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 دهچكي
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در تعامل با  شانیا یانجام شده است تا نظام فکر یاخامنه اهللتیآ یاسیس
 شانیا یشهیاند یگفت محور اصل توانیسنت استخراج شود. درمجموع ماهل
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 مقدمه و بيان مسئله
های متفاوت را در خود مای داده هایی با فرهنگای است که گروهمامعه رانیا یمامعه

به سنایر سنت در ایران نسبتسنت هستند. اهلهای فرهنگی اهلاست. یکی از این گروه
آینند کنه ممعینت نسنبتاا زینادی دارنند. می حساببهفرهنگی  هاییمزء گروهها، گروه

ها متنناض  اسنت؛ امنا ها و تخمینزنیسنت در ایران گمانهدرخصوص تعداد افراد اهل
آیند. ازطنر  دیگنر، حساب میهای فرهنگی پرممعیت ایران بهدرهرصورت مزء گروه

گراینی آمدن حس اضلیتومودا، احساس بهههای آنهای اخیر با تومه به فعالیتدر سال
رو، بررسی راهبردهای ممووری اسممی در خصوص شود؛ ازاینها دیده میدر میان آن

فقینه در عنوان ولیای بنهاهلل خامننهای برخنوردار اسنت. آینتسنت از اهمیت ویژهاهل
های میننههای کلی نظام را در زضانون اساسی، سیاست 110ممووری اسممی، طبق اصل 

ی تعامنل کنند. از همین رو، بررسی نظرات ایشان درخصوص شیوهمختلف مشخص می
های کلننی نظننام ممونوری اسننممی در تعامننل بننا ی سیاسنتکنننندهنییتبسنننت بنا اهل

درخصنوص  لنهمعظن ی علمی و روشمند بر روی نظنرات هاست؛ اما تاکنون مطالعهآن
 ی الگو شود انجام نشده است.هها که منجربه ارائتعامل با آن یشیوه

 
 سؤاالت تحقيق

 ای چیست؟اهلل خامنهسنت از نگاه آیتسؤال اصلی: راهبردهای تعامل با اهل
 

 سؤاالت فرعی

 ای چیست؟اهلل خامنهسنت در نگاه آیتابعاد تعامل با اهلن 
 ای چه ابعادی دارد؟اهلل خامنهاستراتژی وحدت از نگاه آیتن 
 سنت چیست؟ی تعامل سازنده با اهلریگشکلموانع ن 

 
 ادبيات نظری

های فرهنگی به روشی کنه منانع تعامل با گروه یاندیشمندان متعددی درخصوص شیوه
 اند.پردازی کردهها شود نظریهشدن آناز سیاسی
نظنر  صنراحتبنه  تیّضوم ت،یّمل ت،یّهو رانای کتاب در خود مقاله در اشر  احمد

داللنت دارد کنه او  نینبر ا کندیم انیکه ب یمطالب یبنداما ممع ،ندکیخود را مطرح نم
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که باعث شند  داندیم یدولت مقتدر مرکز لیرا در تشک رانیدر ا یاختمفات ضوم شهیر
ضدرت نخبگان اضوام و  نیگزیضدرت دولت ما جهی. درنتوندرنگ شک  یمحل یهاضدرت
مشکل در تحقق  نیحل ااو معتقد است راهدارد.  یپها را درآن یتیها شد که نارضاگروه

)اشنر ، همه اضوام در حکومنت شنرکت داده شنوند  کهینحواست به یدموکراس برالیل
 بنرالیکنه در ل اسنت نینکنه بنه نظنر اشنر  وارد اسنت ا ی. اما نقد مند(138: 1383

هسنتند؛  تینو اضوام معمنوالا از نظنر عندد در اضل شودیحاک  م تینظر اکثر ،یدموکراس
 .شوندینم لیلزوماا اضوام در اداره حکومت دخ ،یدموکراس برالیدر ل جهینتدر

تننمح حکومننت بننر  ران،یننا یاسننمم یمعتقنند اسننت در مموننور هیریبشنن نحسننی
 یهنامسئله سنب  شنده اسنت گروه نیبوده است و ا هاتیهو کیدئولوژیا یسازکسانی

کننند.  داینپراکننده بنروز پ یهاتیمسئله مقاومت کنند و هو نیمتفاوت در برابر ا یفرهنگ
: 1383 ه،یری)بشنشنود  رفتنهیپذ هناتیکه تکثنر هو ندیبیم نیمسئله را در ا نیحل اراه یو

 شنانیا فنر شیاسنت کنه اوالا، پ نینوارد اسنت ا شنانیکنه بنه نظنر ا ی؛ اما نقند(131
 یاشنتباه اسنت، بلکنه ممونور یاسنمم یدر ممونور یتیهنو یسازکسانیدرخصوص 

 سنت؛صراحت ذکنر شنده ابه یدر ضانون اساس نیاست و ا رفتهیضوام را پذا تیهو یاسمم
 ها اضدام کند.تمام اضوام و گروه یبراساس خواسته تواندیدر عمل نم یحکومت چیه اا،یثان

کنند ی یوود نظر بور را مطنرح میدر بخش مسئله خانواده مقدسمارکس در کتاب 
عنوان نموننه ه در این کتاب یوودینان را بنههای اضلیت )کازطرفی گروه»که معتقد است: 

یعننی ؛ بر هویت اضلیتی خود امتنناب کننندکند( باید از اضدامات سیاسی مبتنیمطرح می
فعالیت سیاسی با تکیه بر هویت فرهنگی، منذهبی و... نداشنته باشنند. ازطنر  دیگنر، 

ظنر را رد او سنسس اینن ن«. ی مذه  را در مامعه ممننو  کنندحکومت نیز باید مسئله
توانی  مذه  را در مامعنه نادینده بگینری ؛ بلکنه بایند بنین ما نمی»گوید: کند و میمی

حری  خصوصی و عمومی تفکیک ضائل شنوی . منذه  و مسنائل فرهنگنی بنه حنری  
شود و در مامعه نباید بروز پیدا کند؛ همچنین، حکومنت نینز خصوصی افراد مربوط می

« ی منردم فعنال باشندبلکه باید در امنور مربنوط بنه همنهنباید به امور مذهبی بسردازد، 
. این در حالی است که ما با این مسئله کامما مخالف (117ن119: 1956)مارکس و انگلس، 

 و معتقد به حکومت دینی هستی .
ای براساس وحدت امتماعی شکل بگیرد و روابط بین اگر مامعه»گوید: ی  میورکد

های فرهنگی افنراد ی به ومود بیاید، در این حالت هویتکار امتماع مردم حول تقسی 
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کار امتماعی و نیازی که بنه یکندیگر دارنند  بازد و تعامل افراد براساس تقسی رنگ می
هنا ازبنین هنای فرهنگنی و همگراینی آنشود. در این صنورت، دیگنر گروهتعریف می

موامع توسعه پیدا کنند  در این وحدت باید عناصر ضدیمی .(55: 1960، ی دورک)« رودمی
حقوق فردی همراه شنود  کردنلحاظو مدرن شوند. نظ  با آزادی و زندگی امتماعی با 

 .(76: 2008)دینگلی،  و ادیان نیز با عل  سازگار و تلفیق شوند
های منذهبی بنه اینن صنورت گروه»گوید: های مذهبی میزیمل درخصوص اضلیت
ترین ابعناد زنندگی ای زنندگی تنا خصوصنیهترین عرصههستند که مذه  از عمومی

ها نفوذ دارد و افراد تابع آن هستند. به همین دلیل این یک انسنجام و پیونند شخصی آن
راحتی از آورد و افنراد حاضنر نیسنتند بنهومود منیدرونی بسیار ضوی در میان گروه به

در مینان  راحتیپوشی کنند و ازطر  دیگر، افراد دیگنر را بنههویت مذهبی خود چش 
های مذهبی اینن اسنت کنه حل وی برای مدیریت اضلیترو، راه؛ ازاین«پذیرندخود نمی

 .(89: 1950)زیمل، اعتقاد به مسائل معنوی را در مامعه کاهش دهی  
ی وراثنت های امتماعی تنوا ناشی از مسنئلهومودآمدن گروهبه»وبر معتقد است: 

توانند تنیثیر داشنته باشند، ینک ثت و نژاد میی ورانیست بلکه همان اندازه که مسئله
. ما به آن دسنته از (387: 1978)وبنر، « تواند تیثیر داشته باشداتفاق تاریخی مو  نیز می

 ،ورسوم یا هنر دوهای مسمی یا آدابگویی  که شباهتمی «های اضلیتیگروه»ها گروه
تبار مشترک خنود دارنند.  اعتقاد ذهنی در ،دلیل خاطراتی از استعمار و موامرتبه یا 

ازنظر وبر، تنوا ویژگی نژادی نیست که اهمیت دارد؛ وبر معتقد است که عامل ضنومی 
ی آن اسنت. کنندهلیتسنوو نژادی علت اصلی تشکیل یک گروه اضلیت نیست، بلکنه 

. (390: 2004)سنانگ هنو، گینرد معموالا یک گروه اضلیت در فضای سیاسنی شنکل می
تشنج و سیاست به تعامنل  از دوربههای فرهنگی در فضایی ا گروهازنظر وبر، تعامل ب

 کند.ها کمک میسازنده با آن
بندی کنی ، برخی ماننند منارکس و زیمنل اگر بخواهی  نظرات را در این زمینه ممع

رنگ کرد که به معنی تشکیل حکومت معتقدند اصما باید مسائل مذهبی را در مامعه ک 
ی  معتقدند اگر ممی منتفی است. برخی مانند دورکدر ممووری اسغیردینی است و این 

های فرهنگی متفرضه رنگ کار امتماعی شکل بگیرد، دیگر هویتتقسی   براساسمامعه 
های کوچک رنگ ببازند. وبر نینز های گروهگوید باید کاری کنی  هویتبازند. او میمی

 تا هویت سیاسی پیدا نکنند. ها نباید برخورد سیاسی شودمعتقد است که با آن
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امنا نظنر ؛ انندی کلنی ضنرار گرفتهادبیات نظری این موضو  عمدتاا بر این سه نظریه
تر اسنت کنه سنت دارای ابعادی دیگر و مامعای در تعامل با اهلاهلل خامنهحضرت آیت

 پردازی .در ادامه به آن می
 

 شناسی تحقيقروش

ی هنا از طرینق مطالعنهآوری دادهبنوده و ممنع تحقیق حاضر از نو  کیفی و اکتشنافی
 ای بوده است.کتابخانه

 
 هاوتحليل دادهروش تجزیه

پردازی نظرینه»بنیاد انجنام شنده اسنت. پردازی دادهها با روح نظریهوتحلیل دادهتجزیه
دهند ی است که به محقق امنازه مییاستقرا یشناسی اکتشا  نظریهبنیاد، یک روحداده
های عمومی یک موضو  را ایجاد کنند، در شنرایطی کنه از ویژگی وبی نظریچوارچتا 
 «داردهای تجربی مبتننی منیخود را بر مشاهدات یا دادهچوارچوب زمان، صورت ه به

 .(1986)یانسی و بری، 
روید که نیازمند ینک نظرینه ینا تبینین می بنیاددادهپردازی شما زمانی به سراغ نظریه

گیری نظریه در اینن . روند شکل(69: 1386فرد و امامی، )دانایی دهستی ندیفراکلی از یک 
 .(69: 1397)بوادری، روح حرکت از مزء به کل است 

نظرینه کی با راپژوهش  کی ،محقق که استی روشبنیاد روح گرندد تئوری یا داده
 این و کنند آن را اصمح بخواهد کهی طیشرا در مگر) کندنمی آغاز ذهن در ی مفرو 

کنه نظرینه خنود را از بسنتر داده نشنان دهند  دهندیماین امازه را  بلکه(. دهد توسعه
آیند بایند سنه دسنت میای کنه از اینن روح بنه. نظریه(12: 2015)اشتراوس و کوربین، 
 ویژگی داشته باشد:

 را کامما پوشش دهد. موردمطالعهموضو  ن 
 ی کافی عمومیت داشته باشد.اندازهبهن 
 .(249: 2006)گلیسر و اشتراوس، باشد  و فضابلن 

 اند از:بنیاد عبارتمراحل انجام روح داده
آوری به سؤاالت بحث درپی ممعها با تومه باید در گردآوری داده یابی: محققداده -1
 .(322: 2005)کرسول، مرتبط با آن باشد « مفاهی  حساس»
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 باز: که خود دو مرحله دارد: کدگذاری -2
ی اولیه: در این مرحله براساس مفاهیمی که هر فیش متناس  بنا موضنو  ن کدگذار

 .(330: 2005)کرسول، شود دارد یک کد برای آن انتخاب می
ن کدگذار متمرکز یا بسته: در این مرحله کدهای مشابه با مضامین نزدیک بنه هن  را 

 دهند.در یک دسته ضرار می
در کدگنذاری بناز ثبنت شنده بنود  محوری: در این مرحله کندهایی کنه کدگذاری -3

شود. کدگذاری محوری دو گام دارد؛ کشنف ارتباطنات مینان مقنوالت و بندی میدسته
 .(408: 1391 ،)ابوالمعالیبرضراری ارتباط میان الگوهای منطقی 

)محمندپور، شنوند یمی بنددسنتهگزینشی: در این مرحله کدهای محوری  کدگذاری -4
1392 :340.) 

 یای و مطالعننهومننوی کلینندواژهابتنندا از طریننق مسننت در پننژوهش حاضننر
سننت و نینز در برخنی منوارد، بررسنی رفتنار هایی با موضو  وحندت و اهلسخنرانی

 140انند خصنوص دادههایی که در اینن سنت و همچنین، فرمانای با اهلاهلل خامنهآیت
 فیش استخراج شد.

هنا انتخناب شند. براسناس ه آنیابی شدند و کدهای باز و بسنتها مسئلهسسس فیش
هنای ذینل کدهای بسته، کدهای محوری و گزینشی نیز انتخاب شندند. درنواینت فیش

ی شنده و دهسنازمانهنا بندی شندند و سنسس کندها و فیشچوار کد گزینشنی دسنته
 .درآمدصورت متن به

 
 سنتاندازها در تعامل با اهلاصول و چشم

انداز ی اصنول و چشن دهندهنشانعظ  رهبری شده ازسوی مقام مبرخی از نکات مطرح
تنوان گفنت اسنتراتژی وحندت ایشنان نوعی میسنت است. بهایشان در مواموه با اهل

 سنت است.ناشی از این نگاهشان به اهل
 

 سنتاصل اساسی در تعامل با اهل
منندی از حقنوق ای، هنیچ فرضنی مینان منذاه  مختلنف در بورهاهلل خامننهآینت ازنظر
عنوان ینک ایراننی بنه حقنوق   یک ایرانی را بهیخواهیم کهیما وضت» دی نیست.شورون

کنی  که مذه  و یا حتنی دینن تنو چیسنت؛ ننه حقة خودح برسانی ، از او سؤال نمی
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ای، اهلل خامننه)آینت« کنندبا ما دارد استفاده منی یگریمواطن ماست و از حقوق همشور
 (.27/8/70بیانات، 

 
 سنت در جمهوری اسالمیبرای اهلانداز مطلوب چشم

ها در زیر سایة خواهی  اینشوروند و مواطنین ما هستند و ما می نشینمناطق سنیمردمِ »
اهلل )آینت« ممووری اسممی، خوب زندگی کنند. غایت مطلوب در آن منطقه این اسنت

نشین فراه  سنی. البته در کنار اینکه امکانات رفاهی در مناطق (27/8/70ای، بیانات، خامنه
خنواهی  آن منا منی»باشد باید زمینه برای رشد و تعالی معنوی مردم نینز فنراه  شنود. 

روحانیونی که در آنجا هستند، در خط صحیح ممووری اسنممی حرکنت بکننند؛ اینن 
هد  است. خط صحیح ممووری اسممی چیست؟ اداره و هدایت صنحیح منردم، بنه 

دن مردم؛ تا آن حدی که خدای متعال مقندوراتش را رشد رساندن و به تکامل الوی رسان
اهلل )آینت« توانی  انجنام بندهی ؛ اینن مقصنود اصنلی اسنتدر اختیار ما گذاشته و ما می

 .(27/8/70ای، بیانات، خامنه
 

 تعامالت براساس حقوق شهروندی
سنت مانند سایر شنوروندان اسنت؛ پنس حکومنت که گفته شد، نگاه ما به اهل طورهمان

 ای .بندی کردهها را در چوار گروه دستهدارد که آن هاآنشوروند بودن  براساسی ممتعات
 

 تعامل با نخبگان
گرایی، نخبگان ینک گنروه فرهنگنی نقنش گیری اضلیتطور که گفته شد، در شکلهمان

تواند تیثیر بسنزایی در ملنوگیری از رو، تعامل صحیح با نخبگان میبسزایی دارند؛ ازاین
اهلل ی آینتی سیاسی ن امتماعی داشته باشد. این مسئله در اندیشهگیری این پدیدهشکل
توان نخبگان را سنت میای موردتومه بوده است. در بررسی تعامل با نخبگان اهلخامنه

ی وحدت و همراه با ممووری اسنممی، به سه دسته تقسی  کرد: نخبگان همراه با نظریه
ی وحدت و ناهمراه با ممونوری اسنممی کنه الف با نظریهعموم نخبگان و نخبگان مخ

 ها متفاوت بوده است.ای در تعامل با هرکدام از این گروهاهلل خامنهاستراتژی آیت
تمح رهبران انقمب بر این بوده اسنت تنا آن دسنته از  جذب نخبگان همراه با انقالب:

ای ممووری اسنممی همنراه هسنت که به وحدت اعتقاد دارند و با سیاستنخبگان اهل
 دادند.ها این کار را از چند طریق انجام میهستند را مذب کنند. آن
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ای برای رفنع کمبودهنای فرهنگنی اهلل خامنهآیت نيت:های خوشميدان دادن به مولوی
اللّنه شناءتوانید، تمح بکنید تا إنبایستی تا آنجا که می»فرمایند: نشین میدر مناطق سنی

هنای ده با مزوات، با نوشتجات، بنا سنخنرانی، بنا وادار کنردن بعضنی از مولویدر آین
نیت و خنوب هسنتند وح خنیت و خوب که خیلی از آنان بحمداهللبیان و خوحخوح

 .(27/8/70ای، بیانات، اهلل خامنه)آیت« این خأل را پُر کنید و این پوشش را برضرار نمایید
مبلغان شنیعه و فرمایند: ای میاهلل خامنهآیت مذاهب:ميدان دادن برای همكاری نخبگان 

در موارد اختصاصی خودشان، سنی کار خنودح  !همدلی کنید !سنی با ه  همراهی کنید
را بکند، شیعه کار خودح را بکند. یک موارد مشترکی ه  ومود دارد کنه بنا همندیگر 

ای، اهلل خامننه)آیت« رفتوضت روحانیت پیش خواهد شاءاهلل آنکار کنند. این اگر شد، ان
 (.4/8/88بیانات، 

ی تعامل رهبران ممووری اسممی بنا بر موارد مذکور، نکاتی است که از شیوهعموه
 فو  است.سنت ضابلاهل

های مقام معظن  رهبنری در سخنرانی ها:وحدت در سخنرانی طرفداریاد كردن از علمای 
کننند سنت یناد میمختلف از علمای اهل هایشود ایشان به مناسبتکرات مشاهده میبه

 فرمایند.ها میای درخصوص آنو خاطره یا نکته
ای بنه منناطق اهلل خامننهها در سفرهای استانی: در سفرهای استانی آینتدیدار با آن

سنت نیز دعوت شود که در دیدار با علما حتماا علما و طمب اهلنشین مشاهده میسنی
ها کنه آشننایی ضندیمی ومنود دارد، دیندار با برخی از علمای آنبرآن، شوند. عموهمی

 شود.خصوصی ه  انجام می
ای بنه اهلل خامننهسنت اتفاق ناگواری رخ دهد، آینتاگر برای علمای اهل پيام تسليت:

 هاست.ی اهمیت به آندهندهکنند که این نشاناین مناسبت پیام تسلیت صادر می
وینژه نخبگنان نشنین بنهعموم نخبگان مناطق سنی منطقهه:توجه داشتن به عموم نخبگان 

ای بنه اهلل خامننهها موردتومه رهبران ممووری اسممی هستند. همچنین، آینتدینی آن
هنا را سننت و علمنای آنها، تومنه و سنفارح بنه امنور اهلنمایندگان خود در اسنتان

مثنال ایشنان در حکن   کننند. بنرایها درج میهای آنعنوان مسئولیتصورت ویژه بهبه
بنه علمنای محتنرم نسنبت»کننند: فقیه در استان کردستان ذکر میی ولیانتصاب نماینده

سنت و دیگر اضشار مردم غیور منطقنه، خصوص علمای محترم شافعی و اهلمحلی و به
 .(9/6/68ای، حک  انتصاب، اهلل خامنه)آیت« ای را مبذول داریدرعایت ویژه
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ای اهلل خامننهآینت ی وحهدت و انقهالب اسهالمی:بها نظریهه رهمسهويغان توجهی به نخبگكم
ی بنه نخبگنان تنوموک کنند. در عمل نیز بنا مخالفان نظر وحدت را در بیان محکوم می

هنا خنودداری آن ضرارگنرفتنافکن از موردتومنه غیرهمسو با انقمب اسنممی و تفرضنه
بنا  رهمسنویغی اهل سنت کنه شدهشناختهی هاچورهکنند. این در تعامل با برخی از می

 .شودیممشاهده  وضوحبهوحدت هستند 
 

 ابعاد فرهنگی و اجتماعی وحدت
 ل فرهنگی و اجتماعیمدیریت عوامهای استراتژی

یک میلیارد انسان در دنیا هستند که دربارة خدا و پیامبر و نمناز و » تأكيد بر نقاط مشهتر::
ه  یک عقیده دارند؛ ینک چنند منورد  حکام دینی، باحج و کعبه و ضرآن و بسیاری از ا

ها بیایند همان چند اختم  را بگیرند، باه  بجنگند تنا آن کسنی اختم  ه  دارند. این
مخالف است، کار خودح را انجام بدهد. آینا  زیچکه با اصل خدا و پیامبر و دین و همه

 .(11/7/69ای، بیانات، اهلل خامنه)آیت« این عاضمنه است؟
غر  این است که  ،شده طور که مکرر گفتهدر تقری  همان» وگو ميان مذاهب:گفت

برخنی از  بسنایهای اسممی، در مقام فکر و اعتقاد بنه یکندیگر نزدینک بشنوند. افرضه
و  به یکدیگر، با مباحثه و مذاکره، به اسنتنتاج خنوبی منتونی بشنودتصورات فِرق نسبت
 .(1/7/70ای، بیانات، اهلل خامنه)آیت «به ه  نزدیک بشودطور واضعی بعضی از افکار به
ای در حکمنی کنه بنرای اهلل خامننهآینت سنت برای تبليغ مهذهب خهود:همراهی با اهل

ی وظیفنه»فرماینند: زننند بنه ایشنان میبلوچستان میوی خود در استان سیستاننماینده
ماهننگ سناختن نوادهنای هنای فرهنگنی و تبلیغنی و ههدایت فعالیتشماست که به 

به مراکزی که مسئولیت آنان تبلیغ معنار  مسئول در این زمینه و کمک و نظارت نسبت
 .(29/7/69ای، حک  انتصاب، اهلل خامنه)آیت« واالی اسمم است، اضدام نمایید
نیازهنای تعامنل منردم بنا هن  تعامنل یکنی از پیش سنت:برقراری ارتباط با علمای اهل

با یکدیگر است. وضتی مردم در میان نخبگان تعامل دوستانه ببیننند، اینن  مناس  نخبگان
ای بنه اهلل خامننهرو، آینتکنند؛ ازایننی منردم نینز سنرایت میتعامل دوستانه به بدننه

 ها دیدار دارند.کنند و یا با آنسنت یاد میهای مختلف از نخبگان اهلمناسبت
اسنمم ممننو  اسنت. منا بنا  یاینفنات در دناختم دیتشند» آميز:دوری از رفتار تفرقه

 شنود،یکنه مومن  اخنتم  من دهندیانجام م عهیش یهااز گروه یکه بعض ییرفتارها
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اهلل )آینت « یسننت مخنالفکنه بنا اهاننت بنه مقدسنات اهل  یاگفته حاای. ما صر یمخالف
 .(26/5/94ای، بیانات، خامنه
 

 ابعاد اقتصادی وحدت
سننت گراینی در مینان اهلومودآمدن اضلیتهای بهیکی از زمینه طور که گفته شد،همان

ای اسنت کنه در بیاننات محرومیت یا احساس محرومیت اضتصادی اسنت. اینن مسنئله
های ها و سیاسنتاما در توصنیه؛ رهبران ممووری اسممی به آن کمتر اشاره شده است

در ادامه بنه  شود.دیده می وضوحبه نشینها تومه به بعد اضتصادی مناطق سنیابمغی آن
 کنی .برخی از این موارد اشاره می

 (1).زدایی از منطقهبا هد  محرومیت شدهلیتعطی هاکارخانهاندازی بر راه تیکیدن 
های ی ملنی بنرای تقوینت زیرسناختموافقنت بنا برداشنت از صنندوق ذخینرهن 

 (2).مبادالتی
ارد: اول، رشند اضتصنادی منناطق دو منبنه د کنه ی سواحل مکرانبر توسعه تیکیدن 
بلوچسننتان و هرمزگننان هسننتند؛ دوم، اهمیننت وهای سیسننتاننشننین کننه در اسننتانسنی

مسنئله آبادسنازی سنواحل »فرماینند: خصنوص میاستراتژیک این مناطق. ایشنان دراین
های منوردنظر در مکران نیز مزء کارهای اساسی است که باید با همکاری دولت، برنامه

. طرح توسنعه(9/9/93ای، بیانات، اهلل خامنه)آیت« ه با سرعت بیشتری دنبال شوداین منطق
ونشنین اسنتان سیسنتانی سواحل مکران تنیثیر بسنیار مومنی در اضتصناد منناطق سنی

بلوچستان دارد. وزیر راه و شورسنازی دولنت دوازدهن ، آضنای اسنممی، درخصنوص 
تور رهبنر معظن  انقنمب بنرای انتقنال دس»گوید: اهمیت ورود رهبری به این مسئله می

نیروی دریایی ارتش از بوشور به سواحل مکران یکی از موتورهای پیشران اینن منطقنه 
رهبر معظن  انقنمب اسنممی تومنه ». همچنین، (15/9/98)اسممی، نشست خبنری، « دبو

 نیننز را الزم دسننتورات و ای بننه آبننادانی و توسننعه سننواحل مکننران داشننتندویننژه
 .(24/10/98)الریجانی، سخنان در حاشیه بازدید، « اندکرده صادر صوصخدراین
بنر اینکنه بنه ای عنموهاهلل خامنهبه اضتصاد معیشتی مردم مناطق محروم: آیت تومهن 
نشین تیکید دارند، تا زمان به ثمر رسیدن های سنیی اضتصادی در استانهای توسعهطرح
ی مدی بنا شوند. ایشان در زمانی که فرمان مبارزهها مانع از مشاغل کاذب نیز نمیطرح

نشین بلوچستان و ضاچاق را دادند، کولبران و سوختبران را که عمدتاا ساکنان مناطق سنی



 یمقام معظم رهبرز منظر سنت اتعامل با اهل یهایاستراتژ

 53 

ها اگر برخورد هن  نشنود اشنکالی با آن»گویند: کنند و میکردستان هستند را استثنا می
 .(8/2/95ای، بیانات، اهلل خامنه)آیت« ندارد
 

 د سياسی تاریخی وحدتابعا
ومودآمندن سناز بنرای بهاحساس تبعی  سیاسی و تاریخی نینز از دیگنر عوامنل زمینه

گرایی در میان ینک گنروه فرهنگنی اسنت. نظنرات رهبنران ممونوری اسنممی اضلیت
گرفتن اختمفنات مذه  در امور سیاسنی و نادینده گرفتندهیناد بریمبنخصوص دراین

 پردازی .ه بررسی نظرات آنان میتاریخی است. در ادامه ب
برابری مسلمین در حقوق سیاسی در چونارچوب ضنانون اساسنی و شنر : ایشنان ن 

همنه ارکنان ممونوری اسنممی »انند: درخصوص برابنری از حقنوق سیاسنی فرمنوده
گوننه تبعنی  و ننابرابری بنین اند براساس معار  دیننی و ضنانون اساسنی هیچموظف

ای، نامنه دفتنر رهبنری، اهلل خامننه)آینت« دژاد و منذهبی روا ندارننایرانیان از هر ضوم و نن
ای، سیاسنت کلنی نظنام اهلل خامننهترتی ، مشخص است که ازنظر آیتاین. به(31/5/96

 برابری شیعه و سنی در چوارچوب شر  و ضانون اساسی است.
بنه  58من خنودم در سنال »موت امور سیاسی منطقه:  متنفذینبرضراری ارتباط با ن 

ى یک بلوچستان به ایرانشور آمدند و بنا منن ى این خوانین درمهبلوچستان رفت ؛ همه
ممضات کردند تا شاید بتوانند تقرب و تحببى پیدا کنند. من سیاست ممونورى اسنممى 
را براى آنان روشن کردم. خوانین امیدى پیدا نکردند. البته کسانى بودند که این سیاست 

 اآلن. البتنه (27/8/70)« خواستی  در آنجنا سیاسنت اعمنال کننی ما نمىرا ضبول نداشتند. 
 .گرفته استشکل  متنفذینای با تعاممت سازنده

 
 استراتژی وحدت

تنوان نمنی درهرصنورتها از حقوق شوروندی خنود برخنوردار شندند؛ آن ازآنکهپس
ای اهلل خامننهآینتها نادیده گرفت. اسنتراتژی اختمفات فکری و فرهنگی خود را با آن

 برای این مسئله وحدت است.
 

 ابعاد نظری وحدت
های آن را تشنکیل ها و ابعناد نظنری دارد کنه پاینهسری پشنتوانهوحدت مسلمانان یک

 پردازی .ی وحدت میدهند. در این ضسمت به مبانی نظری پشتوانهمی
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 مبانی دینی وحدت
بلکه مبنایی دینی دارد. در ادامه به برخنی سنت نیست، برای مذب اهل وحدت تنوا یک ایده

 شود.ای مطرح شده است اشاره میخامنه اهللتیآآیات و روایات که در این زمینه توسط 
امروز انگیزه برای ایجاد نابرادری زیاد اسنت کنه از خنارج » برادری مؤمنان با یكدیگر:

 "انّما المؤمنون إخوة"برادرند؛  بیایند و این برادری را به نابرادری تبدیل کنند. همه باه 
ها انگیزه دارند که به مناطقی از ایران ازممله بلوچستان بیاینند و ننابرادری ایجناد خیلی

 .(27/8/70ای، بیانات، اهلل خامنه)آیت« ها باشیدکنند. شما بایستی مراض  این توطئه
« ن ألبینه و امّنهالمنؤمن اخ المنؤم»که در روایت آمده اسنت: چنان مؤمن برادر مؤمن:

مؤمن، برادر پدر و مادر مؤمن است. امنروز، بیشنتر از همیشنه بایند بنه وحندت کلمنة 
« مسلمین اهمیت داد؛ چون اختم ، راه همیشگی نفوذ دشمنان در موامع اسممی است

 .(5/7/68ای، بیانات، اهلل خامنه)آیت
ب شنرکت در نمناز ضدر منا رواینات در ثنوااین» سنت:شركت در نمازهای جماعت اهل

دارینن  کننه روایننت دارد کننه در  (السننممعلننیو )سنننت در زمننان ائمننه مماعننت اهل
ایند. ها نماز بخوانید، مثل اینکه پشت سر پیغمبر نماز خواندهمسجدالحرام پشت سر این

نماز آن امام مماعنت را  )علیه السمم( این معنایش چیست؟ معلوم است که امام صادق
گویند کند، اما میکند. مقایسه با نماز یک پیرو خودح ه  نمیایسه نمیبا نماز پیامبر مق

ای، اهلل خامننه)آینت «پشت سر او نماز بخوانید. این یعنی چه؟ این نمایش وحدت اسنت
 .(4/8/88بیانات، 

 
 هدف از وحدت

است که ما چرا به دنبال وحدت بین مذاه  هسنتی  و از اینن وحندت چنه  نیمسئله ا
 ای به دو هد  اشاره شده است:اهلل خامنهداری . در بیانات آیتهد  و غایتی 

اتحاد مسلمین و صفای دل برادران مسلمان بنا یکندیگر، »ی اسمم: اول، اعمی کلمه
 .(5/7/68ای، بیانات، اهلل خامنه)آیت« شرط اصلی اعمی کلمة اسمم است

ایران به دنبال ایرانی کنردن اعنراب »دوم، دفا  از ضرآن و سنت و احیای امت اسمم: 
 اهللیصل)یا شیعی کردن سایر مسلمین نیست؛ ایران به دنبال دفا  از ضرآن و سنت پیامبر 

اهلل )آینت« امت اسنممی اسنت یو احیا (علیو  الصّمة و السّمم)بیت و اهل (و آله هیعل
 .(14/11/90ای، بیانات، خامنه
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 اهميت و ضرورت وحدت
حیاتی است. نه اینکه بگویی  برای ممووری اسنممی  ییک مسئلهت امروزه وحد»

امنا حقیقتناا  (؛البته اهمیتش برای ممووری اسممی مای شک نیسنت)حیاتی است 
برای اسمم و دنیای اسمم حیاتی است. شما ممحظه کنیند، امنروز دنینا بنه سنمت 

ه  اتحاد و  اسبتی باای، به ادنی منرود؛ یعنی هرچند کشور در گوشهبندی میبلوک
فومند کنه هنر واحندی، کنند ... علت ه  این است که در این دنیا میاتفاق پیدا می

 نیست و باید بنا( ازممله نیاز دفا  از خود)ضادر بر تیمین نیازهای خودح  ییتنوابه
 در عرصنة داخلنی نینز. »(5/10/68ای، بیاننات، اهلل خامنه)آیت« یکی کنندبهه  دست
های گوناگون سیاسنی، ضوام ایرانی، وحدت مذاه  اسممی، وحدت مریانوحدت ا
اگر وحندت  و» .(28/2/88ای، بیانات، اهلل خامنه)آیت« کنندة ابوت کشور استتضمین

یعنی چنه؟ یعننی همنین دیگنر. « و تذه  ریحک »رود: نباشد این ابوت از بین می
بنه هن  سنوءظن ومنود سنبتوضتی اختم  پیدا شد، وضتی تفرضه پیدا شد، وضتنی ن

هن  همکناری نخنواهی   داشت، وضتی یکدیگر را خائن دانستی ، طبیعی است که با
 .(23/2/88ای، بیانات، اهلل خامنه)آیت« کرد
یک هد  فوری، یک غر  الوی و یک فکر حیناتی اسنت و « تقری »امروز پس »

گنر منا بایند آن را پُنر های دیبیش از همة زمانکه باید دنبال بشود. این خأل زمان است 
 .(1/7/70ای، بیانات، اهلل خامنه)آیت« کنی 

 
 تعریف و منظور جمهوری اسالمی از وحدت

یکی از مسائلی که سب  شده است وحدت در مامعه محقق نشود، تعنابیر نادرسنت و »
کننند منراد از وحندت تصورات غلط از وحدت است. گاهاا طرفداران مذاه  فکنر می

 ،یسنن این عهیکه ش ستین نیمسئله، مسئلة اکه یکدیگر است. درصورتی تغییر اعتقادات
را ضبول کنند؛ نه هرکسی عقیدة خودح را دارد، هرکسنی تنابع اسنتدالل  گریکدی دیعقا

 .(25/10/85ای، بیانات، اهلل خامنه)آیت« درست است د،یرس یادهیاست و به هر عق
رار بگیرند، یعنی شیعه، شیعه بماند؛ سنی گویی  که شیعه و سنی در کنار ه  ضاگر ما می»

ای  که منظورمان از وحدت این است کنه ه  سنی بماند. ما چه موضع به عال  تسنن گفته
. (11/7/69ای، بیاننات، اهلل خامننه)آینت «این شما شیعه بشوید؟! منا چننین چینزی نگفتنه

کنه دیگنری که هر طرفی احساس کند وحدت به معنای احساس برادری است و همین»
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ه  مسلمان است و حق اسممی او را بر گردن خود احساس کنند و متقنابما او هن  بنه 
 .(5/10/68ای، بیانات، اهلل خامنه)آیت« همین ترتی  عمل نماید

 
 محور وحدت

انند از: توحیند، مسلمین باید حول مشترکات، وحدت پیدا کنند. اینن مشنترکات عبارت
گیرد و در بیانات مقام معظن  رهبنری و امنام ومه ضرار میپیغمبر، ضرآن که عموماا موردت

بینت را ای حندیث ثقلنین و اهلاهلل خامنهآیت .موردتومه ضرار گرفته است )ره( خمینی
هنای مرحنوم در صندر فعالیت»فرماینند: کننند و میعنوان عامل وحندت معرفنی میبه

طنور کنه منن شننیدم و آنبنرای تقرین   (اهلل تعنالی علینهرضنوان)اللّه برومردی آیت
بود که بین مذاه  مختلف اسممی مورد « حدیث ثقلین»تاحدودی اطم  دارم تومه به 

اند. به همان شکلی که شیعه آن را نقل کرده، کتن  اتفاق است و متواتراا آن را نقل کرده
 هرحنال،بنه، انندسنت ه  پُر است؛ اگرچه به شکل دیگری هن  نقنل کنردهبرادران اهل

بیت و نظیر آن را که مورد ضبول همة مسلمین است و همة مسنلمین بنه آننان ة اهلمسئل
نحوی به آننان عقیندة دیننی دارنند، دارند و هرکدام بهارادت دارند و آنان را دوست می

شنود منواردی را از متنون اسنممی پیندا کنرد کنه محور ضرار بدهند. در خود اسمم می
 .(1/7/70ای، بیانات، خامنهاهلل )آیت« های تقری  باشدپایه

توانند عامنل ی غندیر میو واضعنه الغندیرای، کتناب اهلل خامننههمچنین، ازنظر آیت
ضبل از انقنمب  (هیعلاللَّهرضوان) یمطور دیمرحوم شو»فرمایند: وحدت باشد. ایشان می

 تناباینن کنوشتند و ثابت کردند که  ینیعممة ام ریالغددربارة کتاب  یمقالة مفصل کی
 .(18/10/85ای، بیانات، اهلل خامنه)آیت «است نیوسیلة وحدت مسلم

 
 نگاه راهبردی به وحدت

عنوان ینک تاکتینک بنرای گویند نگاه ممووری اسممی به وحدت بنهبرخی از افراد می
کنه بنرای وحندت  بر مبانی دیننیسنت است. این در حالی است که عموهاهل مدیریت

هنده این است که نگاه به وحدت ینک اعتقناد دیننی اسنت ننه دذکر شد، که خود نشان
ی تاکتیکی، رفتار رهبنران شنیعه در دوران مختلنف و پنیش از انقنمب اسنممی اندیشه
 ی این نکته است که نگاه به وحدت یک نگاه راهبردی است.دهندهنشان
 در زمنان عهیشن یاینکه مرمع کنل دن یبرومرد اهللتیمثل مرحوم آ یمرمع بزرگ»
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منذاه    ینتقر یبودنند، طرفندار مند یوحدت اسنمم یما بود، طرفدار مد یموان
گو وسننت منراوده داشنتند، گفنتاسنمم و اهل یایندن یعلما انبودند؛ با بزرگ یاسمم

 اینکنند تصور می هایاست. بعض قیو عم یاعتقاد ضلب کیاعتقاد است،  کی نیداشتند؛ ا
 یضلب مانیا کی نیا ست؛ین مورنیاست؛ نه ا یسایس کیتاکت کی نیکنند که اوانمود می

اهلل )آینت« را از ما خواسنته اسنت نیمتعال ا یکه خدا  یو معتقد نیبه ا  یاست؛ معتقد
 .(24/8/98ای، بیانات، خامنه
بشود، برادران ما، بزرگان نوضت، بزرگان مبنارزة  لیتشک ینظام اسمم نکهیضبل از ا»
در ( نبنود یاسنمم یو ممونور یاز حکومت اسمم یرکه هنوز خب)در آن روز  یانقمب

بنودم. از آن  دی. من خودم در بلوچستان تبعکردندیتمح م یو سن عهیموت وحدت ش
و چابوار و سنراوان و  رانشوریا نبلوچستان  یسنی حنفی شورها یزمان تا حاال با علما

اهلل )آینت«  یهست یمیصم  ،یکینزد  ،یقیهایی که بحمداهلل زنده هستند، رفبا آن نزاهدان 
 .(25/7/90ای، بیانات، خامنه

رهبران انقمب اسنممی وحندت ینک امنر اسنتراتژیک اسنت،  ازنظربر اینکه عموه
این را همنه »ای معتقد است این تنو  فرهنگی در ایران یک فرصت است: اهلل خامنهآیت

دانند. ن ینک فرصنت منیبدانند؛ نظام اسممی تنو  اضوام را در کشور بزرگ و سرفرازما
های مختلنف، آداب و عنادات مختلنف و اسنتعدادهای گونناگون و متننو ، ینک سنت

گوناگون این ملت بتوانند یکدیگر را تکمیل کنند: بنا منراودات  یفرصت است که امزا
درست و با همزیستی و اتحاد کامل. برای ملت ما این یک افتخار است که چنین نگاهی 

 .(22/2/88ای، بیانات، اهلل خامنه)آیت «دارد به مسئلة تنو  اضوام
 

 سطوح وحدت
 بندی شده است.ای، وحدت از دو ومه رتبهاهلل خامنهدر بیانات آیت

 مراتب وحدت در دین و عقاید
وحدت در مسائل دینی به معنی همفکری در مسائل دینی عقایند و فقنه اسنت. از اینن 

اعتقاد، ه  در مرحلة احکنام فقونی و  وحدت در سه مرحله است: ه  در مرحلة»منظر 
تر از همنة نتنایج تقرین ، تقرین  در نوایت و شاید مو  ه  در مرحلة همکاری عملی.

 «ایعملی است؛ یعنی همکاری مسلمین با یکدیگر، منوای احساس مدایی عقیدتی فرضه
 .(1/7/70ای، بیانات، اهلل خامنه)آیت
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 مراتب وحدت در سياست
اسنت کنه  نیاح امرتبه نیترنییدارد؛ پا یاسمم مراتب یاید؛ اتحاد دندار یوحدت مراتب»

 ،یمنذاه  اسنمم ،یاضوام اسمم ،یهای اسممدولت ،یاسمم یکشورها ،یموامع اسمم
اسنت کنه در مقابنل دشنمن  نینا ن،ینه  دست به تعر  نزنند ... البته باالتر از ا هیعل

دفنا   گریکدیداشته باشند، از  یو کاف یدست ه  بدهند، اتحاد واضعبهمشترک ه  دست
 ینیافزا ه یهای اسنممملت و یاسمم یاست که کشورها نیه  اباالتر  نیاز ا.. . کنند

اسمم متحد بشوند در موت  یایاست که همة دن نیه  ا باالتر یمرحله... . داشته باشند
ضنرار  ییغنا هد  یاسمم یاست که مموور یزیچ نی. ایاسمم نیبه تمدن نو دنیرس

 .(24/8/98ای، بیانات، اهلل خامنه)آیت« یبه تمدن اسمم دنیداده: رس
 

 ابعاد عملی وحدت
به مباحث نظری پیرامون وحدت از نگاه رهبران انقنمب اسنممی پرداختنه  آنکه از پس

شد، مای دارد راهکارها و سازوکارهایی که برای رسیدن به اسنتراتژی وحندت مندنظر 
 شود. آنان است بررسی

 به وحدتموظفين نسبت
ی اسنممی وظیفنه دارنند. در های مختلف مامعنهبرای رسیدن به وحدت اسممی گروه

تری از نگاه رهبران انقمب اسممی دارنند ها که نقش اساسیادامه به برخی از این گروه
 شود.اشاره می

ترکی یک امور مشترکی ومنود دارد؛ ینک دردهنای مشنعلما و روحانیون مذاه : »
های مشترکی دارد. عال  شیعه در بین منردمِ خنود، عنال  سننی در بنین هست که درمان

« مردمِ خود نفوذ دارند؛ از این نفوذ استفاده کنند، این مشکمت مشترک را برطر  کننند
 .(4/8/88ای، بیانات، اهلل خامنه)آیت

دان اهنل تسننن الزم است علما و معتم»افکن همچنین، در زمان وضو  حوادث تفرضه
سنت دست بنه چننین مواضع ضاطع خود را در بیزاری از مفسدانی که به نام دفا  از اهل

زنند، بار دیگر صریحاا ابراز نموده مردم را از کید و مکر دشمن آگناه سنازند منایاتی می
هنای و نیز الزم است علما و متنفذان شیعه همگان را از نیت شوم دشمنان که ایجاد کینه

 «های نسنجیده و عصبی ملنوگیری نماینندی و ضومی است مطلع ساخته از واکنشمذهب
 .(8/3/88ای، پیام، اهلل خامنه)آیت

ها ه  باید نوایت کمنک را بنه همنین اتحناد و یگنانگی و همندلی دولت» ها:دولت
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 هاوضت پشتیبان این دولتبکنند. این امت اسممی، اگر وزن واضعی خود را پیدا بکند، آن
خناطر ضنعف و ترسشنان های اسممی دیگر مجبور نخواهند شد بهخواهد بود و دولت

اهلل )آینت« هاسنتبه دامن امریکا یا انگلیس پناه ببرند؛ چون امت اسممی پشنتِ سنر آن
 .(25/10/85ای، بیانات، خامنه

فقینه در احکامی که برای نماینندگان ولی هموارهای اهلل خامنهآیت فقيه:نمایندگان ولی
آفرین را ها برای ایجناد رویکنرد وحندتی آنکنند وظیفهنشین صادر میدر مناطق سنی

 شوند.متذکر می
و  یدانشنگاه ،یننید ،یاسنیاول نخبگنان س یهدر درمن» نخبگان سياسی و دانشهگاهی:

ای، بیاننات، اهلل خامننه)آیت« رندیبگ یمسئلة وحدت را مد دیبا هیعلم یهانخبگان حوزه
10/11/91). 

ه  بنشنینند  ما گفتی  یک عده از علما و متفکران دور»ی تقری  مذاه  اسممی: مؤسسه
مؤسسة التقری  بنین المنذاه  »و در سطح علمی و فرهنگی، برای تقری  و نزدیک کردن، 

تواننند ها بنشینند ببینند، در مسائل علمی و دینی، چقدر منیومود آورند. اینرا به« هاإلسممی
ر همکاری و کار کنند. این کار، کاری است که خدای متعنال از آن راضنی اسنت و با یکدیگ

 .(11/7/69ای، بیانات، اهلل خامنه)آیت« طور کارهاستسرنوشت اسمم به این
 

 سنتروی تعامل سازنده با اهلروبه هایچالش
ته کرد. دسنتهتوان دو دسرا می هاچالشی مسلمانان موانعی نیز دارد. این تعامل سازنده

هنا آن د کنهدهننافکنی اینن کنار را انجنام میی اول دشمنانی هستند که با هد  تفرضه
از ی دوم افنرادی هسنتند کنه کنند. دسنتههای استکبار این کار را میمعموالا تحت نقشه

 شود.کنند که سب  تفرضه میی موالت کارهایی را میرو
 دشمنان و استكبار

ی غنارت کنردن کشورهاسنت، بیشنترین ضنرر را از وحندت استکبار موانی، کنه درپن
ها تمام تمح خنود را بنرای بنره  زدن روابنط به همین خاطر، آن خورد.مسلمانان می

 پردازی .دهند. در ادامه به بررسی ابعاد این مسئله میمسلمانان انجام می
 افكنیهدف از تفرقه

کنند؛ در ادامنه وناگونی را دنبال میافکنی میان مذاه  اسممی اهدا  گدشمنان از تفرضه
 شود:ها اشاره میبه برخی از آن

های دشمنان این اسنت کنه از انگیزة تمح»زدایی و تضعیف ضدرت مسلمانان: اسممن 
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شنود تحقق آرزوی سیادت و حاکمیت اسمم کنه امنروز بنه مراحنل عملنی نزدینک منی
 .(1/7/70ای، بیانات، اهلل خامنه)آیت «ملوگیری کنند

با اینن انگینزه ، «ایجاد اختم »اصل »ملوگیری از انتشار تفکر ممووری اسممی: ن 
ترسند از اینکه تفکرات اسمم ناب، اسنمم موناد، اسنمم اسنتقمل، اسنمم که می است

دانند و عزت و هویت، اسممی که تسلط بیگانگان و دشمنان را بر امت اسممی گناه می
پذیرد، از ایران به بقیة موامع اسممی سرایت کنند و مشنکل را آن را به هیچ ضیمت نمی

 .(28/5/86ای، بیانات، اهلل خامنه)آیت« برابر کند ها چندبرای آن
 افكنی دشمنانهای اختالفروش

کنند. در ادامه به برخنی از های متفاوتی استفاده میافکنی از روحدشمنان برای اختم 
 شود.های اشاره میاین روح

ما دیدی  در داخل مامعة خودمنان کنه کسنانی از »ای برای تفرضه: امیر کردن عدهن 
حندس؛ حقیقتناا از طنر  دشنمنان  یبا نشانه، ننه از رو)طر  دشمنان تحریک شدند 

عنوان زدنِ سنگِ تشنیع بنه سنینه، کارهنایی عنوان دفا  از تشیع، بهتا به( تحریک شدند
هنای سننت را، آشنفته کنند؛ دلابل را، مامعة اهلهایی بزنند که طر  مقبکنند و حر 

 .(18/10/85ای، بیانات، اهلل خامنه)آیت «ها را منقل  بکندآن
هنا و آیند، درگیریکه من در تاریخ ینادم منیتاآنجایی»های مذهبی: ایجاد درگیرین 

شنده اسنت. از وسیلة ضدرتمنندان هندایتهای مذهبی بین مسلمین بهتعارضات و منگ
آن روزگنار  یهشندهایی که بین مکات  کممی تنازه تیسیسعباس و آن منگان بنیزم

اتفاق افتاد و آن کشتارهای متقابل گاهی این خلیفه بود، طرفدار اینن فکنر بنود؛ گناهی 
هنایی هنای بعند، همنواره دسنتدیگر بود، طرفدار فکر دیگنری بنود تنا زمان یهخلیف

ای، بیاننات، اهلل خامننه)آینت «منان هن  انداختنند طرفداران عقاید مختلف اسممی را بنه
1/7/70). 

 یاز ابزارهنا یکنی: »اخنتم رنگ کردن نقاط اشتراک و پررننگ کنردن نقناط ک ن 
اختمفنات  یهاخنتم ، مسنئل یهای مسنلمان بنرادشمنان ملت یهمورداستفاد شهیهم

 کینکننند،  جنادی  اضبیل بوده. دعوا درست کنند، اختم این و از یو سن عهیش ،یمذهب
 یبرادران سن نینقاط اشتراک را که ب همه نیکوچک را بزرگ کنند، برمسته کنند؛ ا زیچ

« است که دائ  انجام گرفتنه اسنت یکار نیکنند؛ ا فیهست، کوچک کنند، ضع عهیو ش
 .(25/7/90ای، بیانات، اهلل خامنه)آیت
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اتی و امنیتی اسنرائیل و های اطمعسرویس»پیش دیگر مذاه :  بدگویی از مذاه ن 
کننند؛ امریکا و همه هستند، برای اینکه این اختم  را عمیق کنند. شنایعات درسنت می

عنوان زنند که احساس کنند شنیعه بنهبا فمن مسئول یک کشور سنی، طوری حر  می
مسنئوالن کشنور شنیعه و ) انیعیشن یهکند. اینجا با مامعیک خطر دارد او را تودید می

زننند کنه احسناس کننند طنوری حنر  منی( ها شیعه هستندرهایی که در آنبقیة کشو
اهلل )آیت «برندها را ازبین میکنند و هستی و هویت آنها را تودید میسنت دارند آناهل
 .(28/5/86ای، بیانات، خامنه
 های دشمنگروه
 افتنهیمانسازهای ی گروههای مختلفی دشمنان وحدت مسلمانان هستند. البته همهگروه

هنا ی رفتنار آنهای متفاوت هستند و شنیوهتحت اشرا  مستکبران هستند؛ اما با هویت
 متفاوت است.
 استكبار جهانی

های دیگنر را رفتنند؛ امنا امروز اصرار استکبار در دنیای اسمم بر ایجاد تفرضه است. راه»
طقة خاورمیاننه کنرد، ناکام ماندند. شما ممحظه کنید امریکا در دو، سه تصرفی که در من

 ن... چند راه برای شکست وارد آوردنِ به بیداری اسمم  استثنا شکست خوردیدر همه ب
هنا در مقابل آن ن تکه منشی آن ه  برافراشته شدن پرچ  ممووری اسممی در ایران اس

هنا همنین مسنئلة شنیعه و سننی اسنت کنه بگوینند است. یک راهِ عمدة آن مانده یباض
ممی ایران، ممووری شیعه است و آن را در مقابل مامعة بزرگ اهل تسنن ممووری اس

 .(18/10/85ای، بیانات، اهلل خامنه)آیت« دضرار دهن
 وهابيت

 دینامروز، آن دستی که امریکا علیه وحدت تجوینز کنرده، عبنارت از همنین دسنت پل»
ایجناد پایگناه در زدن به وحدت اسمم و ... از اول، وهابیت را برای ضربهوهابیت است

 .(5/10/68ای، بیانات، اهلل خامنه)آیت« ومود آوردندها بهبین مامعة مسلمان
 هاتكفيری

هنا هسنتند. اندازی میان مسلمانان تکفیریپس از وهابیت ابزار دیگر استکبار برای تفرضه
گ است، بزر تیآن ه  منا ،کشندرا می هانگنایکه ب ستین نیا هایریتکف خطر بزرگ»

 ؛کننندمی نیبه ه  بدبرا نسبت یو سن عهیاست که دو گروه ش نیاست؛ اما خطر بزرگ ا
 .(15/12/92ای، بیانات، اهلل خامنه)آیت« است یخطر بزرگ یلیخ نیا
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 جهالت برخی پيروان مذاهب
 ؛ننه ،خواهی  بگنویی  اخنتم  شنیعه و سننی همیشنه مربنوط بنه اسنتعمار بنودهنمی»

ها، بعضنی از ها، بعضی از تعص دخیل بوده؛ بعضی از موالتاحساساتِ خودشان ه  
ها دخالت داشته؛ لیکن وضتی اسنتعمار وارد شند، از اینن فومیاحساسات، بعضی از کج

 .(25/10/85ای، بیانات، اهلل خامنه)آیت« سمح حداکثر استفاده را کرد
 مقابله با تهدیدكنندگان وحدت

صنورت ایجنابی ر بحث وحدت همان اندازه کنه بهازاین گفته شد، دطور که پیشهمان
زینرا ینک اتفناق ؛ زا اضندام شنودشود باید دوبرابر آن برای نفی عوامل تفرضنهاضدامی می

بنه . اثنر کنندومودآمدن وحندت را بیها تمح برای بهتواند حاصل سالافکن میتفرضه
 یولن  ،یس کنرده  احسا اییشرع فیاگر تکلحتی »همین خاطر است که ما معتقدی  

 نیومود آورد و وحدت را ازبنتشنج به یممکن است مقدار فیتکل نیعمل به ا  یدید
است، حرام است و حفظ وحدت  یشرع فیتکل  یکردیببرد، ضطعاا انجام آنچه تصور م

 اآلن دالرهنای نفتنی دارد ینک. (12/4/68ای، بیاننات، اهلل خامنه)آیت« وام  خواهد بود
هننایش غالبنناا هننا گزارحشننود؛ بنننده خبننر دارم، اطننم  دارم. اینماهننایی صننر  مننی

شود. در بعضی از کشورهای اسممی مثنل رینگ پنول هایی است که پخش نمیگزارح
ای، اهلل خامننه)آینت« ها امتما  ضد شیعه درسنت کننندریزند برای اینکه در بین سنیمی

 .(20/7/90بیانات، 
 با این تودیدها مطرح شده است: اما نکاتی است که برای مقابله

 یاصحابِ عقاید مختلف بایستی به وسوسنه» های دشمنان:افكنیتوجهی به اختالفبیه 
بنه هن  کارشنکنی ه  دشمنی نکنند و نسنبت دشمن گوح نکنند، به مان ه  نیفتند، با

 .(25/10/85ای، بیانات، اهلل خامنه)آیت« نکنند
 دیناغنرا  پل دینبا کشنورها یدر همنه یو سنن عهیفرزانگان شن» سازی مردم:آگاهه 

کننند و آننان را از  نینیهمگنان تب یای برافرضه س یترور تیو تقو جادیدشمنان را در ا
« بنزرگ دشنمنان اسنمم اسنت، برحنذر دارنند یکنه آرزو یمذهب یهاخطر بزرگ فتنه

 .(30/4/89ای، بیانات، اهلل خامنه)آیت
کند، این اسنت کنه را تضمین می وحدتآنچه » دشمنان:های نگاه هوشمندانه به توطئهه 
دشمن هوشمندانه نگاه کنند؛ ثانیاا به آن مواردی از اسمم که این تقری   یبه توطئه ،اوالا

 .(1/7/70ای، بیانات، اهلل خامنه)آیت« کند، بیشتر فکر کنندرا تضمین می
ه در سراسنر کشنور، چنه آن من اصنرار دارم کن» افكنی:نااميد كردن دشمنان از تفرقهه 
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اند، ینا کنند، چه آن مناطقی که فقط شیعهمناطقی که سنی و شیعه در کنار ه  زندگی می
آن مناطقی که فقط سنی هستند، همه موری رفتار کنند که دشمن بفومد در این کشنور 

اهلل )آینت «تواند به بوانة اختم  مذه ، میان مذاه  اسممی اخنتم  ایجناد کنندنمی
 .(25/7/90ای، بیانات، خامنه
 
 گيرینتيجه

سننت کنه آن را بنا سنایر ای برای تعامل بنا اهلاهلل خامنهی آیتاصل کلیدی در اندیشه
 تنواننهمحور به تنو  فرهنگی است. در این نگاه، کند نگاه فرصتاندیشمندان متمایز می

ه از اینن فرصنت بایند سنت تودید نیستند، بلکه فرصت هستند. البتنه بنرای اسنتفاداهل
هنا داشت. اول باید زنندگی براسناس حقنوق شنوروندی بنرای آن مدنظرممحظاتی را 

فرهنگنی برطنر  شنود. فراه  باشد. دوم، براساس استراتژی وحدت، اختمفنات مینان
ادامه و موت در  ی میان مذاه  اصمح شوند.ی تعامل سازندهسوم، عوامل تودیدکننده

سننت از نگناه مقنام معظن  رهبنری در ضالن  تعامل با اهنل ،گفتهیشموارد پدرک بوتر 
 شوند.کدهایی، در مدول زیر ارائه می

 یسنت از نگاه مقام معظم رهبرتعامل با اهل :1 یجدول شماره
موضوع 

 محوری
كدهای 

 گزینشی
 كدهای بسته كدهای محوری

تعامل با اهل
ت

ت آی
ضر

ت از نگاه ح
سن

اهلل خامنه
ای

 

اصول و 
اندازها در  چش

 سنتتعامل با اهل

اصول اساسی در 
 سنتتعامل با اهل

 محور اسمم نه مذه 
برابری مردم فارغ از دین و 

 مذه 
 حفظ هویت ایرانی اسممی

انداز مطلوب در چش 
 سنتتعامل با اهل

 رشد در مسیر تکامل اهلی
ی زندگی خوب در سایه

 ممووری اسممی

 تعامل سازنده
حقوق  براساس

 شوروندی

  تعامل با نخبگان
تومه به امور 

 اضتصادی
 

تومه به امور 
 امتماعینفرهنگی

 

تومه به امور سیاسی
 تاریخین

 

 آیات و روایات مبانی دینی وحدتابعاد نظری 
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 وحدت
 هد  از وحدت

 اعمی اسمم
 دفا  از ضرآن و سنت

اهمیت و ضرورت 
 وحدت

 الوی و یک فکر حیاتییک غر  
 ی دشمنان از تفرضهسوءاستفاده

 هاضلهناتوانی از رسیدن به 
 ییتنوابه

ی حفظ ضدرت و شوکت مامعه
 اسممی

 منظور از وحدت

 مسلمان دانستن طر  مقابل
 اتحاد در عین حفظ عقاید
 همراه کردن مردم با انقمب
برداشت غلط از وحدت: شیعه

 سنتاهلکردن 

 محور وحدت
 پیامبر اکرم

 بیت و حدیث ثقلیناهل
 الغدیرکتاب شریف 

نگاه راهبردی به 
 وحدت

محور به تنوعات نگاه فرصت
 فرهنگی مامعه

سنت رفاضت شخص رهبری با اهل
 از پیش از انقمب

 ازمملهی علمای سابق شیعه سیره
 اهلل برومردیآیت

لف سطوح مخت
 وحدت

 دینی
 سیاسی

ابعاد عملی 
 وحدت

 ی بیان عقایدشیوه

بیان عقاید با رعایت وحدت و 
 ادب

دفا  و ترویج مذه  بدون ایجاد 
 حساسیت

مباحث مذهبی علمای مذاه  
 انظار عمومی دورازبه

بوترین الگو  الغدیرکتاب 
 خصوصدراین

مقابله با 
 تودیدکنندگان وحدت

آگاهی و حساسیت نسبتتومه و 
 هاتوطئهبه 

 تبعیت نکردن از دشمنان
 افکنی دشمنانممانعت از تفرضه
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تقویت وحدت داخلی در برابر 
 افکنی دشمنانتفرضه

برخورد عاضمنه با اضدامات 
 دشمنان

 سازی مردمآگاه
 افکنیحرام بودن اختم 

به موظفین نسبت
 وحدت

لمای مذاه ، ها، عدولت
روشنفکران و دانشگاهیان، مجمع 

 تقری  مذاه 
مصداق عملی 

 وحدت
 وحدت ایران به ملت فلسطین

 موانع وحدت

 عوامل خارمی

 افکنیتمح دشمنان برای اختم 
مشکل استکبار با اصل اسمم نه 

 شیعه یا سنی
 افکنیاهدا  دشمنان از اختم 

های دشمنان برای روح
 افکنیتم اخ

 افکنیمصادیق اختم 
 های دشمنگروه

موالت طرفداران 
 مذاه 

موالت پس از عوامل خارمی 
 عامل نیترمو 

خطا و گناه بودن تحریک عواطف 
 مذهبی

بودن ترویج یک مذه   ریتیثیب
 با توهین به دیگری
 آمیزانتشار کت  تفرضه

 هایبندفرضه

 
 

 هایادداشت
1- https://www.irna.ir/news/84065263/. 
2- https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/06/12/2089385/. 

https://www.irna.ir/news/84065263/
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 منابع
  ی. توران: نشر نتا عمل هیاز نظر يفیپژوهش ک(؛ 1391) جهیخد ،یابوالمعال. 
 ( ؛1383اشر ، احمد) تونران، سنندگانینو ریو سنا یاحمد دیبه کوشش حم .تیّقوم ت،یّمل ت،یّوه رانیا .

 .یو توسعه علوم انسان قاتیمؤسسه تحق
 تونران، سندگانینو ریو سا یاحمد دیبه کوشش حم .تیّقوم ت،یّمل ت،یّهو رانیا(؛ 1383) نیحس ه،یریبش .

 یو توسعه علوم انسان قاتیمؤسسه تحق
  آن در  یامنرا یوهیمراحنل و شن ت،ینو اهم یکدگنذار اد،ینبنداده یفنیپژوهش ک»(؛ 1397) یعل ،یبوادر

، بونار و 5. س چونارم، ح معلموان تیوترب نینوو یراهبردها یدوفصلنامه. «انیندانشگاه فرهنگ یکارورز
 .69ن88تابستان، صص 

 ادیبنداده یپردازهیبر نظر ی: تیملیفیپژوهش ک یهایاستراتژ»(؛ 1387) یمجتب دیس ،یحسن؛ امام فر،ییدانا» .
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