
ســازمانهاى حمــاس و جهــاد و مجاهــدان شــیعى 
حــزب اهّلل و امــل، بــه یــک انــدازه واجــب شــرعى اســت و 

احســاس تکلیــف میکنــد. 90/11/14 
• دشمن را ناامید کنید 

کــه ســنى و شــیعه  کشــور، چــه آن مناطقــى  کــه در سراســر  مــن اصــرار دارم 
کــه فقــط شــیعه انــد، یــا  کنــار هــم زندگــى میکننــد، چــه آن مناطقــى  در 

کــه دشــمن  کننــد  کــه فقــط ســنى هســتند، همــه جــورى رفتــار  آن مناطقــى 
کشــور نمیتوانــد بــه بهانــه ى اختــاف مذهــب، میــان مذاهــب  بفهمــد در ایــن 
گــر دشــمن موفــق شــد، بدانیــد به ایــن اکتفاء   ا

ّ
اســامى اختــاف ایجــاد کنــد؛ وال

گــر خــداى نکــرده توانســت بیــن شــیعه و ســنى جدائــى بینــدازد،  نمیکنــد؛ ا
گــر آنهــا هــم یکپارچــه باشــند، بیــن آنهــا هــم اختــاف  بعــد میــرود ســراغ ســنى؛ ا

 90/7/25 بینــدازد. 
• همدیگر را آزرده نکنید 

کنیــد،  غــان شــیعه و ســنى هــم همدیگــر را آزرده نکننــد. بــا هــم همراهــى 
ّ
مبل

کار خــودش را بکنــد،  ــوارد اختصاصــِى خودشــان، ســنى  کنیــد. در م ــى  همدل
شــیعه کار خــودش را بکنــد. یــک مــوارد مشــترکى هــم وجــود دارد، کــه بــا همدیگــر 
ــت.  ــد رف ــش خواه ــت پی ــت روحانی ــاءاهّلَلّ آن وق ــد، ان ش ــر ش گ ــن ا ــد. ای کنن کار 

 90/7/20
• پرهیز از بگومگوهای بی مورد 

ــد  کشــورهاى اســامى بای ــد هشــیار باشــیم. نخبــگان  مــا ملتهــاى مســلمان بای
کــم اهمیــت نکننــد؛  بیــدار باشــند؛ خودشــان را ســرگرم بگومگوهــاى بــى مــورد و 
بحثهــاى  و  اى  ســلیقه  اختافــات  قومــى،  اختافــات  مذهبــى،  اختافــات 
کــه در ایــن منطقــه دارد اتفــاق مــى افتــد،  حاشــیه اى را وارد نکننــد. آنچــه 

عظمتــش بیــش از ایــن حرفهاســت. 90/4/9 
• دفاع از یکپارچگی مانند ناموس! 

ــه مــا داد، بایــد مثــل یــک نامــوس  کــه انقــاب ب ایــن انســجام و یکپارچگــى اى 
کــه در  کارهائــى  مقدســى حفــظ شــود، از آن پاســدارى شــود. یکــى از مهمتریــن 
جنــگ نــرِم دشــمن وجــود دارد - همیشــه وجــود داشــته، امــروز هــم وجــود دارد - 
کننــد.  کننــد، شــکاف ایجــاد  کــه در ایــن اتحــاد یــک تزلزلــى ایجــاد  ایــن اســت 

 89/11/19
• این وحدت آسان به دست نیامده! 

گــران بــه دســت آمــده اســت. ایــن نــدای وحــدت در  ایــن وحــدت در ایــران، 
ــت  ــکند خیان ــه بش ــکنید! هرک ــان نش ــن را آس ــت. ای ــاده اس ــا افت ــران ج گ ــا،  دنی
ــا شــیعه  کنــد ســنى باشــد ی کــرده اســت، هرکــه مــى خواهــد باشــد. فرقــى نمــى 

 72/6/14 باشــد. 
• خدمت به آمریکا نباید کرد 

ــاع  ــیعه دف ــد دارد از ش کن ــال  ــه ای خی گوش ــک  ــى از ی کس ــه  ک ــد  ــور نباش ــن ج ای
کــه بتوانــد آتــش دشــمنى  کنــد دفــاع از شــیعه بــه ایــن اســت  کنــد و تصــور  مــى 
ضدشــیعه و غیرشــیعه را برانگیــزد. ایــن دفــاع از شــیعه نیســت، ایــن دفــاع 
از  دفــاع  آمریکاســت،  از  دفــاع  بخواهیــد،  را  باطنــش  گــر  ا نیســت.  ولیــت  از 

 87/9/27 هاســت.  صهیونیســت 
کتیکی و مصلحتی نیست!  • وحدت تا

مــن از قدیــم ایــن اعتقــاد و تفکــر ]وحــدت اســامى[ را داشــتم و دارم و آن را یــک 
کتیکــى و مصلحتــى هــم نیســت  مســئله اســتراتژیک مــى دانــم. یــک مســئله تا

ــد  کن ــى  ــاب م ــا ایج ــت م ــم مصلح ــال بگویی ــه ح ک
کــه بــا مســلمین غیرشــیعه ارتباطــات داشــته باشــیم... مــا 
بــا ایــن انگیــزه صحیــح مســاله وحــدت مســلمین را در جمهــوری 

اســامى یــک مســاله اساســى قــرار داده ایــم. 69/1/26 
• تحریک عواطف مذهبی اهل سنت گناه است 

کار بســیار خطــا و  بدانیــد تحریــک عواطــف مذهبــى بــرادران اهــل ســنت 
گنــاه اســت. ایــن را بــه عنــوان یــک اصــل بپذیریــد. یــک نقطــه اختافــى وجــود 
کــردن آتــش تعصبــات در ایــن نقــاط  ــر روی ایــن نقــاط، شــعله ور  دارد. تکیــه ب
کــه امــروز ســازمان هــای جاسوســى  اختــاف، ایــن درســت همــان چیــزی اســت 

آمریــکا و اســرائیل دنبالــش هســتند. 86/8/23 
• باید محبت به وجود آورد 

مــا بــه همــه مــى گوییــم که احتــرام یکدیگر را حفــظ کنند و به عقاید و مقدســات 
هــم اهانــت نکننــد... محبــت طرفینــى اســت. بایســتى همــه با هــم کمک کنند 

تــا محبت بوجود بیاید و دشــمن نتواند سوءاســتفاده کنــد.68/7/19 
کنیم  گذشته قیچی  • خود را از 

ســالها پیــش از انقــاب کــه بــا بعضــى از بــرادران اهــل ســنت صحبت مــى کردم، 
کنــد،  گــر مــا بخواهیــم وحــدت اســامى تحقــق پیــدا  کــه ا گفتــم  ــه آن هــا مــى  ب
گذشــته برگردیــم،  گــر بــه  کنیــم... ا گذشــته جــدا و قیچــى  بایــد خودمــان را از 
دعواســت. ایــن قــدر بحــث و تکذیــب و تغلیــط و درگیــری و خونریــزی و ایــن 
گذشــته بکنیــم، بــاز دعــوا خواهــد  گــر نگاهــى بــه  کــه ا طــور چیزهــا اتفــاق افتــاده 

شــد. 68/10/5 
• پشت سر اهل سنت نماز بخوانیم 

ــان  ــنت در زم ــل س ــت اه ــاز جماع ــرکت در نم ــواب ش ــت در ث ــا روای ــدر م ــن ق ای
کــه در مســجدالحرام پشــت ســر اینهــا نمــاز  کــه روایــت دارد  یــم  ائمــه؟مهع؟ دار
بخوانیــد، مثــل اینکــه پشــت ســر پیغمبــر نمــاز خوانــده ایــد... ایــن نمایــش 

را نشــان دهیــد. 88/8/4  وحــدت اســت. عمــا وحــدت 
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 خیلــى هــا مدعــِى » از تــو بــه یــک اشــاره، از مــا به ســر دویدن« هســتند! و »ای 
رهبــر آزاده، آمــاده ایــم، آمــاده« از دهــان شــان نمــى افتــد. از یــک طــرف شــنیدن 

کنــد و  ایــن شــعارها امیــد را در دلهــای دلبســتگان بــه انقــاب اســامى زنــده مــى 
از طــرف دیگــر بــر زمیــن مانــدن مطالبــات موّکــد حضــرت آقــا، امیــد را در دلهــا مى 

کــه هســت، پــس عمل کجاســت؟  میرانــد. مشــکل چیســت؟ شــعار 
شــاید بــه جــرات بتــوان ادعــا کرد که پربســامدترین مفهومــى که رهبری در دو ســه 
کــرده انــد مفهــوم وحــدت اســامى اســت. و شــاید بتــوان  کیــد  ســال اخیــر بــر آن تا
کیدهــا و تکرارهــای  کمتریــن توجــه هــم بــه همیــن امــر شــده اســت! تا کــه  گفــت 
کــه مدعــِى تبعیــت از ایشــان  کــه مایــى  پیاپــى و چندبــاره آقــا نشــان از آن اســت 

گــوش شــنوایى بــرای شــنیدن ایــن توصیــه هــا نداشــتیم.  هســتیم، 
کــه آقــا در زمینــه وحــدت اســامى بــه مــا  القصــه، نمونــه هایــى از توصیــه هایــى 
یــم. هــر کســى بــا عنــوان حقیقــى یــا حقوقــى از خــودش بپرســد  کــرده انــد را مــى آور
کــرده اســت و فــردای قیامــت در مقابــل رســول خــدا  کار  کــه چقــدر در ایــن رابطــه 

صلــى اهّلل علیــه و آلــه چــه پاســخى خواهــد داشــت؟ 

• مقابله با هر عامل ضدوحدت 
مســلمانها بایــد بــا هــر عامــل مخالــِف وحــدت و ضــّد وحــدت مقابلــه بکننــد؛ 

ــرای همــه ی مــا اســت92/10/29  ــزرگ ب ایــن یــک تکلیــف ب
• عدم دامن زدن به کینه ورزی ها 

ــد  ــدر بای ــن را چق ــرد؛ ای ک ــاد  ی ــى را ز ــاى مذهب ــه ورزى ه کین ــد  ــات نبای در جلس
کننــد[.  کــرده ایــم؛ بعضــى حاضــر نیســتند ]گــوش  کــرد؟ بارهــا تکــرار  تکــرار 

 93/1/31
• از بین بردن بدبینی ها 

حضــور نیروهــای تکفیــری کــه امــروز متأســفانه در برخــى از نقــاط منطقــه فعالند، 
گنــاه هــان را میکشــند، آن هــم جنایــت  کــه بــى  خطــر بزرگشــان ایــن نیســت 
گــروه شــیعه و ســنى را  کــه دو  ــزرگ ایــن اســت  ــزرگ اســت؛ امــا خطــر ب اســت، ب
ــن  ــوی ای ــت؛ جل ــى اس ــر بزرگ ــى خط ــن خیل ــد؛ ای ــن میکنن ــم بدبی ــه ه ــبت ب نس
گــروه  کــه یــک  کننــد  بدبینــى را بایــد بگیریــم. نــه از آن طــرف شــیعیان خیــال 
کــه بــا شــیعه ایــن جــور رفتــار میکنــد ایــن جبهــه ی اهــل تســنن اســت  آنچنانــى 
کــه بــا اینهــا مقابلــه میکنــد، نــه جبهــه ی اهــل ســنت تحــت تأثیــر حرفهــای آنها - 

کــه میزننــد و  آنچــه آنهــا راجــع بــه شــیعه میگوینــد و تهمتهایــى 
کــه میکننــد - قــرار بگیرنــد. 92/12/15  آتــش افــروزی هایــى 

کید روی اشتراکات  • تا
کننــد. تکلیــف عمــده هــم در ایــن مــورد بــر  روی مشــترکات بایــد تکیــه 
دوش نخبــگان اســت؛ چــه نخبــگان سیاســى، چــه نخبــگان علمــى و چــه 
نخبــگان دینــى. علمــای دنیــای اســام مــردم را از تشــدید اختافــات فرقــه ای 
و مذهبــى برحــذر بدارنــد. دانشــمندان دانشــگاهى، دانشــجویان را توجیــه کننــد 
کــه امــروز مهــم تریــن مســئله در دنیــای اســام وحــدت  کننــد  ــه آنهــا تفهیــم  و ب

اســت. 92/10/29 
• عدم اهانت به مقدسات یکدیگر 

کــه موجــب برافروختــن آتــش اختــاف میــان مســلمانان شــود  گفتــه و عملــى  هــر 
گــروه هــای مســلمان یــا تکفیــر یکــى از  و نیــز اهانــت بــه مقّدســات هــر یــک از 
کفــر و شــرک و خیانــت بــه اســام و حــرام  مذاهــب اســامى، خدمــت بــه اردوگاه 

شــرعى اســت. 92/7/22 
• ممنوعیت جدال و درشت گویی 

تقویــت روح اخــّوت و همدلــى، درس بــزرگ حــج اســت. در اینجــا حّتــى جــدال 
گویــى بــا دیگــران ممنــوع اســت. 92/7/22  و درشــت 

• ایجاد ارتباطات حسنه 
هرکــس چــه در محیــط ســنى و چــه در محیــط شــیعه بــه همدلــى و ارتباطــات 

کنــد. 79/1/6  کمــک  حســنه و دوســتانه بیــن شــیعه و ســنى 
• کنار گذاشتن اختالفات دیرین 

روزمــره خودشــان  تعامــل  را در  بایــد اختافــات دیریــن خــود  و ســنى  شــیعه 
کنــار بگذارنــد و مشــترکات خــود را بچســبند.  کنــار بگذارنــد. جنــگ و دعــوا را 

 79/1/6
• نباید بازیچه دشمن شد 

مــن بــار دیگــر بــرای صدمیــن بــار، هزارمیــن بــار، از زبــان ملــت ایــران خطــاب بــه 
کنــاف عالــم عــرض مــى کنــم: اتحاد خودتــان را حفظ  همــه بــرادران مســلمان در ا
کــه بــه عنــوان قومیــت  کنیــد، مبــادا بازیچــه دســت دشــمنان مشــترکى بشــوید 
گــون دیگر مى  عــرب و عجــم، بــه عنــوان مذهــب شــیعه و ســنى، بــه عناویــن گونا

خواهنــد بیــن شــما اختــاف بیندازنــد. 87/7/10 
• به نفوذی بودن متهمش کنید! 

کــه نفــوذی هــای دشــمن، پرچــم هــای اختــاف را بلنــد  خیلــى مراقــب باشــید 
کــه نفــوذی  کنیــد  کــه بلنــد شــد، شــما آن را متهــم  نکننــد. هــر پرچــم اختافــى 

دشــمن اســت، هرچنــد خــودش ندانــد. 68/4/13 
• پرهیز از پرداختن به موارد اختالف آفرین 

مســئولن فرهنگى، نویســندگان و علما باید از طرح مســائل اختاف 
آفریــن و تفرقــه افکــن بپرهیزنــد. هــم ســنى و هــم شــیعه، همــه، بایــد روی 

کننــد. و توقــع از علمــا و زبــدگان و نخبــگان سیاســى  ایــن نقطــه اتحــاد تکیــه 
کــه خطــورات زمــان را بفهمنــد، اهمیــت اتحــاد مســلمانان را بفهمنــد و  اســت 

توطئــه دشــمنان را بــرای شکســتن ایــن اتحــاد و همدلــى بفهمنــد. 85/1/27 
• نگاه برادرانه نه دشمنانه 

حّجــاج در عرصــه ى حــج و در میــدان ایــن فریضــه ى بــزرگ اســامى، بــه معنــاى 
واقعــى کلمــه برادرانــه بــا هــم رفتــار کننــد؛ بــه چشــم بــرادر بــه یکدیگــر نــگاه کننــد، 
کننــد  کســانى بــه هــم نــگاه  نــه بــه چشــم بیگانــه، نــه بــه چشــم دشــمن؛ بــه چشــم 
گــرد یــک  کــه بــه ســمت یــک هــدف در حــال حرکتنــد؛ یــک چیــز را میجوینــد؛ بــر 

محــور حرکــت میکننــد. 92/6/20 
• ناطق من الشیطان نباشیم! 

ــره ى  ــد، حنج کن ــوت  ــام دع ــاى اس ــدت دنی ــه وح ــه ب ک ــره اى  ــر حنج ــروز ه ام
الهــى اســت، ناطــق مــن اهّلل اســت. هــر حنجــره اى و زبانــى کــه ملتهاى مســلمان 
گــون اســامى را بــه دشــمنى بــا یکدیگــر  گونا را، مذاهــب اســامى را، طوایــف 
کنــد، ناطــق مــن الشــیطان  کنــد و عصبیتهــا را علیــه یکدیگــر تحریــک  تحریــک 
کــه امــروز دنیــاى اســام را از اتحــاد و یکپارچگــى دور میکننــد  اســت... کســانى 
- در حالــى کــه احتیــاج بــه یکپارچگــى، امروز بیشــتر از همیشــه اســت - اینها به 

کار میکننــد. 92/3/18  کار میکننــد، بــه نفــع ابلیســها  نفــع شــیاطین 
• محکوم کردن افراطی گری 

گــر چنانچــه }تنــدروی هــا{ به وســیله ى مســلمانها به طور کامل محکوم نشــوند  ا
و بــزرگان علمــى و بــزرگان روشــنفکرى و بــزرگان سیاســى وظیفه ى خودشــان را در 
ئــى  مقابــل اینهــا انجــام ندهنــد، ایــن فتنــه هــا بــه اینجاهــا منحصــر نمیمانــد؛ با
بــه جــان جامعــه ى اســامى مــى افتــد و روزبــه روز ایــن آتــش توســعه پیــدا میکند. 
بایــد جلــوى ایــن فتنــه هــا را بگیرنــد؛ چــه از طــرق سیاســى، چــه از طــرق فتواهــاى 
دینــى، چــه از طــرق مقالــه هــاى روشــنگِر نویســندگان و روشــنفکران و نخبــگان 

فکــرى و سیاســى در دنیــا. 92/2/16 
• دنبال شیعه کردن سایرین نباشیم 

کــردن ســایر مســلمین نیســت؛  کــردن اعــراب یــا شــیعى  ایــران بــه دنبــال ایرانــى 
ایــران بــه دنبــال دفــاع از قــرآن و ســنت پیامبــر؟ص؟ و اهــل بیــت؟مهع؟ و احیــاء 
کمــک بــه مجاهــدان اهــل ســنت  امــت اســامى اســت. بــراى انقــاب اســامى، 
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