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پیشینه هفته وحدت
بد نيست اين نكته را در اينجا بگويم كه
نطفهى اصلى هفتهى وحدت  -كه حاال
بحمداهلل سالهاست تشكيل مىشود  -قبل
از پيروزى انقالب شكل گرفت .ما در
سال  57قبل از پيروزى انقالب ،با اين
آقاى مولوى قمرالدين در ايرانشهر مذاكره
كرديم كه بياييم يك عيد دوطرفه داشته
باشيم و از دوازدهم تا هفدهم ربيع را
جشن بگيريم...
ضرورت وحدت
اين مسألهى وحدت كه در اين ديدار
صميمى و دوستانه مىخواهم بيشتر از
همه روى آن تأكيد كنم ،يك مسألهى
حياتى است .نه اين كه بگوييم براى
جمهورى اسالمى حياتى است  -البته
اهميتش براى جمهورى اسالمى جاى
شك نيست  -اما حقيقت ًا براى اسالم و
دنياى اسالم حياتى است.

دشمنی های ناشایست
همين اآلن من در كتابخانهى خودم ،يك
قفسه از كتابهايى كه با چاپهاى اعال و با
اسمهاى محترمِ مث ً
ال استاد فالن دانشگاه،
در پنج شش سال اخير در نهايت تالش
و لجاجت عليه شيعه نوشته شده است،
دارم .نقطهى مقابلش هم از اين طرف
شده است .شايد بعضى از آقايانى كه
با من سوابق نشست و برخاست دارند،
مىدانند كه من هيچ بنا ندارم كه در قضايا،
يك طرفه قضاوت كنم .اينها عليه آنها و
آنها عليه اينها مىنويسند كه هيچ كدامش
هم سالم نيست.
دست توطئه گر
وقتى بعضى از پديدههاى داخل شيعه را
كه چيزهايى در آن بود و گزنده مىنمود،
تعقيب مىكنيم ،به جاهاى مشكوك
مىرسيم و كام ً
ال روشن است كه به نقاط
مشكوك ارتباط پيدا مىكند .در سنى
هم همين طور است .در همين علماى
بلوچستان ،زيدى يك مقدار كارهايى
مىكرد كه وقتى بعدا ً تحقيق كرديم ،به يك
جاهاى مشكوك و وابسته رسيد .بنابراين،
مىبينيد كه دستهاى استكبار و استعمار و
سياستهاى جهانى تالش مىكنند كه در
بين جامعهى مسلمين اختالف بيندازند.

نمونه های وحدت در دنیای امروز
شما مالحظه كنيد ،امروز دنيا به سمت
بلوكبندى مىرود؛ يعنى هر چند كشور
در گوشه اى ،به ادنى مناسبتى با هم اتحاد
و اتفاق پيدا مىكنند .مث ً
ال كشورهاى عضو
پيمان آ.سه.آن در شرق آسيا ،جامعهى
مشترك اروپا ،اتحاد ورشو (تا وقتى كه
اروپاى شرقى قبل از حوادث اخير هويتى
داشت) ،اتحاد كشورهاى حول و حوش
خليج مكزيك ،سازمان ملل ،غيرمتعهدها
و تمام اين واحدهاى پراكنده در همهى
دنيا ،به واحدهاى پيوسته تبديل مىشوند.
علت هم اين است كه در اين دنيا
مىفهمند كه هر واحدى ،به تنهايى قادر
بر تأمين نيازهاى خودش  -از جمله نياز
دفاع از خود  -نيست و بايد با هم دست
به يكى كنند.

ترس دشمن از قدرت اسالم
البته بعد از پيروزى انقالب ،اختالف افكنى
شدت پيدا كرده است؛ چون از انقالب
اسالمى و حيات مجدد اسالم مىترسند.
اسالم قوى است .ق ّوت و معنويت اسالم
آنچنان است كه اگر به شرايطش عمل
بشود و واقع ًا اسالم پياده گردد ،قدرتهاى
دنيا و تختها را مىلرزاند .آنها از اين
مىترسند و به همين خاطر نمىخواهند
بگذارند ق ّوت و معنويت اسالم زنده
بشود .مىبينند كه در اين كشور ،اسالم
حيات پيدا كرده است و ما مجددا ً به
مبانى و احكام اسالمى برگشتــهايم و
زندگـــي مان را اسالمى مىكنيم .آنها از
اين مىترسند و مىخواهند كه نباشد.

طبیعی بودن اختالفات
شيعه و سنى كه مسألهى امروز نيست؛
قرنهاست كه در اسالم ،شيعه و سنىاى
وجود دارد .در خود مذهب سنى ،اشعرى
و معتزلى و مذاهب مختلف وجود دارد.
در شيعه ،شش امامى و دوازده امامى و
اخبارى و اصولى وجود دارد .همان
دستهبنديهايى كه در تسنن هست ،همانها
در تشيع هم وجود دارد .انواع و اقسام

تفرقه افکنی ،روش دشمن
يكى از طرق مبارزه با اين پديدهيى كه
براى آنها به شدت ترسناك مىباشد ،همين
است كه اينجا را از بقيهى مسلمانان غير
شيعى دنيا ايزوله كنند و انقالب ما را به
عنوان يك انقالب شيعى وانمود نمايند و
دعواى بين شيعه و سنى را هم تقويت
كنند تا نتيجه اين بشود كه مسلمانان دنيا
كه امروز به نام ما شعار مىدهند ،آن را
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خوش آمد گویی
در ابتدا به آقايان محترم و برادران عزيز
خير مقدم و خوشآمد عرض مىكنم و
خيلى خوشحالم كه بعد از چندى ،باز
آقايان عزيز را زيارت مىكنم .ما با بعضى
از شما سوابق دوستى زيادى هم داريم و
از سالهاى قبل ،با هم نشستيم و برخاستيم
و دربارهى مسايل دنياى اسالم بحث
كرديم.
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بسماهلل الرحمن ّ

دستهبنديها و فرقهبنديها ،يا بر اثر سوء
سياست و يا بر اثر سوء فهم و يا با دست
مغرض و يا بر اثر جهالت به وجود آمده
است .اينها كه جديد نيست؛ اما شما ببينيد
كه امروز در دنياى اسالم ،عليه وحدت
مسلمين چه قدر تالش مىشود.
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مسئولیت خطیر علمای اهل سنت
برادران! از دشمن ،انتظار دوستى نيست.
دشمن ،دشمن است .دوست است كه بايد
چشمش را باز كند و آگاه باشد .به نظر من،
شما علماى اهل سنت ،امروز مسؤوليت
سنگين و زيادى داريد .آن مسؤوليت اين
است كه در حيطهى زندگى و در آن بلدى
كه شما زندگى مىكنيد ،خداى متعال مقرر
كرده است كه حاكمى به سبك اسالم در
آنجا باشد .قب ً
ال اينطور نبوده كه حاكمى
بر مبناى دين انتخاب شود؛ ولى اآلن در
كشور ما اين گونه است .آن چيزى را كه
انتخاب مىكنند ،بر مبناى دين انتخاب
مىكنند؛ نه بر مبناى امور ديگر .كشور ما
كشورى است كه در آن ،احكام برمبناى
قرآن انتخاب مىشود .آقايان نمايندگانى
كه در مجلس تشريف دارند ،اين موارد
را مىبينند .اگر چنانچه حكمى در آنجا
بيايد كه بر خالف احكام اسالم باشد ،رد
مىشود؛ بروبرگرد هم ندارد .هر چه بر
خالف فقه باشد« ،فاطرحوه على الجدار»
مىشود؛ ولو تصويب هم شده باشد.
شما در كشورى زندگى مىكنيد كه ارادهاش
بر اين است كه به شؤون صدر اسالم و به
همان صفا و بساطت و عدالت و قاطعيت
در راه دين و به همان خصوصيات «اذلّة
علىالمؤمنين اع ّزة علىالكافرين يجاهدون
فى سبيل هلَال»(مائده )54/و از اين قبيل

 .1تشریح کامل احکام اسالم:
امراول ،عبارت از تقويت و تبيين و تشريح
هر چه بيشتر اسالم براى مردم خودتان
است؛ همان كه از شما حرف مىشنود و
استفسار مىكند .مردم را با احكام دين آشنا
كنيد و دين هم از سياست جدا نيست.
يكى از احكام دين ،احكام ادارهى امور
كشور و احكام سلطانيه است .در فقه ،بابى
است كه ابواب احكام سلطانيه است .پس،
احكام سلطانيه هم از دين است .كسانى
كه اينها را از هم جدا مىكنند ،دشمن دين
و غارتگر ميدان سياستند.
توجه كنيد كه به امور تكرارى و سطحى
و براى مردم عادى شده ،اكتفا نكنيد .خير،
از توحيد و نب ّوت و حكومت و اعتقادات
و جهاد اسالم ،از تعليم و تربيت در اسالم،
از رشد استعدادها در مسلمين ،از سابقهى
اسالم كه چه حكومتى در دنيا داشت،
براى مردم بگوييد و آنها را نسبت به
اسالم حالت اعتزاز ببخشيد تا هر كسى
 بخصوص جوان  -احساس اعتزاز كندكه مسلمان است .يك وقت بود كه تفكر
كمونيستى شايع بود؛ ولى حاال كه ديگر
به خودى خود اين تفكر بر افتاده است
و كذب و غلطش ثابت شده و بحمداهلل
آن «كفى اهلل المؤمنين القتال»(احزاب)25/
در مقابله با كمونيزم ،برترى خود را به
اثبات رسانده است .البته ،راه شكوك بر
ذهنها بسته نيست؛ بايستى شكوك را از
ذهنها زدود.
 .2تأکید بر وحدت:
امر دوم ،تأكيد روزافزون بر مسألهى وحدت
است .سالها پيش از انقالب كه با بعضى
از برادران اهل سنت صحبت مىكردم ،به
آنها مىگفتم كه اگر ما بخواهيم وحدت
اسالمى تحقق پيدا بكند ،بايد خودمان را
از گذشته جدا و قيچى كنيم .البته ،وحدت
يعنى همين كه پيروان اين دو مذهب با
هم برادر باشند و احساس برادرى كنند؛
نه اين كه شيعه ،سنى و سنى ،شيعه بشود.
نه ،مراد از وحدت اين نيست؛ بلكه
وحدت به معناى احساس برادرى است
و همين كه هر طرفى احساس كند كه
ديگرى هم مسلمان است و حق اسالمى
او را بر گردن خود احساس كند و متقاب ً
ال
او هم به همين ترتيب عمل نمايد .من
مىگفتم كه اگر بخواهيم اين كار را بكنيم،
بايد خودمان را از گذشته جدا كنيم .اگر
به گذشته برگرديم ،دعواست .اين قدر

وهابیت دشمن اهل سنت واقعی
وهابيت ،بر مبناى ايجاد اختالف بين
مسلمين به وجود آمده است .همين اآلن
ما اطالع داريم و مىشناسيم كه علماى
حنابلهى غير وهابى در عربستان سعودى،
دلشان از اين وهابيها خون است .اينها
حنابلهاى هستند كه وهابى نشدند .فقه،
همان فقه و مبناى فقهى ،همان مبناى فقه
حنبلى است؛ اما موازين و اصول وهابيت
را قبول نكردند .اينها غالب ًا هم مطرودند؛
يعنى عموم ًا اين افراد ،داخل در حكومت
هم نيستند .نه اِفتايى ،نه امامتى و نه هيچ
منصب ديگر هم در اختيارشان قرار
نمىگيرد .تعداد اين افراد هم زياد است.
اينها در والدت رسول اكرم
(ص ّلىاهللعليهوالهوس ّلم)مولوديهمىخوانند.
در نظر سعوديها ،خواندن مولوديه و امثال
آن حرام است! نبايد به پيامبر(ص) «سيّدنا
رسولاهلل» گفت! نبايد قبر پيامبر(ص) را
بوسيد؛ چون حرام است! چرا اينها در
شبهاى ميالد پيامبر(ص) در خانههاى
خود  -حتّى در مكه و بعضى جاهاى
ديگر  -مخفيانه مولوديه مىخوانند؟
طبيعى است كه اين حكومت ،دشمن
اسالم است.
کالم آخر
اميدواريم كه خداى متعال به شما خير و
هَّ
شاءالل روزبهروز ،دلهاى
توفيق بدهد و ان
ما را به هم نزديك كند و با گذشتگان ما
 كسانى كه ما با آنها دوست بوديم و درهمين جمع ما و شما بودند و حاال نيستند
و به رحمت الهى رفتهاند  -با رحمت و
مغفرت خودش برخورد كند .خداوند
انشاءاهلل با ما هم با رحمت و مغفرت و
هدايت خودش معامله نمايد.
السالم عليكم و رحمةالله و بركاته
و ّ

.
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دشمن مشترک شیعه و سنی
او كه با اصل اسالم دشمن است ،در
خصومت ،برايش شيعه و سنى فرقى
نمىكند .ديديم كه استكبار چگونه روى
انقالبيون سنى در فلسطين و مصر فشار
مىآورد .اينها كه شيعهى دوازده امامى
نيستند .همهى اينها برادران اهل سنت ما
هستند .مىبينيد كه چه فشارى روى اينها
مىآورند .براى استكبار كه فرقى نمىكند.
اما او كه با اسالم و شعب اسالم و ملت
اسالم  -از هر شكلش  -مخالف است،
حاال در موضع يكى از اين فرقهها قرار
مىگيرد و عليه يك فرقهى ديگر تالش
مىنمايد و پول خرج مىكند .ما بايد
هوشيار باشيم.

دو نکته مهم
به نظر من ،دو امر را شما آقايان اهميت
بدهيد:
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متوقف كنند .آقاى مولوى مدنى ،در بعضى
از كشورهايى كه ما رفتيم ،تشريف داشتند
و مىدانند كه وقتى مسلما ِن فالن كشور
مىبيند رئيس يك كشور اسالمى آمده
است ،اص ً
ال يادش نيست كه اين شخص
شيعه يا سنى است .فقط يادش است
كه اين شخص ،مسلمان است .به همين
خاطر ،احساس عزت مىكند و شعار
مىدهد .مىخواهند اين را كه مسلمانان
دنيا به نام اسالم و انقالب اسالمى و
جمهورى اسالمى شعار مىدهند ،متوقف
كنند و يا از بين ببرند .چه چيزى بهتر
از اين كه بگويند شما از انقالب اسالمى
ايران جدا هستيد .او يك چيز ديگر است
و شما يك چيز ديگر هستيد!

مشخصات و مميزات برگردد .كشورى كه
مىتواند انشاءاهلل قاعدهاى براى تجديد
حيات اسالم بشود .چنين فضايى ،خيلى
مهم است و زندگى در اين محيط و فضا،
خيلى مسؤوليت دارد.

بحث و تكذيب و تغليط و درگيرى و
خونريزى و اين طور چيزها اتفاق افتاده
كه اگر نگاهى به گذشته بكنيم ،باز دعوا
خواهد شد.
دشمن شناسی
مردم را به دستهايى كه امروز وحدت
را مىشكنند ،توجه بدهيد .با مردم هم
صريح حرف بزنيد .امروز ،آن دستى كه
امريكا عليه وحدت تجهيز كرده ،عبارت
از همين دست پليد وهابيت است .اين
را صريح به مردم بيان كنيد؛ پردهپوشى
نكنيد .از اول ،وهابيت را براى ضربه زدن
به وحدت اسالم و ايجاد پايگاهى  -مثل
اسرائيل  -در بين جامعهى مسلمانها به
وجود آوردند .همچنان كه اسرائيل را
براى اينكه پايگاهى عليه اسالم درست
كنند ،به وجود آوردند ،حكومت وهابيت
و اين رؤساى نجد را بهوجود آوردند تا
داخل جامعهى اسالمى ،مركز امنى داشته
باشند كه به خودشان وابسته باشد و
مىبينيد هم كه وابستهاند.
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