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 تعاليبسمه

 

  مقدمه 

اختصـا  دارد کـه بـه مناسـبت هفتـه  "وحدت شیعه و سني"باره در رهبر معظم انقالبمنظومه فکري این پژوهش به بررسي 

وحدت گردآوري و تدوین شده است. مطالبي که در این باره از بیانات رهبر معظم انقـالب فـیش بـرداري شـد آر زـدر زیـاد بـود و 

داریم بـه زودي بـا بررسـي دیگـر مطـالبي کـه  . بنافرصت کم، که به ناچار فقط بخشي از آر مطالب شاخص یابي و محوربندي شد

معظم انقالب درباره وحدت شیعه و سني ایراد فرموده اند، این پژوهش را کامل و منظومه فکري ایشار را در این باره بـه تمـا  رهبر 

 و کمال ترسیم کنیم. 

معظم له اتحـاد و بـرادري از مجموعه بیانات بررسي شده رهبر معظم انقالب درباره وحدت شیعه و سني این گونه بر مي آید که  

 و نمـاز، نبـوت، توحیـد، معارف آر و خط مسلم شیعه و سني مي دانند. ایشار به مشترکات فراوار شیعه و سني از جملهرا درس زر

با این همه اشتراکات چگونه شیعه و سـني مـي تواننـد از هـم اشاره و تاکید مي کنند  منافعو  هاآرمار و اهداف، دشمنار، حج، روزه

 جدا باشند.

-دهند و به مواردي در این باره اشاره مـيدرباره عوازب اختالف و درگیري شیعه و سني هشدار مي رهبر معظم انقالب همچنین

 سـني و شـیعه ذهن انحراف، اسالمي جمهوري راهبردي عمق افتادر خطر به، کشور مصلحت افتادر خطر بهکنند که عبارت اند از: 

، تکفیـري هاي گروه گیري شکل بزرگ خطر، مسلمانار افتادر هم جار به، صهیونیسم و انگلیس و آمریکا به کمک، اصلي دشمن از

 گـريناصـبي و گـريزرمطي تقویت، اسالمي بیداري با مقابله، درگیري و رفتاري و روحي اختالف به عقیدتي اختالف تبدیل احتمال

 . سني اسال  از شیعه اسال  جداکردر براي مدرر ابزارهاي از دشمن استفادهو 

 و عـز داشـتن و  بصیرت هاي میار شیعه و سني مطرح و برنیز براي کاهش یا برطرف کردر اختالف ایشار راهکارهایي

 اخـتالف مسـالل از پرهیـزداشتن در این باره تاکید مي کنند. راهکارهاي دیگر مورد نظر رهبر معظم انقالب عبارت اند از :  مجاهدت

 مرازبـت،  مقدسـات بـه اهانـت از پرهیز، حج فرصت در سني و شیعه اتحاد ضرورت تبیین، فاطمیه ایا  در سني و شیعه میار افکن

 مـههبي بحـ ، مسـلمانار همـه بزرگ تکلیف عنوار به وحدت ضد عوامل با مقابله، ها تعصب تحریک درباره سني و شیعه دلسوزار

 از منـدي بهـره، اسـالمي امـت وحـدت وسیله غدیر، حادثه، سني و شیعه مبلغار همدلي لزو ، مرد  منظر در نه سني و شیعه میار

 .وحدت هفته در اسالمي مهاهب میار مشترکات کردر برجسته علیهم السال  و بیت اهل و صادق اما  معارف
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 باره وحدت شیعه و سنیدردر بیانات های کانونی نمودار مؤلفهالف ـ 
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 :سنی و شیعه وحدت دربارهبیانات های محوری در شاخصکلی نمودار  ب ـ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 :روايات و آيات در سنی و شیعه وحدت -1

 قرآن درس اسالم، دنیای در اتحاد -1

 «کلّه الدّین علی لیظهره» آیه به توجه با اتحاد به توصیه -2

 کُفراً:  اهللِ نِعمَتَ بَدَّلوا مصداق اعتقادی های اختالف کردن علنی -3

 اعتقادي هاي مخالفت کردر صریح -

 افروزد برمي را هاکینه که مطالبي آوردر زبار به -

 دادر دشنا  و کردر بدگویي -

 اسالمی جمهوری مسلّم خط ، بَینَهُم رُحَماءُ و الکُفّارِ عَلَی اشِدّاءُ -4

 جَمیعًا اهللِ بِحَبلِ اعتَصِموا به توصیه -5

 الحج فی الجدال مصداق سنی و شیعه اختالف -6

 "رحیم رئوف بالمؤمنین علیکم حریص عنتّم ما علیه عزیز" آیه اساس بر وحدت به دعوت -7

ـاس بر مسلمین امور حل و اتحاد لزوم -8  بـممور یهـتمّ لـم و اصـب  مـن» حـدی  اس

 «بمسلم فلیس المسلمین

 بـین فملّف اعداء کنتم اذ علیکم اللَّه نعمت اذکروا و» آیه اساس بر تفرقه آتش از پرهیز -9

 «اخوانا بنعمته فمصبحتم قلوبکم

 تفرقه از پرهیز به «منها فانقذکم النّار من حفرة شفا علی کنتم» آیه توصیه -10

 اسالمی اتحاد ندای التفرقوا، -11

 :سنی و شیعه ادبیات پیدايش -2
 

 هاآمریکایی کالم در سنی و شیعه ادبیات ظهور -

 

 :سنی و شیعه فراوان اشتراکات -3
 

 معارف -1

 توحید -2

 نبوت -3

 روزه و نماز -4

 حج -5

 دشمنان -6

 هاآرمان و اهداف -7

 منافع -8

 

 :مذهبی اختالف ایجاد متخصص ها وآمریکایی ها انگلیسی -1

 القاعده تشکیل -

 داعش تشکیل -

 النصره جبهه تشکیل -

  سوریهي در درگیر -

 عراق دري  درگیر -

 یمن ي دردرگیر -

 پاکستار در يدرگیر  -

 لیبي در ي درگیر -

 مصر در ي درگیر -

  تونس در ي درگیر -

 لبنار در ي درگیر -

 غرب آلود خباثت تبلیغ سنی، و شیعه دعوای -2

 استکبار مصلحت سنی، و شیعه اختالف -3

 آمریکایی و استعماری طرحی سنی، و شیعه تقابل -4

 جدید خاورمیانه از منظور سنی، و شیعه جنگ -5

 دشمن نقشه اساس نفوذ، و اختالف ایجاد -6

 :سنی و شیعه دعوای و استکبار -4
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 اسالمی وحدت مظهر حج -1
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 : سنی و شیعه موضوع کردن بهانه -6
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 :سنی و شیعه اختالف
 

 بصیرت -1
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 :روايات و آيات در سنی و شیعه وحدت -1

 

وحدت -1
شیعه و سنی
در آیات و 

:روایات

اتحاد در دنیای اسالم، درس قرآن-1

«لّهلیظهره علی الدّین ک»توصیه به اتحاد با توجه به آیه -2

علنی کردن اختالف های اعتقادی مصداق بَدَّلوا نِعمَتَ اهللِ-3
: کُفراً

هرر  رصررح کردررحخارفت   رر -
اعتق خ 

بهرزب ارآورخارفط  بیردهر-
دینهره رراربحفیرافحوزخ

بدگو یردحخارورخشن مرخاخا-

اشِدّاءُ عَلَی الکُفّارِ و رُحَماءُ بَینَهُم ، خط مسلّم جمهوری -4
اسالمی

توصیه به اعتَصِموا بِحَبلِ اهللِ جَمیعًا-5

اختالف شیعه و سنی مصداق الجدال فی الحج-6

ص عزیز علیه ما عنتّم حری"دعوت به وحدت بر اساس آیه -7
"علیکم بالمؤمنین رئوف رحیم

ح من اصب»لزوم اتحاد و حل امور مسلمین بر اساس حدیث -8
«و لم یهتمّ بأمور المسلمین فلیس بمسلم

لَّه و اذکروا نعمت ال»پرهیز از آتش تفرقه بر اساس آیه -9
«نعمته اخواناعلیکم اذ کنتم اعداء فألّف بین قلوبکم فأصبحتم ب

به « م منهاکنتم علی شفا حفرة من النّار فانقذک»توصیه آیه -10
پرهیز از تفرقه

التفرقوا، ندای اتحاد اسالمی-11
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 :سنی و شیعه ادبیات پیدايش -2

 

 

 

 

 :سنی و شیعه فراوان اشتراکات -3

ی هاظهور ادبیات شیعه و سنی در کالم آمریکای-

1-
معارف

2-
توحید

3-
نبوت

4-

نماز و 
روزه

5-

حج

6-
دشمنان

7-
اهداف 

و 
آرمان ها

8-
منافع
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 :سنی و شیعه دعوای و استکبار -4

 

 

 :سنی و شیعه وحدت و حج -5

 

:انگلیسی ها وآمریکایی ها متخصص ایجاد اختالف مذهبی-1

تشکیلرا ق عده-•

تشکیلرخاعش-•

تشکیلرجبههرا نصحه-•

سور هرح رخرخرگی-•

عحاقح رخرخرگی-•

 منح رخرخرگی-•

پ دست اح رخرخرگی-•

 یبیح رخرخرگی-•

فصحح رخرخرگی-•

تونسرح رخرخرگی-•

 بن اح رخرخرگی-•

دعوای شیعه و سنی، تبلیغ خباثت آلود غرب-2

اختالف شیعه و سنی، مصلحت استکبار-3

تقابل شیعه و سنی، طرحی استعماری و آمریکایی-4

جنگ شیعه و سنی، منظور از خاورمیانه جدید-5

ایجاد اختالف و نفوذ، اساس نقشه دشمن-6

حجرور-5
وحدترشیعهرور

:سنی

حج مظهر -1
وحدت اسالمی

لزوم عمق -2
پیداکردن وحدت

ی به شکل جسمان
و مادی در 

اجتماعات بزرگ 
حج

ظهور وحدت در -3
واجب اجتماعی حج

حج، وسیله -4
وحدت و یکسان 

سازی دل ها
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 : سنی و شیعه موضوع کردن بهانه -6

  

:به نهردحخارفوضوعرشیعهرورسنیر-6

ه مخالفت با اصل اسالم ب-1
بهانه شیعه و سنی

هباختالف افکنی به نام مذ-2
جنگ اعتقادی نبودن -3

:درگیری های منطقه

جنگرشیعهرورسنیرنبوخار-
خرگیح ره  ربحح ن

جنگرشیعهرورسنیرنبوخار-
خرگیح ره  رعحاقر

همز تیرفس  م رآفیزر-
شیعهرورسنیرخررافغ نست ا

به امید بستن مستکبران-4
ایجاد جنگ شیعه و سنی در 

کشورهای منطقه
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 :سنی و شیعه اختالف از جلوگیری راهکارهای و عوامل -7
 

 

:عوافلرورراهک ره  رجلوگیح رازراختالفرشیعهرورسنی-7

بصیرت-1

عزم و مجاهدت-2

اطمیهپرهیز از مسائل اختالف افکن میان شیعه و سنی در ایام ف-3

تبیین ضرورت اتحاد شیعه و سنی در فرصت حج-4

پرهیز از اهانت به مقدسات -5

مراقبت دلسوزان شیعه و سنی درباره تحریک تعصب ها-6

لمانانمقابله با عوامل ضد وحدت به عنوان تکلیف بزرگ همه مس-7

بحث مذهبی میان شیعه و سنی نه در منظر مردم-8

لزوم همدلی مبلغان شیعه و سنی-9

حادثه غدیر، وسیله وحدت امت اسالمی-10

بهره مندی از معارف امام صادق و اهل بیت-11

دتبرجسته کردن مشترکات میان مذاهب اسالمی در هفته وح-12

نقطه اشتراک و همبستگی میان فرق اسالمی( ع)علی -13
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 : سنی و شیعه میان اختالف عواقب -8

 

 

به خطر افتادن مصلحت کشور -1

به خطر افتادن عمق راهبردی جمهوری اسالمی-2

انحراف ذهن شیعه و سنی از دشمن اصلی-3

کمک به آمریکا و انگلیس و صهیونیسم-4

به جان هم افتادن مسلمانان-5

خطر بزرگ شکل گیری گروه های تکفیری-6

تاری و احتمال تبدیل اختالف عقیدتی به اختالف روحی و رف-7
درگیری

مقابله با بیداری اسالمی-8

تقویت قرمطی گری و ناصبی گری -9

استفاده دشمن از ابزارهای مدرن برای جداکردن اسالم -10
شیعه از اسالم سنی
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 پاسخ داده شدسنی  و شیعه وحدت دربارههايی که در بیانات ـ نمودار پرسش ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 درسی که از قرآن فراگرفته ایم؟

 تشکیل جلسات وحدت شکن؟!

 چیست؟ «جمیعا اللَّه بحبل اعتصموا و» منظور از

 شود؟چرا در حج مراسم برائت برپا می

 کنند؟چرا مدام روی مسئله شیعه و سنی تاکید می

 نگاه تبعیض آمیز جمهوری اسالمی به شیعه و سنی؟!

 کنند؟چرا تفرقه را به دنیای اسالم تزریق می

 شیعه و سنی به آمریکا چه ربطی دارد؟

 درس اتحاد

 کرد زیاد را مههبي هاي ورزيکینه نباید جلسات در

  نِقار ایجاد براي اندکرده پیدا خوبي وسیله را این چور

 است "بَینَه م ر حَماء   و الک فّارِ  عَلَي اَشِدّاء  "خط مسلم ما 

 است تفرزه این در بزرگ هاي زدرت منافع اینکه براي

 جدالي که در برالت هست با کفر است نه با برادرار و مومنار

 باشیم همدل اصول در که است این اصل

 ابزار دشمن براي ایجاد تفرزه است

 اتحاد شیعه و سنی بر چه مبناست؟

 را ما اسالم، دنیای درون در دیگر ایفرقه مقابل در ایفرقه از داریطرف آیا

 کند؟می خوشحال

 ها از صهیونیسم چه کار کردند؟برای منصرف کردن ملت

 منطقه دعوای شیعه و سنی است؟آیا درگیری های 

 غصه دار شویمنه؛ باید 

 معارف و توحید و معاد و ... یکي است

 هاي شیعه و سني راه انداختندجنگ

 هاستغربي آلودخباثت تبلیغات این

 منظور از خاورمیانه جدید؟

 بیان مسائل اختالف افکن در ایام فاطمیه؟

 جنگ شیعه و سني یکي از مصادیقش است

 .نشود مطرح افکناختالف مسالل بشود توجّه
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 مخالفیم سنّتاهل مقدّسات به اهانت با که ایمگفته صریحاً اهانت به مقدسات اهل سنت؟!

 معنای وحدت چیست؟ تکیه بر مشترکات

 آیا بح  مذهبی اشکال دارد؟

 

 اختالف عقیدتی اشکال دارد؟

 مرد  مرلاي و منظر در نه نه، منتها

 بینجامد اشکال دارد گري و دشمنياگر به ستیزه
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 نگری:از زاويه آيندهسنی  و شیعه وحدت دربارهد ـ نمودار بررسی بیانات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 جلسات وحدت شکن:

 تزريق تفرقه به دنیای اسالم :

 تهدید:

 کفران نعمت های الهی  -1
 کمک به دشمن -2

 تهدید: 

  بزرگ های قدرت منافعتامین  -1

 جلوگیری از یکپارچگی امت اسالمی -2

غفلت کشورهای منطقه از رژیم صهیونیستی و مشغول شـدن  -3

 به درون خود

 حضور شیعه و سنی در مراسم  حج:

 فرصت:

 تبدیل شدن به قدرت منحصر به فرد در سپهر سیاست جهانی
 يکپارچه بودن امت اسالمی

 فرصت:

 اسالمی وحدتظهور   -1

 مادی و جسمانی شکل به وحدت پیداکردن عمق -2

 ها دل سازی کسانی -3

جنگ اعتقادی دانستن درگیری در برخی کشورهای 

 منطقه:
 

 عملیاتی شدن طرح خاورمیانه جديد آمريکا:

 مبنا قراردادن امیرالمومنین)ع(:
 

 تهدید:

 قرارگرفتن ناخواسته در مقابل جبهه اسالم -

 تهدید:

 راه افتادن جنگ شیعه و سنی -1

 گسترش تروریسم -2

 گسترش تعصب و تحجر -3

 فرصت:

 وحدت مسلمین -
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 بصیرت داشتن:
 فرصت:

 وحدت شیعه و سنی و پرهیز از اختالف و درگیری

 اختالف شیعه و سنی:
 

 تهدید:

  کشور مصلحت افتادن خطر به -1

 اسالمی جمهوری راهبردی عمق افتادن خطر به -2

 اصلی دشمن از سنی و شیعه ذهن انحراف -3

 صهیونیسم و انگلیس و آمریکا به کمک -4

 مسلمانان افتادن هم جان به -5

 تکفیری های گروه گیری شکل بزرگ خطر -6

 رفتاری و روحی اختالف به عقیدتی اختالف تبدیل احتمال -7

 درگیری و

 اسالمی بیداری با مقابله -8
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  :وحدت شیعه و سنی دربارهبیانات  درمصاديق موارد و ترين نمودار برخی از مهم هـ ـ 
 

 

 

  

 

  

هایی که شیعه و سنی را قبول ندارند اما پشت بلندگوها از توسعه تشیع اظهار نگرانی آدم -1

 کنندمی

 در فلسطین رفتارهای یکسان امام)ره( با مقاومت شیعه در لبنان و مقاومت سنی -2

 مبارزه امام با محمدرضای پهلوی که به ظاهر شیعه بود و با صدام که به ظاهر سنی بود. -3

 کج بین هایی که می گفتند منظور از الجدال فی الحج برپا نکردن مراسم برائت است -4

اطالعات و سوابقی که از فتنه گری های انگلیس در ایجاد دعوا میان شیعه و سنی در دست  -5

 است.

 ای دست دوم آمریکا که موضوع هالل شیعی را مطرح می کنندنوکره -6

 تشیعی که از مرکز لندن به دنیا صادر می شود -7

 کندتسننی که آمریکا از آن حمایت می -8

 اعتراف آمریکایی ها در کتاب های خاطراتشان درباره نقش داشتن در شکل گیری داعش -9

 من کار می کنندافراد صادق النیتی که به علت نداشتن بصیرت در نقشه دش -10

 اهل سنت بودن بیشتر کسانی که در حادثه منا شهید شدند -11

مراقبت مسئوالن حج ، روحانیان حج و کاروان های حج درخصوص اینکه از ابزار وحدت  -12

 حج، تفرقه میان شیعه و سنی درست نکنند.

ه اظهارنظر رئیس جمهور وقت آمریکا در ماجرای یازدهم سپتامبر درباره شکل گیری دوبار -13

 جنگ صلیبی 

 برادران اهل سنت که در دفاع از حرم اهل بیت شهید می شوند -14

 مسائل اختالف افکنی که در ایام فاطمیه به مناسبت ذکر مناقب آن بزرگوار مطرح می شود -15

 تصویب می کند عراق عربِ سنّت اهل از حمایت عنوانابطرح هایی که کنگره آمریکا  -16

 آزرده می کنندمبلغان شیعه و سنی که همدیگر را  -17
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 :دومفصل 

 ترين موضوعات و محورهایمهم

 

 شیعه وحدت دربارهبیانات رهبر معظم انقالب 

 سنی و
 

 

 
وم ويمهم: فصل د حرم رض جمع زائران  عظم انقالب در  رهبر م ي بیانات   ترين موضوعات و محورها

 

 

 

 
 درباره وحدت شیعه و سنیفصل دوم: مهمترین موضوعات و محورهای بیانات رهبر معظم انقالب 
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 وحدت شیعه و سنی درباره بیاناتالف ـ مفاهیم کانونی در 

 رديف
مفاهیم کانونی و نکات 

 کلیدی
 عین بیانات توضیح مفهوم به استناد

 اتحاد، درس قرآن 1
 ها دل اتحاد است؛ اتحاد و وحدت و مجاهدت و ایستادگي درس ایم،گرفته اسال  از ما که درسي ایم،گرفته زرآر از ما که درسي»  -

 .«اسال  دنیاي در اتحاد نیست؛ هم ما ملت مخصو  یکدیگر؛ با ها دست و

 جلسات وحدت شکن 2

 مضـمور یـا مـا زدر حرف کیفیّت اگر ایم؛داده دست از را فرصت این باشد، شکنوحدت جلسات ما، جلسات نکرده خداي اگر»-

 تبـدیل - ک فـراً اهللِ نِعمَـتَ بَـدللوا - را الهي نعمت این ما بکند، موفّق هایشار هدف در را ما دشمنار که باشد جوري ما هاي حرف

 .«بود مرازب باید بود، مواظب باید را این نقمت؛ به ایمکرده

3 
کینه ورزی های 

 مذهبی

 گوش] نیستند حاضر بعضي ایم؛کرده تکرار بارها کرد؟ تکرار باید چقدر را این کرد؛ زیاد را مههبي هايورزيکینه نباید جلسات در»-

 «.کنید؟مي کار چه کنید، هدایت ندارد زبول را شما حقّ عقیده و نیست شما مههب موافق که را کسي آر بخواهید اگر شما[. کنند

4 
خط مسلم جمهوری 

 اسالمی

 برادري و رفازت و دوستي بر بناي نداریم؛ عداوت و دشمني بر بناي مسلمار برادرار با و نداریم آشتي سرِ استکبار با دشمنار، با ما»-

 اسـالمي جمهـوري مسلّم خط این است؛ ما بزرگوار اما  درس این بود؛ بَینَه م ر حَماء  و الک فّارِ عَلَي اَشِدّاء  باید معتقدیم چور داریم؛

 .«بود این بزرگوار اما  خطّ نکردیم؛ و کنیم؛ نمي مقابل طرف مههب به نگاه مظلو  از حمایت در ما. است

5 
 اهللِ بِحَبلِ اعتَصِموا وَ

 جَمیعًا

 ما امروز تأکید، همهاین و سفارش همهاین با. باشید هم با کنید، تمسّک الهي حبل به هم با همه جَمیعًا؛ اهللِ بِحَبلِ اعتَصِموا وَ»-

 .«کنیدمي مالحظه که است همین هم اشنتیجه کنیم؛نمي عمل اسال  دستور این به متأسّفانه هامسلمار

 الجدال فی الحج 6

 بـا جـدال مظهـر حـج اتّفازاً نیست؛ دشمن با جدال "جدال ال" از مراد الحَجّ، فِي جِدالَ ال وَ ف سوقَ ال وَ رَفَ َ فاَل: فرمودند اینکه»-

 مي برپا برالت مراسم حج در چرا شما ؛"الحجّ في جدال ال" که بگویند جوراین اندخواسته هابددل و هابینکج از بعضي. است دشمن

 است؛ اسالمي حیات خطوط تریناساسي جزو این است؛ کفر با جدال است، شرک با جدال هست، برالت در که جدالي این کنید؟

 «.است یکدیگر با مؤمنین جدال است، یکدیگر با برادرار جدال باشد، نباید حج در که جدالي آر

7 
شیعه و سنی در ادبیات 

 آمريکايی ها

 شد، پیدا هاآمریکایي ادبیّات در شیعه و سنّي کلمه که روزي آر! رسید خواهد شما گوش به صدا این اگر اسال ، دنیاي مسلمانار» -

 «.دارد؟ ارتباط چه آمریکا به شیعه و سنّي. شدند نگرار همه نظر اهل شدیم؛ نگرار ما

8 
مهارت انگلیس در 

ايجاد جنگ شیعه و 

 سنی

 از داریم فراواني اطاّلعات و داریم زیادي سوابق ما. ماهرند کار این در هاانگلیسي دارد؛ سابقه سنّي و شیعه بین جنگ ایجاد»-

 در چه سابق، عثماني دولت در چه اینجا، در چه- انگلیسي عوامل وسیلهبه که شیعه و سنّي بین کینه و اختالف و دعوا ایجاد گهشته

 «.بیندازند هم جار به را اینها اینکه براي آمدمي وجودبه -عربي کشورهاي

 وحدت ملی 9

 است ملّي وحدت مسئله - کنم مي عرض که است آخري مطلب این - اما  خطّ و اما  راه و اما  تفکّر اصلي خطوط از دیگر یکي»-

 و ترک و عرب و فارس ها، زومیّت اساس بر تفرزه چه سنّي؛ و شیعه مههب، اساس بر تفرزه چه افکن؛تفرزه هايتوطئه به توجّه و

 «.اینها امثال و بلوچ و لر و کرد

 توطئه های تفرقه افکن 10

 است ملّي وحدت مسئله - کنم مي عرض که است آخري مطلب این - اما  خطّ و اما  راه و اما  تفکّر اصلي خطوط از دیگر یکي»-

 و ترک و عرب و فارس ها، زومیّت اساس بر تفرزه چه سنّي؛ و شیعه مههب، اساس بر تفرزه چه افکن؛تفرزه هايتوطئه به توجّه و

 «.اینها امثال و بلوچ و لر و کرد

 .«است افکنتفرزه سیاستهاي دهندهنشار این کنند،مي مطرح را شیعي هالل مسئله آیندمي آمریکا دوّ  دست نوکرهاي اینکه»- هالل شیعی 11

 گروه های تکفیری 12

 هابعضي گفتیم، پیش سال چند از البتّه را این ما. هستند اینها دست ساخته همه کنید، مي مشاهده که تکفیري هايگروه این»-

 مي اعتراف آوردند، وجودبه آنها را داعش که کنند مي اعتراف کنند؛ مي اعتراف دارند هاآمریکایي خود امروز[ امّا] داشتند تردید

 مسلمار عدّه یک و کردند درست خودشار آوردند؛ وجودبه آنها را هاتکفیري آوردند، وجودبه آنها را جبهةالنّصره آر که کنند

 «.است این مهم خوردند؛ را اینها گول صادق، اگرچه لوحساده

 جنگ های مذهبی 13

 عنوار شود مي سعي جاها بقیّه در و سوریه در و عراق در بینیدمي شما امروز که اختالفاتي این که کنم مي عرض شما به من»-

 نه است سیاسي جنگ یمن، در جنگ. است سیاسي دعواي نیست، مههبي دعواي وجههیچ به بشود، داده آر به مههبي دعواي

 «.نیست سنّي و شیعه کهدرحالي است، سنّي و شیعه بح  که گویند مي دروغ به مههبي؛ جنگ

14 
ايده خاورمیانه جديد 

 آمريکايی ها

 از زبـل سـال چند که هست یادتار. است جوراین منطقه این در هاست؛ ملّت ضرر به هایشنقشه و است دشمن دشمن، خب،»-

 جدید خاورمیانه را اسمش که بکنند خواهند مي کارچه نفهمیدیم درست وزتآر ما ؛«جدید يخاورمیانه» گفتند هاآمریکایي این،

 خاورمیانـه تحجّـر، و تعصّب خاورمیانه تروریست، خاورمیانه جنگ، خاورمیانه: چیست جدید خاورمیانه فهمیدیم حاال گهارند؛ مي
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 رديف
مفاهیم کانونی و نکات 

 کلیدی
 عین بیانات توضیح مفهوم به استناد

 در است، گسترده کشورها این همه در تروریسم است، جنگ لیبي در است، جنگ عراق در است، جنگ سوریه در هم؛ به مشغول

 انکار بله،. بودند دنبالش آنها که است چیزي آر این است؛ جدید خاورمیانه این است؛ تروریسم دیگر جاهاي در است، تروریسم ترکیه

 «.بیندازند راه سنّي و شیعه جنگ. بیندمي کندمي نگاه دارد، عقل انسار دارد، چشم انسار لکن کنندمي

15 
هفته وحدت، رمز و 

 اتحادنماد 

 دوازدهم روز که است این هم علت کردیم، نامگهاري وحدت هفته به انقالب اول از را االول ربیع هفدهم به منتهي هفته این ما»-

 والدت روز شیعه بین مشهور روایت به االول ربیع هفدهم روز و است؛ والدت روز سنت اهل برادرار بین مشهور روایت به االول ربیع

 نماد و رمز یک را این و کردند نامگهاري کشور مسئولین و ایرار ملت انقالب، اول از وحدت هفته عنوار به را روز دو این بین. است

 «.دادند زرار مسلمانار بین اتحاد

 تکیه بر مشترکات 16

 است؛ اختالفي موارد از بیش مشترکات مسلمانار، میار داریم؛ زیادي مشترکات ما. است مشترکات بر تکیه معناي به وحدت»-

 چه و علمي نخبگار چه سیاسي، نخبگار چه است؛ نخبگار دوش بر مورد این در هم عمده تکلیف. کنند تکیه باید مشترکات روي

 «.بدارند برحهر مههبي و ايفرزه اختالفات تشدید از را مرد  اسال  دنیاي علماي. دیني نخبگار

17 
برپايی بحث علمی 

 مذهبی

 اشکالي هیچ بکنند، مههبي بح  خواهند مي اگر باشد؛ داشته کند، حفظ را خودش کار خودش، مههب خواهد مي اگر کسي هر»-

 این بنشینند بکنند، فن صاحبار بین و علما بین مههبي علمىِ بح  دارند دوست اگر - دار  زبول هم را مههبي بح  من - ندارد

 «.کنند بح  هم با بنشینند علمي جلسات در بلکه مرد ، مرلاي و منظر در نه منتها بکنند؛ را کار

 وحدت اسالمی 18

. برود باال اسالمي معارف سطح تا کنند افزایيهم یکدیگر با باید وسیله این به اسالمي، امت مختلف ازسا  و مختلف زشرهاي»-

 که اسالمي وحدت نیندازد؛ فاصله مسلمار هايفرزه میار ورزيکینه و دشمني و خصومت حجاب که است این کار این الزمه

 «.این یعني گوییممي

 بحث کالمی و منطقی 19
 کشیدر، هم روي بر شمشیر و فحاشي و عیبجویي و بدگویي باشد؛ منطقي بح  و کالمي بح  باید موارد گونهاین در بح  تازه»-

 «..هستند سني دشمن هم و شیعه دشمن هم که است اسال  دشمنار به کردر کمک

20 
نقطه اشتراک و تالئم 

 فرق اسالمی

 فِرق میار همبستگي و تاللم و اشتراک نقطه تواند مي ،(الساّل  و الصاّلة علیه) طالب ابي بن علي که گفت توار مي جرلت به لها»-

 هستند اسالمي فِرق از خارج که نواصب اندک و ناچیز گروه جز به - اسالمي هايفرزه ها،دوره و ها زمار همه در. بگیرد زرار اسالمي

 چه - فریقین هاي کتاب در شما که دانستند مي ممتازي و برجسته و واال شأر همار را( الساّل  و الصاّلة علیه) امیرالمؤمنین شأر -

 و است اسالمي هايفرزه اشتراک محل و ملتقي( الساّل  و الصاّلة علیه) امیرالمؤمنین بنابراین. کنید مي مالحظه - سني چه و شیعه

 «.بیاید حساب به مسلمین بین وحدت براي منبعي تواند مي

21 
به خطر افتادن عمق 

راهبردی جمهوری 

 اسالمی

 یک. است مناطق این در اسالمي جمهوري راهبردي عمق آر، و شودمي موضوعي یک متوجه انسار منطقه، مسالل به نگاه در»-

 حساب به کشور داخل براي خیمه،  نگهدارنده هايریسمار یا استحکا  مایه و ریشه مثل تواندمي که است حوادثي یک جاهالي

 بیانات انقالبي، هايهسته و کشور از خارج انقالبهاي زمینه در اما  کردید مالحظه شما اینکه. است راهبردي عمق اینها بیاید؛

 دستپاچگي با استکبار دستگاه امروز. شد هم تشکیل که بود؛ عمقي چنین یک تشکیل براي ردند،کمي بیار روزها آر در را صریحي

 است کاري زضیه، همین در مهم بح  یک. رسید نخواهد و نرسیده هم جالي به البته کند؛مي مبارزه استراتژیک عمق این با دارد

 «.اسال  دنیاي مختلف نقاط در شیعه هايمجموعه کوبیدر کند؛مي سني و شیعه اختالف زمینه در دارد دشمن که

 سالح اختالف افکنی 22

 شیعه بین اختالفات متمادى، سالهاى این طول در و امروز. است «افکنىاختالف» سالح که شدند متوسّل زدیمى سالح همار به»-

 خصو  دشمن نه است، اسال  دشمن که - اصلى دشمن از را طرف دو ذهن اینکه براى زنند مي دامن بیشتر هرچه را سنّى و

 «.است استعمار سیاست این کنند؛ مشغول همدیگر به را اینها بکنند، منصرف - تسنّن خصو  دشمن یا تشیّع

23 
تحرکات ايمانی و 

 عقیدتی

 یک. گیردمي انجا  استکبارى هاى دست وسیلهبه مسلمانار، انداختن هم جار به براى عقیدتى و ایمانى تحریکات دنیا، در امروز»-

 دست گهاشتن و یکدیگر با همکارى جاى به برادرار کشند؛مي شمشیر دیگرى عده علیه اىعده کنند؛مي تکفیر را اىعده اى،عده

 طالفى و زومى تحریکات و اندازندمى راه به سنى و شیعه جنگ! گهارندمي دشمنار دست در دست برادرار علیه یکدیگر، دست در

 «.دهند مي افزایش لحظه به لحظه را

 های انحرافیگرايش  24

 - را گريزرمطي گرایش تشیع، نا  با شیعه، طرف در. کنندمي تقویت سني طرف در هم شیعه، طرف در هم را، انحرافي هايگرایش

 تقویت گري ناصبي باطنِ با اما تسنن، نا  با را، گري ناصبي گرایش سني، طرف در. کنندمي افساد و کنندمي تقویت - زرامطه مثل

 امروز که است مساللي اساس آر اینها. فهمید باید دید، باید بود، هشیار باید بود، بیدار باید. دهندمي زرار هم مقابل در و کنندمي

 دارد احتیاج آنها به اسال  دنیاي
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1 
 سنی و شیعه وحدت

 :روايات و آيات در

 
 

 درس اسـالم، دنیای در اتحاد -1

 قرآن

 بـه توجـه با اتحاد به توصیه -2

 «کلّه الدّین علی لیظهره» آیه

 هـای اخـتالف کـردن علنی -3

 اهللِ نِعمَـتَ بَدَّلوا مصداق اعتقادی

 : کُفراً
 اعتقادي هايمخالفت کردر صریح -

 هاکینـه که مطالبي آوردر زبار به -

 افروزد برمي را

 دادر دشنا  و کردر بدگویي -

 رُحَمـاءُ و الکُفّـارِ عَلَی اشِدّاءُ -4

 جمهـوری مسـلّم خـط ، بَینَهُم

 اسالمی

 اهللِ بِحَبـلِ اعتَصِموا به توصیه -5

 جَمیعًا

 مصداق سنی و شیعه اختالف -6

 الحج فی الجدال

 اسـاس بـر وحدت به دعوت -7

 حریص عنتّم ما علیه عزیز" آیه

 "رحیم رئوف بالمؤمنین علیکم

ــزوم -8 ــاد ل ــل و اتح ــور ح  ام

 مـن» حدی  اساس بر مسلمین

 المسلمین بممور یهتمّ لم و اصب 

 «بمسلم فلیس

ــر تفرقــه آتــش از پرهیــز -9  ب

 اللَّـه نعمـت اذکروا و» آیه اساس

 بـین فملّف اعداء کنتم اذ علیکم

 «اخوانا بنعمته فمصبحتم قلوبکم

 شـفا علی کنتم» آیه توصیه -10

 بـه «منها فانقذکم النّار من حفرة

 تفرقه از پرهیز

 اسالمی اتحاد ندای التفرقوا، -11

 

 ایستادگي درس ایم،گرفته اسال  از ما که درسي ایم،گرفته زرآر از ما که درسي» -( 1

 ملـت مخصو  یکدیگر؛ با ها دست و ها دل اتحاد است؛ اتحاد و وحدت و مجاهدت و

 مـا دشـمنار کـه نقاطي از یکي ببینید شما امروز. اسال  دنیاي در اتحاد نیست؛ هم ما

 و شـیعه اسـت؛ مـههبي اختالفات برافروختن کنند، مي تکیه کامل طور به آر روي بر

 را اسـال  اصـل نه دارند، عقیده سني به نه دارند، عقیده شیعه به نه که هالي آد . سني

 پشـت میآینـد اسـرالیل و آمریکـا جاسوسـي هـاي سـرویس میـل طبق دارند، زبول

 فهمیـد مـي چـه شـما! کننـد مـي نگراني اظهار تشیع توسعه از ایستند، مي بلندگوها

 . «1ندارید اعتقادي دین اصل به شما ؟!چیست تسنن فهمید مي چه ؟!چیست تشیع

 از را ماهـا که است این جاسوسي هاي سرویس سیاست و استکبار سیاست امروز» -(2

 بـر غلبـه راه. کننـد ایجـاد اخـتالف شـیعه؛ از را سـني سني، از را شیعه بترسانند؛ هم

 هـا دسـت کردر، نزدیک هم به را ها دل شدر، متحد کردر، فکر اندیشیدر، دشمنار،

 الـدّین علـي لیظهره» پروردگار، فضل به که است جور این و است؛ کردر گره هم در را

 دستورات و اهداف خود، لطف به خود، فضل به متعال خداي و آمد؛ خواهد پیش «کلّه

 . «2کرد خواهد پیروز دشمن هايتوطئه همه بر را بعثت این هايبرنامه و

 دست از را فرصت این باشد، شکنوحدت جلسات ما، جلسات نکرده خداي اگر»  -( 3

 ما دشمنار که باشد جوري ما هاي حرف مضمور یا ما زدر حرف کیفیّت اگر ایم؛داده

 تبـدیل - ک فـراً اهللِ نِعمَـتَ بَدللوا - را الهي نعمت این ما بکند، موفّق هایشار هدف در را

 آد  بـراي ایم،گفتـه مـا بارها. بود مرازب باید بود، مواظب باید را این نقمت؛ به ایمکرده

 امروز که است روشن روز مثل این هم اسال  جهار و جهار اوضاع از مطّلع و آگاه هاي

. مـا دشمنار دست در است ايبرگه و وسیله یک مسلمانار، میار در مههبي اختالفات

 کـردر علنـي. اسـت مـههبي اختالفـات همـین مـا، دشـمنار دست در شمشیر یک

 را هاکینـه کـه مطـالبي آوردر زبار به اعتقادي، هاي مخالفت کردر صریح اختالفات،

 مـي دارد را اسـتفاده بیشـترین آر از مـا دشمن که است وسایلي از یکي افروزد، برمي

 بَـدللوا» این بشود، برآورده دشمن مقصود این که بکنیم عمل جوري ما[ اگر] حاال. کند

 را ایـن کـرد؛ زیـاد را مـههبي هاي ورزيکینه نباید جلسات در. است «ک فراً اهللِ نِعمَتَ

 شـما[. کننـد گـوش] نیستند حاضر بعضي ایم؛کرده تکرار بارها کرد؟ تکرار باید چقدر

 نـدارد زبول را شما حقّ عقیده و نیست شما مههب موافق که را کسي آر بخواهید اگر

 و کـردر بـدگویي او مقدّسـات به کنید مي شروع اوّل کنید؟ مي کار چه کنید، هدایت

 صـفر بـه را او هـدایت امیـد و کرد خواهد دور شما از را او کلّي به اینکه دادر؟ دشنا 

 مهاجمـه مورد تشیّع دنیاي بینید، مي شما امروز. نیست این کار این راه. رساند خواهد

 - اسـتکبار ایـادي - است بوده نخورده گوششار به سنّي و شیعه اسم که کساني است؛

 در شـیعه گـروه شـیعه، ایـرارِ بله، که کنند مي تکیه مدا  رسمیشار تبلیغات در حاال

 چـرا؟ کنند؛ مي تکیه سنّي و شیعه مسئله روي مدا ! کشور فالر در شیعه گروه عراق،

 مـا بلـه، خـب. مسـلمانار بـین نِقـار ایجاد براي اندکرده پیدا خوبي وسیله را این چور

 معرفـت کـه اسـت این به افتخارمار ما هستیم، علوي شیعه که است این به افتخارمار

 دسـت سـرِ را امیرالمـؤمنین والیـت پرچم ما بزرگوار اما  ایم؛کرده پیدا والیت مقا  به

 احسـاس - غیرشـیعه و شیعه - اسال  دنیاي اینکه براي شد ايوسیله این لکن گرفت،

                                                           
 1391/03/29 اسالمي کشورهاي سفراي و نظا  مسئوالر دیدار در بیانات . 1
 1391/03/29 اسالمي کشورهاي سفراي و نظا  مسئوالر دیدار در بیانات . 2
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 احسـاس ایـن افتخـار، احسـاس ایـن کـه بکنیم کاري حاال اسالمیّت؛ به کنند افتخار

 بـه بشـود تبـدیل شـیعه، افتخـار و شـیعه جامعـه به نسبت اسال  دنیاي منديعالزه

. بگـهاریم نبایـد خواهد؛ مي دشمن که است چیزي همار این کینه؟ و بغض و دشمني

 بایـد دیگـرار از بـیش شما را اینها باشید؛ مرازب را این است؛ مهم بسیار نکته یک این

 شمشـیر بکنـد؛ موفّـق دارد، کـه مقصودي در را دشمن که نکنیم کاري. باشید مرازب

 اسـال  دنیاي بزرگ هايشخصیّت ما، مراجع ما، علماي ما، بزرگار. بکند تیز را دشمن

 اساسـي بسـیار نکتـه اسـت؛ نکتـه یـک این. معنا همین به کردند توصیه را ما همیشه

 .«1است

 اصـول بایسـتي گـوییم مـي مـا. است مباني و اصول به پایبندي ما اعتقاد البتّه»  -( 4

 را انقـالب توانسـت کـه بـود اصـول به پایبندي برکت به ما بزرگوار اما . بماند محفوظ

 اصـول بـه پابنـد ببخشد؛ ثبات را اسالمي جمهوري و کند حفظ را انقالب و کند پیروز

 اسـتکبار بـا دشـمنار، با ما. است «بَینَه م ر حَمآء  الک فّارِ عَلَي اَشِدّآء » اصول، از یکي. بود

 بـر بنـاي نـداریم؛ عـداوت و دشـمني بـر بنـاي مسلمار برادرار با و نداریم آشتي سرِ

 بَیـنَه م ر حَمـاء  و الک فّارِ عَلَي اَشِدّاء  باید معتقدیم چور داریم؛ برادري و رفازت و دوستي

 در مـا. اسـت اسـالمي جمهـوري مسـلّم خط این است؛ ما بزرگوار اما  درس این بود؛

 بزرگـوار امـا  خـطّ نکردیم؛ و کنیم؛ نمي مقابل طرف مههب به نگاه مظلو  از حمایت

 بـا را رفتـار همـار داشـت، لبنار در شیعه مقاومت با که را رفتاري همار اما . بود این

 از کـه را حمـایتي همار ما. تفاوتي هیچ بدور داشت؛[ هم] فلسطین در سنّي مقاومت

 آنهـا. تفـاوتي هـیچ بدور کردیم؛[ هم] غزّه در برادرانمار از کردیم، لبنار در برادرانمار

 از حمایـت اسـت، اسـالمي هویّـت از دفـاع ما، براي مسئله. اندشیعه اینها بودند، سنّي

 مسـئله هـا مسـلمار منطقه مسالل رأس در امروز است؛ فلسطین مسئله است، مظلو 

 کنـد؛ نمـي فرق هم هایماردشمني در. است اصلي مسئله ما براي این است؛ فلسطین

 طورهمـار ظـاهر؛ حسببه بود شیعه که پهلوي محمّدرضاي با کرد مبارزه بزرگوار اما 

 ایـن نـه بـود، شـیعه او نه البتّه. ظاهر حسببه بود سنّي که حسینصدّا  با کرد مبارزه

 امـا . بـود شیعه او ظاهر بود، سنّي این ظاهر امّا بودند بیگانه اسال  از هردویشار سنّي؛

 اینهـا مانند و مههب و شیعه و سنّي مسئله مسئله. کرد مبارزه جوریک اینها هردوي با

 ایـن عَونًـا؛ لِلمَظل ـو ِ وَ خَصـمًا لِلظّـالِمِ کونـوا: اسـت اسال  اصول مسئله مسئله نیست؛

 . «2ماست خطّ این است؛ ما راه این. است اسال  دستور

 و وحـدت بـر همهاین اسال . است زیاد بسیار هاگرفتاري اسال  دنیاي در امروز»  -( 5

 بـه اعتصـا  در حتّـي اسـت؛ فرمـوده تأکیـد مسـلمانار برادري و مسلمین یکپارچگي

 نمـي توصـیه اسال  را این[ امّا] کرد، پیدا اعتصا  اهللحبل به تکتک توار مي اهلل،حبل

. باشـید هم با کنید، تمسّک الهي حبل به هم با همه جَمیعًا؛ اهللِ بِحَبلِ اعتَصِموا وَ کند؛

 اسـال  دستور این به متأسّفانه ها مسلمار ما امروز تأکید، همهاین و سفارش همهاین با

 از خـواهم مـي مـن. کنید مي مالحظه که است همین هم اشنتیجه کنیم؛ نمي عمل

 سیاسـتمدارار، هـا، دولـت مسـئوالر روشـنفکرار، علمـا، از مخصوصاً مسلمین، آحاد

 امّـت دشـمنار خـالن دسـت کـه کـنم درخواسـت کشورها همه در نخبگار زبدگار،

 تفرزـه ایـن نیسـت، طبیعي تفرزه این. کنند مشاهده و ببینند تفرزه این در را اسالمي

 تواننـد مي هم کنار در طبیعي طوربه مسلمانار. است تلقیني تفرزه این است، تحمیلي

 دمدمـه دشـمن، وسوسـه کـه وزتـيآر کـه اسـت داده نشار هاتجربه و کنند زندگي
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 در مـا را ایـن. انـدکرده زنـدگي هـم با است، نشده میدار وارد دشمن خباثت دشمن،

 مشـاهده[ هـم] اسالمي دیگر کشورهاي در ایم،دیده عراق در ایم،دیده خودمار کشور

 زـدرت منـافع اینکـه براي چرا؟ اسال ؛ دنیاي به کنند مي تزریق را تفرزه این. ایمکرده

 خواهنـد نمي باشد؛ یکپارچه اسالمي امّت خواهند نمي. است تفرزه این در بزرگ هاي

 بدهـد؛ نشـار را خـودش و کنـد بلند سر جهاني هاي زدرت افق در عظیم، زدرت این

 کـرد، مي تکیه خود مشترکات روي بر اگر بود، یکپارچه اسالمي امّت اگر. خواهند نمي

 جمعیّـت ایـن با شد مي فردمنحصربه زدرت یک تردید بدور جهاني سیاست سپهر در

 ایـن بـا زیرزمینـي، ذخایر و منابع این با عالم، حسّاس مناطق در کشورها این با عظیم،

 چنینیـک شـدیم، مـي متّحـد مـا اگـر انسـاني؛ نیـروي ثـروت این با و طبیعي ثروت

 در را صهیونیسـتي رژیـم. بیفتـد اتّفاق این خواهند نمي. گرفت فرامي را دنیا ايپدیده

 را منطقـه کشـورهاي اینکـه بـراي کنند؛ اختالف ایجاد اینکه براي کاشتند منطقه این

 . «1خود درور به کنند مشغول

 "جـدال ال" از مـراد الحَـجّ، فِـي جِدالَ ال وَ ف سوقَ ال وَ رَفَ َ فاَل: فرمودند اینکه»  -( 6

 و هـابینکج از بعضـي. اسـت دشـمن با جدال مظهر حج اتّفازاً نیست؛ دشمن با جدال

 مراسـم حـج در چـرا شما ؛"الحجّ في جدال ال" که بگویند جوراین اندخواسته هابددل

 بـا جـدال اسـت، شـرک با جدال هست، برالت در که جدالي این کنید؟ مي برپا برالت

 حـج در کـه جـدالي آر است؛ اسالمي حیات خطوط تریناساسي جزو این است؛ کفر

 دل جـدال اسـت، یکـدیگر با مؤمنین جدال است، یکدیگر با برادرار جدال باشد، نباید

 نـه کـه بکنـیم سعي باید. باشد نباید جدال این است؛ یکدیگر با توحید به معتقد هاي

 چیزي آر عکس درست باشیم؛ نداشته هم زلبي تنافر باشیم، نداشته زباني جدال فقط

 داشـته توجّـه را ایـن اند؛ اسالمي جامعه در آر ایجاد درصدد اسال  دشمنار امروز که

 . «2باشید

 صلّي) اسال  مکر  پیامبر اگر امروز. است مقدس شعار یک اسالمي، اتحاد شعار»  -( 7

 حـریص عنـتّم مـا علیـه عزیـز» شریفه آیه ازتضاي به بود، ما میار در( ءاله و علیه اللّه

 ایـن اختالفـاتِ ایجـاد از کرد؛ مي دعوت اتحاد به را ما «رحیم رلوف بالمؤمنین علیکم

 بایـد هسـتیم، اسال  مکر  نبي به مندعالزه چنانچه اگر ما. کرد مي جلوگیري چنیني

 . «3ببخشي تحقق را بزرگوار آر زطعي خواسته این

 ایـن چرا. همکاري به همدردي، احساس به تفاهم، به دارد احتیاج اسال  دنیاي»  -( 8

 االبتالءعـا  موضـوع یـک سـر بر چرا اندازند؟ مي اختالف اسالمي هاي دولت بین زدر

 نقطـه یـک و واحد طریق یک نیستند حاضر اسالمي هاي دولت فلسطین، مسئله مثل

 کـم مگـر فلسـطین مسـئله بگیرنـد؟ تصمیم آر بر و بدهند زرار اتفاق مورد را واحدي

 نیسـتند؛ هـم یهـودي اینهـا - دینـي هـر از دور هاي انسار عده یک است؟ ايمسئله

 مـي تبـرّي صهیونیسـم سیاسـي حـزب از خودشـار، دین به متدین و مؤمن یهودیار

 زمـین زطعه کردند؛ ازدا  کردند، زیا  معنویتي هر علیه توحیدي، ادیار علیه - جویند

 مـرد ِ کردنـد؛ غصب را اسالمي معنوي مقدس مراکز را، مسلمانار اول زبله را، اسالمي

 زـرار فشـار زیـر را آنها هم روز هر و کردند بیرور خودشار خانه از را خانه این صاحب

 یـک خوب،. مبتالست بلیه این با اسال  دنیاي که است سال شصت از بیش االر. دادند

 که امروز خاستند، پا به که امروز بودند؛ ساکت داشتند، غفلت ها فلسطیني خود مدتي

 در اسـال  دنیـاي چرا طلبند؛ مي کمک به را اسال  دنیاي که امروز کنند، مي استنصار
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 المسـلمین بـأمور یهـتمّ لم و اصبح من: »نفرمود پیغمبر مگر است؟ ساکت اینها مقابل

 واضـحي، مسـئله چنـین یـک در نیست؟ مسلمین امور به اهتما  این ؟«بمسلم فلیس

 از اعـم هـا فلسـطیني بـه فلسـطین، در - شـود مي ظلم ها مسلمار به دارد همه این

 نـدارد؛ واحـدي موضـع یـک اسال  دنیاي اما - شود مي ظلم دارد مسیحي و مسلمار

 . «1حج مسالل اینهاست است؟ آمده کجا از اختالف این چرا؟

 ایـرار مـرد  ما. باشیم هشیار باشیم، بیدار ما بایستي که چیزهاست این»  -(  10و  9

 بـراي اول درجـه در نیسـت؛ دیگـرار بـراي گـولیم، مـي کـه آنچه ما. جور همین هم

 االر کـه آیـاتي همـین ببینیـد. بکنـیم حفظ را وحدت باید هم ما خود. است خودمار

 بنعمتـه فأصـبحتم زلوبکم بین فألّف اعداء کنتم اذ علیکم اللله نعمت اذکروا و: »خواندند

 شـما ؛اسال «منها فانقهکم النّار من حفرة شفا علي کنتم و - هم با شدید برادر - اخوانا

 ایـراد این به آر بگیرد، ایراد آر به این هي کردید؟ فراموش. داد نجات تفرزه آتش از را

 اینکـه. بیفتـد مـا بین اختالف هي کنیم، فراموش را اصول بکنیم، اصل را فروع بگیرد؛

 الللـه حبـل بـه اعتصا  هم با همه یعني ،«جمیعا اللله بحبل اعتصموا و: »گوید مي زرآر

 اسـت، تر زوي ایمانشار بعضي نیستند؛ که واحدي سطح در «همه» این خوب، بکنید،

 تـر متوسط عملشار بعضي است، بهتر عملشار بعضي است، تر ضعیف ایمانشار بعضي

 حبـل بـه اعتصـا  گوید مي. کند مي خطاب همه به متعال خداي حال عین در است؛

 و کـرد  الللـه حبـل بـه اعتصا  جداگانه من بگولي تو. بکنید هم با بکنید، جمیعاً را اللله

 را طرف این کرد ، اللله حبل به اعتصا  جداگانه من بگوید باز - دیگري - او نه؛ دیگري

 ایـن اصل هست؛ محورهالي هست، اصولي. کنید تحمل را همدیگر. شود نمي اینکه نه؛

 همـدیگر بـا افـراد فروع، از تا صد در است ممکن. باشیم همدل اصول این در که است

 شدر؛ مجتمع شدر، جمیع با اجتماع، با ندارد منافات این باشد؛ باشند، داشته اختالف

 طـور بـه دیگـرار، طـرد دیگـرار، رد. باشیم مرازب گفتارمار در. باشد مالک باید اینها

 یکپارچـه ملـت یـک ایرار، ملت امروز. نیست مصلحت دو، درجه مسالل سر در مطلق

. «2کـرد نبایـد اختالف ایجاد. دانست زدر باید را اتحاد این است؛ متحد ملت یک است؛

 سال هر حج در که عظیمي خیل این در. است فرصت یک اسالمي امت براي حج( 11

 سـال ده ایـن در ببینیـد بگیریـد، نظر در را ساله ده مقطع یک شما کنند، مي شرکت

 باسـواد، مـرد، زر، - عـالم مناطق همه از اروپا، از آسیا، از آفریقا، از انسار میلیور چند

 و» اسـالمي، اتحـاد نـداي اگـر. کننـد مـي شـرکت - مختلـف ساللق داراي سواد،کم

. افتـد مـي عظیمي اتفاق چه ببینید شما باشد، حاکم مجموعه این بر اسالمي «التفرزوا

 اسـت؛ شـیعه یکي است، سني یکي. شود مي کمرنگ اختالف هايمایه این همه دیگر

 هايمـههب مختلـف، هايفقـه مختلف؛ فِرق سني بین در مختلف، فِرق شیعه بین در

 را اینهـا همه. انجامد مي جدالي به طبیعي طور به که است مختلف هايعادت مختلف،

 . «3کند مي فشرده درهم کند، مي نزدیک هم به کند، مي جمع حج مهربار دست این

2 

 شیعه ادبیات پیدايش

 :سنی و

 

 در سنی و شیعه ادبیات ظهور -

 ها آمریکایی کالم

 

 موضـوع ایـن بر دار  اصرار من ما؛ بین است تفرزه ایجاد دشمنار، ابزارهاي از یکي» -

 بـه صـدا ایـن اگـر اسـال ، دنیاي مسلمانار خواهرار، برادرار،. کنم تأکید و کنم تکیه

 پیـدا هـاآمریکایي ادبیّات در شیعه و سنّي کلمه که روزي آر! رسید خواهد شما گوش

 ارتبـاط چـه آمریکـا بـه شیعه و سنّي. شدند نگرار همه نظر اهل شدیم؛ نگرار ما شد،

 و اسـال  علیـه شـرارت جـز کـه آمریکایي صهیونیست یهودي سیاستمدار فالر دارد؟
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 دنیـاي در شـیعه و سـنّي بین بیاید که دارد چکار سربزند، نیست ممکن او از مسلمین

 چیـزي یـک شـیعه بـه راجـع بگویـد، چیـزي یک سنّي به راجع بکند، زضاوت اسال 

 اینجـا کـرد، پیـدا ظهـور هـاآمریکایي کلمـات در شیعه و سنّي ادبیّات وزتي از بگوید؟

رف در جدیـد کـار یک که فهمیدند شدند؛ نگرار بودند دزّت و فهم اهل که کساني  شـ 

 . «1کرد پیدا تحقّق و است انجا 

3 

 فــراوان اشــتراکات

 :سنی و شیعه

 

 معارف -1

 توحید -2

 نبوت -3

 روزه و نماز -4

 حج -5

 دشمنان -6

 ها آرمان و اهداف -7

 منافع -8

 

 حـرفِ یـک آیـا اسـت؟ مبنـالي چه بر اتحادشار ببینند کنند نگاه مسلمار برادرار» -

 اسـت، یکـي معارفمـار بینـیم مـي مـا خـب، دارد؟ وجود وازعیتي یک یا است، زباني

 یکـي مـارروزه و نمـاز اسـت، یکي نبوتمار است، یکي معادمار است، یکي توحیدمار

 بـه منافعمـار و ها آرمار و اهداف هستند، یکي دشمنانمار است، یکي حجمار است،

 مـي چطور - سني چه شیعه، چه مسلمار؛ هاي ملت – است خورده گره و پیوسته هم

 اول، روز از لـها. بکنـد را جنایـت این زوربه خواهد مي دشمن باشیم؟ جدا هم از توانیم

 کـه است حالي در این است؛ بوده خودش فلسطینىِ برادرار کنار در اسالمي جمهوري

 اگـر یـا نـدارد؛ وجود شیعه اصالً یا - هست ذهنم در من که طوري آر – فلسطین در

 هـم االر تـا دانسـتند؛ خودشـار خانه مثل را اینجا فلسطیني برادرار. کم خیلي باشد،

 اهـل گوناگور مهاهب از دیگر اسالمىِ کشور هیچ. روند مي آیند، مي است؛ جور همین

 دشـمن را ایـن. نبودنـد ها فلسطیني با مهربار و صفا با و رایگار جور این هرگز سنت،

 مـا. بشود یکپارچه اسالمي امت خواهد نمي بیفتد، اتفاق این خواهد نمي لها بیند؛ مي

 در سـني و شـیعه. کنـیم خنثـي را توطئـه این توانستیم اسالمي ایرار در خوشبختانه

 سـنىِ ک ـردِ مـرد  شـما عظمت، و شکوه این در مؤثر ضلع یک. کردند همت ما کشور

 ایـن و یگـانگي ایـن دادیـد، نشـار را وحـدت ایـن شما. هستید منطقه این در شافعي

 بسـیار کـارِ ایـن کوبیدیـد؛ مشـت دشـمن دهـار بـه دادیـد، نشـار را صفا و اخال 

 شیعه و سني که مناطقي آر چه کشور، سراسر در که دار  اصرار من. است ايبرجسته

 کـه منـاطقي آر یـا اند،شـیعه فقـط که مناطقي آر چه کنند، مي زندگي هم کنار در

 توانـد نمـي کشور این در بفهمد دشمن که کنند رفتار جوري همه هستند، سني فقط

 موفق دشمن اگر والّا کند؛ ایجاد اختالف اسالمي مهاهب میار مههب، اختالف بهانه به

 جـدالي سني و شیعه بین توانست نکرده خداي اگر کند؛ نمي اکتفاء این به بدانید شد،

 اخـتالف هـم آنهـا بـین باشـند، یکپارچه هم آنها اگر سني؛ سراغ رود مي بعد بیندازد،

 پیـرو عـده یـک انـد، مالکي عده یک اند، حنفي عده یک اند، شافعي عده یک. بیندازد

 . «2کند نمي رها که دشمن دیگرند؛ مکتب پیرو عده یک اند، اصولي مکتب فالر
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 دعــوای و اســتکبار

 :سنی و شیعه

 

 هـا وآمریکـایی ها انگلیسی -1

 :مذهبی اختالف ایجاد متخصص

 القاعده تشکیل -

 داعش تشکیل -

 النصره جبهه تشکیل -

  سوریهدر  يدرگیر -

 عراق در درگیري -

 یمن در درگیري -

 پاکستار در درگیري  -

 مـا. ماهرنـد کـار ایـن در هاانگلیسي دارد؛ سابقه سنّي و شیعه بین جنگ ایجاد»  -( 1

 کینـه و اخـتالف و دعـوا ایجاد گهشته از داریم فراواني اطاّلعات و داریم زیادي سوابق

 عثمـاني دولـت در چـه اینجـا، در چه- انگلیسي عوامل وسیلهبه که شیعه و سنّي بین

 هـم جـار بـه را اینهـا اینکـه بـراي آمـدمي وجودبـه -عربـي کشورهاي در چه سابق،

 تـري خطرنـاک نقشه دارند، زمینه این در هاآمریکایي امروز که اينقشه لکن بیندازند؛

 را مـا اسـال ، دنیـاي درور در دیگـر ايفرزـه مقابل در ايفرزه از داريطرف آیا است؛

 بایـد مـا نـه، بشـویم؟ خرسـند باید ما کردند، داريطرف ما از اگر کند؟ مي خوشحال

 نقطـه آر از خواهنـد مـي کـه انـددیده مـا در ضعفي نقطه چه ببینیم بشویم، دارغصّه

 . 3کنند مي ما از داريِطرف ابراز و کنند استفاده ضعف

                                                           
 1394/10/08 اسالمى وحدت کنفرانس میهمانار و نظا  مسئوالر دیدار در بیانات . 1
 1390/07/25 پاوه مرد  اجتماع در بیانات . 2
 1394/10/08 اسالمى وحدت کنفرانس میهمانار و نظا  مسئوالر دیدار در بیانات . 3



 

   26 
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 لیبي در درگیري -

 مصر در درگیري -

  تونس در درگیري -

 لبنار در درگیري -

 تبلیـغ سنی، و شیعه دعوای -2

 غرب آلود خباثت

ــتالف -3 ــیعه اخ ــنی، و ش  س

 استکبار مصلحت

 طرحـی سنی، و شیعه تقابل -4

 آمریکایی و استعماری

 منظـور سنی، و شیعه جنگ -5

 جدید خاورمیانه از

 اسـاس نفوذ، و اختالف ایجاد -6

 دشمن نقشه

 اسـت آخري مطلب این - اما  خطّ و اما  راه و اما  تفکّر اصلي خطوط از دیگر یکي -

 چـه افکن؛تفرزـه هايتوطئـه بـه توجّه و است ملّي وحدت مسئله - کنم مي عرض که

 و عـرب و فـارس ها، زومیّت اساس بر تفرزه چه سنّي؛ و شیعه مههب، اساس بر تفرزه

 دشـمن زطعـي هاي سیاست از یکي افکنيتفرزه. اینها امثال و بلوچ و لر و کرد و ترک

 نظیـرکم تکیـه یک ملّت، آحاد اتّحاد و ملّي وحدت روي بر اوّل از ما بزرگوار اما  و بود

 امـروز. بکنـیم دنبـال بایـد هم را خط این ما امروز. است خطوط از یکي این که داشت

 اسـتکبار اصـلي هـاي سیاست از یکي اسال  دنیاي تفرزه مسئله دنیا در بینیدمي شما

 سـنّي و شـیعه اسـم دیگـر حـاال کـه اسـت رسیده آنجا به کارشار هاآمریکایي. است

. کننـد مي حمله یکي به کنند، مي حمایت یکي از سنّي؛ اسال  شیعه، اسال  آورند؛مي

 یـک مـههبي اختالف مسئله این به نسبت اوّل از ایرار اسالمي جمهوري که حالي در

 عمـل جـور همـار اندسـنّي کـه مارفلسطیني برادرار با ما. داشت یکساني کامالً نگاه

 جـور یـک جـا همه. کردیم عمل هستند شیعه که لبنار اهللحزب برادرار با که کردیم

 نگـاه اسـال  دنیـاي در بـود، ایـن کشـور داخـل در مـا بزرگوار اما  نگاه. کردیم عمل

 نوکرهـاي اینکـه. اسـت نظـر مورد اسالمي امّت است، سازامّت نگاه اسالمي جمهوري

 دهندهنشـار ایـن کننـد، مـي مطـرح را شیعي هالل مسئله آیندمي آمریکا دوّ  دست

 بـه نسـبت فـراوار، تبلیغـات رغمعلي هاآمریکایي اینکه. است افکنتفرزه هاي سیاست

 در احیانـاً - کننـد مـي مماشات سوریه و عراق در تکفیري افکنتفرزه هايگروه همین

 صـورتبه که عواملشار کنند، مي کمک مخفیانه و خبربي صورتبه آنها به هم مواردي

 از افکنيتفرزـه نقـش کـه اسـت این دهندهنشار این - کنند مي حمایت آنها از صریح

 ايبرجسـته بسـیار نقـش اسالمي جمهوري دشمنار و مسلمین و اسال  دشمنار نظر

 دشـمن بـازي کند؛ توجّه سنّي هم کند، توجّه شیعه هم کنند؛ توجّه همه را این. است

 بـه لنـدر مرکـز از که تشیّعي آر و کند حمایت آر از آمریکا که تسنّني آر. نخورند را

 آنهـا دوي هـر اند، شیطار برادرار آنها دوي هر هستند؛ هم مثل اینها بشود، صادر دنیا

 .استکبارند و غرب و آمریکا عوامل

 تکـرار آر از بعد مکرّر و کردیم تکیه آر بر سال اوّل امسال ما که ايزبانيهم و همدلي

 مختلـف، ازوا  از برادرار و خواهرار کشور، داخل در. است استوار مبنا همین بر کردیم،

 تـا بحمـداهلل کـههمچنار - بدهنـد تشـکیل واحده یدِ هم کنار در گوناگور، مهاهب از

 و وسـیع سـطح در. اسـال  دنیاي زلمرو در کند نفوذ دشمن نگهارند - است بوده امروز

کـه هست] دشمني که بدانند هم کنار در شیعه و سنّي برادرار طورهمین هم گسترده

 . 1اساسي خطوط از یکي هم این. کند مي تهدید را اسال  موجودیّت اصل دارد[ 

. کننـد منصـرف صهیونیسـم از بایـد را هـا ملّت و کنند خراب باید را این کردند فکر -

 ایـن شیعه، و سنّي جنگهاي این انداختند؛ راه را داخلي هاي جنگ این کردند؟ کارچه

 وپرداختهسـاخته اینهـا، امثـال و داعـش و القاعـده زبیـل از کاريجنایت هاي سازمار

 این. بدهند زرار هم مقابل در را ها ملّت و بیندازند هم جار به را ماها اینکه براي شدند

 خـاطرات هـاي کتـاب در هـاآمریکایي از بعضـي. آنهاسـت خـالن و متجاوز دست هم

 داعـش جاانـداختن در داعـش، توسعه در داعش، ایجاد در که کردند اعتراف خودشار

. آمده وجودبه داعش ضدّ التالف حاال. کنند مي حمایت دارند هم امروز و داشتند نقش

 فـرض بـه حاال[ ولي] داعش؛ ضدّ باشد التالفي یک وازعاً کنم نمي باور که بنده[ البتّه]

 ثـروت با گوناگور هايگروه است؟ داعش فقط مگر باشد؛ دسته این علیه بر چیزي که

 کننـد، مي تالش دارند اسالمي کشورهاي اطراف در مختلف هاي اسم به بادآورده هاي
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 کشند، مي را ها آد  کنند، مي ایجاد انفجار کنند، مي ترویج را تروریسم کنند، مي کار

 هـاملّت سر. برند مي بین از اینها مانند و مسجد و میدار و بازار و کوچه در را هاگناهبي

 در را عـدّه یـک شیعه؛ علیه را سنّي سنّي، علیه را شیعه کردند؛ مشغول کردند، گر  را

 ایـن بـه] کننـد مـي وادار پول با کنند، مي تربیت افراطي و فحّاش و تندرو طرف، این

 بـه اینهـا کـه آورنـدمي وجودبه فحّاش و تندرو طرف آر از متقابالً را عدّه یک ،[کارها

 ایـن از بهتر چه. اند دنبالشار مرد  از عظیمي خیل یک هم کدا  هر و بیفتند هم جار

 چـه بفهمـیم! شویم بیدار صهیونیستي؟ رژیم براي این از بهتر چه ها؟صهیونیست براي

 هـاي سیاست منطقه، این در استکباري هاي زدرت سیاست! گهرد مي منطقه در دارد

 اسـت ایـن استکباري هاي زدرت سیاست عراق، در. است خالنانه آشکارا است؛ خالنانه

 ایـن دنبـال کننـد؛ سـرنگور را دموکراسـي و اکثریّـت و انتخابـات از برآمـده نظا  که

 بـه عـراق در را سـنّي و شـیعه و کند؛ کار نگهارند کنند، اخالل کنند، تضعیف هستند؛

 مـي زندگي هم با سنّي و شیعه ایم؛دیده زضایا این از زبل را عراق ما. بیندازند هم جار

 مقابـل در بایـد امـروز و کردند، مي ازدواج هم با کردند، مي زندگي هم کنار در کردند،

 را عـراق کـه هستند این دنبال اینها هم درنهایت! بکشند اسلحه هم علیه بِایستند، هم

 . 1کنند تجزیه

 دارند تخصّص مههبي اختالف ایجاد در آنها بودند؛ هاانگلیس کار این متخصّص البتّه -

 ایـن. کننـد مـي کـار دارنـد امروز وجود، همه با و گرفتند یاد آنها از هم هاآمریکایي و

 را ایـن مـا. هسـتند اینهـا دست ساخته همه کنید، مي مشاهده که تکفیري هايگروه

 هـاآمریکایي خـود امـروز[ امّـا] داشتند تردید هابعضي گفتیم، پیش سال چند از البتّه

 مـي اعتراف آوردند، وجودبه آنها را داعش که کنند مي اعتراف کنند؛ مي اعتراف دارند

 آوردنـد؛ وجودبـه آنهـا را هـاتکفیري آوردنـد، وجودبه آنها را جبهةالنّصره آر که کنند

 را اینهـا گـول صـادق، اگرچـه لوحسـاده مسـلمار عـدّه یک و کردند درست خودشار

 آر بـه بایـد و اسـت آمـوزعبرت خیلي ما براي که چیزي این. است این مهم خوردند؛

 نقشـه داخـل بصـیرت، عد  خاطربه النّیّهصادق انسار گاهي که است این کنیم، توجّه

 کـهوزتي. اسـت سوریه مسئله واضحش مثال یک. افتاد اتّفاق این کند؛ مي کار دشمن

 شـدند، سـرنگور طـاغوتي هـاي حکومـت اسـالمي، شـعارهاي بـا مصر در تونس، در

 نـابود بـراي فرمـول ایـن از که برآمدند درصدد اسرالیلي عوامل و هاآمریکایي بالفاصله

 سـوریه؛ سـراغ رفتند[ لها] کنند، استفاده مقاومت کشورهاي و مقاومت دولتهاي کردر

 آنجـایي به را سوریه کار گرفتند، زرار نقشه این در بصیرتبي و ساده مسلمار عدّه یک

 چنـین یـک دچـار را کشـور یـک است سال پنج چهار کنید مي مشاهده که رساندند

 و کـرد دشـمن کـه بود کاري این بشود؛ تما  کِي نیست هم معلو  که کردند تالطمي

 اتّفـاق این. کرد پر را دشمن جدول و گرفت زرار دشمن نقشه در هم لوحساده مسلمار

 هتّـاک هاي جماعت کردند، درست اینها را تکفیري هايگروه. افتدمي زیادي موارد در

 عنواربـه را ایـن و انداختند اسالمي امّت جار به و کردند درست اینها را جبّار و جرّار و

 امـروز که اختالفاتي این که کنم مي عرض شما به من. کنند مي وانمود مههبي جنگ

 دعـواي عنـوار شـود مـي سـعي جاهـا بقیّـه در و سوریه در و عراق در بینیدمي شما

. اسـت سیاسـي دعـواي نیسـت، مـههبي دعواي وجههیچ به بشود، داده آر به مههبي

 بحـ  کـه گوینـد مـي دروغ به مههبي؛ جنگ نه است سیاسي جنگ یمن، در جنگ

 بمبـارار زیـر کـه آنهایي از بعضي. نیست سنّي و شیعه کهدرحالي است، سنّي و شیعه

 از را مدرسـه و بیمارسـتار و شـیرخوار کـودک و زر و بچّـه دارنـد یمن در هاسعودي
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 دعـوا نیسـت، سـنّي و شـیعه بحـ  انـد؛زیدي شاربعضي اند،شافعي دهند، مي دست

 . 1هاستسیاست دعواي است، سیاسي دعواي

 انـد؛کرده اخـتالف ایجاد اند؛آورده وجودبه منطقه در اینها را وضعي چنین یک امروز -

 دسـت مـا: ایمگفتـه همه به علناً و صریحاً ما. برود بین از اختالفات این کرد تالش باید

 هـاي دولـت بـا مـا کنـیم؛ مي دراز منطقه مسلمار هاي دولت همه سمت به دوستي

 اغلـب یعنـي هاهمسـایه از بسـیاري بـا روابطمـار البتّـه. نداریم مشکلي هیچ مسلمار

 در و غـرب در جنـوب، در شمال، در. است برادرانه و دوستانه روابط هم هایمارهمسایه

. دارنـد خـوب روابـط ما با هستند، ایرار اسالمي جمهوري دوروبر که کشورهایي شرق،

 - کننـد مـي خباثت کنند، مي لجاجت دارند، اختالف دور و نزدیک هم هابعضي البتّه

 دولـت اسـت؛ همسـایگار با خوب ارتباطات بر بنایمار ما طرف از لکن هست این البتّه

 . 2است خوبي ارتباطات ها ملّت با ما کشور ارتباطات. ها ملّت بالخصو  و ها

 از برخـى در و سـوریّه در و عـراق در امـروز کـه چیـزى ایـن - «تکفیر» جریار این -

 بـا فقـط نـه انـد،مواجه ها مسلمار همه با وازع در و کرده ب روز منطقه دیگر کشورهاى

 نا  به چیزى القاعده، نا  به چیزى اینها است؛ استعمارگرار خود دست ساخته - شیعه

 بیـدارى حرکـت بـا مقابله براى اسالمى، جمهورى با مقابله براى کردند درست داعش

 البتّه. است گرفته را آنها خود دامن امروز است؛ گرفته را خودشار دامن منتها اسالمى،

 کـه تالشـى کـه بیند مي کند، مي نگاه انسار وزتى تحلیلى دزیق نظر یک با هم امروز

 کـه - اندگهاشـته اسـم «داعـش با مواجهه» آنچه در آمریکا پیمانارهم و آمریکا امروز

 نـابودکردر بـراى تالش آنچه از بیش دهند، مي خرجبه دارند اینجا در - ندارد وازعیّتى

 میـار مسـلمانار هاىدشـمنى دادرِجهـت براى تالش باشد، خبی  حرکت این نطفه

 ایـن امروز را آر عامل بیندازند؛ هم جار به را ها مسلمار کنند مي سعى. است یکدیگر

 اسـت؛ هـدف همـار هـدف والّـا اندداده زرار وابسته و متحجّر و متعصّب و جاهل گروه

 بـدانیم را این باید ما. کنند منصرف اصلى دشمن از را مسلمانار که است این آنها سعى

 زـرآر حاکمیّت که هرکسى است، پایبند اسال  به که هرکسى سنّى؛ چه و شیعه چه -

 اسـتکبارى، هـاى سیاسـت آمریکـا، هاى سیاست آمریکا، که - بداند باید دارد زبول را

 دشـمن اند،اسـالمى آگـاهى دشـمن انـد، اسـال  دشـمن صهیونیستى، هاى سیاست

 سـاله 35 تـالش دنبالـه کننـد، مـي دارنـد امـروز کـه هم تالشى اند؛ اسال  حاکمیّت

 بـه الهـى، اذر بـه[ کـه] کنند مي تالش ازسا  و انواع به دارند است سال 35 آنهاست؛

 شکسـت کردنـد، اسـالمى جمهـورى علیـه کـه هـایى تالش همه در الهى، وزوّهحول

 . 3خورد خواهند شکست زطعاً پروردگار فضل به هم یکى این در خوردند؛

 ایجـاد زمینه در دشمنار که کارهایي از غیر اسال  دنیاي در کنید مي مالحظه امروز -

 در ببینیـد کننـد؛ مـي هـم افـروزيآتش کنند، مي عقیدتي و روحي و فکري اختالف

 در یکجـور، سـوریه در یکجـور، عراق در جور، یک پاکستار در - ما همسایه کشورهاي

 سـنّي؛ و شـیعه بهانـه به مرد  بین افروزند برمي را جنگ آتش چطور - یکجور بحرین

 کـه گهارنـد، مـي رویش سنّي و شیعه اسم نیست، سنّي و شیعه مسئله که هم آنجایي

 بـراي بکشـند، آتـش بـه را منطقه حاضرند اینها؛ از مواردي به ا کرده اشاره مکرّر من

 . 4اند جورياین ها ابرزدرت سیاسي؛ مقاصد خاطر

 بـه پاکسـتار اي،گونـه بـه سـوریه اي،گونـه به تونس و مصر اي،گونه به لیبي اکنور -
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 باید. اند خطرناک هايشعله این معرض در یا درگیر ايگونه به لبنار و عراق و اي،گونه

 و عوامـل بـه را همـه ایـن کـه اسـت اندیشـيساده. بـود عالج پي در و مرازب بشدت

 وابسـته اىِمنطقـه هايرسانه و غرب تبلیغات. دهیم نسبت زومي و عقیدتي هايانگیزه

 امنـي حاشـیه و کند مي وانمود سنّي و شیعه نزاع را سوریه در ویرانگر جنگ مزدور، و

 حـالي در این. آورد مي پدید لبنار و سوریه در مقاومت دشمنار و ها صهیونیست براي

 مقاومــت طرفــدارار بلکــه شــیعه، و ســنّي نــه ســوریه، در نــزاع طــرف دو کــه اســت

 معارضـه نـه و شـیعي، دولـت یـک سوریه دولت نه. اند آر مخالفار و ضدصهیونیستي

 سـناریوي ایـن گرداننـدگار هنـر تنهـا. انـد سـنّي گـروه یک آر اسال ِ ضد و سکوالر

ــه اســت آر آمیزفاجعــه ــههبىِ احساســات از اندتوانســته ک ــن در اندیشــارساده م  ای

 آر، مختلـف سـطوح اندرکاراردست و صحنه به نگاه. کنند استفاده مهلک افروزيآتش

 مـورد در تبلیغـات مـوج این.کنـد روشـن منصـفي انسـار هر براي را مسئله تواند مي

 مظلـو  اکثریتـي بحرین، در. است سرگر  فریب و دروغ به دیگر ايگونه به نیز بحرین

 به اند، محرو  ملت، یک اساسي حقوق دیگر و رأي حق از است متمادي هاي سال که

 جبـارِ حکومـت و اندشـیعه مظلـو  اکثریتِ این چور آیا. اندبرخاسته خود حق مطالبه

 دانسـت؟ سـنّي و شـیعه نـزاع را ایـن بایـد اسـت، گـري سـني بـه متظـاهر سکوالر،

 چنین خواهند مي البته منطقه در آنار هايهمپیاله و آمریکالي و اروپالي استعمارگرار

 «. ؟1است حقیقت این آیا ولي کنند، وانمود

 وازـع در و تبلیغـاتي هايدسـتگاه کـه اسـت ایـن هـم دیگـر مهـمّ نکتـه یک»  -( 2

 دعـواي حسـاب بـه را ایـن کنند مي سعي آنها امثال و هاغربي جاسوسيِ هايدستگاه

 ایـن عـرب؛ غیر و عرب دعواي سنّي، و شیعه دعواي بدهند؛ زرار اسالمي[ جوامع] بین

 به منا حادثه در که کساني آر. نیست سنّي و شیعه بین دعواي این است، محض دروغ

 زیـادي تعـداد مـا خـود کشـور از بودنـد؛ سنّت اهل از[ آنها] اکثریّت رسیدند، شهادت

 رحـم عجـم و عـرب به اینها نیست؛ عجم و عرب بح  هستند؛ سنّت اهل هايخانواده

 عـرب سوریه است، عرب یمن خب کنند، مي جنایت یمن در بینیدمي شما کنند؛ نمي

 بـا کـه القلبيزسـيّ جلّادِ تروریستيِ هايگروه این اینها، عوامل است، عرب عراق است،

 اینهـا کننـد، مـي آفرینيفاجعه همهاین دارند اسال  دنیاي در اینها، سالح با اینها، پول

 کـه[ اسـت] هـاغربي آلودخباثت تبلیغات این. نیست عجم و عرب بح  اند؛ عرب همه

 حسـاب بـه عجـم و عـرب دعـواي یا سنّي و شیعه دعواي عنواربه را این خواهند مي

 مسـئله. اسـت وازـع خالفِ کامالً که اینهاست تبلیغاتي هاي خباثت آر از این بیاورند،

 اسـالمي امّـت دشـمنِ عنواربـه[ که هستند] اسال  درور گروهِ یک اینها که است این

 مقابـل در بایـد اسال  دنیاي.ندانسته شاربعضي دانسته، شاربعضي حاال کارند؛ مشغول

 خبیـ  انگلـیس و آمریکا که اینها اربابار از و اینها از بایستي اسال  دنیاي بایستد؛ اینها

 مـي چـه بدانند باید بجویند؛ تبرّي هستند اخالق از دور و ایماربي غربيِ هاي زدرت و

 . «2کنند

 پـیش، زـرر دو یکي از استعمار، و جهاني استکبار است؛ این مشکلمار امروز ما»  -( 3

 را مصلحت. بیندازد اختالف مسلمار هاي ملّت بین که دانست این در را خود مصلحت

 کنـد، غـارت را اینهـا هاي ثروت توانست مي صورت این در چور چرا؟ دانست، این در

 بـه جهاني هاي زدرت. کند استثمار بدارد؛ باز بود آنها حقّ که هایي پیشرفت از را اینها

 کـه هـایي سـالح و بودنـد کرده پیدا که ايفنّاوري و بودند کرده پیدا که علمي برکت
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. شـدند موفّـق هـم زیادي حدود تا متأسّفانه و دادند زرار این را هدفشار بودند، ساخته

 بـه و مسـلمار هاي ملّت سمت به را دوستي دستِ دالم امروز تا انقالب اوّل از ما اینکه

 ایستادگي به وحدت، به اتّحاد، به کردیم دعوت کردیم، دراز مسلمار هاي دولت سمت

 .«1است این خاطربه دشمن، هايتوطئه مقابل در

 از دفـاع» شـرایطي، چنـین در اینکـه بـر تأکیـد بـا ايخامنـه اهللآیت حضرت»  -( 4

 کاربـه ايگسـترده تـالش استکبار جبهه: افزودند ،«است اسال  از دفاع نماد فلسطین،

 اشـاره بـا ایشار.کند معرفي «سني و شیعه میار جنگ» را رویارویي این تا است گرفته

 جمهـوري امـا: کردنـد خاطرنشـار نیست، کار سر بر شیعي دولت سوریه، در اینکه به

 زـرار سـوریه مقابـل در کـه کساني زیرا کند،مي حمایت سوریه دولت از ایرار اسالمي

 صهیونیسـتي رژیـم و آمریکـا منافع خدمت در و اسال  اصل با معاند وازع در اند،گرفته

 آمریکـایي و اسـتعماري طرحـي را، سـني و شیعه تقابل اسالمي، انقالب رهبر. هستند

 دو صـحیح شناخت منطقه، کنوني شرایط در مسئله ترینمهم: کردند تأکید و خواندند

 حـدّ اگـر زیرا است؛ خود درست موزعیت شناخت و گسترده درگیري این اصليِ جبهه

 جبهـه مقابـل در ناخواسته است ممکن نشود، شناخته درستيبه جبهه دو میار فاصل

 . «2بگیریم زرار اسال 

 منطقـه ایـن در هاسـت؛ ملّت ضرر به هایشنقشه و است دشمن دشمن، خب،»  -( 5

 يخاورمیانـه» گفتند هاآمریکایي این، از زبل سال چند که هست یادتار. است جوراین

 خاورمیانه را اسمش که بکنند خواهند مي کارچه نفهمیدیم درست وزتآر ما ؛«جدید

 خاورمیانـه جنگ، خاورمیانه: چیست جدید خاورمیانه فهمیدیم حاال گهارند؛ مي جدید

 اسـت، جنگ سوریه در هم؛ به مشغول خاورمیانه تحجّر، و تعصّب خاورمیانه تروریست،

 گسـترده کشـورها ایـن همـه در تروریسـم است، جنگ لیبي در است، جنگ عراق در

 جدیـد خاورمیانـه ایـن است؛ تروریسم دیگر جاهاي در است، تروریسم ترکیه در است،

 چشـم انسار لکن کنند مي انکار بله،. بودند دنبالش آنها که است چیزي آر این است؛

 عناصـر بیندازنـد، راه سنّي و شیعه جنگ. بیند مي کند مي نگاه دارد، عقل انسار دارد،

 آر ایـن. بیندازنـد هـا دولـت و هـا ملّـت جـار به و کنند مسلّح کشورها در را داخلي

 . «3بشناسند را آمریکا. اینهاست جدید خاورمیانه

 شـعب البتّـه- اسـت اسـتوار پایـه دو بر عمدتاً منطقه این در دشمن این نقشه»  -( 6

 عبـارت دوّمي اختالف، ایجاد از است عبارت یکي -دوتاست این عمده لکن دارد زیادي

 بین اختالف اختالف؛ ایجاد: است منطقه این در دشمن نقشه اساس این،. نفوذ از است

 ملّـت اختالف ها، دولت اختالف از ترخطرناک که ها، ملت بین اختالف بعد و ها دولت

 بیافریننـد؛ عصبیّت و کنند چرکین یکدیگر به نسبت را ها ملّت هاي دل یعني هاست؛

 ایـن و ترکیسمپار و عربیسمپار و ایرانیسمپار مسئله وزتیک حاال مختلف؛ هاي نا  با

 عنـواني هر به اینهاست؛ مانند و تکفیر و شیعه و سنّي مسئله هم روز یک بود، ها حرف

 دارنـد شـدّت بـه کـه اینهاست کارهاي از زلم یک این. کنند اختالف ایجاد بتوانند، که

 .«کنند مي کار این روي

5 

 و شیعه وحدت و حج

 :سنی

 

 اسالمی وحدت مظهر حج -1

 وحـدت پیداکردن عمق لزوم -2

 در مـادی و جسـمانی شـکل به

 ملّیّت مختلف، هاي پوست مختلف، هاي رنگ است، اسالمي وحدت مظهر حج»  -( 1

 کنـار در همه مختلف هايسلیقه مختلف، مهاهب مختلف، هايشناسنامه مختلف، هاي

 و عرفـات در بـاهم کننـد، مـي سـعي بـاهم کنند، مي طواف باهم همه. هم مثل و هم
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 حج بزرگ اجتماعات

ــور -3 ــدت ظه ــب در وح  واج

 حج اجتماعی

 یکسان و وحدت وسیله حج، -4

 هادل سازی

 

 مظهـر اسـالمي، همـدلي. اسـت مهمّي چیز خیلي وحدت این کنند؛ مي وزوف مشعر

 همـه بـراي[ بلکـه] ایـرار، ملّـت بـراي فقطنه است؛ حج در زبانيهم و همدلي وازعي

 حقیقـت کردنـد سعي که کساني آر بر خدا لعنت. اسالمي امّت براي جهار؛ مسلمانار

 اصـناف بـه را ها مسلمار کنند؛ دور ها ذهن از را اسالمي امّت اهمّیّت را، اسالمي امّت

 امّـت عظمـت مقابـل در را هـا ملّیّـت کننـد؛ تقسـیم گوناگور هايانگیزه به گوناگور،

 اسـت؛ مهـم اسـالمي امّـت کـهدرحالي کنند؛ جدا هم از را ملّت کنند؛ بزرگ اسالمي

 نـازل اسـالمي امّـت بـر را رحمتش متعال خداي است؛ اسالمي امّت به متعلّق عظمت

 عَمیق؛ فَجٍ ک لِ مِن. خروار نمونه م شتي است، اسالمي امّت تشکیل مظهر حج کند؛ مي

 بزرگـي فرصت چه و هم کنار در شوند مي جمع ها مسلمار دور، هايراه از و جاهمه از

 همـدردي اظهار بشنوند، را یکدیگر دردهاي کنند، همدلي هم با بزنند، حرف هم با که

 اجتمـاعي هايجنبـه از یکي حج؟ در جز آیدمي پیش کجا دیگر این بکنند؛ یکدیگر با

 . «1است اتّحاد مسئله حج

 مسـلمانار، همـه که آنجالي یعني. است پیغمبر مبارک وجود مسلمانار، ملتقاي» -( 2

 همـه و رسـند مي هم به مختلف عقاید و مهاهب مختلف، هاينحله مختلف، هايفرزه

 دیگـر اینجا در. االنبیااستخاتم مقدس وجود کنند، مي اعتراف و اذعار حقیقت یک بر

. نـدارد معنـا دیگـر اینهـا و تنـدرو و متوسـط و معتـدل و مختلف فِرق و شیعه و سني

 اسـالمي، و الهـي عقایـد زطـب این به نسبت محور، این به نسبت مرکز، این به نسبت

 شود؛ مي داده نشار دارد اسال  دنیاي در این امروز. متحدند و متفق جار و دل با همه

. کنـد مـي پیدا معنا حج در «مشرکین از برالت» که اینجاست. شمرد مغتنم باید را این

 فرهنـگ. شـوند مـي جمع آنجا در اسال  دنیاي همه از ها مسلمار که است جالي حج

 هايلهجـه و ها لحن و لغات صنوف مختلف، هاي زبار مختلف، نژادهاي مختلف، هاي

 آنجـا در همـه - عرفـه مبـارک دعاي در( الساّل علیه) حسین اما  تعبیر به - گوناگور

 بـزرگ اجتماعـات در آر مادي و جسماني شکل که وحدت این. اند متفق اند، مجتمع

 خطـر یـک مقابـل در کـه کنند احساس همه کند؛ پیدا عمق باید شود، مي دیده حج

 دشـمن ایـن بـه نسبت وجود، عمق از همه دارند؛ زرار دشمن یک مقابل در دارند، زرار

 .«2شود مي ظاهر اینجا حج، در مشرکین از برالت معناي. بجویند برالت

 ایـن کنـیم، عرض است الز  هم باز و شده تأکید آر بر بارها که دیگر نکته یک»  -( 3

 وحدت مظهر است، اجتماعي واجب یک است، سیاسي واجب یک اگرچه حج که است

 امـا - نیسـت شکي اینها در - است برالت بیار براي است، مسلمین تجمع مظهر است،

 مراسـم اول از. شـود فرامـوش نبایـد این است؛ معنوي احساس از لبالب مجموعه یک

 و وظـالف آخـرین تـا بندیـد، مـي میقات در عمره براي شما که احرامي همار از حج،

. باشـیم داشـته یاد به باید را این زند؛ مي موج خدا ذکر دارد، وجود حج در که فرالضي

 پـاک مـا دل از را ها زنگ کند، مي تطهیر را ما کند، مي پاکیزه را ما متعال خداي ذکر

 پـول و مادي زخارف به زدر چنگ و دنیا به عشق زداید، مي ما از را ها غفلت کند، مي

 و امـروز مـا. کنـد مـي تضـعیف مـا در را اینها و غیرجنسي و جنسي شهوات و مقا  و

 صـراط از کنـد، طي درست را راه بتواند اینکه براي انسار. داریم احتیاج این به همیشه

 و بپرورانـد؛ دل در را خدا یاد همیشه اینکه به دارد احتیاج نشود، منحرف حق مستقیم

 .«3است نظیربي جهاتي از هاست؛ فرصت بهترین از یکي حج جهت، این در

 وحـدت، وسـیله ایـن از کسي که جفاست چقدر. بزنم ايحاشیه من اینجا حاال»  -(4

                                                           
 1394/05/31 حج اندرکاراردست و مسئوالر دیدار در بیانات . 1
 1391/07/03 حج کارگزارار دیدار در بیانات . 2
 1391/07/03 حج کارگزارار دیدار در بیانات . 3
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 خطـاب فقـط این. است همه به خطاب این،. شکاف و اختالف براي کند درست ابزاري

 دشـنا  را شـما مقدسـات و بایسـتد مدینـه در کـه متعصب سلفىِ تکفیرىِ فرد آر به

 حـج روحانیور ها،کاروار مسئولین - حج مسئولین. است همه به خطاب نیست؛ بدهد،

 از را هـادل و نکننـد درست تفرزه براي ابزاري وحدت، وسیله این از که باشند مرازب -

نمـي شود، جدالي وسیله تواند مي که را چیزهالي من. نکنند درد و کینه از پر یکدیگر

 بـرادر بـه نسـبت را شـیعه دل کـه است چیزي چه ببینید کنید، فکر خودتار شمر ؛

 شـیعه مسلمار برادر به نسبت را سني دل کند؛ مي کینه از پر خود شیعه غیر مسلمار

 و کنـار بیندازید بکشید، بیرور را اینها است، چي اینها ببینید کند؛ مي بغض از پر خود

 در هـاعز  و هانیت و هادل سازيیکسار وسیله وحدت، وسیله التیا ، وسیله که را حج

 زـرار نبایـد کـردر ایجـاد بغض وسیله کردر، جدا وسیله عکس، به است، اسال  دنیاي

مـي دزـت خیلـي و هوشـیاري خیلـي مسئله این مصادیق و مسئله این شناختن. داد

 .«1نیست شوخي اینها. طلبد
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 موضوع کردن بهانه

 : سنی و شیعه

 

 بهانه به اسالم اصل با مخالفت -1

 سنی و شیعه

 مذهب نام به افکنی اختالف -2

ــگ -3 ــادی جن ــودن اعتق  نب

 :منطقه های درگیری

 نبـــودر ســـني و شـــیعه جنـــگ -

 بحرین هاي درگیري

 نبـــودر ســـني و شـــیعه جنـــگ -

  عراق هاي درگیري

 و شــیعه آمیــز مســالمت همزیتــي -

 افغانستار در سني

 بـه مسـتکبران بسـتن امید -4

 در سـنی و شـیعه جنـگ ایجاد

 منطقه کشورهای

 

 در[ کـه اسـت همـار] اسـت زضیّه وازعیّت آنچه اند؛ مخالف اسال  اصل با اینها» -( 1

 جمهـوررلیس هـا، بـرج انفجار زضیّه آر و نیویورک در آمریکا سپتامبر یازدهم ماجراي

 ایـن امّـا بـود بـدي آد  او گفـت؛ راسـت او است؛ صلیبي جنگ که گفت آمریکا وزت

 و مسـیحیّت گفـت او البتّـه. اسـتکبار و اسـال  بـین دعواي: بود راستي حرف حرفش

 کامـل امنیّـت با اسال  دنیاي درور در هامسیحي گفت؛ مي دروغ امّا صلیبي،[ جنگ]

 هـم دیگر کشورهاي بعضي در است، جوراین ما کشور در هم امروز و کردند مي زندگي

 بـا عـالم مسـلّط هـاي زـدرت و استکباري زدرت بین دعواي مقصودش است؛ جوراین

 بـر حـاکم فعلـي آزایار این. بود ايصادزانه حرف حرف آر بود؛ درست این بود؛ اسال 

 فرزـه فـالر با مخالفیم، اسالمي فرزه فالر با موافقیم، اسال  با ما گویند مي که آمریکا

 اصـل بـا هـم اینها کنند؛ مي ریاکاري و ورزندمي نفاق اینها گویند؛ مي دروغ مخالفیم،

 . «2کردند پیدا ها مسلمار بین جنگ و دعوا ایجاد در را راه و اند؛ مخالف اسال 

 از و عربیسـمپار و ترکیسـمپار و ایرانیسمپار عنوار به اختالف این روزي یک»  -( 2

 مـي مـههب نـا  بـه امـروز نداشـت؛ کاربرد خیلي که شد مي مطرح چیزها زبیل این

 مـي ایـن نتیجه وزتآر. بیندازند هم جار به را ها جوار و کنند ایجاد اختالف خواهند

 بـا آمریکـا، بـه وابسـتگار پول با اینها امثال و داعش مثل تروریستي هايفرزه که شود

 نشـاط امکـار و کنند مي پیدا تولّد آمریکا پیمانارهم همراهيِ با آمریکا، سیاسي کمک

 مـي ایـن نتیجـه آورنـد؛مي وجودبـه اسـال  دنیـاي در را فجـایع این و کنند مي پیدا

. نخیـر مـوافقیم؛ سـنّي با مخالفیم، شیعه با ما گویند مي اگر گویند مي دروغ اینها.شود

 جنایـت چـرا بدنـد؟ زـدراین هافلسـطیني بـا چرا اند؟سنّي یا اندشیعه هافلسطیني آیا

 شـد؟ کوبیـده چقـدر غزّه دهند؟ نمي زرار تعرّض مورد مطلقاً را هافلسطیني به نسبت

 زـرار فشـار تحـت اکنورهم و گرفت زرار فشار تحت چقدر باختري کرانه هايسرزمین

 سنّي و شیعه مسئله مسئله هاآمریکایي براي. اندسنّي آنها نیستند، شیعه که آنها دارد؟

 زنـدگي اسـالمي زـوانین و اسـالمي احکا  با اسال ، با بخواهد که مسلماني هر نیست؛

 حســاببه خــود دشــمن کنــد، حرکــت آر راه در و کنــد مجاهــدت آر بــراي و کنــد

 . «3آورندمي

 از کـدا هیچ کـه کنممي عرض شما به من هست؛ منطقه در هایي جنگ امروز»  -( 3

                                                           
      15/8/1387 حج کارگزارار و مسئوالر دیدار در بیانات . 1
 8/10/1394  اسالمى وحدت کنفرانس میهمانار و نظا  مسئوالر دیدار در بیانات . 2
 8/10/1394 اسالمى وحدت کنفرانس میهمانار و نظا  مسئوالر دیدار در بیانات . 3
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 گونـاگور هـايانگیزه بـا و سیاسـي هـاي جنـگ نیست؛ اعتقادي جنگ ها جنگ این

 آمریکـا، یعنـي دشـمن لکن ندارد، مههب به ربطي و اینهاست مانند و زومي و سیاسي

 تبـدیل را هااختالف این را، دعواها این کنندمي سعي انگلیس یعني صهیونیست، یعني

 شدنيتما  هاآساني این به مههبي اختالف که دانیدمي چور مههبي؛ اختالف به کنند

 سـنّت اهـل برادرار از خود، کنار در امروز ما. کنیم کمک هدف این به نباید ما. نیست

 کشـته و جنگنـدمي بیتاهل حر  از دفاع در دارند ما همراه و ما با که داریم را کساني

 .1دهندمي شهید دهند،مي

 از دفـاع عنواربـه سـوریه در یـا عـراق در رود مـي شود،مي بلند اینجا از که کسي این

 خـودش شـهرهاي از دارد دروازـع ایسـتد،مي هاتکفیري این مقابل در بیتاهل حریم

 ایـرار از دفـاع ایـن اسـت؛ این زضیّه وازع[ امّا] خداست، آنها نیّت البتّه. کند مي دفاع

 و شـیعه هـاتکفیري آر نیست؛ هم شیعه مخصو . است اسالمي جامعه از دفاع است،

 علمـاي از چقـدر خودمـار کشور داخل در ما. زنندمي هم را سنّي شناسند؛نمي سنّي

 و بلوچسـتار در ب رحسـین مرحـو  سـنندج، در االسال شیخ مرحو - داریم سنّت اهل

 بـر مظلومانـه را خونشـار و کردنـد تـرور را اینها هاتکفیري همین که -دیگري علماي

 هـر اسـت، انقالب با که را کسي هر آنها شناسند؛نمي شیعه و سنّي آنها. ریختند زمین

 زننـد؛ مـي اسـت دشـمن آمریکا با که را هرکسي است، استکبار مقابل در که را کسي

 مسـئله! کنیـد مالحظه بحرین در امروز. سنّي و شیعه جنگ گهارند مي هم را اسمش

 مسـتکبر ازلّیّت یک ابلهانه جالرانه حاکمیّت مسئله نیست، سنّي و شیعه جنگ بحرین

 هشـتاد درصـد، هفتـاد بـر کوچکي ازلّیّت یک. است گسترده اکثریّت یک بر خودخواه

 . 2کنندمي حکومت دارند بحرین مرد  درصد

 مختلـف ازوا  و سني و شیعه آمیزمسالمت همزیستي سابقه به اشاره با انقالب رهبر  -

 زــانع، صــبور، مردمــي عنواربــه را افغانســتار مــرد  زــدیم از مــا: گفتنــد افغانســتار

 و ازــوا  اختالفــات امــا شناســیممي ادبــي ذوق از برخــوردار و دینــدار و کوشســخت

 . «3کندمي ضعیف را ملتي هر دوگانگي، هايزمینه

 برخـي و عـراق حـواد  درباره را مستکبرار تبلیغات اي،خامنه اهللآیت حضرت»  -( 4

: افزودنـد و خواندنـد سني و شیعه جنگ ایجاد به آنها بستن امید دهندهنشار کشورها،

 و جاهـل غافـل،» هايانسار ايعده همراه به صدا  رژیم هايتفاله و هادنباله عراق، در

 شیعه جنگ را حواد  این دشمنار و زنندمي جنایت به دست ،«معنویت و فهم از دور

 بـه آنهـا: افزودند اي،خامنه اهللآیت حضرت. آرزوست یک فقط این اما نامندمي سني و

 بـا تروریسـم جنـگ جنگ، این اما نامندمي سني و شیعه جنگ را عراق حواد  دروغ

 ملـت استقالل طرفدارار با غرب و امریکا اهداف به دلبستگار جنگ تروریسم، مخالفار

 بـه اشـاره بـا اسـالمي انقـالب رهبـر. است وحشیگري و بربریت با انسانیت جنگ و ها

: کردنـد تأکید دیگر کشورهاي برخي در عراق حواد  تکرار براي اسال  دشمنار تالش

 از بـراي دشـمن بداننـد و باشـند داشته زیرنظر را تحرکات این هوشیارانه باید ها ملت

 اي،خامنـه اهللآیت حضرت. ندارد ابا کاري هیچ از مسلمانار، عزت و استقالل بردر بین

 تـالش اصـلي علـت را «اسـال  دنیـاي نهضـت و اسالمي بیداري دغدغه» از شدر رها

 هـاي راه تبیـین ودر خواندنـد سـني و شـیعه جنـگ اندازيراه به براي استکبار جبهه

                                                           
 1394/12/20 رهبرى خبرگار مجلس اعضاى و رلیس دیدار در بیانات . 1
 1395/04/05حر  مدافع شهداي هايخانواده از جمعي و تیر هفتم شهداي هايخانواده دیدار در بیانات . 2
 1394/10/15 انقالب رهبر با افغانستار دولت اجرایي رلیس دیدار . 3
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 بـدیلبي و شـفابخش اينسـخه را اسـالمي سـاالريمرد  دشـمنار، بـا اساسي مقابله

 . «1برشمردند
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 راهکارهای و عوامل

 اختالف از جلوگیری

 :سنی و شیعه

 

 بصیرت -1

 مجاهدتو  عزم -2

ــز -3 ــتالف مســائل از پرهی  اخ

 ایـام در سنی و شیعه میان افکن

 فاطمیه

 و شیعه اتحاد ضرورت تبیین -4

 حج فرصت در سنی

  مقدسات به اهانت از پرهیز -5

 و شــیعه دلســوزان مراقبــت -6

 ها تعصب تحریک درباره سنی

 وحـدت ضد عوامل با مقابله -7

 همـه بـزرگ تکلیـف عنوان به

 مسلمانان

 و شـیعه میـان مذهبی بح  -8

 مردم منظر در نه سنی

 و شـیعه مبلغان همدلی لزوم -9

 سنی

 وحـدت وسیله غدیر، حادثه -10

 اسالمی امت

 امـام معـارف از مندی بهره -11

 بیت اهل و صادق

 مشـترکات کـردن برجسته -12

 هفتـه در اسـالمی مذاهب میان

 وحدت

 و اشـتراک نقطـه( ع) علی -13

 اسالمی فرق میان همبستگی

 را آر همیشه اسالمي امّت درور در اسال  دشمنار که چیزهایي از یکي»  -(  2و  1

 جلوي اختالف؛ ایجاد از است عبارت کنند،مي دنبال شدّت با هم امروز کردند، دنبال

 دشمن بلندگوي بزند، حرف اختالف جهت در که ايحنجره هر. گرفت باید را این

 و اسال  دشمنار بلندگوي ما حنجره باشیم مرازب. نداند چه بداند، خودش چه است؛

 اختالف سنّي، و شیعه اختالف مههبي، اختالف. ندهد سر اختالف فریاد نشود؛ زرآر

 هايتعصّب و ها ملیّت و هازومیّت اختالف گوناگور، کشورهاي اختالف عجم، و عرب

 باید. کنندمي مشتعل مسلمار جوامع بین در دارند که است چیزهایي ناسیونالیستي،

 لکن است؛ دشوار کردنش عمل است، آسار حرفها این گفتن البتّه .ایستاد اینها مقابل

 تصمیم ما؛ اراده و عز  از است عبارت اصلي عامل. است باز راه دارد، وجود عمل راه

 را دشمن باشیم، داشته بصیرت اواّلً . است اصلي عامل دو عز  و بصیرت بگیریم؛

 که هستند کشورهایي اسالمي، کشورهاي در امروز. بشناسیم را دوست بشناسیم،

 تشخیص دشمن از را دوست توانند نمي اند؛باصره خطاي دچار کشورها آر مسئوالر

 خب، کنند؛ مي خیال دشمن را دوست کنند، مي خیال دوست را دشمن. بدهند

 دچار بینشي، چنین با نگاهي، چنین با کشوري، چنینیک. خورد مي ضربه انسار

 . 2است الز  بصیرت شود؛ مي ضربه

 ما اول درجه و بزرگ وظالف از یکي که کنم، مي تکیه آر روي بر من امروز که آنچه -

 االول ربیع هفدهم به منتهي هفته این ما. است وحدت و اتحاد مسئله هاست، مسلمار

 دوازدهم روز که است این هم علت کردیم، نامگهاري وحدت هفته به انقالب اول از را

 هفدهم روز و است؛ والدت روز سنت اهل برادرار بین مشهور روایت به االول ربیع

 عنوار به را روز دو این بین. است والدت روز شیعه بین مشهور روایت به االول ربیع

 یک را این و کردند نامگهاري کشور مسئولین و ایرار ملت انقالب، اول از وحدت هفته

 کافي گهارياسم نیست؛ کافي حرف ولي. دادند زرار مسلمانار بین اتحاد نماد و رمز

 وحدت محتاج اسال  دنیاي امروز. وحدت سمت به برویم باید بکنیم؛ باید عمل نیست؛

 پیروز عوامل آر بر باید آمد؛ فالق عوامل آر بر باید دارد؛ وجود هم تفرزه عوامل. است

 بدور که نیست بزرگي مقصود هیچ. اند مجاهدت محتاج بزرگ مقصودهاي همه. شد

. شد نخواهد حاصل مجاهدت بدور هم ها مسلمار بین اتحاد. شود حاصل مجاهدت

 بسیاري تواند مي اتحاد این. کنیم مجاهدت اسال  دنیاي اتحاد براي که ماست وظیفه

 ببینید. کند عزیز را مسلمار هاي ملت و اسالمي جوامع تواند مي کند؛ باز را هاگره از

 چهار  یک امروز که مسلمانار وضع ببینید. است چگونه اسالمي کشورهاي وضع

 هاي سیاست در تأثیرشار است؛ چگونه دهند، مي تشکیل دنیا در را بشري نفوس

 تأثیر از است کمتر و تر ضعیف مراتب به چگونه خودشار، درور مسالل در حتّي عالم،

 زدرت بودر بیگانه خاطر به فقط این،. سوءنیت داراي هاي زدرت و بیگانه هاي زدرت

 سوء داراي آنها - داریم مي برحهر آنها از را مخاطبانمار و خودمار ما که - نیست ها

 در را اسالمي هاي ملت خواهند مي هستند، طلبيسلطه هايانگیزه داراي اند؛نیت

 پنجاه این خوب،. کنند محض اطاعت به وادار کنند، خرد کنند، ذلیل خودشار مقابل

 سوء چنین یک مقابل در اینکه براي مسلمار، هاي ملت این اسالمي، کشور چند و

 هم با باید وحدت؟ جز چیست؟ راهشار بایستند، ايزلدرانه و بزرگ و واضح نیت

                                                           
 1393/04/07 انقالب رهبر با تهرار شهداي هايخانواده از جمعي و تیر هفتم شهداي هايخانواده دیدار . 1
 1394/03/02 کریم زرآر المللىبین مسابقات دوره دومین و سى در کنندگارشرکت دیدار در بیانات . 2
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 عالج را اینها باید دارد، وجود وحدت مقابل در کلي و عمده عامل دو. بشویم نزدیک

 . «1کرد

 آر شهادت ذکر بزرگوار، آر منازب ذکر مناسبتبه فاطمیّه، ایّا  در بشود توجّه»  -( 3

 اهریمني و م دهش هاي سیاست امروز. نشود مطرح افکناختالف مسالل بزرگوار،

 جنگ امروز. بیندازد اختالف سنّي و شیعه بین که است این درصدد جدّاً الملليبین

 جنگ ها جنگ این از کدا هیچ که کنم مي عرض شما به من هست؛ منطقه در هایي

 مانند و زومي و سیاسي گوناگور هايانگیزه با و سیاسي هاي جنگ نیست؛ اعتقادي

 یعني صهیونیست، یعني آمریکا، یعني دشمن لکن ندارد، مههب به ربطي و اینهاست

 اختالف به کنند تبدیل را ها اختالف این را، دعواها این کنند مي سعي انگلیس

 . «2نیست شدنيتما  هاآساني این به مههبي اختالف که دانید مي چور مههبي؛

 ایـرار، ملّـت کـه اسـت چیزهایي و است کارهایي اینها ماست؛ هايتجربه اینها»  -( 4

 مـهاهب بـین اتّحاد مسئله روي زدراین که ما. انددانسته و اندفهمیده نزدیک از را اینها

 نیسـت؛ لفـظ ایـن کنـیم، مي تکیه اسالمي هاي ملّت بین سنّي، و شیعه بین اسالمي،

 اسـت این اسالمي؛ امّت براي سوزد مي دلمار ایم،شناخته را درمار ایم،شناخته را درد

 هـاملّـت از خیلـي بـراي[ ولي] است جاافتاده ایرار ملّت براي این. کنیم مي دنبال که

 گفتـه بشـود، مـنعکس بشـود، منتقـل اینها که است فرصتي یک حج. نیست جاافتاده

نمـي باشـد، اختالفات این خواهند مي که کساني آر. دارد مخالفیني خب، البتّه. بشود

 صـورت هاتجربـه انتقال این و هادوستي این و ارتباطات این و تبادالت این که خواهند

 .  «3کرد پیدا راه باالخره باید بگیرد؛

 از بعضـي کـه رفتارهـایي بـا ما. است ممنوع اسال ، دنیاي در اختالفات تشدید»  -( 5

 صـریحاً مـا. مخـالفیم شـود، مـي اخـتالف موجب که دهند مي انجا  شیعه هايگروه

 یـک طـرف،این از ايعـدّه یـک. مخـالفیم سـنّتاهل مقدّسات به اهانت با که ایمگفته

ــر طــرف،آر از ايعــدّه ــد؛مــي تشــدید را آنهــا و افزاینــدمي هادشــمني آتــش ب  کنن

 الز  بصیرت. ندارند بصیرت لکن است، خوبي هاي نیّت هایشار نیّت هم هایشارخیلي

 .«4است اختالف ایجاد اوّل درجه در دشمن نقشه. چیست دشمن نقشه دید باید است؛

 سـنّي و شـیعه مسـئله روي آنهـا. است مهمّي مسئله سنّي و شیعه مسئله این»  -( 6

 آتـش یعنـي کننـد؛ برانگیختـه را ها تعصّب طرف دو هر از کردند سعي اند؛کرده تکیه

 خـب هم ايعدّه یک. کنند برانگیخته سنّي طرف در هم شیعه، طرف در هم را، تعصّب

 و دلسـوز هـاي انسـار. شـوند مـي چیزهـا ایـن دسـت بازیچه همیشه غفلت، روي از

 جـوراین وازعـاً. نشـوند معـاني این اسیر که باشد جمع خیلي حواسشار باید مندعالزه

 حملـه شـیعه بـه کنـد مـي بنـا تسنّن، از داريطرف کسوت در که کسي آر که است

 و تسـنّن بـه امر مرکز در ايعالزه گونههیچ گهراند، مي حد از را خود دشمني و کردر

 محـرّک کـه هسـتند کساني ؛[هست تشیّع] مورد در زضیّه همین عین. ندارد اسال  به

 در دینـي انگیـزه گونههیچ کهدرحالي هستند، تسنّن اهل ضدّ بر شیعه در تعصّب آتش

طین از کننـد؟ مـي اسـتفاده کسـاني چه از اینها نیست؛ آنها طاتي و متوسـّ  کـه متوسـّ

 حکمـت و توجّـه و عقـل امّـا دارند مههبي عالزه ندارند؛ زضیّه جوانب به توجّه درست

 مـي تحریـک طـرف دو از اینهـا. چیسـت دشمن هدف بفهمند که نیست آنها در الز 

 همـار از بنـده. برسـد نتیجـه به توطئه این نگهاریم باشیم، مرازب بایستي همه کنند؛

                                                           
 1387/12/25 نظا  مسئوالر دیدار در بیانات . 1
 1394/12/20 رهبرى خبرگار مجلس اعضاى و رلیس دیدار در بیانات . 2
 1394/05/31 حج اندرکاراردست و مسئوالر دیدار در بیانات . 3
 1394/05/26 اسالمي هايتلویزیور و رادیو ياتحادیه و السال علیهم بیت اهل جهاني مجمع اعضاي دیدار در بیانات . 4
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 از آنهـا دارنـد، تجربه خیلي مسئله این در هاانگلیس که گفتم مي را این پیش ها مدّت

 آنهـا در تسـنّن و تشـیّع بین افکني اختالف تجربه است، بیشتر شارتجربه هاآمریکایي

. بیندازنـد هـم جـار بـه را طـرف دو کـه بکنند کارچه بلدند خوب است؛ بیشتر خیلي

 در دیدیـد حـاال. انـد سـنّت اهـل دارطـرف گویي که زنند مي حرف نحويبه وزتیک

 مـي تصـویب طـرح عـراق، عـربِ سـنّت اهل از حمایت عنواربه آمریکا کنگره مجلس

 کـه هسـتند چیـزي هـر ضـدّ آنهـا دارند؟ عالزه سنّت اهل به وازعاً آیا آنها حاال! کنند

 توجّـه بایسـتي نکته این به ندارد؛ فرزي هم سنّي و شیعه برایشار دارد؛ اسال  از نشاني

 نمـي[ دشـمنار»...« ] خوشـبختانه حاال است، مسئله یک مههب مسئله بنابراین. کرد

 عامـل از دیگـر کشـورهاي از بعضـي در اینکـه بـا کنند؛ استفاده کردي عامل از توانند

 بکننـد اسـتفاده توانند نمي عامل این از ایرار در کنند، استفاده توانند مي خوب کردي

 مسـئله کننـد؛ مـي استفاده مههبي اختالف عامل از کنند، مي را تبلیغات خب ولیکن

 . «1گرفت اینها دست از باید را هابهانه. است مسئله یک زومیّت

 یـک این بکنند؛ مقابله وحدت ضدّ و وحدت مخالفِ عامل هر با باید ها مسلمار»  -( 7

 زبـول بایـد سـنّي هم کند، زبول را این باید شیعه هم ماست؛ همه براي بزرگ تکلیف

 را ایـن دارد وجود هاسنّي میار در و شیعیار میار در که گوناگوني هايشعبه هم کند،

 .بپهیرند باید

 مسـلمانار، میـار داریم؛ زیادي مشترکات ما. است مشترکات بر تکیه معناي به وحدت

 عمـده تکلیـف. کنند تکیه باید مشترکات روي است؛ اختالفي موارد از بیش مشترکات

 چـه و علمي نخبگار چه سیاسي، نخبگار چه است؛ نخبگار دوش بر مورد این در هم

 مـههبي و ايفرزـه اختالفـات تشـدید از را مـرد  اسـال  دنیاي علماي. دیني نخبگار

 کننـد تفهـیم آنها به و کنند توجیه را دانشجویار دانشگاهي، دانشمندار. بدارند برحهر

 هدفِ ها؛ هدف سمت به اتّحاد. است وحدت اسال  دنیاي در مسئله ترینمهم امروز که

 در الهـي حکـم کردر پیاده هدفِ دیني، ساالريمرد  استقرار هدفِ سیاسي، استقالل

 بـه دعوت را ها انسار که اسالمي کند، مي آزادي به دعوت که اسالمي اسالمي؛ جوامع

 . «2است وظیفه این است، تکلیف امروز این کند؛ مي شرف و عزّت

 داشـته کنـد، حفـظ را خـودش کـار خـودش، مههب خواهد مي اگر کسي هر»  -( 8

 را مـههبي بحـ  مـن - ندارد اشکالي هیچ بکنند، مههبي بح  خواهند مي اگر باشد؛

 فـن صـاحبار بـین و علمـا بین مههبي علمىِ بح  دارند دوست اگر - دار  زبول هم

 جلسـات در بلکـه مـرد ، مرلـاي و منظر در نه منتها بکنند؛ را کار این بنشینند بکنند،

 یـا بگویـد؛ را اسـتداللش آر بگویـد، را اسـتدالش او کنند؛ بح  هم با بنشینند علمي

 یـک اینها، همه رغمعلي لیکن ندارد؛ اشکال اینها شود؛ نمي زانع یا شود، مي زانع یکي

. دارد مشـترکي هاي درمار که هست مشترکي دردهاي یک دارد؛ وجود مشترکي امور

 نفـوذ ایـن از دارنـد؛ نفـوذ خود مرد ِ بین در سني عالم خود، مرد ِ بین در شیعه عالم

 . «3کنند برطرف را مشترک مشکالت این کنند، استفاده

 همدلي کنید، همراهي هم با. نکنند آزرده را همدیگر هم سني و شیعه مبلّغار»  -( 9

 را خودش کار شیعه بکند، را خودش کار سني خودشار، اختصاصىِ  موارد در. کنید

 شد، اگر این. کنند کار همدیگر با که دارد، وجود هم مشترکي موارد یک. بکند

 . «4رفت خواهد پیش روحانیت وزت آر شاءالللهار

                                                           
 1394/02/14 کرد مسلمار پیشمرگار شهداي گرامیداشت يکنگره ستاد اعضاي دیدار در بیانات . 1
 1392/10/29 اسالمي وحدت کنفرانس میهمانار و نظا  مسئوالر دیدار در بیانات . 2
 1390/07/20 کرمانشاه سنت اهل و شیعه روحانیور جمع در بیانات . 3
 1390/07/20 کرمانشاه سنت اهل و شیعه روحانیور جمع در بیانات . 4
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 صاحب( علیه تعالي اللله رضوار) امیني عالمه مرحو  نگاه به غدیر حادثه»  -( 10

 امت وحدت وسیله( علیه اللله رضوار) مطهري شهید مرحو  نگاه در بعد و الغدیر کتاب

 ببینید امروز. نه است؛ اختالف مایه غدیر حادثه که بعضي نکنند گمار. است اسالمي

 ببینند. کنند مي متهم را شیعه - است بوده هم گهشته در - همیشه از بیش که

 این - است الهي وحي به نسبت خالصِ سالمِ صحیحِ اعتقاد یک از برآمده تشیع مسئله

 دادر زرار مالک معیارهاست، به اعتقاد هاست، ارزش به اعتقاد - تشیع معناي است

 گويیاوه مشت یک حاال. است داده زرار مالک را آنها زرآر که است معیارهالي

 شیعه که چیزي آر به کنند متهم را شیعه اسال  دنیاي کنار و گوشه در گوهرزه

 آمدر وجود به بعداً  و بودر جعلي و بودر ساختگي مسئله است؛ دور آنها از ها فرسنگ

 کشد مي بطالر خط غدیر مسئله نه،! بیاورند پیش را ها حرف این و بودر سیاسي و

 . «1اینها همه بر

 غیـر از ـ انـد سـنت اهـل از آنهـا راویار که روایاتي است بسیار ما روایات در»  -( 11

ادق عبـداهلل ابي حضرت از اما ـ هستند شیعه . کننـدمي روایـت و کننـدمي نقـل الصـّ

 معـارف نیازمنـد اسـالمي امت و اسال  دنیاي هم امروز که است این حرف این معناي

 امـا  تعالیم و بیت اهل معارف دانستن محتاج اسال  دنیاي. است بیتاهل و صادق اما 

 امـت مختلـف ازسـا  و مختلـف زشرهاي. کنند استفاده باید است؛ المه سایر و صادق

. بـرود باال اسالمي معارف سطح تا کنند افزایيهم یکدیگر با باید وسیله این به اسالمي،

 هايفرزـه میـار ورزيکینـه و دشـمني و خصومت حجاب که است این کار این الزمه

 . «2این یعني گوییممي که اسالمي وحدت نیندازد؛ فاصله مسلمار

 ایـن بـه اسالمي جمهوري دعوت وحدت هفته در. است نزدیک وحدت هفته»  -( 12

 رو دیگـر مـههب آر بـه و بکشـند دسـت خـود مههب از سنیار یا شیعیار که نیست

 اسـالمي مـهاهب میـار مشـترکات کـه اسـت ایـن اسـالمي جمهوري دعوت بیاورند؛

 هاورزيکینـه و عنادهـا و اسـال  دشـمنار دسـت يساخته دیوارهاي و شود برجسته

 از بیشـتر امـروز. ببیننـد و بشـنوند بیـت،اهل معـارف عرصه در و بیایند شود؛ برداشته

 را ورزيکینه و خصومت آالت و ابزارها این و را حالل این را، دیوار این دشمنار گهشته

 و امریکا.کننــد جــدا هــم از را مســلمار بــرادرار کننــدمي ســعي و کننــدمي تقویــت

 دو هـر با سنت؛ اهل به نه و مندند عالزه شیعه به نه عالم، مستکبرار و ها صهیونیست

 آنها زورگویي مقابل در ـ اسالمي ایمار با و خدا نا  با ـ مسلمار که آنجایي اند؛ دشمن

 دشـمن همانقـدر شـیعه اهلل حزب با لبنار در ببینید شما. کنندمي دشمني ایستد،مي

 سـلطنت دسـتگاه با طاغوت زمار ایرار در سني؛ جهاد و حماس با فلسطین در که اند

 و اشـباه بـا کـه بودند همراه همانقدر ـ بود شیعه اسماً که ـ پهلوي فاسد مزدور وابسته

 بایسـتد، زور مقابـل در که اسالمي با آنها! بود سني اسمشار که کشورهایي در او نظالر

 را خـود حـق و بایستد ها ملت طبیعي منابع غارت مقابل در بایستد، استکبار مقابل در

 امـت اینکـه بـراي منتهـا نـدارد؛ معنا سني و شیعه آنها براي اند؛ مخالف کند، مطالبه

 برادرار بین در که است این سیاستشار بزند، زاطعي حرف نتواند و نگیرد زدرت اسال 

 خـود هايفرزـه بـین در و شیعه خود هايفرزه بین در سني، و شیعه بین در مسلمار،

 و مـا نخبگار و ما باید را این است؛ افکني اختالف آنها کار. بیندازند اختالف تسنن اهل

 هسـتیم، شـیعه هسـتیم، بیت اهل مکتب پیرو که کنیممي افتخار ما. بفهمند ما مرد 

 جـاي اما کنیم،مي افتخار این به هستیم؛ او بالفصل خالفت و امیرالمؤمنین امامت پیرو
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 فـن، اهل میار در مطالب گونهاین اثبات جاي نیست؛ خیابار و کوچه مطلب این اثبات

 بحـ  بایـد مـوارد گونهاین در بح  تازه. است نخبگار میار در و متخصصین میار در

 هـم روي بـر شمشـیر و فحاشـي و عیبجـویي و بدگویي باشد؛ منطقي بح  و کالمي

 سـني دشمن هم و شیعه دشمن هم که است اسال  دشمنار به کردر کمک کشیدر،

 ملـت. کـردیم بلند اسالمي انقالب در اسالمي وحدت پرچم عنوار به را این ما. هستند

 . «1گویدمي را این خواهد،مي را این ایرار

 اسـالمي فـرق همـه که است شخصیتي( الساّل  و الصاّلة علیه) امیرالمؤمنین»  -( 13

 بـا اسـال ، در او واالي منزلـت و شـأر دربـاره و او خصوصیات درباره او، عظمت درباره

 علیـه) طالـب ابـي بـن علـي کـه گفت توار مي جرلت به لها. دارند نظر اتفاق یکدیگر

 زـرار اسـالمي فِرق میار همبستگي و تاللم و اشتراک نقطه تواند مي ،(الساّل  و الصاّلة

 انـدک و نـاچیز گـروه جـز بـه - اسـالمي هايفرزـه ها،دوره و ها زمار همه در. بگیرد

 را( الساّل  و الصاّلة علیه) امیرالمؤمنین شأر - هستند اسالمي فِرق از خارج که نواصب

 چـه - فریقین هاي کتاب در شما که دانستند مي ممتازي و برجسته و واال شأر همار

الة علیـه) امیرالمؤمنین بنابراین. کنید مي مالحظه - سني چه و شیعه ال  و الصـّ ( السـّ

 بـین وحـدت بـراي منبعـي تواند مي و است اسالمي هايفرزه اشتراک محل و ملتقي

 کـه امـروز. اسـت نیـاز مـورد اسـال  دنیـاي بـراي امروز این.بیاید حساب به مسلمین

 یـک از گـاهي نیستند؛ دیگر فرزه طرفدار نه و فرزه این طرفدار نه که - اسال  دشمنار

 - کننـد مـي عمـل آر عکـس هـم گاهي کنند،مي حمایت دیگر فرزه ضرر به ايفرزه

 کـه دورانـي چنـین یـک در و هسـتند هـامسـلمار بـین شکاف و افتراق ایجاد دنبال

الة علیـه) امیرالمـؤمنین دارنـد، مبرمـي احتیاج یکدلي و وحدت به ها مسلمار  و الصـّ

 مقابـل در هـامسلمار همه که باشد اينقطه باشد؛ وحدت این مظهر تواند مي( الساّل 

 امیرالمـؤمنین کـه کنـد ادعا تواند نمي طرفي هیچ. مقرّند و معترف و مهعن نقطه، آر

: گـولیم مـي جامعه زیارت در شیعیار ما خب،. اوست به متعلق( الساّل  و الصاّلة علیه)

 و امیرالمـؤمنین بـه عشـق و عالزه و ارادت به معروفیم ما ؛«ایّاکم بتصدیقنا معروفین»

 نـه،. ماست به متعلق فقط امیرالمؤمنین که کنیم ادعا توانیم نمي لکن پیغمبر؛ خاندار

 کـه اند زالل را این امیرالمؤمنین درباره - مختلف هايفرزه از - عالَم هايمسلمار همه

 از ايلحظـه و ايذره اسال ، کامل مظهر این و نظیربي انسار این عظیم، شخصیت این

 تـا کـودکي، دورار از نکـرد؛ کوتـاهي نکرد؛ تخلف نکرد؛ سرپیچي اکر  پیغمبر متابعت

 بـراي مجاهـدت راه در لحظه یک عمر، آخر تا و شباب ریعار دورار تا نوجواني، دورار

 چـه - مـا کـه اسـت نکتـه یـک این پس.نکرد فروگهار زرآر براي و اسال  براي و خدا

 علیـه) امیرالمـؤمنین و بیالیم - هافرزه این بین گوناگور مهاهب چه و سني چه شیعه،

 و اسـت همـه مال المؤمنین امیر. بدهیم زرار وحدت محور و مالک را( الساّل  و الصاّلة

 اسـت کـرده دنبـال خود مبارک زندگي در را هالي روش و شعارها هم بزرگوار آر خود

 نکتـه یـک ایـن. کـرد خـواهم عـرض آنهـا درباره که هاست، انسار همه به متعلق که

 . «2است

8 

 میان اختالف عواقب

 : سنی و شیعه

 

 مصــلحت افتــادن خطــر بــه -1

  کشور

ــه -2 ــر ب ــادن خط ــق افت  عم

 اسالمی جمهوری راهبردی

 یافتـه را واال معرفـت ایـن آگـاهي، ایـن بصیرت، این ایرار ملّت بحمداهلل امروز»  -( 1

 هـايملّـت بـا اسـالمي، اتّحـاد به دارد بستگي کشورش آینده مصلحت بداند که است

 سـعي کننـد،مـي کوشـش کساني، کنند مي تالش البتّه. دیگر کشورهاي با و مسلمار

 بحمـداهلل ملّـت لکن بکنند وسوسه کنند، ایجاد بدبیني کنند، ایجاد اختالل کنند، مي
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 از سنی و شیعه ذهن انحراف -3

 اصلی دشمن

 و انگلـیس و آمریکا به کمک -4

 صهیونیسم

 مسلمانان افتادن هم جان به -5

 گروه گیری شکل بزرگ خطر -6

 تکفیری های

ــال -7 ــدیل احتم ــتالف تب  اخ

 و روحـی اخـتالف بـه عقیدتی

 درگیری و رفتاری

 اسالمی بیداری با مقابله -8

ناصبی و گری قرمطی تقویت -9

  گری

 ابزارهـای از دشمن استفاده -10

 اسـالم جـداکردن بـرای مدرن

 سنی اسالم از شیعه

 انقـالب، پیروزي از زبل از - ما بزرگوار اما  فریاد این. است فهمیده امروز ما ملّت را این

 آگـاه ما مرد  کرد، را خود کار - وحدت مسئله به اسالمي نظا  تشکیل آغاز از هم بعد

 امّـت بـه عـالم، نقاطازصـي در مسـلمانار همه باید امروز. است همه وظیفه این شدند؛

 کـردیم، فکـر اسـالمي امّت به ما اگر بیندیشند؛ اسالمي وحدت به بیندیشند، اسالمي

 هـم از را مـا کـه اسـت این دشمن مصلحت. شد خواهد تأمین هم کشورهایمار منافع

 در دشـمن مصلحت کند؛ یارگیري دیگري کشور از کند، حمله کشور یک به کند، جدا

 . «1بگهاریم نباید ما است، این

 عمـق آر، و شـود مـي موضـوعي یـک متوجه انسار منطقه، مسالل به نگاه در»  -( 2

 کـه اسـت حـوادثي یـک جاهالي یک. است مناطق این در اسالمي جمهوري راهبردي

 داخـل بـراي خیمـه،  نگهدارنـده هاي ریسمار یا استحکا  مایه و ریشه مثل تواند مي

 در امـا  کردیـد مالحظـه شما اینکه. است راهبردي عمق اینها بیاید؛ حساب به کشور

 روزهـا آر در را صـریحي بیانات انقالبي، هايهسته و کشور از خارج هاي انقالب زمینه

 دسـتگاه امروز. شد هم تشکیل که بود؛ عمقي چنین یک تشکیل براي کردند، مي بیار

 هـم جـالي به البته کند؛ مي مبارزه استراتژیک عمق این با دارد دستپاچگي با استکبار

 دارد دشـمن کـه اسـت کاري زضیه، همین در مهم بح  یک. رسید نخواهد و نرسیده

 مختلـف نقاط در شیعه هايمجموعه کوبیدر کند؛ مي سني و شیعه اختالف زمینه در

 طبیعـي هـايپایگاه وازـع در شـیعه عناصـر چور که تصور این با دشمن. اسال  دنیاي

 البتـه بکوبـد؛ را هـاپایگاه ایـن خواهـد مي شوند، مي محسوب اسالمي جمهوري براي

 از خیلـي. نیسـت هاشـیعه بـه منحصـر اسـالمي جمهوري هايپایگاه. کند مي اشتباه

 کننـد مي اسالمي جمهوري از ايجانانه دفاع آنچنار کشورها از خیلي در سني برادرار

 کشور از خارج در که ضدانقالبي مخالفین این از بعضي. کنند نمي هاشیعه از خیلي که

 مـي حـرف مرتـب اسـالمي جمهـوري علیه و - آب ور آر شماها، زول به - اندنشسته

 کـه هـالي مسـلمار از خیلي. شیعه گوید مي چیست، مههبت بگویند آنها به اگر زنند،

 نظـا  از دفـاع در - اندسـني یـا انـد،زیدي شـیعه یـا حـاال - نیستند هم امامي شیعه

 . «2نیستند کمتر شیعه برادرار از اسالمي،

 فِـرَق چـه و سـنّى، و شـیعه فرزـه چـه - مسـلمار فِـرَق بین اختالف  مسئله»  -( 3

 طمـع مراکـز از یکـى - دارد وجـود اسـالمى اساسـى فرزـه دو درور در که گوناگونى

 سـعى متمـادى هـاى سال طول در تشیّع دشمنار فقط نه است، بوده اسال  دشمنار

 موجـب مسـلمانار، بـین اختالف چور بیاید وجودبه اختالف مسلمانار بین است شده

 همـین صـرف مسـلمانار، هـاىانگیزه مسـلمانار، نیروى مسلمانار، همّت که شودمي

 توجّـه خـود بـزرگ دشمنار به خود، بیرونى مسالل به بشود؛ داخلى و درونى دعواهاى

 پیـروزى از بعـد و متمـادى هـاى سـال طـول در استعمار اساسى سیاست این. نکنند

 تفکّـر گسـترش چـور اسـت، بـوده اسـالمى جمهورى نظا  تشکیل و اسالمى انقالب

 کردنـد، بیشترى تأکید تفرزه سیاست روى دیدند، اسال  دنیاى در را اسالمى جمهورى

 جمهـورى از را اسـال  دنیاى اینکه براى کردند، گهارىسرمایه ورزیدند، بیشترى اصرار

أرعظیم امـا  مـا، بـزرگ انقـالب اسالمى، جمهورى نظا . کنند جدا اسالمى  مـا، الشـّ

 بـه کنـد، جـهب را آنهـا هـاى دل بکنـد، خود متوجّه را اسال  دنیاى تفکّرات توانست

 را، اسـتعمار ترسـاند؛ را دشـمن این، بکند؛ دهىجهت آنها حرکات به و آنها هاىانگیزه

 و ترسـاند، را آمریکـا در سیاست هاى دست مشخّصْ طوربه را، صهیونیسم را، استکبار

                                                           
 1393/10/19اسالمى وحدت المللىبین کنفرانس هشتمین و بیست میهمانار و نظا  مسئوالر دیدار در بیانات . 1
 1392/05/06 دانشجویار دیدار در بیانات . 2



 

   40 

 

 مستندات ترين محورهامهم موضوع رديف

 طول در و امروز. است «افکنىاختالف» سالح که شدند متوسّل زدیمى سالح همار به

 زننـد مـي دامـن بیشـتر هرچه را سنّى و شیعه بین اختالفات متمادى، هاى سال این

 دشـمن نـه اسـت، اسـال  دشـمن کـه - اصلى دشمن از را طرف دو ذهن اینکه براى

 مشـغول همدیگر به را اینها بکنند، منصرف - تسنّن خصو  دشمن یا تشیّع خصو 

 و سیاسـى هـاىدسـت هـم سیاسـت این متخصّص است؛ استعمار سیاست این کنند؛

 تـالش بودنـد، فعّـال زمینـه ایـن در دیربـاز، از کـه است خبی  انگلیس دولت امنیّتى

 تجربـه را آر هـاىراه بیندازنـد، اخـتالف مسـلمار هاىفرزـه بین چگونه بلدند کردند،

 . «1اند مشغول شدّت به و دارند آگاهى کردند،

 ایـن - سـنّى مسـلمار چـه شـیعه، مسلمار چه - است مسلمانار وظیفه آنچه»  -( 4

 اگـر که بداند باید شیعه نکنند؛ کمک دشمن به یکدیگر، احساسات تحریک با که است

 دشـمن بشود، تحریک سنّى و شیعه میار برانگیزىِحسّاسیّت و دعوا و اختالف چنانچه

. جـورهمین هـم سـنّى بدهـد؛ اجـازه نبایـد بـرد، خواهد سود اصلى، دشمن مشترک،

 یکـدیگر مقدّسـات بـه نکننـد، تحریک را یکدیگر احساسات باشند، مرازب باید طرفین

 بـین خـا  طوربه و مسلمار هاىگروه و مسلمار هاىطالفه بین دعواى نکنند، اهانت

 را ایـن نکننـد؛ افـروزى آتـش - است اسال  دشمنار عالزه مورد که - را سنّى و شیعه

 تحریـک موجـب کـه بکنـد ازـدامى زمینـه ایـن در کسى اگر. باشند متوجّه باید همه

 دارد آمریکـا بـه بداند یقین است، دشمنى ایجاد موجب و است مقابل طرف احساسات

مـي کمـک دارد صهیونیسم به کند، مي کمک دارد خبی  انگلیس به کند، مي کمک

 وجودبـه را اینهـا امثـال و القاعـده و داعـش کـه کنـدمي کمک کسانى همار به کند؛

. سـنّى و شـیعه بـین اخـتالف ایجاد براى اندازند مى راه به را تکفیر جریار و آورندمى

 و تــرینالز  از یکــى اســالمى، همبســتگى اســالمى، بــرادرى اســالمى، اتّحــاد امــروز

 ملتـز  وظیفـه ایـن بـه همـه بایسـتى و است اسالمى جوامع همه وظایف ترینواجب

 . «2باشیم

 در آنهـا مقابلـه کنند؛ مي مقابله اسال  با علنى صورتبه دشمنانى دنیا در امروز»  -( 5

 هـا،اخـتالف ترینخطرنـاک و ها اختالف ترینعمیق. است اختالف ایجاد با اول درجه

 بـه براى عقیدتى و ایمانى تحریکات دنیا، در امروز. است ایمانى و عقیدتى هاى اختالف

 یـک. گیـرد مـي انجـا  اسـتکبارى هـاى دست وسیلهبه مسلمانار، انداختن هم جار

 برادرار کشند؛ مي شمشیر دیگرى عده علیه اىعده کنند؛ مي تکفیر را اىعده اى،عده

 در دسـت برادرار علیه یکدیگر، دست در دست گهاشتن و یکدیگر با همکارى جاى به

 و زـومى تحریکـات و اندازنـدمى راه به سنى و شیعه جنگ! گهارند مي دشمنار دست

 مـي را کارهـا ایـن کـه هایى دست[ البته] دهند؛ مي افزایش لحظه به لحظه را طالفى

 کـه - آگاهى و اندیشه چراغ خِرَد، نیروى اگر. هستند اىشدهشناخته هاى دست کنند،

 انگیـزه بینیم،مـى را دشمن دست خب بیفتد، کار به - است کرده امر آر به را ما زرآر

 . «3فهمیم مي را دشمن

 حضـور. ماسـت وظـالف جـزو ایـن اتحـاد؛ حفـظ ملي، وحدت وحدت، مسئله»  -( 6

 بزرگشـار خطر اند، فعال منطقه نقاط از برخي در متأسفانه امروز که تکفیري نیروهاي

 خطـر امـا اسـت؛ بـزرگ است، جنایت هم آر کشند، مي را هارگناهبي که نیست این

 خیلـي ایـن کنند؛ مي بدبین هم به نسبت را سني و شیعه گروه دو که است این بزرگ

 خیـال شـیعیار طـرف آر از نـه. بگیـریم باید را بدبیني این جلوي است؛ بزرگي خطر
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 تسـنن اهـل جبهـه این کند مي رفتار جوراین شیعه با که آنچناني گروه یک که کنند

 آنچـه - آنها هاي حرف تأثیر تحت سنت اهل جبهه نه کند، مي مقابله اینها با که است

 مـي کـه هـایيافروزيآتش و زنند مي که هایي تهمت و گویند مي شیعه به راجع آنها

. باشـد مرازـب سـني هم باشد، مرازب شیعه هم باشند؛ مرازب باید. بگیرند زرار - کنند

 هاشـیعه هـم بداننـد، هاسـني هـم بداننـد؛ همـه کشور مناطق همه در بایستي را این

 از یکـي کـه ؛[بـرود بـین از] هست کشور بین در امروز وحدتي این که نگهارند بدانند؛

 خصوصیات کردر برجسته. است ازوا  وحدت و سني و شیعه مهاهب وحدت ها بخش

 ایـن به است؛ آتش با بازي است، خطرناکي کارهاي گرایي،زو  آتش در دمیدر و زومي

 . «1بکنند توجه باید هم

 یکـي - عقیدتي اختالف حدّ در سنّي و شیعه اختالف اسالمي، مهاهب اختالف»  -( 7

 مشکلي - دارند اختالف باهم اینها دارد؛ دیگري عقیده یک دیگري دارد، ايعقیده یک

 روحـي، اخـتالف بـه عقیدتي اختالف این که است وزتي آر مشکل آورد؛ نمي وجودبه

 دنیـاي دشـمنار بینجامـد؛ دشمني به گري،ستیزه به درگیري، به رفتاري، اختالف به

 اسـال  دنیـاي در اگـر کـه فهمیدنـد خوب. اندنقشه این دنبال فکرند، این دنبال اسال 

 رژیـم کننـد، شروع را همدیگر با کشمکش و بگیرند را یکدیگر گریبار اسالمي مهاهب

 درسـت فهمیدنـد، خـوب را ایـن کشـید؛ خواهـد راحتـي نفـس صهیونیسـت غاصب

 را شـیعه فقـط نـه که اندازند مي راه به را تکفیري هايگروه طرف یک از لها فهمیدند؛

 یـک هـم طـرف آر از کننـد؛ تکفیر هم را سنّت اهل فِرق از بسیاري بلکه کنند، تکفیر

 آتـش روي بنـزین کننـد، فـراهم هیمه آتش این براي که بیندازند راه به را مزدور عدّه

 اختیار در رسانه و جمعي ارتباط وسالل. دارید خبر یا شنوید، مي بینید، مي که بریزند؛

 از و لنـدر از کـه تشـیّعي آر! لنـدر در کجا؟ در! آمریکا در کجا؟ در گهارند؛ مي اینها

 دینـي رهبرار. خورد نمي شیعه درد به تشیّع آر بشود، پخش دنیا براي بخواهد آمریکا

 همـه ایـن دیگـرار، و بزرگـوار اما  اسالمي، انقالب پیروزي از بعد خصو  به و تشیّع

 یک وزتآر یکدیگر، با مسلمانار برادري و اسالمي امّت اتّحاد حفظ بر کنند مي تأکید

 اخـتالف و درگیـري ایجـاد دنبـال افـروزي،آتش دنبال - آش از ترداغ کاسه - ايعدّه

 کـه اسـت چیـزي همـار این خواهد؛ مي دشمن که است چیزي همار این[. هستند]

 را آر نـه دارنـد، دوسـت را ایـن نـه اند، سنّي نه اند،شیعه نه که اسال  دنیاي دشمنار

 . «2کنیم توجّه باید را اینها بفهمیم، باید را اینها. هستند دنبالش دارند، دوست

 و بـرادرار شـما بـه مـن. است مواجه دشمنار هايتوطئه با اسال  دنیاي امروز»  -( 8

 دسـتاویز تـرین مهـم امـروز: بکنم عرض - ایراني غیر چه و ایراني چه - عزیز خواهرار

 مقابـل در را مسـلمار. اسـت اخـتالف ایجـاد اسـالمي، بیـداري با مقابله براي دشمن

 مشـغول هـم بـه را اینها بردر، بین از مسلمار دست به را مسلمار دادر، زرار مسلمار

 هـم بـه را مسـلمانار که اسالمي استقالل دشمنار براي این از بهتر چیزي چه کردر؛

 ایجـاد سیاسـت شـد، پیـروز ایـرار در اسـالمي انقـالب که اوّلي روز از کنند؟ مشغول

 کامـل زاطعیـتِ با اسالمي جمهوري اما شد؛ دنبال ما کشور و ما ملت میار در اختالف

 مطرح را مههبي اختالفات هم اسالمي المللبین سطح در. ایستاد مسئله این مقابل در

 امـا  کـردیم، اعـال  مـا. برافراشت را اسالمي اتحاد پرچم اسالمي جمهوري اما کردند،

 تأکیـد و تکرار ایشار از بعد و ایشار زمار در ایرار ملت و گفتند، را این بارها ما بزرگوار

مـي رد را مسـلمانار بین شکافي هر ما. هستیم اسالمي برادري به معتقد ما که کردند
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 بـراي کـوچکي پدیـده هـر از کـه است دشمنار عوامل مقابل نقطه درست این کنیم؛

 امـروز بینیـدمي کنیـد، نگـاه شـما اگر. کنندمي استفاده مسلمانار بین اختالف ایجاد

. اسـت اختالف ایجاد هم، آفریقا شمال کشورهاي در اسالمي بیداري دشمنار سیاست

 زـرار هـم مقابـل در را اینها بیندازند، هم جار به را اینها است؛ همین استکبار سیاست

 بـا بایـد مسلمار هايملت است؛ مسلمین بین اتحاد احساس بیماري، این عالج. دهند

 هـاي جنـاح مختلـف، مـهاهب مختلف، هايگروه کشور، هر داخل در. شوند متحد هم

 و سیاسـي و عقیـدتي و فکـري اختالفـات بدهنـد؛ هـم دسـت به دست باید مختلف،

 مقابـل در بتوانند تا نکنند، حاکم خودشار اساسىِ هايحرکت بر را جناحي و ايسلیقه

 ایجـاد کننـدمـي تـالش دارنـد حیل انواع با. است این فقط راه، امروز بایستند؛ دشمن

 مشـغول یکـدیگر با اختالف به سرشار ها مسلمار وزتي. شما بینیدمي کنند؛ اختالف

 آمریکـا خواهيزیاده مقابل در ایستادگي گیرد؛مي زرار حاشیه در فلسطین مسئله شد،

 را خودشـار هاينقشـه کـه کنندمي پیدا امکار آنها گیرد؛ مي زرار حاشیه در غرب، و

 . «1کنند عمل

 مسـئله - بـود هـم محتـر  آزایـار ایـن بیانـات در که همیني - کارها از یکي»  -( 9

 برجسـته را اختالفـات. کنندءمي کار دارند دزت با. است اسالمي امت میار در اختالف

مـي تقویـت سـني طـرف در هم شیعه، طرف در هم را، انحرافي هايگرایش. کنندمي

مـي تقویت - زرامطه مثل - را گري زرمطي گرایش تشیع، نا  با شیعه، طرف در. کنند

 بـاطنِ با اما تسنن، نا  با را، گري ناصبي گرایش سني، طرف در. کنندمي افساد و کنند

 هشـیار بایـد بـود، بیدار باید. دهندمي زرار هم مقابل در و کنندمي تقویت گريناصبي

 آنهـا بـه اسال  دنیاي امروز که است مساللي اساس آر اینها. فهمید باید دید، باید بود،

 . «2دارد احتیاج

 سـني و شیعه مسئله. شود مي بلند اسال  دشمنار سوي از تفرزه فریاد امروز»  -( 10

 گـرار تحلیل. است ننگ ما براي این کنند؛مي مطرح هاانگلیسي و هاآمریکالي امروز را

مـي مطالعـه آر روي کننـد، مـي مطرح که مساللي جزو غربي، و انگلیسي و آمریکالي

 جـدا شـیعي اسال  از را سني اسال  بیالیم که است این کنند،مي تأکید آر روي کنند،

 همیشـه بکند؛ را کار این خواهدمي دشمن. بیاوریم وجود به درگیري اینها بین و کنیم

 اختالفـات از انـدکرده سـعي اسـال  دنیـاي دشـمنار همیشـه. است بوده جور همین

 ابزارهـاي امـروز. بکننـد را اسـتفاده حـداکثر ايمنطقه و جغرافیالي و زومي و مههبي

. باشـیم بیدار باشیم، متوجه ما باید را این اند؛گرفته کار به کار این استخدا  در را مدرر

 آر بـه متوجه باید ما که اصلي نقطه آر از تا کنند مشغول همدیگر به را ما خواهند مي

 از مسـلمار، مهاهب مسلمار، ملتهاي مسلمار، ازوا  خواهندمي. کنند منصرف باشیم،

. شـود فرامـوش اسـرالیل مسـئله تـا کننـد هـم به متوجه را اینها غیر و سني و شیعه

 مسـئله همـین از دارنـد اینها. کردمي نزدیک هم به را ما باید فلسطین غصب ماجراي

 اسـال  دنیـاي بـین فلسـطین، ماجراي همین در. کنندمي استفاده ما کردر دور براي

 فلسـطین، مسـئله. دهنـد مـي زـرار هم مقابل در را ها دولت کنند؛ مي اختالف ایجاد

 کـه وزتـي آر کـه نـدارد تردیـد اسـالمي مهاهب از مههبي هیچ. است روشني مسئله

 گرفـت، زـرار تجـاوز مورد گرفت، زرار تعرض مورد مسلمین، سرزمین اسال ، سرزمین

 محـل ایـن اند؛ متفق این در اسالمي مهاهب همه. است واجب مسلمانار همه بر دفاع

 شـقه را هامسلمار دهند، مي زرار تردید محل را علیهمتفقٌ مسئله این. نیست اختالف
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 کننـد،مـي زیاد هادل در را طالفي و مههبي هاي تعصب کنند، مي دسته دسته و شقه

 . «1باشند مشغول براحتي خودشار اینکه براي کنند،مي برافروخته را آر آتش
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 ه شدپاسخ دادسنی  و شیعه وحدت دربارهبیانات  درهايی که ج ـ پرسش ها و شبهه

 پاسخ رهبر انقالب به استناد عین عبارات محور پاسخ عنوان پرسش يا شبهه رديف

1 
درسی که از قرآن فراگرفته 

 ايم؟
 درس اتحاد

 درس ایم،گرفتـه اسـال  از مـا کـه درسـي ایم،گرفته زرآر از ما که درسي» -

 بـا هـا دسـت و هـا دل اتحـاد است؛ اتحاد و وحدت و مجاهدت و ایستادگي

 شـما امـروز. اسـال  دنیـاي در اتحـاد نیسـت؛ هم ما ملت مخصو  یکدیگر؛

 کننـد،مي تکیه کامل طور به آر روي بر ما دشمنار که نقاطي از یکي ببینید

 «.. سني و شیعه است؛ مههبي اختالفات برافروختن

2 
ــدت  ــات وح ــکیل جلس تش

 شکن؟!

 ورزیکینـه نباید جلسات در

 کرد زیاد را مذهبی های

 بایـد چقـدر را ایـن کـرد؛ زیاد را مههبي هاي ورزيکینه نباید جلسات در»-

 اگـر شـما[. کنند گوش] نیستند حاضر بعضي ایم؛کرده تکرار بارها کرد؟ تکرار

 زبـول را شما حقّ عقیده و نیست شما مههب موافق که را کسي آر بخواهید

 او مقدّسـات بـه کنیـد مـي شروع اوّل کنید؟ مي کار چه کنید، هدایت ندارد

 و کـرد خواهـد دور شـما از را او کلّـي به اینکه دادر؟ دشنا  و کردر بدگویي

 «.نیست این کار این راه. رساند خواهد صفر به را او هدایت امید

3 
چرا مدام روی مسئله شیعه و 

 سنی تاکید می کنند؟

 خـوبی وسـیله را ایـن چون

 نِقـار ایجاد برای اندکرده پیدا

 مسلمانان بین

 وسـیله را ایـن چـور چرا؟ کنند؛ مي تکیه سنّي و شیعه مسئله روي مدا »-

 بـه افتخارمـار مـا بله، خب. مسلمانار بین نِقار ایجاد براي اندکرده پیدا خوبي

 بـه معرفـت کـه اسـت این به افتخارمار ما هستیم، علوي شیعه که است این

 سـرِ را امیرالمـؤمنین والیـت پـرچم ما بزرگوار اما  ایم؛کرده پیدا والیت مقا 

 و شـیعه - اسـال  دنیـاي اینکـه بـراي شـد ايوسیله این لکن گرفت، دست

 ایـن کـه بکنـیم کـاري حـاال اسـالمیّت؛ به کنند افتخار احساس - غیرشیعه

 شیعه جامعه به نسبت اسال  دنیاي منديعالزه احساس این افتخار، احساس

 چیـزي همـار ایـن کینـه؟ و بغض و دشمني به بشود تبدیل شیعه، افتخار و

 «.بگهاریم نباید خواهد؛ مي دشمن که است

4 
نگاه تبعیض آمیز جمهـوری 

 اسالمی به شیعه و سنی؟!

دّاءُ"خط مسلم ما   عَلَـی اَشـِ

 است "بَینَهُم رُحَماءُ و الکُفّارِ

 بزرگـوار امـا  درس این بود؛ بَینَه م ر حَماء  و الک فّارِ عَلَي اَشِدّاء  باید معتقدیم»-

 نگـاه مظلو  از حمایت در ما. است اسالمي جمهوري مسلّم خط این است؛ ما

 امـا . بـود ایـن بزرگوار اما  خطّ نکردیم؛ و کنیم؛ نمي مقابل طرف مههب به

 بـا را رفتـار همـار داشـت، لبنـار در شـیعه مقاومـت بـا که را رفتاري همار

 حمـایتي همار ما. تفاوتي هیچ بدور داشت؛[ هم] فلسطین در سنّي مقاومت

 بـدور کـردیم؛[ هـم] غزّه در برادرانمار از کردیم، لبنار در برادرانمار از که را

 هویّـت از دفـاع مـا، بـراي مسئله. اندشیعه اینها بودند، سنّي آنها. تفاوتي هیچ

 «.است مظلو  از حمایت است، اسالمي

5 
چرا تفرقه را به دنیای اسـالم 

 تزريق می کنند؟

 های قدرت منافع اینکه برای

 است تفرقه این در بزرگ

 دیگـر کشورهاي در ایم،دیده عراق در ایم،دیده خودمار کشور در ما را این»-

 اسـال ؛ دنیاي به کنند مي تزریق را تفرزه این. ایمکرده مشاهده[ هم] اسالمي

 خواهنـد نمـي. اسـت تفرزـه این در بزرگ هاي زدرت منافع اینکه براي چرا؟

 زـدرت افـق در عظـیم، زـدرت این خواهند نمي باشد؛ یکپارچه اسالمي امّت

 امّـت اگـر. خواهنـد نمـي بدهد؛ نشار را خودش و کند بلند سر جهاني هاي

 سـپهر در کـرد، مـي تکیـه خود مشترکات روي بر اگر بود، یکپارچه اسالمي

 جمعیّـت این با شد مي فردمنحصربه زدرت یک تردید بدور جهاني سیاست

اس منـاطق در کشـورها ایـن بـا عظیم،  ذخـایر و منـابع ایـن بـا عـالم، حسـّ

 «.انساني نیروي ثروت این با و طبیعي ثروت این با زیرزمیني،
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چرا در حج مراسم برائت برپا 

 می شود؟

جدالی که در برائت هست بـا 

کفر اسـت نـه بـا بـرادران و 

 مومنان

 بـا جـدال مظهـر حـج اتّفازـاً نیسـت؛ دشـمن با جدال "جدال ال" از مراد»-

 ال" کـه بگویند جوراین اندخواسته هابددل و هابینکج از بعضي. است دشمن

 جـدالي ایـن کنیـد؟ مي برپا برالت مراسم حج در چرا شما ؛"الحجّ في جدال

 جـزو ایـن اسـت؛ کفـر بـا جـدال اسـت، شرک با جدال هست، برالت در که

 باشـد، نبایـد حج در که جدالي آر است؛ اسالمي حیات خطوط تریناساسي

 دل جـدال اسـت، یکـدیگر بـا مـؤمنین جدال است، یکدیگر با برادرار جدال

 «.باشد نباید جدال این است؛ یکدیگر با توحید به معتقد هاي

7 
 بحبـل اعتصموا و» منظور از

 چیست؟ «جمیعا اللَّه

 اصـول در کـه است این اصل

 باشیم همدل

 هـم بـا همـه یعنـي ،«جمیعـا الللـه بحبل اعتصموا و: »گوید مي زرآر اینکه»

 نیسـتند؛ کـه واحدي سطح در «همه» این خوب، بکنید، اللله حبل به اعتصا 

 بعضـي اسـت، تـر ضـعیف ایمانشـار بعضـي اسـت، تر زوي ایمانشار بعضي

 خـداي حـال عـین در اسـت؛ تر متوسط عملشار بعضي است، بهتر عملشار

 بکنیـد، جمیعاً را اللله حبل به اعتصا  گوید مي. کند مي خطاب همه به متعال

 او نـه؛ دیگـري و کرد  اللله حبل به اعتصا  جداگانه من بگولي تو. بکنید هم با

 نـه؛ را طرف این کرد ، اللله حبل به اعتصا  جداگانه من بگوید باز - دیگري -

 هسـت؛ محورهـالي هسـت، اصـولي. کنید تحمل را همدیگر. شود نمي اینکه

 فـروع، از تا صد در است ممکن. باشیم همدل اصول این در که است این اصل

 بـا اجتمـاع، بـا ندارد منافات این باشد؛ باشند، داشته اختالف همدیگر با افراد

 «.باشد مالک باید اینها شدر؛ مجتمع شدر، جمیع

8 
شیعه و سنی به آمريکـا چـه 

 ربطی دارد؟

ابزار دشمن برای ایجاد تفرقه 

 است

 ایـن بـر دار  اصـرار من ما؛ بین است تفرزه ایجاد دشمنار، ابزارهاي از یکي»

ـلمانار خـواهرار، برادرار،. کنم تأکید و کنم تکیه موضوع  اسـال ، دنیـاي مس

 در شـیعه و سنّي کلمه که روزي آر! رسید خواهد شما گوش به صدا این اگر

. شـدند نگـرار همـه نظـر اهـل شدیم؛ نگرار ما شد، پیدا هاآمریکایي ادبیّات

ــه شــیعه و ســنّي ــاط چــه آمریکــا ب ــالر دارد؟ ارتب  یهــودي سیاســتمدار ف

ـلمین و اسـال  علیـه شـرارت جز که آمریکایي صهیونیست  ممکـن او از مس

 زضـاوت اسال  دنیاي در شیعه و سنّي بین بیاید که دارد چکار سربزند، نیست

 از بگویـد؟ چیـزي یک شیعه به راجع بگوید، چیزي یک سنّي به راجع بکند،

 اینجـا کـرد، پیـدا ظهـور هـاآمریکایي کلمـات در شیعه و سنّي ادبیّات وزتي

 جدیـد کـار یـک که فهمیدند شدند؛ نگرار بودند دزّت و فهم اهل که کساني

 «.کرد پیدا تحقّق و است انجا  ش رف در

9 
اتحاد شیعه و سنی بـر چـه 

 مبناست؟

معارف و توحیـد و معـاد و ... 

 یکی است

 یـک آیـا اسـت؟ مبنـالي چه بر اتحادشار ببینند کنند نگاه مسلمار برادرار»

 معارفمـار بینـیم مـي ما خب، دارد؟ وجود وازعیتي یک یا است، زباني حرفِ

 اسـت، یکـي نبوتمـار اسـت، یکي معادمار است، یکي توحیدمار است، یکي

 هسـتند، یکـي دشـمنانمار اسـت، یکـي حجمار است، یکي مارروزه و نماز

 هـاي ملت – است خورده گره و پیوسته هم به منافعمار و ها آرمار و اهداف

 «باشیم؟ جدا هم از توانیم مي چطور - سني چه شیعه، چه مسلمار؛

10 

 در ایفرقه از داریطرف آيا

 درون در ديگر ایفرقه مقابل

 خوشـحال را ما اسالم، دنیای

 کند؟ می

 نه؛ باید غصه دار شویم

 تـري خطرناک نقشه دارند، زمینه این در هاآمریکایي امروز که اينقشه لکن»

 اسـال ، دنیاي درور در دیگر ايفرزه مقابل در ايفرزه از داريطرف آیا است؛

 بشـویم؟ خرسـند باید ما کردند، داريطرف ما از اگر کند؟ مي خوشحال را ما

 مـي کـه انـددیده مـا در ضـعفي نقطـه چه ببینیم بشویم، دارغصّه باید ما نه،

 «.کنند مي ما از داريِطرف ابراز و کنند استفاده ضعف نقطه آر از خواهند
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11 
برای منصرف کردن ملت هـا 

 از صهیونیسم چه کار کردند؟

جنگ های شیعه و سـنی راه 

 انداختند

 منصـرف صهیونیسـم از بایـد را ها ملّت و کنند خراب باید را این کردند فکر»

 جنگهـاي ایـن انداختنـد؛ راه را داخلـي هاي جنگ این کردند؟ کارچه. کنند

 امثـال و داعش و القاعده زبیل از کاريجنایت هاي سازمار این شیعه، و سنّي

 هـا ملّت و بیندازند هم جار به را ماها اینکه براي شدند وپرداختهساخته اینها،

 .«آنهاست خالن و متجاوز دست هم این. بدهند زرار هم مقابل در را

12 
آيا درگیـری هـای منطقـه 

 دعوای شیعه و سنی است؟

ــن ــات ای ــت تبلیغ  آلودخباث

 هاستغربی

 وازـع در و تبلیغـاتي هايدسـتگاه کـه اسـت ایـن هـم دیگر مهمّ نکته یک»

 حسـاب بـه را این کنند مي سعي آنها امثال و هاغربي جاسوسيِ هايدستگاه

 عـرب دعـواي سنّي، و شیعه دعواي بدهند؛ زرار اسالمي[ جوامع] بین دعواي

 آر. نیسـت سنّي و شیعه بین دعواي این است، محض دروغ این عرب؛ غیر و

 سـنّت اهـل از[ آنهـا] اکثریّـت رسـیدند، شهادت به منا حادثه در که کساني

 بحـ  هسـتند؛ سـنّت اهـل هايخانواده زیادي تعداد ما خود کشور از بودند؛

 در بینیـدمي شـما کنند؛ نمي رحم عجم و عرب به اینها نیست؛ عجم و عرب

 عـرب عـراق است، عرب سوریه است، عرب یمن خب کنند، مي جنایت یمن

 اینهـا، پول با که القلبيزسيّ جلّادِ تروریستيِ هايگروه این اینها، عوامل است،

 اینهـا کننـد، مـي آفرینيفاجعـه همهاین دارند اسال  دنیاي در اینها، سالح با

 هـاغربي آلودخباثـت تبلیغـات ایـن. نیست عجم و عرب بح  اند؛ عرب همه

 و عـرب دعواي یا سنّي و شیعه دعواي عنواربه را این خواهند مي که[ است]

 کـامالً کـه اینهاسـت تبلیغاتي هاي خباثت آر از این بیاورند، حساب به عجم

 هسـتند] اسـال  درور گـروهِ یک اینها که است این مسئله. است وازع خالفِ

 دانسـته، شـاربعضي حـاال کارنـد؛ مشغول اسالمي امّت دشمنِ عنواربه[ که

 اسـال  دنیـاي بایسـتد؛ اینهـا مقابـل در باید اسال  دنیاي.ندانسته شاربعضي

 هـاي زـدرت و خبیـ  انگلـیس و آمریکـا که اینها اربابار از و اینها از بایستي

 مـي چـه بداننـد بایـد بجوینـد؛ تبـرّي هستند اخالق از دور و ایماربي غربيِ

 «.کنند

 منظور از خاورمیانه جديد؟ 13
جنگ شیعه و سنی یکـی از 

 مصادیقش است

 ایـن در هاسـت؛ ملّـت ضـرر بـه هایشنقشـه و است دشمن دشمن، خب،»

 هـاآمریکایي ایـن، از زبـل سـال چنـد که هست یادتار. است جوراین منطقه

 خواهند مي کارچه نفهمیدیم درست وزتآر ما ؛«جدید يخاورمیانه» گفتند

 خاورمیانـه فهمیـدیم حـاال گهارنـد؛ مي جدید خاورمیانه را اسمش که بکنند

ب خاورمیانـه تروریسـت، خاورمیانـه جنگ، خاورمیانه: چیست جدید  و تعصـّ

 جنـگ عـراق در اسـت، جنـگ سـوریه در هـم؛ به مشغول خاورمیانه تحجّر،

 در اسـت، گسـترده کشورها این همه در تروریسم است، جنگ لیبي در است،

 جدیـد خاورمیانـه ایـن است؛ تروریسم دیگر جاهاي در است، تروریسم ترکیه

 لکـن کننـد مـي انکـار بلـه،. بودند دنبالش آنها که است چیزي آر این است؛

 و شـیعه جنـگ. بینـد مـي کنـد مي نگاه دارد، عقل انسار دارد، چشم انسار

 هـا ملّت جار به و کنند مسلّح کشورها در را داخلي عناصر بیندازند، راه سنّي

 «.بشناسند را آمریکا. اینهاست جدید خاورمیانه آر این. بیندازند ها دولت و

14 
مسائل اختالف افکن در بیان 

 ايام فاطمیه؟

ـــه ـــود توجّ ـــائل بش  مس

 .نشود مطرح افکناختالف

 شـهادت ذکر بزرگوار، آر منازب ذکر مناسبتبه فاطمیّه، ایّا  در بشود توجّه»

 و م ـدهش هـاي سیاست امروز. نشود مطرح افکناختالف مسالل بزرگوار، آر

 اخـتالف سـنّي و شـیعه بـین کـه است این درصدد جدّاً الملليبین اهریمني

 کـه کـنم مـي عرض شما به من هست؛ منطقه در هایي جنگ امروز. بیندازد

 بـا و سیاسـي هـاي جنـگ نیسـت؛ اعتقادي جنگ ها جنگ این از کدا هیچ
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 مـههب بـه ربطـي و اینهاسـت ماننـد و زومي و سیاسي گوناگور هايانگیزه

 مـي سـعي انگلیس یعني صهیونیست، یعني آمریکا، یعني دشمن لکن ندارد،

 چـور مـههبي؛ اختالف به کنند تبدیل را ها اختالف این را، دعواها این کنند

 «.نیست شدنيتما  هاآساني این به مههبي اختالف که دانید مي

15 
اهانت بـه مقدسـات اهـل 

 سنت؟!

 اهانـت با که ایمگفته صریحاً

ــه ــات ب ــنّتاهل مقدّس  س

 مخالفیم

 از بعضـي که رفتارهایي با ما. است ممنوع اسال ، دنیاي در اختالفات تشدید»

 مـا. مخـالفیم شـود، مـي اختالف موجب که دهند مي انجا  شیعه هايگروه

 از ايعـدّه یـک. مخـالفیم سـنّتاهل مقدّسات به اهانت با که ایمگفته صریحاً

 را آنهـا و افزاینـدمي هادشـمني آتـش بـر طـرف،آر از ايعدّه یک طرف،این

 لکـن است، خوبي هاي نیّت هایشار نیّت هم هایشارخیلي کنند؛ مي تشدید

 «.چیست دشمن نقشه دید باید است؛ الز  بصیرت. ندارند بصیرت

 تکیه بر مشترکات معنای وحدت چیست؟ 16

 میـار داریـم؛ زیادي مشترکات ما. است مشترکات بر تکیه معناي به وحدت»

 تکیـه بایـد مشترکات روي است؛ اختالفي موارد از بیش مشترکات مسلمانار،

 نخبگـار چـه اسـت؛ نخبگـار دوش بـر مورد این در هم عمده تکلیف. کنند

 را مـرد  اسال  دنیاي علماي. دیني نخبگار چه و علمي نخبگار چه سیاسي،

 .«بدارند برحهر مههبي و ايفرزه اختالفات تشدید از

17 
آيا بحـث مـذهبی اشـکال 

 دارد؟

 مرئـای و منظر در نه نه، منتها

 مردم

 داشـته کنـد، حفظ را خودش کار خودش، مههب خواهد مي اگر کسي هر»

 بحـ  مـن - نـدارد اشـکالي هیچ بکنند، مههبي بح  خواهند مي اگر باشد؛

 و علمـا بـین مههبي علمىِ بح  دارند دوست اگر - دار  زبول هم را مههبي

 مرلـاي و منظر در نه منتها بکنند؛ را کار این بنشینند بکنند، فن صاحبار بین

 را اسـتدالش او کننـد؛ بحـ  هـم بـا بنشـینند علمي جلسات در بلکه مرد ،

 اینهـا شـود؛ نمي زانع یا شود، مي زانع یکي یا بگوید؛ را استداللش آر بگوید،

 «.ندارد اشکال

 اختالف عقیدتی اشکال دارد؟ 18
 گری و دشـمنیاگر به ستیزه

 بینجامد اشکال دارد

 - عقیـدتي اخـتالف حدّ در سنّي و شیعه اختالف اسالمي، مهاهب اختالف»

 اخـتالف بـاهم اینها دارد؛ دیگري عقیده یک دیگري دارد، ايعقیده یک یکي

 اخـتالف ایـن کـه اسـت وزتي آر مشکل آورد؛ نمي وجودبه مشکلي - دارند

 بـه گري،ستیزه به درگیري، به رفتاري، اختالف به روحي، اختالف به عقیدتي

 ایـن دنبـال فکرنـد، ایـن دنبـال اسـال  دنیـاي دشـمنار بینجامـد؛ دشمني

 «.اندنقشه
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 از زاويه آينده نگریوحدت شیعه و سنی  دربارهد ـ بررسی بیانات 

 مستندات محور وضوعم رديف

1 
 

 وحـدت جلسات

 شکن:

 تهدید:

 کفران نعمت های الهی  -1

 کمک به دشمن -2

 دست از را فرصت این باشد، شکنوحدت جلسات ما، جلسات نکرده خداي اگر»-

 کـه باشـد جـوري مـا هـاي حـرف مضمور یا ما زدر حرف کیفیّت اگر ایم؛داده

 نِعمَـتَ بَـدللوا - را الهـي نعمت این ما بکند، موفّق هایشار هدف در را ما دشمنار

 بارهـا. بود مرازب باید بود، مواظب باید را این نقمت؛ به ایمکرده تبدیل - ک فراً اهللِ

 ایـن هـم اسـال  جهـار و جهار اوضاع از مطّلع و آگاه هاي آد  براي ایم،گفته ما

 و وسیله یک مسلمانار، میار در مههبي اختالفات امروز که است روشن روز مثل

 .«ما دشمنار دست در است ايبرگه

2 
تزريق تفرقـه بـه 

 دنیای اسالم :

 تهدید: 

  بزرگ های قدرت منافعتامین  -1

جلوگیری از یکپارچگی امـت  -2

 اسالمی

غفلت کشـورهای منطقـه از  -3

ــغول  ــتی و مش ــم صهیونیس رژی

 شدن به درون خود

 دیگـر کشـورهاي در ایم،دیـده عـراق در ایم،دیـده خودمار کشور در ما را این»-

 اسـال ؛ دنیـاي بـه کننـد مي تزریق را تفرزه این. ایمکرده مشاهده[ هم] اسالمي

 امّـت خواهنـد نمـي. است تفرزه این در بزرگ هاي زدرت منافع اینکه براي چرا؟

 جهاني هاي زدرت افق در عظیم، زدرت این خواهند نمي باشد؛ یکپارچه اسالمي

 یکپارچـه اسـالمي امّـت اگر. خواهند نمي بدهد؛ نشار را خودش و کند بلند سر

 بـدور جهـاني سیاسـت سـپهر در کرد، مي تکیه خود مشترکات روي بر اگر بود،

 در کشـورها ایـن با عظیم، جمعیّت این با شد مي فردمنحصربه زدرت یک تردید

 این با و طبیعي ثروت این با زیرزمیني، ذخایر و منابع این با عالم، حسّاس مناطق

 فرامـي را دنیـا ايپدیـده چنینیک شدیم، مي متّحد ما اگر؛ انساني نیروي ثروت

 کاشـتند منطقه این در را صهیونیستي رژیم. بیفتد اتّفاق این خواهند نمي. گرفت

 بـه کنند مشغول را منطقه کشورهاي اینکه براي کنند؛ اختالف ایجاد اینکه براي

 «.خود درور

3 
ــیعه و  ــور ش حض

ســنی در مراســم  

 حج:

 فرصت:

 اسالمی وحدتظهور   -1

 به وحدت پیداکردن عمق -2

 مادی و جسمانی شکل

 ها دل سازی کسانی -3

 

 مختلـف، هـاي پوسـت مختلـف، هـاي رنگ است، اسالمي وحدت مظهر حج»-

 مختلـف هايسـلیقه مختلف، مهاهب مختلف، هايشناسنامه مختلف، هاي ملّیّت

 کننـد، مـي سـعي بـاهم کننـد، مي طواف باهم همه. هم مثل و هم کنار در همه

. اسـت مهمّـي چیـز خیلـي وحـدت این کنند؛ مي وزوف مشعر و عرفات در باهم

 ملّـت بـراي فقطنه است؛ حج در زبانيهم و همدلي وازعي مظهر اسالمي، همدلي

 آر بـر خـدا لعنـت. اسـالمي امّت براي جهار؛ مسلمانار همه براي[ بلکه] ایرار،

 ذهـن از را اسـالمي امّت اهمّیّت را، اسالمي امّت حقیقت کردند سعي که کساني

 تقسـیم گونـاگور هـايانگیزه بـه گوناگور، اصناف به را ها مسلمار کنند؛ دور ها

 جـدا هـم از را ملّت کنند؛ بزرگ اسالمي امّت عظمت مقابل در را ها ملّیّت کنند؛

 اسـت؛ اسـالمي امّـت به متعلّق عظمت است؛ مهم اسالمي امّت کهدرحالي کنند؛

 امّـت تشـکیل مظهر حج کند؛ مي نازل اسالمي امّت بر را رحمتش متعال خداي

 دور، هـايراه از و جاهمه از عَمیق؛ فَجٍ ک لِ مِن. خروار نمونه م شتي است، اسالمي

 حـرف هـم بـا کـه بزرگـي فرصـت چه و هم کنار در شوند مي جمع ها مسلمار

 یکـدیگر با همدردي اظهار بشنوند، را یکدیگر دردهاي کنند، همدلي هم با بزنند،

 حـج اجتمـاعي هايجنبه از یکي حج؟ در جز آیدمي پیش کجا دیگر این بکنند؛

 «.است اتّحاد مسئله

4 
ــودن  ــه ب يکپارچ

 امت اسالمی

 فرصت:

تبدیل شدن به قدرت منحصر به 

 فرد در سپهر سیاست جهانی

 در کـرد، مـي تکیـه خود مشترکات روي بر اگر بود، یکپارچه اسالمي امّت اگر»-

 ایـن بـا شـد مـي فردمنحصـربه زـدرت یـک تردید بدور جهاني سیاست سپهر

 ذخـایر و منـابع ایـن بـا عـالم، حسّاس مناطق در کشورها این با عظیم، جمعیّت

 مـي متّحـد مـا اگـر انساني؛ نیروي ثروت این با و طبیعي ثروت این با زیرزمیني،
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. بیفتـد اتّفـاق ایـن خواهنـد نمي. گرفت فرامي را دنیا ايپدیده چنینیک شدیم،

 بـراي کنند؛ اختالف ایجاد اینکه براي کاشتند منطقه این در را صهیونیستي رژیم

 «.خود درور به کنند مشغول را منطقه کشورهاي اینکه

5 

ــادی  ــگ اعتق جن

دانستن درگیـری 

در برخـــــی 

 کشورهای منطقه:

 تهدید:

قرارگرفتن ناخواسته در مقابل  -

 جبهه اسالم 

 آمریکـایي و اسـتعماري طرحـي را، سـني و شیعه تقابل اسالمي، انقالب رهبر»-

 شـناخت منطقـه، کنـوني شـرایط در مسـئله تـرینمهم: کردند تأکید و خواندند

 خـود درسـت موزعیـت شـناخت و گسترده درگیري این اصليِ جبهه دو صحیح

 اسـت ممکـن نشـود، شـناخته درستيبه جبهه دو میار فاصل حدّ اگر زیرا است؛

 «.بگیریم زرار اسال  جبهه مقابل در ناخواسته

6 
ــدن  ــاتی ش عملی

خاورمیانـه طرح 

 جديد آمريکا:

 تهدید:

 راه افتادن جنگ شیعه و سنی -1

 گسترش تروریسم -2

 گسترش تعصب و تحجر -3

 منطقـه ایـن در هاست؛ ملّت ضرر به هایشنقشه و است دشمن دشمن، خب،»-

 گفتنـد هـاآمریکایي ایـن، از زبـل سـال چنـد کـه هسـت یادتـار. است جوراین

 کـه بکنند خواهند مي کارچه نفهمیدیم درست وزتآر ما ؛«جدید يخاورمیانه»

: چیسـت جدیـد خاورمیانه فهمیدیم حاال گهارند؛ مي جدید خاورمیانه را اسمش

ب خاورمیانـه تروریسـت، خاورمیانـه جنگ، خاورمیانه  خاورمیانـه تحجّـر، و تعصـّ

 است، جنگ لیبي در است، جنگ عراق در است، جنگ سوریه در هم؛ به مشغول

 جاهـاي در است، تروریسم ترکیه در است، گسترده کشورها این همه در تروریسم

 آنهـا کـه اسـت چیـزي آر ایـن است؛ جدید خاورمیانه این است؛ تروریسم دیگر

 نگـاه دارد، عقـل انسـار دارد، چشم انسار لکن کنند مي انکار بله،. بودند دنبالش

 «.بیندازند راه سنّي و شیعه جنگ. بیند مي کند مي

7 
ــا  ــراردادن مبن ق

 امیرالمومنین)ع(:

 فرصت:

 وحدت مسلمین -

 اسـالمي فـرق همـه کـه است شخصیتي( الساّل  و الصاّلة علیه) امیرالمؤمنین»-

 اسـال ، در او واالي منزلـت و شأر درباره و او خصوصیات درباره او، عظمت درباره

 طالـب ابـي بـن علـي کـه گفت توار مي جرلت به لها. دارند نظر اتفاق یکدیگر با

 فِـرق میـار همبسـتگي و تاللم و اشتراک نقطه تواند مي ،(الساّل  و الصاّلة علیه)

 گـروه جـز بـه - اسالمي هايفرزه ها،دوره و ها زمار همه در. بگیرد زرار اسالمي

 امیرالمـؤمنین شـأر - هسـتند اسـالمي فِـرق از خارج که نواصب اندک و ناچیز

 کـه دانسـتند مـي ممتازي و برجسته و واال شأر همار را( الساّل  و الصاّلة علیه)

 بنـابراین. کنید مي مالحظه - سني چه و شیعه چه - فریقین هاي کتاب در شما

 اسـالمي هايفرزـه اشـتراک محـل و ملتقي( الساّل  و الصاّلة علیه) امیرالمؤمنین

 «.بیاید حساب به مسلمین بین وحدت براي منبعي تواند مي و است

 داشتن:بصیرت  8

 فرصت:

وحدت شیعه و سنی و پرهیز از 

 اختالف و درگیری

 یافتـه را واال معرفـت ایـن آگـاهي، این بصیرت، این ایرار ملّت بحمداهلل امروز»-

 ملّـت بـا اسـالمي، اتّحـاد به دارد بستگي کشورش آینده مصلحت بداند که است

 مـي کوشـش کسـاني، کننـد مي تالش البتّه. دیگر کشورهاي با و مسلمار هاي

 بکننـد وسوسـه کننـد، ایجـاد بدبیني کنند، ایجاد اختالل کنند، مي سعي کنند،

 - مـا بزرگوار اما  فریاد این. است فهمیده امروز ما ملّت را این بحمداهلل ملّت لکن

 - وحدت مسئله به اسالمي نظا  تشکیل آغاز از هم بعد انقالب، پیروزي از زبل از

 «.است همه وظیفه این شدند؛ آگاه ما مرد  کرد، را خود کار

9 
اخــتالف شــیعه و 

 سنی:

 تهدید:

  کشور مصلحت افتادن خطر به -1

 راهبردی عمق افتادن خطر به -2

 اسالمی جمهوری

 از سنی و شیعه ذهن انحراف -3

 اصلی دشمن

 هـاي ملّـت بـا اسـالمي، اتّحـاد بـه دارد بستگي کشورش آینده مصلحت بداند»-

 کننـد، مـي کوشـش کساني، کنند مي تالش البتّه. دیگر کشورهاي با و مسلمار

 ملّـت لکن بکنند وسوسه کنند، ایجاد بدبیني کنند، ایجاد اختالل کنند، مي سعي

 .است فهمیده امروز ما ملّت را این بحمداهلل

 یـا اسـتحکا  مایـه و ریشـه مثـل توانـد مـي که است حوادثي یک جاهالي یک-
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 و انگلیس و آمریکا به کمک -4

 صهیونیسم

 مسلمانان افتادن هم جان به -5

 گروه گیری شکل بزرگ خطر -6

 تکفیری های

 اختالف تبدیل احتمال -7

 و روحی اختالف به عقیدتی

 درگیری و رفتاری

 اسالمی بیداری با مقابله -8

 عمـق اینهـا بیایـد؛ حسـاب به کشور داخل براي خیمه،  نگهدارنده هاي ریسمار

 از خـارج هـاي انقـالب زمینـه در اما  کردید مالحظه شما اینکه. است راهبردي

 بـراي کردنـد، مي بیار روزها آر در را صریحي بیانات انقالبي، هايهسته و کشور

 بـا اسـتکبار دسـتگاه امـروز. شـد هـم تشکیل که بود؛ عمقي چنین یک تشکیل

 هـم جـالي بـه البتـه کنـد؛ مـي مبـارزه استراتژیک عمق این با دارد دستپاچگي

 دشـمن کـه است کاري زضیه، همین در مهم بح  یک. رسید نخواهد و نرسیده

 .کند مي سني و شیعه اختالف زمینه در دارد

 هرچـه را سـنّى و شیعه بین اختالفات متمادى، هاى سال این طول در و امروز. -

 دشـمن کـه - اصـلى دشمن از را طرف دو ذهن اینکه براى زنند مي دامن بیشتر

 بکنند، منصرف - تسنّن خصو  دشمن یا تشیّع خصو  دشمن نه است، اسال 

ص اسـت؛ اسـتعمار سیاسـت ایـن کنند؛ مشغول همدیگر به را اینها  ایـن متخصـّ

 از کـه اسـت خبیـ  انگلـیس دولـت امنیّتـى و سیاسى هاى دست هم سیاست

 هاىفرزـه بـین چگونـه بلدنـد کردنـد، تـالش بودنـد، فعّال زمینه این در دیرباز،

 شـدّت بـه و دارنـد آگاهى کردند، تجربه را آر هاىراه بیندازند، اختالف مسلمار

 .اندمشغول

 ایـن - سـنّى مسـلمار چـه شـیعه، مسلمار چه - است مسلمانار وظیفه آنچه -

 بدانـد بایـد شـیعه نکنند؛ کمک دشمن به یکدیگر، احساسات تحریک با که است

 تحریـک سـنّى و شیعه میار برانگیزىِحسّاسیّت و دعوا و اختالف چنانچه اگر که

 سـنّى بدهـد؛ اجـازه نباید برد، خواهد سود اصلى، دشمن مشترک، دشمن بشود،

 .نکنند تحریک را یکدیگر احساسات باشند، مرازب باید طرفین. جورهمین هم

 و عقیـدتى هـاى اخـتالف هـا، اخـتالف ترینخطرناک و ها اختالف ترینعمیق-

 انـداختن هم جار به براى عقیدتى و ایمانى تحریکات دنیا، در امروز. است ایمانى

 را اىعـده اى،عـده یک. گیرد مي انجا  استکبارى هاى دست وسیلهبه مسلمانار،

 جـاى بـه بـرادرار کشـند؛ مي شمشیر دیگرى عده علیه اىعده کنند؛ مي تکفیر

 در دسـت بـرادرار علیـه یکـدیگر، دست در دست گهاشتن و یکدیگر با همکارى

 تحریکـات و اندازنـدمى راه بـه سـنى و شـیعه جنگ! گهارند مي دشمنار دست

 .دهند مي افزایش لحظه به لحظه را طالفى و زومى

 حضـور. ماسـت وظـالف جـزو ایـن اتحـاد؛ حفـظ ملـي، وحدت وحدت، مسئله-

 خطـر انـد، فعـال منطقـه نقـاط از برخي در متأسفانه امروز که تکفیري نیروهاي

 بـزرگ اسـت، جنایـت هـم آر کشند، مي را هارگناهبي که نیست این بزرگشار

 بـدبین هـم به نسبت را سني و شیعه گروه دو که است این بزرگ خطر اما است؛

 .است بزرگي خطر خیلي این کنند؛ مي

 یکـي - عقیـدتي اختالف حدّ در سنّي و شیعه اختالف اسالمي، مهاهب اختالف-

 - دارنـد اخـتالف بـاهم اینها دارد؛ دیگري عقیده یک دیگري دارد، ايعقیده یک

 بـه عقیـدتي اخـتالف ایـن کـه است وزتي آر مشکل آورد؛ نمي وجودبه مشکلي

 دشـمني بـه گري،سـتیزه بـه درگیـري، بـه رفتـاري، اختالف به روحي، اختالف

 .اندنقشه این دنبال فکرند، این دنبال اسال  دنیاي دشمنار بینجامد؛

 و بـرادرار شـما بـه مـن. است مواجه دشمنار هايتوطئه با اسال  دنیاي امروز -

 تـرین مهـم امـروز: بکـنم عـرض - ایرانـي غیـر چه و ایراني چه - عزیز خواهرار

 «.است اختالف ایجاد اسالمي، بیداري با مقابله براي دشمن دستاویز

 


