
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

  اندیشه والیتدرپیشه وحدت 

  
  وحدت و تقریب از منظر رهبر انقالب
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  مقدمه:
فرمایشات رهبر معظم انقالب در باب وحدت و تقریب آنقدر زیاد است که تجمیع همه آنها شاید چندین 

صورت موضوع بندي شده آورده می جلد کتاب را طلب کند. اما در اینجا خالصه اي از این فرمایشات به 
شود. موضوعات اصلی که بیانات رهبر انقالب طبق آنها طبقه بندي شده است، عبارتند از: معناي وحدت، 
اهمیت وحدت، موانع وحدت، عوامل تفرقه، مصائب تفرقه، راه هاي رسیدن به وحدت، ثمرات وحدت و 

  وظایف ما در قبال کالن مسئله وحدت و تقریب مذاهب.
عی شده در این تقسیم بندي همه زوایاي مبحث تقریب مذاهب در نظر گرفته شده و در همه آنها نظر س

معظم له استخراج گردد. معناي وحدت از آن جهت اهمیت دارد که مبدا شبهات بسیاري در باب وحدت 
ل ممذاهب اسالمی شده است. مبالغه نیست اگر بگوییم که عدم فهم معناي صحیح وحدت اسالمی عا

بسیاري از رویگردانی ها از تقریب مذاهب است. عدم تبیین اهمیت وحدت نیز باعث شده که حتی کسانی 
  که قائل به تقریب مذاهب اسالمی هستند، دغدغه چندانی در پیگیري این مهم نداشته نباشند. 
ده سعی شهر عملی در راستاي استقرار وحدت اسالمی مستلزم شناخت دقیق موانع این عمل است. لذا 

موانع وحدت از بیانات رهبر انقالب استخراج گردد تا تالش هاي تقریبی بی تاثیر نگردد. بیان عوامل 
تفرقه نیز از آن جهت مهم است که گاه دیده می شود که تالش هایی در راستاي تقریب مذاهب انجام 

قه اند. در این صورت شاهد می شود. اما همزمان با آن اعمالی صورت می گیرد که در واقع از عوامل تفر
این هستیم که نه تنها گام مثبتی در جهت وحدت برداشته نمی شود که اوضاع بدتر از وضع موجود نیز 

  می گردد.
بیان مصائب تفرقه نیز از آن جهت اهمیت دارد که عمق فاجعه اي که در صورت تفرقه متوجه جهان 

طر سبب می شود تا ضریب دهی به مسئله اسالم خواهد شد مشخص گردد. بصیرت به بزرگی این خ
  وحدت، هم در اذهان عمومی و هم نزد مسئولین بیشتر شود. 

قدم بعدي شناخت راه هاي رسیدن به وحدت است. اگر راه هاي صحیح کسب این مهم شناخته نشود، 
ن چپ و راست رفتن هاي متعدد باعث می شود تا عالوه بر عدم تحقق هدف تقریب، ناامیدي از امکا

تقریب نیز به وجود بیاید که این خود از بزرگترین خطرها در راه تقریب است. بیان ثمرات وحدت نیز در 
همین راستا تحلیل می شود. تصور وضعیت مطلوبی که در اثر وحدت امت اسالم پدید می آید، عامل 
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ه در وظایفی کتحرك و انگیزه اي براي تالش هرچه بیشتر براي تحقق وحدت اسالمی است. در نهایت 
قبال این مسئله بزرگ جهان اسالم بر دوش ماست آورده شده تا چراغ راهی باشد براي کسانی که می 

  خواهند در این عرصه به فعالیت بپردازند.
 . معناي وحدت:1

اشاره: مگر می شود حق با باطل به وحدت برسند؟ اگر ما بر حقیم پس چرا وحدت با اهل سنت؟ آیا می 
را سنی کنید؟ اصال مگر می شود این دو مذهب را به وحدت رساند و یکی کرد؟ این سواالت خواهید ما 

و سواالت دیگري از این دست، مشهورترین شبهات در باب وحدت است که از عدم فهم صحیح معناي 
وحدت به وجود می آید. رهبر انقالب به کرات به تعریف صحیح وحدت پرداخته اند تا از این بدفهمی ها 
جلوگیري کنند. مهمترین نکته اي که از این تعاریف رهبر انقالب استخراج می شود، این است که اساسا 
حیطه وحدت نه در عقاید که در مسائل اجتماعی است. به معناي دیگر منظور از وحدت، وحدت شیعه و 

به  دتیسنی است، نه وحدت تشیع و تسنن. همه سخن رهبر انقالب در این است که اختالفات عقی
درگیري و شکاف هاي اجتماعی و سیاسی نینجامد و همزیستی مسالمت آمیز و همکاري اسالمی را مورد 

  خدشه قرار ندهد. در این جا به ذکر چند نمونه از بیانات رهبر انقالب در این باره می پردازیم:
  روابط حسنه بین مذاهب

مذاهب، در یک مذهب حل شوند. بعضی وحدت اسالمی هم معنایش معلوم است. مقصود این نیست که 
کسان براي این که اتّحاد مسلمین را تحصیل نمایند، مذاهب را نفی میکنند. نفی مذاهب، مشکلی را حل 
نمیکند؛ اثبات مذاهب، مشکالت را حل میکند. همین مذاهبی که هستند، هر کدام در منطقه کار خودشان، 

  .ابطشان را با یکدیگر حسنه کنندامور معمولی خودشان را انجام دهند؛ اما رو
  (بیانات در دیدار مهمانان کنفرانس وحدت اسالمی)  76/ 5/  1

  تاکید بر اشتراکات
وحدت به معناي تکیه ي بر مشترکات است. ما مشترکات زیادي داریم؛ میان مسلمانان، مشترکات بیش 

روي مشترکات باید تکیه کنند. تکلیف عمده هم در این مورد بر دوش نخبگان  .از موارد اختالفی است
است؛ چه نخبگان سیاسی، چه نخبگان علمی و چه نخبگان دینی. علماي دنیاي اسالم مردم را از تشدید 
اختالفات فرقه اي و مذهبی برحذر بدارند. دانشمندان دانشگاهی، دانشجویان را توجیه کنند و به آنها 
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(بیانات در دیدار    29/10/92 .کنند که امروز مهم ترین مسئله در دنیاي اسالم وحدت است تفهیم
 مسئوالن نظام و مهمانان کنفرانس وحدت اسالمی)

  عدم دشمنی با همدیگر
مساله این نیست که شیعه یا سنی عقاید یکدیگر را قبول کنند. نه، هرکسی عقیده خودش را دارد. هرکسی 

و به هر عقیده اي برسد، درست  است. مساله این است که اصحاب عقاید مختلف،  تابع استدالل است
بایستی به وسوسه دشمن گوش نکنند. به جان هم نیافتند، با هم دشمنی نکنند و نسبت به هم کارشکنی 

  نکنند.
  (بیانات در دیدار شرکت کنندگان در هم اندیشی علماي اهل تسنن و تشیع)  85/ 10/  25 

  با دشمن و سعی در تفاهم با همدیگرمقابله 
یعه و فرق فرق ش(اتحاد مسلمین به دو معناست که باید تامین بشود. اول اینکه فرق گوناگون اسالمی 

حقیقتا در مقابله با دشمنان اسالم، همدلی و  -که هرکدام فرق مختلف کالمی و فقهی دارند  -سنی) 
فرق گوناگون مسلمین سعی کنند خودشان را به یکدیگر همدستی و همکاري و همفکري کنند. دوم اینکه 

  نزدیک کنند و تفاهم ایجاد نمایند.
  (بیانات در دیدار مهمانان کنفرانس وحدت اسالمی) 68/ 7/  24

  اتحاد حرفی زبانی نیست
براداران مسلمان ببینند اتحادشان بر چه مبنایی است؟ آیا یک حرف زبانی است، یا یک واقعیتی وجود 

خب ما می بینیم که معارف مان یکی است، توحیدمان یکی است، معادمان یکی است، نبوت مان  دارد؟
یکی است، نماز و روزه مان یکی است، دشمنانمان یکی هستند، اهداف و آرمان ها و منافعمان به هم 

چطور می توانیم از هم جدا  –ملت هاي مسلمان، چه شیعه و چه سنی  –پیوسته و گره خورده است 
  باشیم؟

 ( بیانات در اجتماع مردم پاوه) 90/ 7 / 25 
  وحدت: . اهمیت2

اشاره: خیلی ها قائل به وحدت هستند ولی اهمیت آن را درك نمی کنند. وقتی چیزي نزد کسی اهمیت 
خاصی نداشته باشد، طبیعتا دغدغه اي براي پیگیري آن نیز نخواهد داشت. به همین دلیل است که در 
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و به خصوص در بین نخبگان قشر عظیمی را می بینیم که در جهت مخالفت با تقریب  جامعه کنونی خود
کاري نمی کنند ولی در جهت ایجاد تقریب نیز کاري نمی کنند! آنها در واقع خنثی اند و بی تفاوت. در 
حالی که مخالفان وحدت به شدت فعال بوده و مدام در حال شبهه پراکنی درباره تقریب هستند. رهبر 

عظم انقالب در این راستا در مجامع مختلف به تبیین اهمیت وحدت اسالمی پرداخته اند تا ضریب این م
مسئله در منظومه فکري نخبگان و عوام جهان اسالم را باال ببرند. از نظر ایشان وحدت اسالمی نه 

  تاکتیکی سیاسی، که اصلی اسالمی و قرآنی است که همواره باید آن را پی گرفت.
  شمشیري در دست مخالفان تفرقه

براى آدمهاى آگاه و مطّلع از اوضاع جهان و جهان اسالم هم این مثل روز روشن است که امروز اختالفات 
مذهبى در میان مسلمانان، یک وسیله و برگه اى است در دست دشمنان ما. یک شمشیر در دست دشمنان 

یح کردن مخالفتهاى اعتقادى، به زبان آوردن ما، همین اختالفات مذهبى است. علنى کردن اختالفات، صر
مطالبى که کینه ها را برمى افروزد، یکى از وسایلى است که دشمن ما از آن بیشترین استفاده را دارد 

» فراًبدلوا نعمت اهللاِ کُ«میکند. حاال [اگر] ما جورى عمل بکنیم که این مقصود دشمن برآورده بشود، این 
   .است

  (بیانات در دیدار جمعی از مداحان اهل بیت)  93/ 1 / 31
  اصلی اسالمی

 نقاط». واعتصموا بحبل اهللا جمیعا و ال تفرقوا«یکی از اصول اسالم، وحدت و اخوت اسالمی است. 
  مشترك را هم باید چسبید. 

ت (بیانات در دیدار با رهبران گروه هاي جهادي در افغانستان و جمعی از مسئوالن وزار 69/ 8/  29 
  خارجه)

  خدمت به آمریکا نباید کرد
این جور نباشد که کسی از یک گوشه اي خیال کند دارد از شیعه دفاع می کند و تصور کند دفاع از شیعه 
به این است که بتواند آتش دشمنی ضدشیعه و غیرشیعه را برانگیزد. این دفاع از شیعه نیست، این دفاع 

  دفاع از آمریکاست، دفاع از صهیونیست هاست. از والیت نیست. اگر باطنش را بخواهید،
  (بیانات در دیدار جمعی از مردم در روز عید غدیر) 87/  9/  27 
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  وحدت تاکتیکی و مصلحتی نیست!
من از قدیم این اعتقاد و تفکر [وحدت اسالمی] را داشتم و دارم و آن را یک مسئله استراتژیک می دانم. 

ست که حاال بگوییم مصلحت ما ایجاب می کند که با مسلمین یک مسئله تاکتیکی و مصلحتی هم نی
غیرشیعه ارتباطات داشته باشیم... ما با این انگیزه صحیح مساله وحدت مسلمین را در جمهوري اسالمی 

  یک مساله اساسی قرار داده ایم.
  »)ع«(بیانات در دیدار اعضاي ستاد برگزاري کنفرانس جهانی اهل بیت  69/  1/  26 

  واجب و ممکن استوحدت 
اتّحاد را تبلیغ کنید. البته نمیگوییم االن اتّحاد تحقّق پیدا کند. طبیعی است که از حرف و عقیده و اعتقاد 

یبینید. هایش را متا عمل فاصله ژرفی است؛ لیکن امروز اعتقاداً ترویج تفّرق و تشتّت میشود که نمونه
به  فهیم کرد که وحدت بین مسلمین، به صد دلیل واجب، وبایستی با این مبارزه و مقابله کرد. بایستی ت

دگان و حتّی دانها و مبلّغان و گوینصد دلیل ممکن است. بایستی دنبال کرد که این نکته در تبلیغات زبان
  .حجاج معمولی که ممکن است رفیقی از یک کشور پیدا کنند و با او دو کلمه حرف بزنند، رعایت شود

  در دیدار کارگزاران حج) (بیانات 76/ 12/  13
  وحدت جهت استفاده از ذخایر جهان اسالم

امروزه دنیاي اسالم که از جهت ذخایر مادي و انسانی و فکري و تاریخی، یکی از بزرگترین مجموعه 
تالشها  ساختن جهت اگر متمرکز، و هم هاي جهان است، بیش از همیشه نیازمند وحدت و تقریب است. 

 خیرخواه هر مسلمان و آرزوي ، هدفاسالمی امت نجات و سوي در سمت آن انداختن جریان و توانها، و به
 دلها و فکرها، و ایمانها، دست کردن نزدیک يجز در سایه هدف این که ، باید دانستو دلسوز است

  .نیست یافتنی
  و شیخ محمود شلتوت) (پیام به کنگره بزرگداشت آیت اهللا بروجردي 79/  10/  18 

  وحدت احساساتی نیست
اینکه امام اینقدر روي مساله وحدت تکیه می کردند، براي این است که این یک مساله احساساتی نیست. 

هر کس به مقدسات آن فرقه دیگر اهانت کند، اگر با خشونت و اهانت با این یک مساله عقالنی است. 
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که برد کارِ او باشد، به این وحدت ضربه زده است؛ هر که میخواهد فرقه دیگر برخورد کند، به هر اندازه 
  .باشد

  (بیانات در دیدار کارگزاران نظام و مهمانان کنفرانس وحدت اسالمی) 72/ 6/  14 
  تفرقه سم مهلک است

ها ي شیعه و سنی یکی از ابزارهاي مهم دشمنان براي زمینگیر کردن امت اسالمی است. هم سنیمسأله
ها بدانند؛ همه، در ایران و در دنیاي اسالم، این را بدانند که اختالف شیعه و سنی یکی انند، هم شیعهبد

د. کنناز ابزارها و چماقهاي دشمن علیه امت اسالمی است. آنها هر جور بتوانند، از این ابزار استفاده می
نی ر، با این تبلیغات، که: اینها ساي را با این شعاآن روزي که سنیِ فلسطینی زیر فشار است، یک عده

ار است، به ي لبنان زیر فشکنند نگذارند کمک کنند. امروز که شیعههستند، شما شیعه هستید؛ سعی می
گویند: شما سنی هستید، اینها شیعه هستند؛ به آنها کمک نکنید. آنها نه به شیعه احترامی اي مییک عده

سم مهلک دنیاي اسالم تفرقه است. این تفرقه ملت ها  .ل اسالم طرفندگذارند، نه به سنی؛ آنها با اصمی
  را از هم جدا می کند، دل ها را از هم جدا می کند.

  »)ع«(بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم در سالروز میالد امیرالمومنین  85/ 5/  17 
  وحدت: . موانع3

به این مقصود را دشوار می کنند. عدم درك صحیح اشاره: در راه ایجاد وحدت موانعی وجود دارد که نیل 
از موانع وحدت و نادیده انگاشتن آنها باعث می شود که فعالیت هاي وحدوي به بن بست بخورد. برداشتن 
این موانع مهمترین کاري است که فعالین عرصه وحدت باید بدان اشتغال پیدا کنند. البته برداشتن بعضی 

دشمن در حیطه اختیارات ما نیست ولی بعضی دیگر از موانع داخلی است و باید از موانع مانند توطئه هاي 
رفع شوند. موانعی مانند تحریک عصبیت ها، جهالت ها و کج فهمی ها، بی اطالعی و توهمات که رهبر 
انقالب به آنها اشاره فرموده اند. به نمونه اي از فرمایشات رهبر انقالب در باب موانع وحدت اسالمی 

 ره می کنیم:اشا

  نقشه دشمن
سیاست دشمنان اسالم و مسلمین بر تفرقه قرار گرفته است. می خواهند بین مسلمان ها ایجاد اختالف 
 کنند. این براي آن ها از هر جنگ نظامی، از هر حرکت سیاسی از هر چالش اقتصادي باصرفه تر است.
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ریخ است، مقداري هم مربوط به جهالتهاي ها هم فراهم شده است؛ مقداریش مربوط به تامتأسفانه زمینه
ما در همین دوران خود ماست. حاال غیر از اختالف اقوام مختلف و ملتهاي مختلف، اختالف مذاهب؛ 

ي شیعه و سنی نبود، میرفتند سراغ مذاهب درونِ هر یک از این دو فرقه؛ که اگر مسئله -شیعه و سنی 
  .افروزي میکردندا تشیع و آنها را آتشهاي خاصِ تسنن یبین آن فرق خاص و نحله

  (بیانات در دیدار با کارگزاران حج) 86/ 8/  23 
  تحریک عصبت ها

فتیم. است که ما گ» انسجام اسالمی«ي یکی از چیزهائی که من بخصوص میخواهم تکیه کنم، مسئله 
کنید که  نباید کاريالمذاهبی مسلمانها نباید تحریک شود. شما انسجام اسالمی یعنی عصبیتهاي بین

عصبیت آن مسلمانِ غیرشیعه علیه شما تحریک شود؛ او هم متقابالً نباید کاري کند که غیرت و عصبیت 
شما را علیه خودش تحریک کند. آنها همین را میخواهند. االن شما ببینید دو تا گروه فلسطینی در 

جه به جاي اینکه تفنگها به طرف آنها متوفلسطین دارند با هم میجنگند! براي اسرائیل چه از این بهتر! 
شود، علیه همدیگر دارند میجنگند! خوب، این خیلی چیز خوبی براي اسرائیل است. چقدر خرج کند، 

   .ارزد که یک چنین وضعی پیش بیایدمی
  »)ع«(بیانات در دیدار مداحان اهل بیت  86/ 4/  14 

  جهالت و کج فهمی
ه است که نگذارند سطوح غیرعلمی کارشان به درگیري برسد؛ لیکن از علما و زبدگان، تالششان این بود

نمی خواهیم بگوییم  .بود» استعمار«اي به این طرف، یک عامل دیگري هم وارد ماجرا شد و آن یک دوره
اختالف شیعه و سنی همیشه مربوط به استعمار بوده. نه، احساسات خودشان هم دخیل بوده. بعضی از 

از تعصب ها، بعضی از احساسات، بعضی از کج فهمی ها دخالت داشته، لیکن وقتی جهالت ها، بعضی 
  استعمار وارد شد، از این سالح حداکثر استفاده را کرد. 

  (بیانات در دیدار شرکت کنندگان در هم اندیشی علماي اهل تسنن و تشیع) 85/  10/  25 
  قدرتها

ام و مبدا همه و یا قسمت اعظم این تعارض ها و تناقض اگر به تاریخ اسالم برگرددیم، خواهیم دید که زم
ها، به دستگاه قدرت مادي برمی گردد. تاریخ اسالم را مالحظه کنید، خواهید دید که از اختالفات اولیه 
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یعنی مساله خلق قرآن و امثال اینها تا بقیه اختالفهایی که در طول زمان، بین فرق اسالمی مخصوصا در 
ین شیعه و سنی اتفاق افتاده است، تقریبا سرنخ این اختالفات در تمام بالد اسالمی زمان هاي بیشتري ب

  دست قدرتهاست.
  (بیانات در دیدار جمعی از مسئوالن لشگري و کشوري و مهمانان کنفرانس وحدت اسالمی) 69/ 7/  16 

  بی اطالعی و توهمات
چیزهایی مانع از اتحاد می شود. عمده آنها بعضا کج فهمی ها و بی اطالعی هاست. از حال هم خبر 
نداریم. درباره هم توهمات می کنیم، درباره عقاید هم، درباره تفکرات یکدیگر دچار اشتباه می شویم. 

اش؛ ي همسایهربارهي آن ملت دیگر، دفالن ملت مسلمان درباره شیعه درباره سنی و سنی درباره شیعه. 
زنند. افرادي هم متأسفانه بر اثر همین ها دامن میها، که دشمنان هم بشدت بر این سوءتفاهمسوء تفاهم

من از گیرند و دشي این بازي دشمن قرار میي کلی دشمن، بازیچهسوء فهم، سوء تحلیل، ندیدن نقشه
  گزاران نظام)(بیانات در دیدار کار 86/ 1/  17.کندآنها استفاده می

  تفرقه: . عوامل4
عواملی که سبب ایجاد تفرقه می شوند باید از بین بروند. شناخت این عوامل مقدمه مبارزه با این عوامل 
است. هرچند بعضی عوامل خارجی اند و خارج از کنترل ما، اما عوامل داخلی را می شود با برنامه ریزي 

 بسته شود. از عوامل اصلی تفرقه دشمن است  که شبانه روز مشغولاز بین برد تا راه بر شکل گیري تفرقه 
برنامه ریزي و فعالیت براي ایجاد تفرقه در جهان اسالم است. یکی دیگر از عواملی که رهبر انقالب برمی 
شمارند این است اختالفات میان مذاهب به سطح عموم مردم و کوچه و بازار راه پیدا کند. اهانت بر 

ان، تمرکز بر مسائل اختالفی و نادیده گرفتن اشتراکات، تحریک عواطف و احساسات مقدسات دیگر
پیروان سایر مذاهب و تبدیل شدن اختالف به تعارض و کشمکش، از دیگر عواملی است که از نظر رهبر 
 معظم انقالب موجب ایجاد تفرقه در جهان اسالم می شود. نمونه اي از جمالت رهبر انقالب در این زمینه

  در ذیل آمده است:
  دست دشمن

پول نفت فالن کشوري که به نوکري آمریکا و غرب، در میان ملتهاي مسلمان شناخته شده و روسیاه 
است و به استکبار وابستگی دارد، اگر صرف انتشار کتابی در رد تشیع شد، محض رضاي خدا و عالقه به 
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ه صادق است. اگر دیدیم عواملی در جامعتسنن نیست و غرض خبیثی را دنبال می کند. عکس قضیه هم 
شیعی، مشغول تحریک و برانگیختن حساسیت نسبت به برادران اهل سنت یا مقدسات آنها هستند، اگر 

  حمل بر کجی سلیقه و بدفهمی نکنیم، باید بدانیم که قطعا دست دشمن است.
  (بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم) 68/  7/  5 
  اتغیرعلمی شدن اختالف 

می رسد، به جاهاي تند و خطرناکی می رسد، دست  –مردم عامی  –این اختالفات وقتی به سطوح پایین 
به گریبان می شوند. علما می نشینند با هم حرف می زنند و بحث می کنند، لیکن وقتی نوبت به کسانی 
رسید که سالح علمی ندارند، از سالح احساسات و مشت و سالح مادي استفاده می کنند که این خطرناك 

  است.
  دار شرکت کنندگان در هم اندیشی علماي اهل تسنن و تشیع)(بیانات در دی85/  10/  25 

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

ها اجتماع ضد شیعه درست کنند. این از این طرف؛ از آن طرف هم به یک گوینده ى به  در بین سنى
اصطالح شیعى پول میدهند که در تلویزیون، به نام شیعه، ام المؤمنین عایشه را متهم کند، قذف کند، 

ه کار چاهانت کند. روشها اینهاست. شما در مقابل این روشها چه کار میکنید؟ سنى چه کار میکنى؟ شیعه 
  .میکنى؟ از کارهاى اینها گول نخوریم. اختالف براى آنها بیشترین و بزرگترین نعمت است

  (بیانات در دیدار جمعی از روحانیون شیعه و اهل سنت کرمانشاه) 90/  7/  20
  تحریک عواطف مذهبی

صل وان یک ابدانید تحریک عواطف مذهبی برادران اهل سنت کار بسیار خطا و گناه است. این را به عن
بپذیرید. یک نقطه اختالفی وجود دارد. تکیه بر روي این نقاط، شعله ور کردن آتش تعصبات در این نقاط 
  اختالف، این درست همان چیزي است که امروز سازمان هاي جاسوسی آمریکا و اسرائیل دنبالش هستند.

  (بیانات در دیدار کارگزاران حج) 23/8/86 
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  اهانت به مقدسات مذهبی
هرکس داراي هر مذهبی است به عقاید و ارزش هاي خود احترام می گذارد. اما این احترام گذاشتن نباید 

ما متّفقاً   با اهانت به ارزش هاي جمعیت دیگري همراه شود که در اعتقادات با آنها موارد اختالفی دارند.
ت یک جهاد و به یک شریعبه یک اسالم، به یک کعبه، به یک پیغمبر، به یک نماز، به یک حج، به 

  .نظر استمراتب کمتر از موارد وحدت و اتّفاقکنیم. موارد اختالف بهمعتقدیم و عمل می
  (بیانات در دیدار مردم زاهدان) 2/12/81 

  تبدیل تفاوت ها به تضاد
به  ي توانهاي امت مسلمان، بیماري خطرناکی است که باید با همهجویی میان بخشتفرقه و ستیزه

و  اندوقفه دست زدهمان آن پرداخت. دشمنان ما از دیرباز در این عرصه نیز به تالش گسترده و بیدر
همه سخن  .اندزده کرده است، تالش خود را شدت بخشیدهامروزه که بیداري اسالمی، آنان را وحشت

  ي بینجامد.ردلسوزان آن است که تفاوت ها نباید به تضاد تبدیل شود و چندگونگی نباید به ستیزه گ
  (پیام به کنگره عظیم حج) 27/9/86 

  تمرکز بر مسائل اختالفی
فرقه هاي مسلمان، با خداي واحد، پیغمبر واحد، قرآن واحد، قبله واحد، عبادت واحد، این همه مشترکات 
و مسلمات، چند موضوع اختالفی را وسیله قرار بدهند براي دشمنی! این خیانت نیست؟ این غرض ورزيِ 

ورزان و غفلت غافالن نیست؟ هرکسی در این زمینه تقصیري بکند، پیش خداي متعال مواخَذ غرض 
  است، چه شیعه باشد چه سنی.

  »)ع«(بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم در سالروز میالد امیرالمومنین 17/5/85 
  . مصائب تفرقه:5
خیلی ها عمق خطري که به دلیل تفرقه متوجه جهان اسالم می شود را درك نمی کنند. لذا نسبت به  

ایجاد تفرقه بی تفاوت هستند. کسر قابل توجهی از مردم اگر نسبت به خطرات تفرقه بصیرت پیدا کنند 
 ه مبحثی کلیشهاز انجام اعمال تفرقه انگیز خودداري خواهند کرد. متاسفانه بحث وحدت در جامعه ما ب

اي تبدیل شده است. این کلیشه اي شدن، عمیق شدن در آن و توجه کافی به آن را در میان مردم از بین 
برده است. خیلی از خواص نیز متوجه عمق فاجعه نیستند. این مسائل باعث می شود که رهبر انقالب در 
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هبري نی که غافلند. مرور این انذارهاي رموارد متعدد مصائب تفرقه را بازگو کنند تا تلنگري باشد بر کسا
براي اینکه به خواب رفتگان را بیدار و هوشیار کند ضروري است. به نمونه اي از این جمالت اشاره می 

  کنیم:
  

  به حاشیه رفتن مسئله فلسطین
همه ي تالشهاي دشمن متوجه این میشود که امت اسالمی را از یاد فلسطین غافل کند. چه جور؟ با 

عده   .جاد اختالفات، با جنگهاي داخلی، با ترویج افراطگريِ انحرافی به نام اسالم و به نام دین و شریعتای
اي عامه ي مسلمانان را، اکثریت مسلمانان را تکفیر کنند. وجود این جریانهاي تکفیري که در دنیاي 

مژده است...چه کسی میتواند شک اسالم به وجود آمدند، براي استکبار، براي دشمنان جهان اسالم یک 
کند که وجود این جریانها و پشتیبانی این جریانها و تَمویل این جریانها و دادن سالح به اینها کار استکبار 

  است و کار دستگاه هاي امنیتی خبیث دولتهاي استکباري است؟
 (بیانات در دیدار مسئوالن نظام و مهمانان کنفرانس وحدت اسالمی) 29/10/92 

  عدم همکاري
وقتی تفرقه پیدا شد، وقتی نسبت به هم سوءظن وجود داشت، وقتی یکدیگر را خائن دانستیم، طبیعی 

همکاري هم اگر بکنیم، با هم صمیمی نخواهیم بود. این همان   است که با هم همکاري نمی کنیم.
بفهمند؛ این را درك  چیزي است که آن دشمن دنبال اوست. هم عالم شیعه، هم عالم سنی، باید این را

  .کنند
  (بیانات در دیدار روحانیون و طالب تشیع و تسنن کردستان) 23/2/88 

  ضعف و ذلت مسلمانان
از همیشه جدي تر است. امروز این ضعف و » انما المومنون االخوة فاصلحوا بین اخویکم«امروز شعار 

اگر  همین تفرق و اختالف است.  ذلتی که مسلمانان کشورهایی در دنیا دچار آن شده اند، ناشی از
د. تاجیکستان طور نمیشطور نمیشد. کشمیر آنطور نمیشد. بوسنی آنمسلمانان متّحد بودند، فلسطین این

د طور مورطور در محنت زندگی نمیکردند. مسلمانان در امریکا، آنطور نمیشد. مسلمانان اروپا، آناین
  .ه ما با هم اختالف داریمزورگویی قرار نمیگرفتند. علّت این است ک
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  ( بیانات در دیدار کارگزاران نظام و مهمانان کنفرانس وحدت اسالمی) 14/6/72 
  از بین رفتن شکوه و عظمت مسلمین

جنگ شیعه و سنی براي دشمنان اسالم خیلی قیمت دارد. اختالف و تفرقه میان امت اسالمی موجب می 
ائتالف ملی شما در هم بشکند و همان طور که قرآن  شود که معنویت، طراوت، قدرت، شکوه و عظمت

( بیانات در دیدار کارگزاران نظام و مهمانان کنفرانس وحدت  14/6/72». و تذهب ریحکم«فرموده است 
  اسالمی)

  نفس راحت صهیونیست ها 
 خوب فهمیدند که اگر در دنیاى اسالم مذاهب اسالمى گریبان یکدیگر را بگیرند و کشمکش با همدیگر

ک طرف لذا از ی. را شروع کنند، رژیم غاصب صهیونیست نفس راحتى خواهد کشید؛ این را خوب فهمیدند
گروه هاى تکفیرى را به راه مى اندازند که نه فقط شیعه را تکفیر کنند، بلکه بسیارى از فرق اهل سنّت 

ى این آتش هیمه فراهم کنند، را هم تکفیر کنند؛ از آن طرف هم یک عده مزدور را به راه بیندازند که برا
بنزین روى آتش بریزند؛ که مى بینید، میشنوید، یا خبر دارید. وسائل ارتباط جمعى و رسانه در اختیار اینها 
میگذارند؛ در کجا؟ در آمریکا! در کجا؟ در لندن! آن تشیعى که از لندن و از آمریکا بخواهد براى دنیا 

   .یخوردپخش بشود، آن تشیع به درد شیعه نم
  (بیانات در دیدار کارگزاران حج) 20/6/92 

  انحراف از مبارزه با صهیونیزم
گاهى ما مسلمانها خودمان نقشهى دشمن را درست نمىشناسیم، خود ما جزئى از آن نقشهى دشمن 

ى ى دشمن، تحریک عصبیتها نقشه. میشویم؛ که امروز متأسفانه دنیاى اسالم مبتالى به این است
 ى دشمن این است که توجه امت اسالمى را از نقطه اسالمى علیه یکدیگر است؛ نقشه مذاهب مختلف

اهاى منحرف کند و به ج -دارىِ فاسد و مفسد و صهیونیزم  یعنى سرمایه -ى حقیقى خصومت و دشمنى 
  . دیگرى متوجه کند

  (بیانات در دیدار مسئوالن نظام و سفراي کشورهاي اسالمی) 17/3/92 
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  اسالمی تهدید بیداري
امروز یکى از خطرناك ترین چیزهائى که نهضت بیدارى اسالمى را تهدید میکند، اختالف افکنی و تبدیل 
این نهضتها به معارضه هاى خونین فرقه اى و مذهبى و قومى و ملّى است. این توطئه هم اکنون از سوى 

سیاستمداران خودفروخته، از شرق سرویسهاى جاسوسى غرب و صهیونیزم، با کمک دالرهاى نفتى و 
  .آسیا تا شمال آفریقا و بویژه در منطقه ى عربى ، با جد و اهتمام دنبال می شود

 (بیانات در اجالس جهانی علما و بیداري اسالمی) 9/2/92 

  تجزیه کشورهاي اسالمی
ه با بپاخاستنقشه هاى خائنانه براى اختالف افکنی میان مسلمانان و ایجاد سوء ظن میان کشورهاى 

جمهورى اسالمى ایران، مسأله ى فلسطین و کوشش براى منزوى کردن مبارزان و خاموش کردن جهاد 
فلسطینى، تبلیغات اسالم ستیزانه ى دولت هاى غربى و حمایت آنان از اهانت کنندگان به مقام قدسى 

یه ى برخى از کشورهاى پیامبر اعظم صلّى اللّه علیه وآله، زمینه سازى براى جنگ هاى داخلى و تجز
مسلمان، ترساندن دولت ها و ملت هاى انقالبى از معارضه با سلطه خواهان غربى و ترویج این توهم که 

  .آینده ى آنان در گرو تسلیم در برابر آن متجاوزان است
 (پیام به کنگره عظیم حج) 4/8/91 
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  رسیدن به وحدت هاي. راه 6
حال باید دید که براي رسیدن به وحدت چه باید کرد؟ عده اي براي ایجاد وحدت بر فعالیت هاي سیاسی 
تمرکز می کنند. عده دیگر از تقریب در فضاي علمی هواخواهی می کنند و معتقدند که اگر علماي دو 

گی به رهنطرف تقریبی شوند، وحدت هم خود به خود شکل می گیرد. بعضی دیگر نگاهی اجتماعی و ف
وحدت دارند و عمده تمرکز خود را روي فعالیت بر عموم مردم می گذارند. هریک از این افراد براي نیل 
به مقصود خود راه هایی را بر می گزینند که متناسب با نگرش آنان در باب وحدت است. رهبر انقالب 

 ایشان اینطور استنباط می هم از سخن گفتن در این مسئله مهم غفلت نورزیده است. از مجموع سخنان
شود که ایشان مجموعه اي هماهنگ از اقدامات سیاسی، علمی، فرهنگی و اجتماعی را براي ایجاد وحدت 
ضروري می دانند. از نظر ایشان هم علما باید تفاهم و همکاري با یکدیگر را بیشتر کنند و هم عموم 

سیاسی مناسب انجام بگیرد. در واقع ایشان مردم به سمت محبت با یکدیگر حرکت کنند و هم اقدامات 
معتقدند که با صرف یک یا چند کار نمی توان به وحدت رسید بلکه باید مجموعه اي هماهنگ از فعالیت 
ها اعمال شود تا نیل به این مقصود صورت بگیرد. به نمونه اي از راهکارهاي ایجاد وحدت در کالم رهبر 

  انقالب اشاره می کنیم: 
  ینیمحبت طرف 

ما به همه میگوییم که احترام یکدیگر را حفظ بکنند و به عقاید و مقدسات هم اهانت نکنند. اگر کسی 
ما .یی بخواهد به مقدسات دیگران اهانت بکند، از نظر ما به هیچ وجه قابل دفاع نیستي عقیدهبه بهانه

هم اهانت نکنند... محبت به همه می گوییم که احترام یکدیگر را حفظ کنند و به عقاید و مقدسات 
 طرفینی است. بایستی همه با هم کمک کنند تا محبت بوجود بیاید و دشمن نتواند سوءاستفاده کند.

ي خوبی دارد و نه با سنی، بلکه با اصل اسالم مخالف است و نسبت به آن دشمنی که نه با شیعه رابطه
   .کینه میورزد

  )انپاکست سرحد استان شیعیان از جمعی و مسئوالن و دممر مختلف اقشار دیدار در (بیانات 19/7/68
  ارتباط علماي دو طرف

هر   علماي شیعه و سنی با هم جلسه بگذارند، تفاهم کنند، با هم حرف بزنند. ما کارهاي مشترکی داریم...
کسی اگر میخواهد مذهب خودش، کار خودش را حفظ کند، داشته باشد؛ اگر میخواهند بحث مذهبی 
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اگر دوست دارند بحث علمیِ مذهبی  -من بحث مذهبی را هم قبول دارم  -بکنند، هیچ اشکالی ندارد 
بین علما و بین صاحبان فن بکنند، بنشینند این کار را بکنند؛ منتها نه در منظر و مرئاي مردم، بلکه در 

کی قانع بگوید؛ یا یجلسات علمی بنشینند با هم بحث کنند؛ او استدالش را بگوید، آن استداللش را 
 ي اینها، یک امور مشترکی وجود دارد؛ یکرغم همهمیشود، یا قانع نمیشود؛ اینها اشکال ندارد؛ لیکن علی

دردهاي مشترکی هست که درمانهاي مشترکی دارد. عالم شیعه در بین مردمِ خود، عالم سنی در بین 
  .شکالت مشترك را برطرف کنندمردمِ خود نفوذ دارند؛ از این نفوذ استفاده کنند، این م

  ( بیانات در دیدار جمعی از روحانیون شیعه و اهل سنت کرمانشاه) 20/7/90 
  خود را از گذشته قیچی کنیم

سالها پیش از انقالب که با بعضی از برادران اهل سنت صحبت می کردم، به آن ها می گفتم که اگر ما 
مان را از گذشته جدا و قیچی کنیم... اگر به گذشته بخواهیم وحدت اسالمی تحقق پیدا کند، باید خود

برگردیم، دعواست. این قدر بحث و تکذیب و تغلیط و درگیري و خونریزي و این طور چیزها اتفاق افتاده 
(بیانات در دیدار جمعی از روحانیون حوزه  5/10/68که اگر نگاهی به گذشته بکنیم، باز دعوا خواهد شد. 

  هاي علمیه اهل سنت)
  شان دادن عملی وحدتن

داریم که روایت دارد که » ع«این قدر ما روایت در ثواب شرکت در نماز جماعت اهل سنت در زمان ائمه 
در مسجدالحرام پشت سر اینها نماز بخوانید، مثل اینکه پشت سر پیغمبر نماز خوانده اید... این نمایش 

که امام بزرگوار ما (که رضوان خدا بر او روي همین فکر بود  وحدت است. عمال وحدت را نشان دهید.
هاي ایرانی، توصیه کرد که در نماز جماعتها در ي حاجیي ماها، همهبه همه -آن مرد بیدار، آگاه  -باد) 

مسجدالحرام، در مسجدالنبی شرکت کنید؛ در این اجتماعات حضور داشته باشید، که یکی از مصادیقش 
   .این است

  (بیانات در دیدار کارگزاران حج) 4/8/88 
  نزدیک کردن دلها 

 هايهمجموع از بزرگترین ، یکیو تاریخی و فکري و انسانی ذخائر مادي از جهت که اسالم دنیاي امروزه
تالشها و  ساختن جهت . اگر متمرکز، و هماست و تقریب نیازمند وحدت از همیشه ، بیشاست جهان
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 خیرخواه هر مسلمان و آرزوي ، هدفاسالمی امت نجات و سوي در سمت آن انداختن جریان توانها، و به
 دلها و فکرها، و ایمانها، دست کردن نزدیک يجز در سایه هدف این که ، باید دانستو دلسوز است

  .نیست یافتنی
  )لتوتش محمود شیخ عالمه و بروجردي العظمی اللَّهآیت حضرت بزرگداشت يکنگره به (پیام 18/10/79

  »ص«محور قرار دادن پیامبر 
راحت تر و سهل تر از همه چیز، می توانند متحد » ص«عزیزان من! مسلمانان دنیا زیر نام نبی اکرم 

 آن بزرگوار، مجمع و ملتقاي عواطف«ام: من بارها عرض کرده  شوند. این خصوصیت آن بزرگوار است.
خدایا تو شاهدي که دل هاي ما ماالمال از محبت ».مسلمانان است. مسلمان، به پیغمبر خود عشق میورزد

  پیغمبر است. از این محبت باید استفاده کرد. این محبت راهگشاست.
  (بیانات در دیدار کارگزاران نظام و مهمانان کنفرانس وحدت اسالمی) 14/6/72 

  »ع«محور قرار دادن اهل بیت 
نیدم و تا طور که من شآن -تعالیعلیه)براي تقریب اللَّهصدر فعالیتهاي مرحوم آیۀاللَّه بروجردي (رضواندر 

بود که بین مذاهب مختلف اسالمی مورد اتفاق است و » حدیث ثقلین«توجه به  -حدودي اطالع دارم 
ت؛ برادران اهل سنت هم پر اساند. به همان شکلی که شیعه آن را نقل کرده، کتب متواتراً آن را نقل کرده

مساله اهل بیت و نظیر آن را که مورد قبول همه مسلمین است  .انداگرچه به شکل دیگري هم نقل کرده
و همه مسلمین به آنان ارادت دارند و آنان را دوست می دارند و هرکدام به نحوي به آنان عقیده دینی 

  دارند، محور قرار بدهند.
  یدار اعضاي شوراي عالی مجمع تقریب مذاهب اسالمی)(بیانات در د 1/7/70 

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

وقتى ملتهاى مسلمان، همه این کتاب آسمانى، این پیام آسمانى، این هدیه ى عظیم الهى را قبول   .آنقر
دارند، چه چیزى بهتر از این وسیله ى اجتماع و اتحاد؟ همه بنشینیم سر این سفره ى معنوى؛ همه استفاده 

  .کنیم از این مایه ى عزت و قدرت اسالمى و الهى
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  (بیانات در دیدار شرکت کنندگان در مسابقات قرآن) 14/4/90 
  . ثمرات وحدت:7

تصور وضعیت مطلوبی که در اثر وحدت اسالمی به وجود می آید و برکات بی شماري که این مسئله 
براي امت اسالم دارد، سبب می شود تا انگیزه براي فعالیت هاي وحدت بخش بیشتر شود. ثمرات وحدت 

ن اهدافی است که ما براي رسیدن به آن به وحدت اسالمی می اندیشیم و براي آن برنامه در واقع هما
ریزي و فعالیت می کنیم.  رهبر انقالب در بیاناتی به نتایج مختلف وحدت اسالمی پرداخته اند. ایشان 

ر ب عزت اسالم، یاري خداوند، اقتدار جهان اسالم، پیروزي بر دشمن، بسته شدن راه سلطه استکبار
کشورهاي اسالمی و مواردي از این دست را از ثمرات پربرکت وحدت اسالمی می دانند. به نمونه اي از 

  بیانات رهبر انقالب در این زمینه اشاره می کنیم:
  عزت اسالم

اینکه امام بزرگوار توانست اسالم را عزیز کند ،به برکت ایجاد احساس وحدت در بین مسلمین بود. مسلمان 
، من سنی ام» «مذهب من چیست؟«نقاط عالم، به نام امام حرکت می کرد. فکر نمی کرد که در اقصی 

این حالت براي دشمن حالت مضري است. دشمن می خواهد » او سنی است نه شیعه ام» «او شیعه است
  این را بشکند.

  (بیانات در دیدار کارگزاران نظام و مهمانان کنفرانس وحدت اسالمی)14/6/72 
  اوندیاري خد

ي جهان اسالم، امت بزرگ اسالمی است؛ یعنی ملتهاي مسلمان که وحدت و اتفاق و بزرگترین پشتوانه
ا، ي آنهتفاهم آنها و غریو رعد آساي اعتراض آنها و قدرت اندیشه و بازوي کار و ثروت طبیعی و خداداده

..ملت هاي مسلمان باید .ندتواند دل هر دولت مستکبر را آب، و گوش او را کر، و پشت او را خم کمی
  بدانند که اگر با هم باشند، دست خدا با آنهاست و دست خدا مقتدرتر از هر پدیده قدرتمند در عالم است.

  (پیام به کنگره عظیم حج) 21/1/76 
  مقابله با جهانخواران

آنان از  نجات ملتهاى شجاع و به پاخاسته در مصر و تونس و لیبى و دیگر ملتهاى بیدار و مبارز بدانند،
ظلم و کید آمریکا و دیگر مستکبران غربى، تنها و تنها در آن است که تعادل قوا در جهان به نفع آنان 
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مسلمانان براي اینکه بتوانند مسائل خود را به صورت جدي با جهانخواران حل کنند، باید  .برقرار شود
ري و همدلی و اتحاد کشورهاي اسالمی به خود را به مرز قدرت بزرگ جهانی برسانند. و این جز با همکا

  دست نخواهد آمد.
  (پیام به کنگره عظیم حج) 14/8/90 

  بسته شدن راه بر سیطره دشمن
سیاستمداران استعمارگر به خوبی می دانستند که اگر هویت یکپارچه جهان اسالم شکل بگیرد، راه بر 
سیطره سیاسی و اقتصادي آنان بسته خواهد شد. پس در تالشی همه سویه و بلندمدت، به اختالفات در 

ريِ عنصو سستهاي مردم ، از غفلت تودهو زیر چتر این سیاست خبیثانهمیان مسلمانان دامن زدند  
برداري کردند و کار خود را در تسلط بر کشورهاي اسالمی پیش زمامداران سیاسی و فرهنگی، بهره

  (پیام به کنگره عظیم حج)8/10/85.بردند
  پیروزي بیداري اسالمی

در شرایطی که بیداري اسالمی و تحوالت خیره کننده ي پس از آن، جهان اسالم را در یکی از حساس 
تاریخ قرار داده، وحدت امت اسالمی و تقریب مذاهب اسالمی محوري اساسی براي تحصیل  ترین مقاطع

از سوي دیگر دشمنان اسالم و امپراطوران کفر و نفاق به   و حفظ پیروزي هاي این حرکت مبارك است.
دان فرزنرهبري امریکا و اسرائیل می خواهند معادله ي جهاد و مقاومت را تبدیل به طرح تکفیر و ترور 

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

  ی)ریب مذاهب اسالم(انتصاب حجت االسالم و المسلمین اراکی به سمت دبیر کلی مجمع تق 24/4/91 
  اقتدار جهان اسالم

دشمنان اسالم و مسلمین میخواهند امت اسالم یکپارچه نباشد؛ چون اگر یکپارچه شد، قوى میشود، مقتدر 
میشود، در میدانهاى گوناگون هویت یابى میکند؛ آن وقت کار براى مستکبران جهانى سخت خواهد شد. 

را راه مى اندازند، اختالفات قومى را راه مى اندازند، لذا میخواهند جدا کنند. اختالفات مذهبى 
ناسیونالیسمهاى افراطى را در بین ملتها به جریان مى اندازند؛ این فارس است، این عرب است، این ترك 
است، این پاکستانى است، این کجائى است، این شیعه است، این سنى است؛ این اختالفات را هى برجسته 
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نند، براى اینکه بین ما دیوار ایجاد کنند، براى اینکه دو نفرِ ما را به یکدیگر بدبین میکنند، هى درشت میک
  .کنند تا ما با هم نباشیم، دستهامان در هم گره نشود و یک حرکت عظیم به وجود نیاید

  (بیانات در دیدار کارگزاران حج)  11/7/90 
 

  همدردي و همدلی مسلمانان
ین باشد که ملتها با هم احساس همدردى کنند؛ که وقتى یک ملتى وحدت اسالمى اولین اثرش باید ا

خوشحال است، بقیه خوشحال باشند؛ وقتى غمگین است، بقیه غمگین بشوند؛ وقتى گرفتار است، بقیه در 
  آن گرفتارى خود را سهیم بدانند؛ وقتى استنصار میکند، بقیه به نصرت او بشتابند و به سراغ او بروند.

  (بیانات در دیدار شرکت کنندگان در کنفرانس وحدت اسالمی) 1/12/89 
  ما: . وظیفه8

پس از بیان زوایاي مختلف مبحث وحدت اسالمی و تقریب مذاهب نوبت به توصیه هایی است که رهبر 
انقالب به ما کرده اند. رهبر انقالب وظایفی که ما در قبال این بزرگترین مسئله جهان اسالم داریم را 

ه اند. وظایفی که ضمانت اجراي تمامی آن چیزي است که در قسمت هاي قبل بدان پرداخته بیان کرد
شد. اگر به توصیه هاي ایشان عمل نشود هیچ یک از ثمرات وحدت به دست آمدنی نخواهد بود و هیچ 

ا میک از مصائب تفرقه نیز از بین رفتنی نمی شود. به ذکر نمونه اي از وظایفی که رهبر انقالب براي 
  برشمرده اند می پردازیم:

  مقابله با هر عامل ضدوحدت
 ي همه براي بزرگ تکلیف یک این بکنند؛ مقابله وحدت ضد و وحدت مخالف عامل هر با باید مسلمانها

هم شیعه باید این را قبول کند، هم سنّی باید قبول کند، هم شعبه هاي گوناگونی که در میان  است.  ما
  .سنّی ها وجود دارد این را باید بپذیرندشیعیان و در میان 

 (بیانات در دیدار مسئوالن نظام و مهمانان کنفرانس وحدت اسالمی) 29/10/92 

  عدم دامن زدن به کینه ورزي ها
در جلسات نباید کینه ورزى هاى مذهبى را زیاد کرد؛ این را چقدر باید تکرار کرد؟ بارها تکرار کرده ایم؛ 

شما اگر بخواهید آن کسى را که موافق مذهب شما نیست و عقیده ى  [گوش کنند].بعضى حاضر نیستند 
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حقّ شما را قبول ندارد هدایت کنید، چه کار میکنید؟ اول شروع میکنید به مقدسات او بدگویى کردن و 
اه این دشنام دادن؟ اینکه بکلّى او را از شما دور خواهد کرد و امید هدایت او را به صفر خواهد رساند. ر

  .کار این نیست
  »)ع«(بیانات در دیدار با جمعی از مداحان اهل بیت  31/1/93 

  از بین بردن بدبینی ها
حضور نیروهاي تکفیري که امروز متأسفانه در برخی از نقاط منطقه فعالند، خطر بزرگشان این نیست که 

ین است که دو گروه شیعه و بی گناه هان را میکشند، آن هم جنایت است، بزرگ است؛ اما خطر بزرگ ا
سنی را نسبت به هم بدبین میکنند؛ این خیلی خطر بزرگی است؛ جلوي این بدبینی را باید بگیریم. نه از 
آن طرف شیعیان خیال کنند که یک گروه آنچنانی که با شیعه این جور رفتار میکند این جبهه ي اهل 

ها راجع به آنچه آن -سنت تحت تأثیر حرفهاي آنها  تسنن است که با اینها مقابله میکند، نه جبهه ي اهل
(بیانات  15/12/92 قرار بگیرند. -شیعه میگویند و تهمتهایی که میزنند و آتش افروزي هایی که میکنند 

  در دیدار اعضاي مجلس خبرگان)
  تاکید روي اشتراکات

یاسی، است؛ چه نخبگان سروي مشترکات باید تکیه کنند. تکلیف عمده هم در این مورد بر دوش نخبگان 
چه نخبگان علمی و چه نخبگان دینی. علماي دنیاي اسالم مردم را از تشدید اختالفات فرقه اي و مذهبی 
برحذر بدارند. دانشمندان دانشگاهی، دانشجویان را توجیه کنند و به آنها تفهیم کنند که امروز مهم ترین 

ات در دیدار مسئوالن نظام و مهمانان کنفرانس وحدت (بیان29/10/92. مسئله در دنیاي اسالم وحدت است
 اسالمی)

  عدم اهانت به مقدسات یکدیگر
ته و هر گف اینجانب همچون بسیاري از علماي اسالم و دلسوزان امت اسالمی بار دیگر اعالم میکنم که

روه از گعملی که موجب برافروختن آتش اختالف میان مسلمانان شود و نیز اهانت به مقدسات هر یک 
هاي مسلمان یا تکفیر یکی از مذاهب اسالمی، خدمت به اردوگاه کفر و شرك و خیانت به اسالم و حرام 

  .شرعی است
  (پیام به کنگره عظیم حج ) 22/7/92 
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  ممنوعیت جدال و درشت گویی
 تقویت روح اخوت و همدلی، درس بزرگ حج است. در اینجا حتّی جدال و درشت گویی با دیگران ممنوع

پوشش یکسان و اَعمال یکسان و حرکات یکسان و رفتار مهربان در اینجا به معنی برابري و برادريِ  است.
همه ي آن کسانی است که به این کانون توحید معتقد و دلبسته اند. این رد صریح اسالم بر هر فکر و 

  .داندز دائره ي اسالم بیرون بعقیده و دعوتی است که گروهی از مسلمانان و معتقدان به کعبه و توحید را ا
  (پیام به کنگره عظیم حج) 22/7/92 

  ایجاد ارتباطات حسنه
امروز در دنیا بسیار تالش میشود که بین شیعه و سنّی اختالف بیفتد. البته کسانی که اهل فکر و تحلیلند، 

 ان را از مجموعهمیدانند که استکبار از این کار چه فواید و منافعی میبرد. هدفشان این است که ایر
کشورهاي اسالمی جدا کنند؛ انقالب اسالمی را مخصوص مرزهاي ایران کنند؛ فشار روي ایران را از 

آموزىِ ملتهاي دیگر از درسهاي ملت ایران سازي کنند و از درسسوي کشورهاي اسالمىِ دیگر زمینه
محیط سنّی و چه در محیط چه در  -جلوگیري نمایند. ما باید درست نقطه مقابل عمل کنیم. هرکس 

به همدلی و ارتباطات حسنه و دوستانه بین شیعه و سنّی کمک کند، او به نفع انقالب و اسالم و  -شیعه 
هدفهاي امت اسالمی کار کرده است. هر کس هم سعی در جدایی کند، درست نقطه مقابل آن حرکت 

  .کرده است
  »)ع«امام رضا  (بیانات در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران 6/1/79

  کنار گذاشتن اختالفات دیرین
هم در دوران بعد از پیروزي انقالب و هم پیش از پیروزي انقالب، همیشه عقیده من بر این بود که امروز 
شیعه و سنّی باید اختالفات دیرین خود را در تعامل روزمرّه خودشان کنار بگذارند. جنگ و دعوا را کنار 

یکی از مشترکات میتواند باشد. امروز هم (مسئله غدیر) ا بچسبند؛ که این بگذارند و مشترکات خود ر
 .ام همین استعقیده

  »)ع«(بیانات در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران امام رضا 6/1/79 
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  نباید بازیچه دشمن شد
اف ر اکنمن بار دیگر براي صدمین بار، هزارمین بار، از زبان ملت ایران خطاب به همه برادران مسلمان د

عالم عرض می کنم: اتحاد خودتان را حفظ کنید، مبادا بازیچه دست دشمنان مشترکی بشوید که به عنوان 
قومیت عرب و عجم، به عنوان مذهب شیعه و سنی، به عناوین گوناگون دیگر می خواهند بین شما 

  اختالف بیندازند.
  ر)(بیانات در دیدار مسئوالن نظام به مناسبت عید فط 10/7/87 

  به نفوذي بودن متهمش کنید!
کشور  و سازندگی اسالمی هدفهاي سمت به و پیشرفت اسالم را براي "وحدت"، از گذشته اید بیشب

خیلی مراقب باشید که نفوذي هاي دشمن، پرچم هاي اختالف را بلند نکنند. هر پرچم   کرد.  رعایت
فسد م گاهی نفوذي دشمن است، هرچند خودش نداند. اختالفی که بلند شد، شما آن را متهم کنید که

 الحیوه فی سعیهم ضل اعماال الذین باالخسرین ننبئکم هل قل" ;کندفساد می ندارد که داند و توجهنمی
 که لیدر حا ;دهندمی انجام دارند کار خوب کنند کهمی . خیال"صنعا یحسنون انهم یحسبون الدنیا و هم

 یها و کارهايموضعگیر خود و یا از طریق مبنايبی با حرفهاي هستند که کسانی متأسفانه. کنندفساد می
 ديو ناامی از یأس زد و صحبت از اختالف دم که کس ، آنکنند. بنابراینفساد می ، در جامعهنامطلوب

  .کنید از او تبري؛ است تأثیر دشمن تحت، و یا ندانسته دانسته کنید که کرد، شما او را متهم
  مردم) مختلف اقشار بیعت مراسم در (بیانات 13/4/68 

  پرهیز از پرداختن به موارد اختالف آفرین
مسئوالن فرهنگی، نویسندگان و علما باید از طرح مسائل اختالف آفرین و تفرقه افکن بپرهیزند. هم 

اتحاد تکیه کنند. و توقع از علما و زبدگان و نخبگان سیاسی سنی و هم شیعه، همه، باید روي این نقطه 
است که خطورات زمان را بفهمند، اهمیت اتحاد مسلمانان را بفهمند و توطئه دشمنان را براي شکستن 

  این اتحاد و همدلی بفهمند.
  (بیانات در دیدار کارگزاران نظام و سفراي کشورهاي اسالمی) 27/1/85 
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  منانهنگاه برادرانه نه دش
حجاج در عرصه ى حج و در میدان این فریضه ى بزرگ اسالمى، به معناى واقعى کلمه برادرانه با هم 
رفتار کنند؛ به چشم برادر به یکدیگر نگاه کنند، نه به چشم بیگانه، نه به چشم دشمن؛ به چشم کسانى 

 بر گرد یک محور حرکتبه هم نگاه کنند که به سمت یک هدف در حال حرکتند؛ یک چیز را میجویند؛ 
  میکنند.

  (بیانات در دیدار کارگزاران حج) 20/6/92 
  ناطق من الشیطان نباشیم!

ى الهى است، ناطق من اللّه است.  اى که به وحدت دنیاى اسالم دعوت کند، حنجره امروز هر حنجره
اسالمى را به دشمنى اى و زبانى که ملتهاى مسلمان را، مذاهب اسالمى را، طوایف گوناگون  هر حنجره

با یکدیگر تحریک کند و عصبیتها را علیه یکدیگر تحریک کند، ناطق من الشیطان است... کسانى که 
در حالى که احتیاج به یکپارچگى، امروز بیشتر  -امروز دنیاى اسالم را از اتحاد و یکپارچگى دور میکنند 

(بیانات در دیدار  18/3/92. ع ابلیسها کار میکننداینها به نفع شیاطین کار میکنند، به نف -از همیشه است 
  شرکت کنندگان مسابقات بین المللی قرآن کریم)

  محکوم کردن افراطی گري
اگر چنانچه {تندروي ها} به وسیله ى مسلمانها به طور کامل محکوم نشوند و بزرگان علمى و بزرگان 

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

(بیانات در دیدار دست  16/2/92 بگان فکرى و سیاسى در دنیا.روشنگرِ نویسندگان و روشنفکران و نخ
  اندرکاران انتخابات)

  ترسیم نقشه دشمن براي مردم و توجیه آنان
اى را در یک جائى برافروزند، فرونشاندن آن جزو دشوارترین  اگر دشمنان بتوانند آتش اختالفات فرقه

کارهاست. باید جلوى این کار را گرفت؛ این هم نمیشود، جز با ابتکار عمل و مجاهدت و اخالص نخبگان 
در هر کشورى؛ علما، دانشگاهیان، سیاستمداران، کسانى که داراى نفوذ و تأثیرند؛ براى مردم تشریح کنند 
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، و نگاه امیدوارانه ى دشمن را به ایجاد اختالف بین مردم، بین کشورهاى اسالمى، بین نقشهى دشمن را
جناحهاى اسالمى، بین سنى و شیعه، بین گرایشهاى مختلف در مذاهب مختلف اسالمى؛ مردم را آگاه 

  .کنند
  (بیانات در دیدار مسئوالن نظام و مهمانان کنفرانس وحدت اسالمی) 10/11/91 

  ردن سایرین نباشیمدنبال شیعه ک
ایران به دنبال ایرانى کردن اعراب یا شیعى کردن سایر مسلمین نیست؛ ایران به دنبال دفاع از قرآن و 
سنت پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) و احیاء امت اسالمى است. براى انقالب اسالمى، کمک به مجاهدان 

مل، به یک اندازه واجب شرعى است اهل سنت سازمانهاى حماس و جهاد و مجاهدان شیعى حزب اللّه و ا
  .و احساس تکلیف میکند

  (خطبه هاي عربی نماز جمعه تهران) 14/11/90 
  دشمن را ناامید کنید

من اصرار دارم که در سراسر کشور، چه آن مناطقى که سنى و شیعه در کنار هم زندگى میکنند، چه آن 
مد د، همه جورى رفتار کنند که دشمن بفهمناطقى که فقط شیعه اند، یا آن مناطقى که فقط سنى هستن

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

  .کپارچه باشند، بین آنها هم اختالف بیندازدمیرود سراغ سنى؛ اگر آنها هم ی
  (بیانات در اجتماع مردم پاوه) 25/7/90 

  همدیگر را آزرده نکنید
مبلّغان شیعه و سنى هم همدیگر را آزرده نکنند. با هم همراهى کنید، همدلى کنید. در موارد اختصاصىِ 

د مشترکى هم وجود دارد، که با خودشان، سنى کار خودش را بکند، شیعه کار خودش را بکند. یک موار
  .همدیگر کار کنند. این اگر شد، ان شاءاللَّه آن وقت روحانیت پیش خواهد رفت

  (بیانات در اجتماع روحانیون شیعه و اهل سنت کرمانشاه) 20/7/90 
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  پرهیز از بگومگوهاي بی مورد
رگرم باشند؛ خودشان را س ما ملتهاى مسلمان باید هشیار باشیم. نخبگان کشورهاى اسالمى باید بیدار

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

  .حرفهاست
  مبعث) (بیانات در دیدار مسئوالن نظام در روز عید9/4/90 

 دفاع از یکپارچگی مانند ناموس!

این انسجام و یکپارچگى اى که انقالب به ما داد، باید مثل یک ناموس مقدسى حفظ شود، از آن پاسدارى 
همیشه وجود داشته، امروز هم  -یکی از مهمترین کارهائی که در جنگ نرمِ دشمن وجود دارد  شود. 

تزلزلی ایجاد کنند، شکاف ایجاد کنند. براي این کار تالش  این است که در این اتحاد یک -وجود دارد 
میکنند: بین شیعه و سنی اختالفات مذهبی ایجاد کنند، بین فارس و عرب و ترك و کُرد و دیگران 

اي ایجاد کنند، اختالفات سازمانی ایجاد کنند، اختالفات اختالفات قومی ایجاد کنند، اختالفات منطقه
  .حزبی ایجاد کنند

  ارتش) هوائی نیروي وخلبانان فرماندهان دردیدار (بیانات 19/11/89  
  این وحدت آسان به دست نیامده!

هر جاي دنیا که هستند، و از جمله در کشور عزیز ما، باید مواظب باشند. این  علماي شیعه و سنّی، در
وحدت در ایران، گران به دست آمده است. این نداي وحدت در دنیا، گران جا افتاده است. این را آسان 

  .نشکنید! هر که بشکند خیانت کرده است؛ هر که میخواهد باشد. فرقی نمیکند سنّی باشد یا شیعه باشد
  (بیانات در دیدار کارگزاران نظام و مهمانان کنفرانس وحدت اسالمی) 14/6/72 

  








