر خدا لعنت خدا، بر پناه گفتیم. اند ناصبى ها این گویند می

 ها این چطور هست، الحسین االمام دمسج هست، طالب ابى بن على امیرالمؤمنین االمام
  !ناصبى؟ اما اند؛ سنى بله،! اند؟ ناصبى

  )91/ 5 / 9 رهبري معظم مقام بیانات(
  نباید به همدیگر بدبین شویم

 مقدسات به اهانت کجا ببینند کنند، نگاه را شیعه کتابهاى البالى قم، بروند شوند بلند عده یک
 کتابهاى این! آقا ببینید کنند، پخش سنى محافل تو ندبیای بگیرند، عکس او از است، سنت اهل

 سنت اهل مقدسات به نسبت منبر روى مغرضى یا غافل نادان، ى گوینده یک یا. است شیعه
 بگویند کنند، پخش آنجا اینجا بروند کنند، دى سى کنند، نوار را این بزند؛ بدى و مهمل حرف
 معنایش این. کنند بدبین این به را او کنند، نبدبی او به را این. است شیعه این! آقا ببینید

 تفرقه وقتى شد، پیدا اختالف وقتى. دیگر همین یعنى چه؟ یعنى »ریحکم تذهب و« چیست؟
 است طبیعى دانستیم، خائن را یکدیگر وقتى داشت، وجود سوءظن هم به نسبت وقتى شد، پیدا
   این. بود نخواهیم صمیمى هم با بکنیم، اگر هم همکارى. کرد نخواهیم همکارى هم با که

 را این باید سنى، عالم هم شیعه، عالم هم. اوست دنبال دشمن آن که است چیزى همان
  بفهمند

  )91/ 5 / 9 رهبري معظم مقام بیانات(
  

  را راهبرد خود قرار دهید دیپلماسی وحدت
 از یکی در ار اسالم جهان آن، از پس ي کننده خیره تحوالت و اسالمی بیداري که شرایطی در

 محوري اسالمی مذاهب تقریب و اسالمی امت وحدت داده، قرار تاریخ مقاطع ترین حساس
 دشمنان دیگر سوي از .است مبارك حرکت این هاي پیروزي حفظ و تحصیل براي اساسی
 و جهاد ي معادله خواهند می اسرائیل و امریکا رهبري به نفاق و کفر امپراطوران و اسالم

 - شیعه جنگ کالم، یک در و نموده اسالم فرزندان ترور و تکفیر طرح به یلتبد را مقاومت
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 از خود خیال به و کنند تحمیل اسالم جهان بر مسلمان هاي ملت مشغولی دل  مثابه به را سنی
  .شوند مسلط اسالم جهان معنوي و مادي مقدرات تمامی بر راه این

 از گیري بهره با رود می انتظار حساس و خطیر ي برهه این در اسالمی مذاهب تقریب مجمع از
 و همکاري با  کنونی، شرایط نیاز مورد ابتکارات و خالقیت نیز و گذشته ارزشمند تجربیات
 »اسالمی وحدت دیپلماسی« دانشگاه و حوزه اندیشمندان ویژه به اسالم جهان نخبگان همدلی

 به استکبار اردوگاه مقابل در را میاسال واحد امت تشکیل گذاري پایه و داده قرار خود راهبرد را
  .نماید ترسیم آینده انداز چشم عنوان

  )91/ 4/ 24رهبري  معظم مقام بیانات(
  
  ! مسلمان نه و سنی نه اند شیعه نه

امروز شما ببینید یکى از نقاطى که دشمنان ما بر روى آن به طور کامل تکیه میکنند، 
ى. آدمهائى که نه به شیعه عقیده دارند، نه به مذهبى است؛ شیعه و سن اختالفات برافروختن

سنى عقیده دارند، نه اصل اسالم را قبول دارند، طبق میل سرویسهاى جاسوسى آمریکا و 
ى تشیع اظهار نگرانى میکنند! شما چه  ایستند، از توسعه آیند پشت بلندگوها مى اسرائیل مى

اصل دین اعتقادى ندارید. امروز میفهمید تشیع چیست؟! چه میفهمید تسنن چیست؟! شما به 
سیاست استکبار و سیاست سرویسهاى جاسوسى این است که ماها را از هم بترسانند؛ شیعه را از 

ى بر دشمنان، اندیشیدن، فکر کردن، متحد  سنى، سنى را از شیعه؛ اختالف ایجاد کنند. راه غلبه
  استشدن، دلها را به هم نزدیک کردن، دستها را در هم گره کردن 

  )91 /3 / 29 رهبري معظم مقام بیانات(
  

  همه باید بیدار باشند
ها دارند استفاده میکنند در ایجاد اختالف مذهبى بین  ى انگلیسى ها از تجربه امروز آمریکائى

از جمله بین شیعه و سنى  -هایند  ها متخصص دشمنى انداختن بین گروه شیعه و سنى. انگلیس
ى آنها  ها دارند از تجربه د سال قبل آنها اینکاره بودند. آمریکائىاز چند ص -در دنیاى اسالم 
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آید؛ بمجردى که در  ى مصر پیش مى آید، مسئله ى فلسطین پیش مى استفاده میکنند. مسئله
ى  اى، فوراً مسئله مقابل حرکت مردم قرار میگیرند، به یک جورى، با یک ترفندى، با یک خدعه

اید بیدار باشند؛ سنى بیدار باشد، شیعه بیدار باشد، عالم مذهبى مذهبى را مطرح میکنند. همه ب
ى دانشگاهى بیدار باشد، آحاد مردم بیدار باشند؛ بفهمند چه کار میکنند، بفهمند  بیدار باشد، نخبه

  .ى دشمن کمک نکنند ى دشمن را؛ به نقشه ى دشمن را و نقشه توطئه
 )91 / 3 / 14رهبري  معظم مقام بیانات(

  
   دمان بیاییم!به خو
 با امروز. دارد تعارف به احتیاج دارد، تراحم به احتیاج دارد، اتحاد به احتیاج اسالمى امت امروز

 این ملتها، بیدارى این است، آمده وجود به عرب جهان در و اسالم دنیاى در که قیامهائى این
 این استکبارى، هاى دستگاه و آمریکا درپى پى هاى نشینى عقب این صحنه، در ملتها حضور
 اسالمى امت براى است؛ فرصت مسلمانها ما براى اینها صهیونیستى، رژیم روزافزون ضعف

  بگیریم درس بیائیم، خودمان به. است فرصت
  )90 / 11 / 21رهبري  معظم مقام بیانات(

  
    نیستیم مسلمین سایر کردن شیعی دنبال

یر مسلمین نیست؛ ایران به دنبال دفاع از ایران به دنبال ایرانى کردن اعراب یا شیعى کردن سا
قرآن و سنت پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) و احیاء امت اسالمى است. براى انقالب اسالمى، کمک 

اللّه و امل، به یک  به مجاهدان اهل سنت سازمانهاى حماس و جهاد و مجاهدان شیعى حزب
ران با صداى بلند و قاطع اندازه واجب شرعى است و احساس تکلیف میکند. ملت و حکومت ای

اعالم میکند که به قیام ملتها (و نه به ترور)، به وحدت اسالمى (نه غلبه و تضاد مذاهب)، به 
گناهان)،  برادرى مسلمین (نه به برترى قومى و نژادى)، به جهاد اسالمى (نه خشونت علیه بى

 شاءاللّه معتقد و ملتزم است ان
  )14 /11 /09 رهبري معظم مقام بیانات(
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    شناسد نمی سنی و شیعه اسالمی نهضت
نهضت اسالمى در دنیاى اسالم شیعه و سنى نمیشناسد؛ شافعى و حنفى و جعفرى و مالکى و  

ى قومیتها را نمیشناسد؛ در این میدان عظیم،  حنبلى و زیدى نمیشناسد؛ عرب و فارس و بقیه
هم احساس برادرى کنیم، هدف را  همه هستند. سعى کنیم دشمن بین ما تفرقه نیندازد. همه با

مشخص کنیم. هدف، اسالم است؛ هدف، حکومت قرآنى و اسالمى است. البته بین کشورهاى 
ى  اسالمى مشترکاتى وجود دارد، تمایزهائى هم وجود دارد. هیچ الگوى واحدى براى همه

خى، شرائط کشورهاى اسالمى وجود ندارد. در کشورهاى مختلف، شرائط جغرافیائى، شرائط تاری
اجتماعى مختلف است؛ اما اصول مشترکى وجود دارد: همه با استکبار دشمنیم، همه با تسلط و 

 .ى سرطانى اسرائیل مخالفیم آمیز غرب مخالفیم، همه با وجود غده ى خباثت سیطره
 ) 11/90 /10  رهبري معظم مقام بیانات(

  
  تعادل قوا در جهان جز با اتحاد به دست نمی آید

 نجات بدانند، مبارز و بیدار ملتهاى دیگر و لیبى و تونس و مصر در پاخاسته به و شجاع ملتهاى
 در قوا تعادل که است آن در تنها و تنها غربى، مستکبران دیگر و آمریکا کید و ظلم از آنان

 با جدى صورت به را خود مسائل بتوانند اینکه براى مسلمانان. شود برقرار آنان نفع به جهان
 و همکارى با جز این و برسانند؛ جهانى بزرگ قدرت مرز به را خود باید کنند، حل خوارانجهان

  .آمد نخواهد دست به اسالمى کشورهاى اتحاد و همدلى
 )  90 / 8 /14رهبري  معظم مقام بیانات(

  
 باشیم؟ جدا توانیم می چطور هستیم، یکی

ائى است؟ آیا یک حرف زبانى است، یا برادران مسلمان نگاه کنند ببینند اتحادشان بر چه مبن 
بینیم معارفمان یکى است، توحیدمان یکى است، معادمان  یک واقعیتى وجود دارد؟ خب، ما مى

مان یکى است، حجمان یکى است، دشمنانمان یکى  یکى است، نبوتمان یکى است، نماز و روزه
ملتهاى مسلمان؛ چه  -است هستند، اهداف و آرمانها و منافعمان به هم پیوسته و گره خورده 
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زور این جنایت را بکند.  چطور میتوانیم از هم جدا باشیم؟ دشمن میخواهد به -شیعه، چه سنى 
لذا از روز اول، جمهورى اسالمى در کنار برادران فلسطینىِ خودش بوده است؛ این در حالى 

ندارد؛ یا اگر یا اصالً شیعه وجود  -آنطورى که من در ذهنم هست  -است که در فلسطین 
ى خودشان دانستند؛ تا االن هم همین جور  باشد، خیلى کم. برادران فلسطینى اینجا را مثل خانه

آیند، میروند. هیچ کشور اسالمىِ دیگر از مذاهب گوناگون اهل سنت، هرگز اینجور  است؛ مى
میخواهد این اتفاق بیند؛ لذا ن ها نبودند. این را دشمن مى رایگان و با صفا و مهربان با فلسطینى

 .بیفتد، نمیخواهد امت اسالمى یکپارچه بشود
 )90/ 7 /25 رهبري معظم مقام بیانات(

  
   دهید نشان دشمن به

من اصرار دارم که در سراسر کشور، چه آن مناطقى که سنى و شیعه در کنار هم زندگى میکنند، 
ند، همه جورى رفتار کنند که اند، یا آن مناطقى که فقط سنى هست چه آن مناطقى که فقط شیعه

ى اختالف مذهب، میان مذاهب اسالمى اختالف  دشمن بفهمد در این کشور نمیتواند به بهانه
ایجاد کند؛ والّا اگر دشمن موفق شد، بدانید به این اکتفاء نمیکند؛ اگر خداى نکرده توانست بین 

یکپارچه باشند، بین آنها هم شیعه و سنى جدائى بیندازد، بعد میرود سراغ سنى؛ اگر آنها هم 
اند، یک عده پیرو فالن  اند، یک عده مالکى اند، یک عده حنفى اختالف بیندازد. یک عده شافعى

  .اند، یک عده پیرو مکتب دیگرند؛ دشمن که رها نمیکند مکتب اصولى
  )90/ 25/7 رهبري معظم مقام بیانات(

  
   میریزند پول ریگ مثل

یک جاهائى صرف میشود؛ بنده خبر دارم، اطالع دارم. اینها االن دالرهاى نفتى دارد  
گزارشهایش غالباً گزارشهائى است که پخش نمیشود. در بعضى از کشورهاى اسالمى مثل 

ها اجتماع ضد شیعه درست کنند. این از این طرف؛  ریگ پول میریزند براى اینکه در بین سنى
پول میدهند که در تلویزیون، به نام شیعه، ى به اصطالح شیعى  از آن طرف هم به یک گوینده
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المؤمنین عایشه را متهم کند، قذف کند، اهانت کند. روشها اینهاست. شما در مقابل این  ام
روشها چه کار میکنید؟ سنى چه کار میکنى؟ شیعه چه کار میکنى؟ از کارهاى اینها گول 

 .نخوریم. اختالف براى آنها بیشترین و بزرگترین نعمت است
 )90 / 7 /20  رهبري معظم مقام بیانات(

  
 مشکالت مشترك را برطرف کنید

هر کسى اگر میخواهد مذهب خودش، کار خودش را حفظ کند، داشته باشد؛ اگر میخواهند  
اگر دوست دارند  -من بحث مذهبى را هم قبول دارم  -بحث مذهبى بکنند، هیچ اشکالى ندارد 
حبان فن بکنند، بنشینند این کار را بکنند؛ منتها نه در بحث علمىِ مذهبى بین علما و بین صا

منظر و مرئاى مردم، بلکه در جلسات علمى بنشینند با هم بحث کنند؛ او استدالش را بگوید، 
رغم  آن استداللش را بگوید؛ یا یکى قانع میشود، یا قانع نمیشود؛ اینها اشکال ندارد؛ لیکن على

د دارد؛ یک دردهاى مشترکى هست که درمانهاى مشترکى ى اینها، یک امور مشترکى وجو همه
دارد. عالم شیعه در بین مردمِ خود، عالم سنى در بین مردمِ خود نفوذ دارند؛ از این نفوذ استفاده 

 .کنند، این مشکالت مشترك را برطرف کنند
 )90 / 7 /20  رهبري معظم مقام بیانات(

 همدیگر را آزرده نکنید

هم همدیگر را آزرده نکنند. با هم همراهى کنید، همدلى کنید. در موارد مبلّغان شیعه و سنى 
اختصاصىِ خودشان، سنى کار خودش را بکند، شیعه کار خودش را بکند. یک موارد مشترکى 

شاءاللَّه آن وقت روحانیت پیش خواهد  هم وجود دارد، که با همدیگر کار کنند. این اگر شد، ان
 .رفت

  )09 / 20/7 بريره معظم مقام بیانات(
 اگر یکپارچه شویم مقتدر خواهیم شد

دشمنان اسالم و مسلمین میخواهند امت اسالم یکپارچه نباشد؛ چون اگر یکپارچه شد، قوى 
یابى میکند؛ آن وقت کار براى مستکبران  میشود، مقتدر میشود، در میدانهاى گوناگون هویت
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اندازند، اختالفات  الفات مذهبى را راه مىجهانى سخت خواهد شد. لذا میخواهند جدا کنند. اخت
اندازند؛ این فارس  اندازند، ناسیونالیسمهاى افراطى را در بین ملتها به جریان مى قومى را راه مى

است، این عرب است، این ترك است، این پاکستانى است، این کجائى است، این شیعه است، 
هى درشت میکنند، براى اینکه بین ما  این سنى است؛ این اختالفات را هى برجسته میکنند،

دیوار ایجاد کنند، براى اینکه دو نفرِ ما را به یکدیگر بدبین کنند تا ما با هم نباشیم، دستهامان 
 .در هم گره نشود و یک حرکت عظیم به وجود نیاید

 ) 90/ 11/7  رهبري معظم مقام بیانات(

 ! شیطان عمله

ا مدیریت کنید. تفاهم میان مذاهب اسالمى کلید نجات تفاوتها را به رسمیت بشناسید و آن ر
ى مذهبى را با تکفیر این و آن دامن میزنند، اگر خودشان هم ندانند،  است. آنها که آتش تفرقه

 .ى شیطانند مزدور و عمله
 ) 90/ 26/6  رهبري معظم مقام بیانات(

  
   است قرآن از دوري از ناشی تفرقه

اند بین ملتهاى مسلمان فاصله بیندازند، آنها را از هم  سعى کرده دشمنان اسالم و دشمنان قرآن
روى هم قرار بدهند و دشمنِ هم وانمود کنند. این ناشى است  جدا کنند، گاهى حتّى آنها را روبه

ى  از غفلت از قرآن. وقتى ملتهاى مسلمان، همه این کتاب آسمانى، این پیام آسمانى، این هدیه
ى اجتماع و اتحاد؟ همه بنشینیم سر این  رند، چه چیزى بهتر از این وسیلهعظیم الهى را قبول دا

 .ى عزت و قدرت اسالمى و الهى ى معنوى؛ همه استفاده کنیم از این مایه سفره
 ) 90/ 14/4  رهبري معظم مقام بیانات(

  خود را سرگرم بگومگوهاي بی مورد نکنید
ورهاى اسالمى باید بیدار باشند؛ خودشان را ما ملتهاى مسلمان باید هشیار باشیم. نخبگان کش

اهمیت نکنند؛ اختالفات مذهبى، اختالفات قومى، اختالفات  مورد و کم سرگرم بگومگوهاى بى
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افتد، عظمتش  اى را وارد نکنند. آنچه که در این منطقه دارد اتفاق مى اى و بحثهاى حاشیه سلیقه
  .بیش از این حرفهاست

  )90/ 4 / 9رهبري  معظم مقام بیانات(
  مراقب  حرکات دشمنان باشید

دشمنان باشند. امروز، هم در مصر، هم در تونس، در شمال  تفرقه افکنانه ي باید مراقب حرکات
. بخصوص چون ایران د تفرقه اندآفریقا و در سایر کشورهاى اسالمى، دشمنان در پى ایجا

ران اسالمى و کشورها فاصله اسالمى کانون حرکت در مقابل استکبار است، میخواهند بین ای
 هاى مذهبى. حتّى در داخل خود این کشورها میخواهند هاى قومى، فاصله بیندازند؛ فاصله

هاى تکفیرى و وهابى و اینها تالش  ایجاد کنند. امروز در مصر کسانى از این گروه تفرقه
باید در مقابل این هاى مختلف بین مردم مصر با یکدیگر هم اختالف بیندازند؛  میکنند به بهانه

 .ها هوشیار بود افکنى اختالف
 )90/ 3 /14  رهبري معظم مقام بیانات(

  
   اتحاد را باید حفظ کرد

هاى بزرگ دشمنان ملت ایران، ایجاد تفرقه و شکاف در داخل بوده است؛ به  یکى از نقشه
ها، به  بندى ناحى ج ى گرایشهاى سیاسى، به بهانه ى مذهب، به بهانه ى قومیت، به بهانه بهانه
  .هاى گوناگون. اتحاد را باید حفظ کرد بهانه

  )90 / 1/ 1رهبري  معظم مقام بیانات(
  

  اشداء علی الکفّار رحماء بینهم
و الّذین معه اشداء على الکفّار رحماء بینهم تریهم «کند:  اسالم پیروان خود را اینجور تربیت می

ها  ؛ این»انا سیماهم فى وجوههم من اثر السجودرکّعا سجدا یبتغون فضال من اللَّه و رضو
ها وجود دارد؛ آن توکل، آن  ها آن معنویتى است که در آن هاى امت اسالمى است. این نشانه

توجه به خدا، آن تذکر، آن خضوع در مقابل پروردگار. این، خاصیت پرورش انسان مسلمان و 
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مقابل خداى متعال، خاضع؛ با برادران دهد: در  مؤمن است. اسالم اینجور انسانى پرورش می
ایمانى، رحیم، مهربان؛ اخوت اسالمى، برقرار؛ اما در مقابل مستکبران، در مقابل ظالمان، مثل 

و مثلهم فى االنجیل کزرع اخرج شطئه فأزره فاستغلظ فاستوى على «ایستند؛  کوه استوار مى
  »سوقه

  )89/ 12/ 2رهبري  معظم مقام بیانات(
  

  نزدیک شود نه فقط زبانها دلها باید
 مشکالت اکثر کند، پیدا تحقق حقیقى معناى به و واقعى صورت به مسلمین بین اتحاد اگر

 دلها شاءاللَّه ان که کنیم تالش باید هم ما کنیم، تالش همه باید و. شد خواهد برطرف مسلمین
 به هم عملها و هادست شد، نزدیک یکدیگر به دلها وقتى. زبانها فقط نه شود؛ نزدیک هم به

 شد خواهد نزدیک یکدیگر
  )89/ 1/12 رهبري معظم مقام بیانات(

  باید با غم دیگر مسلمانان غمگین شویم!
 یک وقتى که کنند؛ همدردى احساس هم با ملتها که باشد این باید اثرش اولین اسالمى وحدت

 وقتى شوند؛ب غمگین بقیه است، غمگین وقتى باشند؛ خوشحال بقیه است، خوشحال ملتى
 او نصرت به بقیه میکند، استنصار وقتى بدانند؛ سهیم را خود گرفتارى آن در بقیه است، گرفتار

 .ماست ى وظیفه این،. بروند او سراغ به و بشتابند
  )89/ 12 / 1 رهبري معظم مقام بیانات(

  نه شیعه را قبول دارند نه سنی
 اسالم دشمنان امروز که است ىچیزهائ شیعه و سنى دعواهاى و شیعه و سنى ى مسئله

 از اینها دلسوزى تسنن، به راجع تشیع، به راجع که کسانى آن. کنند تکیه آنها روى میخواهند
 قبول را اسالم بزرگان نه دارند، قبول را شیعه نه دارند، قبول را سنى نه میزنند، حرف یکدیگر

 آمد فائق اینها ى همه بر بایستى. ارندد دیگرى اهداف آنها دارند؛ قبول را امروز علماى نه دارند،
   کرد تأمین را وحدت و

  )89 /12/ 1 رهبري معظم مقام بیانات(
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  انسجام باید مثل ناموس محافظت شود!
اى که انقالب به ما داد، باید مثل یک ناموس مقدسى حفظ شود، از  این انسجام و یکپارچگى

همیشه  -گ نرمِ دشمن وجود دارد یکى از مهمترین کارهائى که در جن .آن پاسدارى شود
این است که در این اتحاد یک تزلزلى ایجاد کنند، شکاف  - وجود داشته، امروز هم وجود دارد 

ایجاد کنند. براى این کار تالش میکنند: بین شیعه و سنى اختالفات مذهبى ایجاد کنند، بین 
اى ایجاد  اختالفات منطقه فارس و عرب و ترك و کُرد و دیگران اختالفات قومى ایجاد کنند،

  .کنند، اختالفات سازمانى ایجاد کنند، اختالفات حزبى ایجاد کنند
 )89 / 11 / 19رهبري  معظم مقام بیانات(

  
  دشمن میخواهد یکپارچگی شما را از بین ببرد

 .است ها آن یکپارچگی و اتحاد مزدور، حکام و ها ابرقدرت با مواجهه در ها ملت مهم سالح
 نقاط کردن مطرح. ببرد بین از را شما یکپارچگی ترفندها انواع با کند می تالش شما دشمن
 عنوان به نامطمئن و بدسابقه هاي چهره شدن مطرح انحرافی، شعارهاي کردن مطرح افتراق،

 محور بر را خود اتحاد. است تفرقه براي سازي انگیزه ي جمله از خائن، جمهور رئیس جانشین
  .»تَفَرَّقُوا ولَا جمیعا اللَّـه بِحبلِ واعتَصموا: «کنید حفظ دشمن، مزدوران شر از کشور نجات و دین

  )89 / 11 / 15رهبري  معظم مقام بیانات(






