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چکیده
که عالوهبر ابعاد ملی ،جنبههای بینالمللی
یکی از مفاهیم راهبردی در اندیشۀ امام
برای جهان اسالم دارد ،وحدت در جهان اسالم است .به اعتقاد امام(ره) ،مسلمانان برای رشد و
تعالی نیازمند وحدت ،همبستگی و همدلی هستند و دور شدن از وحدت اسالمی یکی از عوامل
استحاله نظام اسالمی و فرایند تمدنسازی محسوب میشود .با توجه به این اهمیت ،مقاله حاضر
تالش دارد با بهرهگیری از روش توصیفی -تحلیلی و منابع کتابخانهای به این سؤال پاسخ دهد
که وحدت اسالمی از دیدگاه امام خمینی(ره) چه آثاری دارد و در نقطه مقابل ،دوری از اتحاد
اسالمی (تفرقه) چه تبعات منفی برای جهان اسالم و کشورهای اسالمی خواهد داشت؟
یافتههای مقاله نشان میدهد که وحدت اسالمی عامل ارتقا امنیت ،پیشرفت ،عزت و کرامت
امت اسالمی در برابر دشمنان اسالم است و اگر بهجای وحدت ،فرایند تفرقه در جهان اسالم
گسترش یابد ،امت واحده اسالمی تحقق نمییابد و به از بین رفتن اسالم ناب محمدی(ص)،
سلطه قدرتهای بزرگ بر جهان اسالم و دوری جوامع اسالمی از استقالل پایدار و همهجانبه
منجر میشود.
خمینی(ره)

کلیدواژهها :وحدت اسالمی ،امام خمینی(ره) ،جهان اسالم ،امت اسالمی ،تفرقه ،عزت ،امنیت.
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مقدمه
سعادت و شقاوت ملتها در گرو وحدت یا تفرقۀ آنان است و همواره در طول تاریخ آن ملتی
سعادتمند بوده که مردم آن باهم برادر باشند و هرگاه بهسوی جدایی حرکت کردهاند ،به همان
اندازه از سعادت فاصله گرفتهاند .قرآن مجید بهعنوان برنامه سعادت بشری ،از این مهم پرده برمی-
دارد و الفت و برادری را نعمت و جدایی و تفرقه را همردیف عذاب میداند .آیات «واعتصموا بِحَبلِ
اهللِ جمیعاً وَ ال تَفَرَّقُوا وَ اذکُرُوا نِعمَتَ اهللِ عَلَیکُم إذ کُنتُم أَعداءً فَأَلفَ بَینَ قُلوبِکُم فَأصبَحتُم بِنِعمَتِهِ
إِخواناً» 1و «قُل هُوَ القادِرُ علی أن یَبعثَ عَلَیکم عذاباً مِن فَوقِکُم أَو مِن تَحتِ أَرجُلِکُم أو یَلبِسکُم
شِیعاً و یُذیقَ بَأسَ بَعضٍ انظر کَیفَ نُصرف اآلیاتِ لَعَلَّهُم یَفقَهُون»2از این نمونه هستند .این تأکید
اسالم و اهمیت مسئله موجب شد تا از صدر اسالم همواره پیامبر(ص) ،امامان معصوم(ع) و عالمان و
خیرخواهان جهان اسالم ،به این امر توجه کرده و درصدد حل این مشکل برآیند( .علوی:1394 ،
 )30در این میان ،امام خمینی(ره) بهعنوان یک نظریهپرداز و اندیشمند و فقیه بزرگ و بهعنوان رهبر
انقالب اسالمی ایران ،این مسئله و ابعاد گوناگون آن را با عنایتی خاص مدنظر قرار داده و عمالً
گامهایی چند در راه تحقق وحدت در جوامع اسالمی برداشتند .از اقدامات و تالشهای امام
خمینی(ره) در باب وحدت اسالمی میتوان عالوهبر تأکید بر بیانات و نوشتارهای خویش ،از طرح
تقیه مداراتی و فتاوایی چند در این مورد-بهویژه نگارش رسالهای در تقیه -احیای نماز جمعه ،طرح
مسئله برائت از کفار و مشرکین در مراسم حج ،اعالم روز جهانی قدس و ...نام برد( .جمشیدی و
ایراننژاد )162 :1391 ،وحدت جهان اسالم برای امام خمینی(ره) آرمانی بزرگ تلقی میشد؛ در
اندیشۀ او وحدت عامل قدرت ،مجد و عظمت و تفرقه موجب ضعف و سستی بود( .بهزادی:1393 ،
 )52امام با برنامۀ دقیق و حساب شده قبل از پیروزی انقالب اسالمی ،ایران را یکپارچه و متحد
کرد .هنر امام(ره) این بود که برای شکست طاغوت و مات کردن حریف غدار و قدرتمندی مثل
آمریکا و اقمارش چون انگلیس و اسرائیل به بسیج تودههای میلیونی پرداخت و انقالب مردمی برپا
کرد( .اکبری )7 :1388 ،با توجه به اهمیت مبحث وحدت در اندیشه امام خمینی(ره) ،در این مقاله
تالش میشود آثار و نتایج وحدت و زیانهای تفرقه در جهان اسالم مورد بررسی قرار بگیرد.

« .1و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت خدا را بر خود یاد کنید :آنگاه که دشمنان (یکدیگر)
بودید ،پس میان دلهای شما الفت انداخت تا به لطف او برادران هم شدید» (آل عمران)103/
« .2بگو :او تواناست که از باالی سرتان یا از زیر پاهایتان عذابی بر شما بفرستد یا شما را گروهگروه به هم اندازد (و دچار
تفرقه سازد) و عذاب بعضی از شما را به بعضی (دیگر) بچشاند .بنگر ،چگونه آیات (خود) را گوناگون بیان میکنیم باشد
که آنان بفهمند( ».انعام)65/
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 -1چارچوب مفهومي
 .1-1وحدت
وحدت و اتحاد هر دو در اصل بیانکنندۀ «یکی شدن»« ،یکرنگی»« ،همبستگی»« ،همگرایی»،
«یکدلی» و «حرکت در یک مسیر واحد» یا «برخورداری از جهت واحد» برای رسیدن به مقصدی
واحد است .برای نمونه ،در لغتنامۀ دهخدا «وحدت» به معنای «یگانه شدن ،یکتایی ،یگانگی،
یکی ،عینیت ،اتحاد ،تنها و یکتا ماندن ،یگانه شدن ،یکی بودن ،یگانگی و »...و «اتحاد» به معنای
«یکی شدن ،یگانگی دانستن ،یکرنگی ،یگانگی ،یکدلی ،یک جهتی ،موافقت و اجتماع  »...آمده
است .وحدت و اتحاد در این معنا در برابر مفاهیمی چون کثرت ،پراکندگی ،اختالف ،تفرقه و نظایر
آن مطرح میشوند .بر همین اساس ،تبدیل شدن واحدها به جمع و سپس جمعها به واحد و کثیر به
یکتا و تعدد به یگانگی و جهتهای مختلف به یک جهت و مقاصد مختلف به یک مقصد و راههای
گوناگون به یک راه ،بیانکنندۀ معنا و مفهوم وحدت و همبستگی است و در اجتماع انسانی ،یکدلی
و یک جهتی آدمیان یک جامعه برای حرکت بهسوی مقصدی واحد است .بدین معنا که هرگاه
جمعی دارای اهدف و آرمانهای مشترکی باشند و برای رسیدن به آن اهداف و آرمانها ،مسیر
مشترکی را انتخاب کنند و همه باهم در این مسیر مشترک حرکت کنند؛ گفته میشود که آنها
وحدت و اتحاد دارند که گاه از آن به اجتماع نیز تعبیر میشود( .جمشیدی و ایراننژاد-163 :1391 ،
)164
 .2-1وحدت اسالمي
وحدت اسالمی یعنی ملت و امت اسالم باید هماهنگ ،یکنواخت و همصدا باشند( .قاسمی آرانی و
خرمآبادی آرانی )53 :1393 ،امام علی(ع) در خطبه قاصعه ،وحدت اسالمی را اینگونه تعریف
میکنند« :خواستههای آنان یکی ،قلبهای آنان یکسان و دستهای آنان مددکار یکدیگر،
شمشیرها یاری کننده ،نگاهها به یکسو دوخته و ارادهها واحد و همسو بود( ».نهجالبالغه ،خطبه
 )281 :192کاشف الغطاء میگوید« :اسالم بر روی دو اصل و دو فکر بنا شده است :یکی ،اصل
پرستش خدای یگانه است؛ دیگر اصل اتفاق و اتحاد جامعۀ اسالمی است( ».مطهری)34 :1386 ،
وحدت اسالمی ،فراهمکنندۀ قدرتی حقیقی است که پس از خداوند متعال ،میتواند تکیهگاه
استواری برای مسلمانان در رویارویی فرهنگها باشد .مردم در سایۀ اتحاد و همبستگی میتوانند
موانع را از سر راه خود بردارند و به مقصود و اهداف متعالی برسند( .اکبری )7 :1388 ،قرآن کریم
تأکید میکند که وحدت مایۀ استواری و نیرومندی ،اما اختالف ،سبب شکست ،سستی و از کف-
دادن قدرت و قوت است( .داودپور 38 :1388 ،و  )41حضرت علی(ع) میفرماید« :هیچ ملتی
دربارۀ انجام کاری باهم متحد نشد ،جز اینکه نیرو گرفت و قدرت پیدا کرد و هیچ ملتی از این
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قدرت ،بهره نگرفت ،مگر اینکه خداوند گرفتاری آنان را برطرف کرد و آنها را از بالی ذلت نجات
داد و معالم و نشانههای دین را به آنها نمایاند( ».ابی الحدید ،جلد )185 :3
(ص)
ازاینرو ،امت اسالمی نیز «امت واحده» است1و پذیرش والیت اهلل و رسول اکرم  ،سرچشمۀ
وحدت و یگانگی و مودت میان مسلمانان است .اسالم در پی آن است که انسانها بر اساس تأمین
مصالح مادی و معنویشان ،باهم متحد شوند و جامعۀ واحدی را تشکیل دهند .اسالم تالش دارد
که بر محوریت دین حق ،اتحاد تحقق پیدا کند .در اسالم ارزش همبستگی ،به محوریت دین و
مصالح معنوی است( .داودپور)41-38 :1388 ،
(ره)

 -2وحدت اسالمي در اندیشه امام خمیني
امام خمینی(ره) معمار بیبدیل انقالب اسالمی که پس از قریب به دو دهه مبارزه ،سختی ،مشقت،
تبعید ،حصر و حبس توانستند انقالب بزرگ و الهی خویش را به ثمر برسانند ،آنقدر که به وحدت و
حضور مردم تأکید میورزید ،هرگز به کارآمدی سالح و تجهیزات نظامی اعتقاد نداشتند( .اکبری،
 )7 :1388امام خمینی(ره) ،وحدت و اتحاد را اجتماع و باهم بودن در امری واحد میدانند( .دانشیار،
 )9 :1393ایشان مسلمانان را بهمثابۀ دست واحد دانسته که همه در مسئولیت عمومی یکسان
هستند ،لذا تفرقهجویی در میان ملتهای اسالمی هیچگونه جایگاهی ندارد:
«مسلمین بهحسب دستور خدای تبارک و تعالی ،ید واحدهاند نه دو تا دست ،ید
واحده علی من سواهم 2.همه مثل اینکه یک دست ،باز دو دست هم نفرموده
است؛ برای اینکه دو دست هم ممکن است این از این طرف برود ،آن از آن
طرف .نه ،دست واحد ،همهشان مثل دست واحد میمانند .مسلم اینطوری
است و اگر مسلمین اینطور باشند که آنطور وحدت باهم داشته باشند که مثل
یک دست باشند ،ید واحده باشند ،این دیگر آسیب بردار نیست( »...صحیفه
امام ،جلد )406 :12
حضرت امام(ره) همه را به وحدت در عمل برای خدمت به اسالم ،کشور و مردم دعوت میکند.
به اعتقاد ایشان ،آسیبناپذیری مسلمانان در اتحاد با یکدیگر نهفته است و از این طریق میتوان
اسالم ناب محمدی را محقق کرد:
«باید تعلیمات اسالم را گرفت و همانطوری که اسالم دستور داده است که
مؤمنین ،همه مؤمنین در همهجا برادر هستند3و امر کرده است به اینکه اعتصام

 .1وإِن هذه اُمتکم اُمه واحده و اَنا ربکم فاتقون.
 .2بحاراألنوار ،جلد  ،28ص .104
 .3بخشی از آیه  10سوره حجرات« :انَّما المُؤمِنونَ اخوَۀٌ؛ جز این نیست که مؤمنین برادرند».
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به حبلاهلل بکنید و متفرق از هم نشوید1و دستور داده است به اینکه تنازع باهم
نکنید والّا فَشَل میشوید 2،مسلمین وقتی میتوانند از گیر ابرقدرتها و از گیر
حکومتهای فاسد خودشان خالص بشوند که این امر خدا را اجابت کنند .این
دعوت الهی است .از صدر اسالم تا آخر ،این دعوت را اجابت کنند( ».صحیفه
امام ،جلد )91 :13
همچنین معتقد بودند هدف از تشکیل حکومت اسالمی ایجاد وحدت و برابری بوده و تمام
مسلمانان را از مصر تا ایران برابر دانسته و از میان رفتن این تبعیض را از برکات اسالم میدانستند.
(صحیفه امام ،جلد  )485 :1امام خمینی(ره) معتقد بودند اسالم بین سیاه و سفید ،ترک ،عجم و عرب
هیچ فرقی نگذاشته و تنها میزان را بر تقوا قرار داده است( .صحیفه امام ،جلد  )378-377 :1در
منطق عملی امام خمینی(ره) ،اتحاد و همبستگی به دول و امت اسالمی میتواند قدرتی عظیم و
استوار در برابر قدرتهای استکباری و حامیان اسالم سازشکار ایجاد کند:
«ما میخواهیم که همه ممالک اسالمی اوالً ،در محیطی که خودشان هستند،
بهحسب حکم اسالم ،بین حکومت و بین مردم مخالفت نباشد و همه باهم
باشند و ممالک اسالمی همه باهم باشند و همه متحد بشوند تا اینکه آسیبی
برای آنها واقع نشود .شما دیدید که ما وقتیکه در ایران ملتمان اتحاد پیدا
کرد ،چه قدرت بزرگی را شکست داد .ما میخواهیم که یک میلیارد جمعیت دنیا
از مسلمین ،اینطور باهم متحد بشوند .اگر متحد بشوند ،نه قضیه قدس دیگر
باقی میماند و نه قضیه افغانستان و نه قضایای دیگر و اگر وعاظ السالطین
بگذارند و اتحاد ما را به هم نزنند ،انشاءاهلل ،پیروز خواهیم شد و دوَل اسالمی و
ممالک اسالمی پیروز خواهند شد( ».صحیفه امام ،جلد )98 :13
امام خمینی(ره) در باب ضرورت وحدت در جامعۀ اسالمی بیان میکند که ما همیشه محتاج به
وحدت هستیم ،دستور قرآن کریم به مسلمانان در مورد وحدت محدود به مکان یا زمان خاصی
نیست بلکه برای همۀ زمانها و سرتاسر عالم است( .صحیفه امام ،جلد  )436 :19ایشان در عین
حال ،یکی از دالیل ترس دشمنان اسالم را ،آموزۀ برابری و برادری در این دین معرفی میکنند،
زیرا این امر باعث وحدت میان قشرها و گروههای مختلف مردم میگردد و زمانی که وحدت وجود
داشته باشد ،امکان رسوخ و پیروزی دشمنان کاهش پیدا میکند:
 .1بخشی از آیه  103سوره آلعمران« :وَ اعْتَصِموا بِحَبلِاهللِ جَمیعاً وَ التَفَرَّقوا؛ به ریسمان خدا چنگ بزنید و پراکنده
نشوید».
 .2سوره انفال ،آیه « :46وَ اطیعُوا اهللَ وَ رَسُولَهُ وَ التَنازَعُوا فَتَفشَلُوا وَ تَذهَبَ ریحُکُم وَ اصْبِرُوا انَّ اهللَ مَعَ الصّابِرینَ؛ و همه
پیرو فرمان خدا و رسول باشید و هرگز راه اختالف و تنازع را نپویید که در اثر تفرقه ،سست و ترسو شده قدرت و عظمت
شما نابود خواهد شد ،بلکه همه باید پایدار و صبور باشید که خدا همیشه با صابران است».
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«اینها از اسالم میترسند برای اینکه اسالم دین برابری و برادری است و در
آن اصالً نژاد مطرح نیست .کُرد و فارس ،ترک و عرب ابداً در اسالم مطرح
نیست و آن چیزی که در اسالم مطرح هست تقوا و صفا و برادری و برابری
است .و اینها میدانند که اگر اسالم به آن طوری که هست در این مملکت
تحقق پیدا بکند ،دستشان کوتاه خواهد شد( ».صحیفه امام ،جلد )49 :9
(ره)

 -3نتایج وحدتِ مسلمانان از منظر امام خمیني
بررسی مجموعه بیانات و اندیشههای امام خمینی(ره) نشان میدهد که وحدت در جامعه اسالمی
دارای آثار فراوانی است .برخی از این آثار به شرح زیر است:
 .1-3آثار سیاسي
 .1-1-3عزتآفریني
راغب اصفهانی در تعریف عزت میگوید« :عزت حالتی است که انسان را شکستناپذیر و مقاوم
میسازد و باعث میشود مغلوب نگردد( ».میری )76 :1391 ،با قوانین جامع اسالم ،عزت ،علو و
برتری حق مسلمانان است .عزت بهواسطه وحدت و نگهداری آن ،نصیب جامعه اسالمی خواهد
شد .امام علی(ع) در خطبههای خود ،عامل همه خوشیها ،برخورداریها ،عزت و شرف ملتهای
گذشته را دوری گزیدن از پراکندگی و جدایی و مالزم شدن با الفت و وحدت میدانند .ایشان دلیل
عزتیابی را اینگونه بیان میکنند« :پس آنگاه که در زندگی گذشتگان مطالعه و اندیشه میکنید،
عهدهدار چیزی باشید که عامل عزت آنان بود...که از تفرقه و جدایی اجتناب کردند( ».مشایخی-
پور )37 :1395 ،خداوند در آیه  8سوره منافقون میفرماید« :عزت مخصوص خدا و رسول او و
مؤمنان است؛ ولی منافقان نمیدانند ».طبق این آیه ،مجد ،عظمت و عزت اختصاص به خدا،
رسول او و مؤمنان دارد و آنچه موجب عزت مسلمانان باشد ،الزم و ضروری است؛ امکان ندارد
حکمی از نظر اسالم قابل قبول باشد که موجب عزت کفار و ذلت مسلمانان شود .از این آیه می-
توان استنباط کرد که آنچه موجب عظمت جهان اسالم و مسلمانان است ،الزم و حرکت بهسوی
آن ضروری ،و آنچه موجب ضعف و وابستگی مسلمانان به بیگانگان و تسلط آنها بر جهان اسالم
است ،از نظر شرعی مردود خواهد بود؛ بنابراین ،وحدت بین مسلمانان الزم و ضروری است( .امامی
و دیانی تبلکی)15 :1395 ،
در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)« ،عزت مالِ خداست» (صحیفه امام ،جلد  )466 :13و
خداوند برای مؤمنین عزت قرار داده است( .صحیفه امام ،جلد  )168 :15تا جایی که استقالل و
عزت آنها در سایه اسالم است( .صحیفه امام ،جلد  )431 :14ازاینرو ،در گفتمان انقالب اسالمی،
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عزت برای اسالم است( .صحیفه امام ،جلد  )284 :15در اندیشۀ حضرت امام(ره) ،اگر مسلمانان
خواهان بازیابی عزت و عظمت صدر اسالم هستند ،باید بر مبنای اسالم با یکدیگر متحد شوند،
زیرا اتفاق و اتحاد بر اساس اسالم ،قدرت صدر اسالم را به وجود آورد( .صحیفه امام ،جلد )274 :9
امام خمینی(ره) در این خصوص بیان میکنند:
«هان ای مسلمین! از هر تیره و پیرو هر مذهب که هستید دشمنیِ خانگی را
کنار بگذارید و به فرمان قرآن کریم و خدای بزرگ گردن نهید :وَ اعْتَصِمُوا
بِحَبْلِاهللِ جِمیعاً وَ ال تَفَرَّقُوا .خداوند تعالی عزت را برای خود و رسول
عظیمالشأن خود و مؤمنین قرار داده است( ».صحیفه امام ،جلد )145-144 :12
امام خمینی(ره) به علمای اسالم توصیه میکنند که رشد بصیرت و آگاهی سیاسی در مسلمین را
مدنظر قرار دهند تا از این طریق بتوانند وحدت و تقریب پیرامون ارزشهای الهی در جامعه را رواج
دهند و با این وسیله ،عزت و عظمت اسالمی را ارتقا بخشند:
«علمای اعالم و خطبای معظم ،مسلمانان را به جهات سیاسی و وظایف بسیار
خطیرشان آگاه سازند .وظایف خطیری که اگر مسلمانان جهان به گوشهای از
آن توجه کرده و عمل کنند ،عزتی که خداوند برای مؤمنین قرار داده است
بازیابند و به مفاخر اسالمی-الهی که حق مسلمین است برسند و در پناه اسالم
عزیز و زیر بیرق توحید و پرچم الالهاالاهلل از استقالل و آزادی حقیقی برخوردار
شوند و دست مستکبران و عمال آنان را از کشورهای اسالمی قطع کنند و مجد
و عظمت اسالمی را بازگردانند( ».صحیفه امام ،جلد )169-168 :15
 .2-1-3استقالل و آزادی سیاسي (رهایي از وابستگي)
وحدت برای حفظ ،بقا و ایجاد تمدن و کسب استقالل ضرورت دارد .امام وحدت را نیاز جامعه
بشری برای سراسر عالم و در سراسر تاریخ دانسته و معتقد است اگر جامعه به کسب استقالل تمایل
دارد ،باید وحدت داشته باشد( .صحیفه امام ،جلد  )267 :1همچنین ،تفرقه عامل ایجاد وابستگی
سیاسی و از دست رفتن آزادگی ملتها است« :متفرق نشوید ،گروهگروه نشوید تا مملکت شما
مستقل شود؛ تا آزاد باشید( ».صحیفه امام ،جلد  )167 :9ازاینرو ،در سایۀ اتحاد و همدلی ،هیچیک
از قدرتهای غربی و شرقی نمیتوانند بر مسلمانان حکومت کنند( .صحیفه امام ،جلد )453 :15
وابسته نبودن به قدرتهای خارجی از طریق همکاری متقابل بهدست میآید و اگر ملت در امور
راهبردی خویش همراه و همصدا باشند ،از پیچهای تاریخی سخت نجات مییابند« :امید است ملل
اسالمی با اتحاد و همکاری بیشتر بتوانند بر دشمنان داخلی و خارجی پیروز گشته و از تحت سلطه
استعمارگران شرق و غرب خصوصاً امریکا نجات یابند( ».صحیفه امام ،جلد  )154 :12راه رهایی از
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اسارت سیاسی و کسب آزادی و استقالل نیز پرهیز از گروهگرایی ،تفرقه ،اختالفات دینی ،نزاع
قبیلهای است:
«ملت ما اگر بخواهد از این اسارت در طول تاریخ بیرون بیاید و خودش ،خودش
را اداره کند ،استقالل پیدا کند ،آزاد باشد ،اگر ملت ما بخواهد اینطور بشود ،باید
یک راه را پیش برود ،آن راهی که ملت دارد پیش میرود .ملت این توده
جمعیت است .این زن و مرد توده جمعیت که خودشان را علیحده نکردند و جدا
نکردند از ملت .اگر بخواهند این مملکت سروسامان پیدا بکند باید از این گروه-
گرایی و از این اختالفات و از اینکه او برای خودش بکشد ،او برای خودش
بکشد از اینها دست بردارند .همه همان راهی که ملت دارند میروند ،همه
همان راه را بروند( ».صحیفه امام ،جلد )509 :11
امام خمینی(ره) بر این باور هستند که زمانی میتوان نوید استقالل ،آزادی ،عظمت ،رفاه و
معنویت را داد که ملت متحد و همدل باشند« :من نوید استقالل ،من نوید عظمت ،من نوید رفاه،
من نوید معنویت ،من نوید یک روح پاک ،یک روح آزادمنش ،یک روح مهذب به شما میدهم؛
بهشرط آنکه همه باهم باشید( ».صحیفه امام ،جلد  )355 :6همچنین ،ایشان اعتقاد دارند دستیابی
به مقاصد عالی حکومت اسالمی در گرو پیوستگی ملت و رهایی از منازعات درونی است:
«بهواسطه این همپیوستگی ،به تمام مقاصد خودمان که آزادی ملت است ،استقالل مملکت است و
برقراری حکومت عدل اسالمی -جمهوری اسالمی -است( ».صحیفه امام ،جلد  )389 :6بر اساس
این استدالل ایشان به مستضعفان جهان توصیه میکنند با اتحاد و همبستگی کامل و رفع
اختالفات خود در برابر استعمارگران قیام کرده و سلطه آنان و بهخصوص آمریکای جهانخوار را از
کشورهای خویش قطع و استقالل واقعی خود را بازیابند( .صحیفه امام ،جلد )229 :12
 .3-1-3از بین رفتن ظلم و ستم در جهان اسالم
با وحدت و اتحاد عمومی میتوان ریشههای ظلم ،فساد و استبداد در جهان اسالم را ریشهکن کرد.
بهعنوان نمونه ،ملت ایران با دست خالی با اتکال به خدای تبارک و تعالی و وحدت کلمه و مقصد،
ریشه ظلم ،ریشه استبداد ،ریشه تمام ناسازگاریها (صحیفه امام ،جلد  )371 :6و ریشه سلطنت
استبدادی  2500ساله را از بیخ و بُن کند( .صحیفه امام ،جلد  )351 :6رهایی از یوغ استعمار و ظلم
بیحدومرز نیازمند حفظ وحدت است؛ اگر کشوری وحدت کلمه را حفظ نکند تا آخر به استعمار و
استبداد مبتال است( .صحیفه امام ،جلد  )83 :6اگر جهان اسالم میخواهد مستضعفین را از تعدی
ظالمان نجات دهد ،باید وحدت را سرلوحه فعالیتهای خویش قرار دهد:
«ما در سایه آرامش و وحدت میتوانیم این کشور را به مقاصد عالیه اسالمی
برسانیم و این مستضعفین را از آن ظلمهایی که در طول تاریخ به آنها شده
است ،نجات دهیم( ».صحیفه امام ،جلد )288 :14
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 .4-1-3رفع گرفتاریهای مسلمانان
جهان اسالم مشکالت متعددی در حوزههای سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و ...دارد که برونرفت از
آنها نیازمند وحدت است« :اگر مسلمین بهحسب امری که خدای تبارک و تعالی فرموده است
وَاعتَصِمُوا بِحَبلِاهللِ جَمِیعاً و لَاتَفَرَّقُوا اگر به همین یک امرونهی عمل میکردند ،تمام مشکالتشان -
مشکالت سیاسی ،اجتماعی و اقتصادیشان  -رفع میشد( ».صحیفه امام ،جلد  )129 :9از دیدگاه
امام خمینی(ره) منشأ همه گرفتاریهای مسلمین ،اختالف کلمه و عدم هماهنگی است (صحیفه امام،
جلد  )546 :9و رمز پیروزی ،وحدت کلمه و ایجاد هماهنگی است .همچنین تفرقه ،جدایی و گروه-
گرایی اساس همه بدبختیها و عقبافتادگیهاست( .صحیفه امام ،جلد  )160 :10و آن چیزی که
ریشه این گرفتاریها را قطع میکند و فساد را از بن میسوزاند ،وحدت مسلمانان ،بلکه تمامی
مستضعفان و دربند کشیدهشدگان جهان است( .صحیفه امام ،جلد )91 :18
ایشان امیدوار بودند که وحدت کلمه بین قشرهای مختلف مسلمین و بهخصوص دولتهای اسالمی
گرفتاریهای مسلمانان را رفع کند( .صحیفه امام ،جلد )546 :9
در اندیشۀ حضرت امام(ره) یکی از علتهای اصلی مسائل و مشکالت مختلف در جهان اسالم،
تفرقه و اختالف بین سران کشورهای اسالمی است .همین امر باعث شده که مسلمانان با قریب
یک میلیارد جمعیت و دارا بودن مخازن بزرگ در مقابل دشمن ضعیف باشند؛ درحالیکه مسلمانان
در صدر اسالم با عده بسیار کم ،قدرتهای عظیم را شکست دادند و امت بزرگ اسالمی  -انسانی
ایجاد کردند( .صحیفه امام ،جلد )339 :10
 .2-3آثار امنیتي – نظامي
 .1-2-3پیروزی در برابر دشمنان داخلي و خارجي
ایمان و اتحاد باعث پیروزی میشود ،بهطوریکه اگر در جبهه حق «اختالف» و در جبهه باطل
«اتحاد» حاکم باشد ،بهطور قطع پیروزی از آن اهل باطل خواهد بود ،بنابراین یکی از عوامل
شکست جبهه حق در هر سطحی ،پراکندگی و اختالف است .حق ،با چندگانگی و عدم هماهنگی
یارانش ،ضعیف و ناتوان میشود و باطل با یگانگی و هماهنگی حامیانش ،قوی و نیرومند میگردد.
(قاسمی آرانی و خرمآبادی آرانی)157 :1393 ،
زمانی که ملت و جامعهای در فرمانبرداری و اطاعت از رهبرشان ،همدل و همراه باشند،
کارهای عظیم صورت میگیرد؛ و اگر افراد ،دچار هوای نفس و تعصب و تشتت باشند و در اطاعت
از پیشوا ،همگام و متحد نباشند ،رهبر اگر کسی چون امام علی(ع) هم باشد ،در برابر فتنهانگیزانی
چون معاویه زمینگیر میشود و جبهۀ حق در برابر جبهۀ متحد باطل شکست میخورد .این قانون و
سنت الهی است و خداوند ،این سنت را برهم نمیزند که گروه متحد پیروز شوند و جمعیت پراکنده،
شکست بخورند( .محدثی 33 :1386 ،و  )42حضرت امیر در خطبهای سوگند میخورند که بیم آن
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میرود این قوم نابکار و شامیان دغل بر اهل حق و یاران علی(ع) پیروز شوند ،نه بدان جهت که آنان
بر حقاند ،بلکه به خاطر آنکه آنان در باطل خود مصمم و یکدستاند و اینان در راه حق خود،
سست و سهلانگار( .نهجالبالغه ،خطبه  )127 :97امام علی(ع) خطاب به لشکریان خویش در خطبه
 25میفرمایند« :سوگند به خدا میدانستم که مردم شام بهزودی بر شما غلبه خواهند کرد؛ زیرا آنان
در یاری کردن باطل خود وحدت دارند و شما در دفاع از حق خود متفرقید( ».نهجالبالغه ،خطبه :25
 )70اگر مسلمانان هم غفلت کنند و گوهر وحدت را از دست دهند و بر محور وفاق ملی و اسالمی
گرد هم جمع نشوند ،همان وضعیت شوم امتهای گذشته برای آنان خواهد بود( .محدثی:1386 ،
)35
به اعتقاد امام خمینی(ره) برای پیروزی در برابر عوامل داخلی و خارجی ،تفرقه و جدایی امت
اسالمی یک آسیب است و دستاورد تفرقه و دوری از وحدت ،شکست دولت و ملت خواهد بود ،اما
در نقطه مقابل ،همراهی ،همدلی و همزبانی دولت و ملت در روندهای ملی عامل موفقیت و
پیروزی مسلمین خواهد بود« :همه دستبهدست بدهید .علیحده هرکس برای خودش یک سازی
بزند ،این غلط است؛ این شکست است( ».صحیفه امام ،جلد  )395 :3یکی از شاخصهای پیروزی
ملت ایران ،وحدت ملت بود .به همین دلیل ایشان میفرمایند:
«ملت باید بفهمد که آن چیزی که او را پیروز کرد همین بود که همه باهم
بودند و اعتصام به حبلاهلل بود؛ همه باهم چسبیده بودند که ما جمهوری
اسالمی میخواهیم ،ما اسالم میخواهیم ،ما قرآن را میخواهیم ،ما اسالم را ،ما
حکومت عدل الهی میخواهیم .این اعتصام به حبلاهلل بود( ».صحیفه امام ،جلد
)187 :9
در اندیشۀ حضرت امام از آنجایی که این پیروزی بهواسطه وحدت کلمه بین همۀ گروهها از
جمله وحدت کلمه اقلیتهای مذهبی با مسلمین ،وحدت دانشگاه و مدرسه علمی ،وحدت طبقه
روحانی و جناح سیاسی حاصل شد( .صحیفه امام ،جلد  )9 :6جمهوری اسالمی ایران ،برای رسیدن
به پیروزی در کسب مقاصد ملی و بینالمللی نیز به پشتیبانی و همراهی همه آحاد ملت نیاز دارد.
(صحیفه امام ،جلد )110 :6
حضرت امام(ره) پیروزی ایران در برابر دشمنان خارجی و جنگ هشت ساله را نیز مرهون وحدت
تمام اقشار ملت ایران میدانستند« :این پیروزی عظیم و بزرگی که رزمندگان ما به دست آوردهاند و
وابسته به قدرتهای بزرگ را از سرزمین خودمان بیرون کردند ،از حفظ وحدت است( ».صحیفه -
امام ،جلد  )260 :16بر اساس همین شواهد تاریخی و آموزههای دینی بوده است که ایشان تأکید
میکنند که رمز پیروزی ،وحدت کلمه و اتکال به ایمان است( .صحیفه امام ،جلد )371 :6
امام خمینی(ره) در جمع نمایندگان اقلیتهای دینی ضمن بیان اینکه دولت اسالمی برای همۀ
قشرها ،برای همۀ دینهایی که در ایران رسمی هستند ،احترام قائل است ،پیروزی را در وحدت بین
تمامی ادیان میداند و از آنها میخواهد که اختالف جزئی را کنار گذاشته و برای دستیافتن به
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پیروزی متحد شوند ،زیرا در اندیشۀ امام پیروزی تنها در سایه وحدت بهدست میآید( .صحیفه امام،
جلد )101 :17
 .2-2-3افزایش قدرت مسلمانان و سیطره بر قدرتهای استکباری
در اندیشه امام خمینی(ره) عمل به آیۀ شریفۀ «وَاعْتَصِمُوا بحبلاهلل جَمیعاً وَ التَفَرَّقُوا وَ التَنازَعُوا
فَتَفشَلُوا وَ تَذْهَبَ ریحُکُم» عامل سیادت مسلمین بر قدرتهای استکباری و استبدادی در جهان
است( .صحیفه امام ،جلد  )39 :16ازاینرو ،امام راحل(ره) در وصیتنامه سیاسی-الهی خود ،به دولت-
ها و ملتها و نخبگان جوامع اسالمی توصیه میکنند« :وصیت من به ملتهای کشورهای اسالمی
است که انتظار نداشته باشید که از خارج کسی به شما در رسیدن به هدف که آن اسالم و پیاده
کردن احکام است ،کمک کند؛ خود باید به این امر حیاتی که آزادی و استقالل را تحقق میبخشد،
قیام کنید و علمای اعالم و خطبای محترم کشورهای اسالمی دولتها را دعوت کنند که از
وابستگی به قدرتهای بزرگ خارجی خود را رها کنند و با ملت خود تفاهم کنند؛ در این صورت،
پیروزی را در آغوش خواهند کشید .و نیز ملتها را دعوت به وحدت کنند و از نژادپرستی که
مخالف دستور اسالم است ،بپرهیزند و با برادران ایمانی خود در هر کشوری و با هر نژادی که
هستند ،دست برادری دهند که اسالم بزرگ آنان را برادر خوانده .اگر این برادری ایمانی با همت
دولتها و ملتها و با تأیید خداوند متعال روزی تحقق یابد ،خواهید دید که بزرگترین قدرت جهان
را مسلمین تشکیل میدهند .به امید روزی که با خواست پروردگار عالم این برادری و برابری
حاصل شود( ».صحیفه امام ،جلد )309 :21
امام بر این باور بودند که مسلمانان با داشتن ذخایر مادی و مهمتر از آن ذخیره الهی و معنوی
که اسالم است ،میتوانند قدرتی داشته باشند که هیچ ابرقدرتی توان مقابله با آن را نداشته باشد.
(صحیفه امام ،جلد  )82 :5در این مسیر ،دوری از اغراض شخصی ،دینی ،قومی و ...الزم است و اگر
چنین اتفاقی روی دهد ،تصاحب قدرت در عرصههای جهانی ممکن خواهد شد« :اگر همه ملتها و
دولتهای اسالمی اغراض شخصیه را کنار بگذارند و همه باهم به اسالم رو بیاورند و تحت لوای
«الالهاالاهلل» باشند ،قدرت اول را در دنیا احراز میکنند؛ برای اینکه معنویت اسالم کمک آنهاست
و خدای تبارک و تعالی پشتیبان( ».صحیفه امام ،جلد )124 :7
وحدت دولتهای اسالمی زمینهساز تجمیع قدرت مسلمانان و در نهایت شکلگیری ابرقدرت در
جامعه جهانی میشود که دولتهای غربی نمیتوانند با آن مقابله کنند ،زیرا یک میلیارد جمعیت
باایمان برتر از یک میلیارد جمعیت بیایمان است( .صحیفه امام ،جلد  )367 :18ایشان در جایی
دیگر اذعان میدارند:
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«اگر ممالک اسالمی با جمعیتی که یک میلیارد تقریباً هست ،مخازن بزرگی که
دارند ،اینها اگر به یک نحو ،اتحادی باهم پیدا بکنند ،بزرگترین قدرت
هستند( ».صحیفه امام ،جلد )272 :7
امام(ره) جامعه ایرانی را نمونه بارز شکلگیری قدرت بالمنازع ملت در برابر ابرقدرتها میدانند
که با وجود وحدت توانستند بر تمامی ظرفیتها و امکانات نظامی ،سیاسی ،اقتصادی و ...دشمنان
اسالم و ایران به پیروزی دست یابند و یک قدرتی که ابرقدرتها حامی او بودند را شکست دهند.
(صحیفه امام ،جلد  )503 :5درواقع رمز موفقیت ملت ایران در عقب راندن رژیم پهلوی و قدرتهای
حامی آن ،وحدت اقشار و وحدت کلمه بود( .صحیفه امام ،جلد  )188 :6بر اساس همین تجربه
حقیقی بوده است که امام(ره) به ملتهای اسالمی توصیه میکنند با ایمان به خداوند و حفظ وحدت
در جامعه اسالمی ،علیه حکومتهای وابسته خود ایستادگی کنند و استقالل سیاسی خود را بر
اساس یکپارچگی ملی بهدست آورند:
«باید مسلمین بیدار بشوند ،باید از این خوابی که سیصد سال آنها را خواب
کردند هوشیار بشوند؛ اقتدا کنند به ایران که با هیچ -با مشت خالی-بر تانکها
و توپها و مسلسلها و قدرتهای بزرگ غلبه کرد برای اینکه اتکال به خدا
داشت( ».صحیفه امام ،جلد )339 :6
امام در توصیهای استراتژیک به ملتهای اسالمی بیان میکنند؛ «متحد شوید که در سایه
اتحاد پیروزیتان بر ابرقدرتان حتمی است( ».صحیفه امام ،جلد  )544 :13و در این زمینه جمهوری
اسالمی ایران را بهعنوان الگو نمونه معرفی میکنند« :همه دیدید که ملت ایران وقتیکه باهم
مجتمع شدند و برادروار باهم در کنار هم بودند و همه توجه به برادری اسالمی خود داشتند ،قدرت-
های بزرگ نتوانستند در مقابل این برادرها؛ در مقابل اینهایی که مجتمع باهم شدند ،نتوانستند در
مقابل اینها قیام کنند و تاب مقاومت بیاورند؛ همه راه خودشان را گرفتند و رفتند» (صحیفه امام،
جلد )131 :13
 .3-2-3امنیت و آسیبناپذیری
در هر جامعهای چه کوچک و بزرگ کسانی روی سعادت و نیکبختی را میبینند که وحدت ،الفت و
همدلی بیشتری باهم دارند و بهعکس ،تفرقه سرچشمه خذالن است( .شهگلی )81 :1391،ازاینرو،
اگر وحدت حقیقی در جامعه اسالمی پایهریزی شود ،دشمنان اسالم جرئت هجوم نظامی و رسوخ به
کشورها در جهان اسالم را نخواهند داشت و همین امر ،تضمینگر امنیت ملی خواهد بود .امام
خمینی(ره) بر این باورند اگر کشورهای اسالمی و ملتها مجتمع شدند ،هیچ آسیبی به آنها نمیرسد
و هیچ کشوری نمیتواند به آنها تعدّی کند( .صحیفه امام ،جلد  )24 :14اما اگر خللی در وحدت
جامعه به وجود بیاید ،منابع ملی و امنیت پایدار آسیب میبیند.
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«همه وقتی دست به هم دادیم و همه شدیم یَدٌ واحِدَۀٌ علی مَنْ سِواه 1همان
طوری که فرمودند که اینها دست واحد هستند بر سوایشان ،اگر دست واحد
شدیم برای «مَنْ سِواه» هیچکس نمیتواند به ما ضرری بزند .آن روز به ما
ضرر میخورد که خلل در وحدت ما پیدا بشود( ».صحیفه امام ،جلد )383 :17
در اندیشۀ حضرت امام(ره) اگر پیوند اخوت بین مسلمین و دولتهای اسالمی حفظ شود ،هیچ
کشور اسالمی مورد هجمه قرار نمیگیرد ،حمله به افغانستان و فلسطین نیز نتیجۀ اختالف بین
مسلمین است( .صحیفه امام ،جلد  )451 :15اجتماع مردم مانع نفوذ دشمنان در جامعه اسالمی و
تخریب امنیت و آسیبهای مختلف به نظام میشود .درواقع دشمن نمیتواند به یک کشوری که
همۀ قشرهایش باهم مجتمعاند ،آسیب برساند( .صحیفه امام ،جلد  )362 :13اجتماع مسلمین و
دوری از تفرقه ،نزاع و اختالفات سلیقهای آسیبپذیری بیرونی را کاهش میدهد و امنیت همهجانبه
را تأمین میکند .به فرمایش امام راحل« ،اگر همه مؤمنین در قطرهای اسالمی ،در تمام کشورهای
اسالمی همین یک دستور خدا را که خدا عقد اخوت بینشان انداخته است ،همین یک دستور را
عمل بکنند ،قابل آسیب دیگر نیست( ».صحیفه امام ،جلد  )491 :11به عبارت دیگر ،توطئه دشمن
بیرونی و منافقان داخلی از طریق حفظ وحدت خنثی میشود( .صحیفه امام ،جلد )482 :11
انسجام درونی مانع از آسیب رسیدن به نظام سیاسی اسالمی در حوزههای سیاسی ،اقتصادی و
حتی نظامی میشود« :ملتی که تمام قشرهایش ،باهم هستند و یک راه میروند ،این ملت آسیب
نخواهد دید( ».صحیفه امام ،جلد  )506 :11ضریب نفوذ به ملتی که وحدت دارند ،بسیار اندک است
و بر اساس گفتارهای امام(ره)« ،هم امریکا این مطلب را میداند ،هم شوروی میداند که ملت را
آنها وقتی بخواهند شکستی بدهند ،به یک جبههای شکست میدهند که ملت همراهش نباشد.
یک جمعیتی که یک هستند ،یک دست هستند ،این جمعیت را نمیشود به هم زد( ».صحیفه امام،
جلد  )456 :19توصیه نهایی امام خمینی(ره) به امت اسالمی این است:
«برای همه مسلمین ،پیام من این است که با دارا بودن تمام امکانات و با
جمعیت عظیمی که مسلمین دارند و با ممالک کثیری که تحت سلطه و قدرت
آنهاست ،آنها باهم اتحاد کنند .اگر متحد شوند ،هیچیک از ابرقدرتها ،قدرت
اینکه به آنها تجاوز کنند ندارند( ».صحیفه امام ،جلد )444 :4
 .4-2-3ایجاد ارتش مشترک دفاعي برای کشورهای اسالمي
وحدت اسالمی در جهان اسالم منجر به ایجاد ظرفیتهای دفاعی و نظامی جهت تحقق آرمان و
اهداف اسالمی در سیطره بینالمللی میشود .دولتهای اسالمی با اتحاد در محیط بینالملل می-
توانند یک «ارتش مشترک دفاعی» تشکیل دهند که دستاورد این اتحاد دفاعی و نظامی ،افزایش و
 .1بحاراألنوار ،جلد « :104 :28یکدستند ،علیه بیگانگان».
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ارتقا قدرت جهان اسالم خواهد بود .امام خمینی(ره) در یکی از بیانات خود در مورد ایجاد ارتش
مشترک میفرمایند:
«اگر انشاءاهلل آن وحدت بین مسلمین و دولتهای کشورهای اسالمی که
خداوند تعالی و رسول عظیمالشأنش خواستهاند و امر به آن و اهتمام در آن
فرمودهاند حاصل شود ،دولتهای کشورهای اسالمی با پشتیبانی ملتها
میتوانند یک ارتش مشترک دفاعیِ بیش از صد میلیونیِ تعلیمدیده ذخیره و
یک ارتش دهها میلیونی زیر پرچم داشته باشند که بزرگترین قدرت را در
جهان به دست آورند ...امید است دولتهای منطقه ،با قطعنظر از زبان و نژاد و
مذهب ،فقط تحت پرچم اسالم در این امر فکر کنند و طرح آن را بریزند؛ و از
ننگ خضوع در برابر ابرقدرتها نجات یابند ،و شیرینی استقالل و آزادی را
بچشند .و برای بهدست آوردن چنین قدرتی الزم است هر یک از دولتها با
تفاهم با ملت خود برای دفاع از کشورشان یک چنین طرح حیاتبخشی را در
دست مطالعه قرار دهند» (صحیفه امام ،جلد )94 :18
از دیدگاه امام(ره) علت ضعف سیستم دفاعی و نظامی کشورهای اسالمی ،تفرقه و کارشکنی
برخی از حکام کشورهای اسالمی است .ایشان تأکید دارند که کشورهای اسالمی باید بدون توجه
به عوامل تنشزا و اختالفآفرین ،آموزشهای دفاعی و نظامی الزم را در کشورهای خود فراهم
کنند و تجربه ایران در این زمینه میتواند سرلوحه کشورهای اسالمی باشد:
«از کشور اسالمی ایران در این امر که مدافع کشورهای خود و برادران اسالمی
خویش است الهام بگیرند .امروز ایران ،با همه گرفتاریها و کارشکنیها و حصر
و سدها ،درصدد است تمام جوانان خود را تعلیم نظامی دهد .و تاکنون،
بهطوریکه گزارش میدهند ،قریب یک میلیون رزمنده ذخیره تعلیمدیده دارد
که بهمحض آنکه الزم شود ،با یک هشدار برای دفاع از میهن اسالمی خود
مجهز و مسلح میشوند .دولتهای اسالمی و منطقه نیز اگر مثل دولت ایران با
ملت رفتار کنند و خود در کنار ملت باشند و مردم احساس خدمتگزاری آنان را
نمایند ،این امر در کشورهای آنان نیز حاصل میشود( ».صحیفه امام ،جلد :18
)94
 .5-2-3نابودی اسرائیل
اسرائیل یکی از خطرات جدی جهان اسالم است ،بیتوجهی به این خطر میتواند آسیبهای
مهمی برای اسالم داشته باشد ،زیرا به اعتقاد امام خمینی(ره) اسرائیل-این جرثومه فساد-اکتفا به
بیتالمقدس نخواهد کرد و اگر مهلت داده شود ،تمام دوَل اسالمی در معرض خطر است( .صحیفه
امام ،جلد  )281 :9اجتماع وحدتگرایانه مسلمین در جهان اسالم میتواند منجر به نابودی رژیم
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اشغالگر اسرائیل بهعنوان دشمن اسالم شود .به اعتقاد امام خمینی(ره)« ،اگر مسلمین مجتمع بودند،
هرکدام یک سطل آب به اسرائیل میریختند ،او را سیل میبرد( ».صحیفه امام ،جلد )274 :9
در اندیشه حضرت امام ،اختالف و افتراق بین کشورها و دولتهای اسالمی باعث شده که
اسرائیل با جمعیت کم جسارت پیدا کند که در خاک فلسطین دست به جنایات مختلف بزند.
(صحیفه امام ،جلد )475 :15
«اگر حکومتکنندگان کشورهای اسالمی نمایندۀ مردم با ایمان و مجری احکام
اسالم میبودند ،اختالفات جزئی را کنار میگذاشتند ،دست از خرابکاری و
تفرقهاندازی برمیداشتند ،و متحد میشدند و ید واحده میبودند ،در آن صورت
مشتی یهودی بدبخت که عمال آمریکا و انگلیس و اجانباند ،نمیتوانستند این
کارها را بکنند ،هرچند آمریکا و انگلیس پشتیبان آنها باشند .این از بیعرضگی
کسانی است که بر مردم مسلمان حکومت میکنند( ».مؤسسه تنظیم و نشر آثار
امام خمینی(ره))34 :1391 ،
نابودی اسرائیل و رهایی قدس بهعنوان یکی از آرمانهای سیاسی امام خمینی(ره) در جهان
اسالم نیازمند بسیج دولت-ملتها در کشورهای اسالمی است« :بر عموم دولتهای ممالک
اسالمی و خصوصْ دوَل عربی الزم است که با توکل به خدای متعال و تکیه بر قدرت الیزال ،همه
قوا و نیروی خویش را بسیج ساخته به یاری مردان فداکاری که در خط اول جبهه چشم امید به
ملت اسالم دوختهاند بشتابند ،برای آزادی فلسطین و احیای مجد و شرف و عظمت اسالمی در این
جهاد مقدس شرکت کنند؛ از اختالفات و نفاقهای خانمانسوز و ذلتبار دست برداشته ،دست
برادری به هم داده صفوف خود را فشرده و متشکل سازند؛ از قدرت پوشالی مدافعان صهیونیسم و
اسرائیل نهراسند؛ از وعد و وعیدهای پوچ قدرتهای بزرگ ،مغرور و مقهور نگردند؛ از سستی و
مسامحه که شکست ننگبار و عواقب خطرناکی به دنبال خواهد داشت بپرهیزند( ».صحیفه امام،
جلد )2-1 :3
یاری تمام مسلمین به مجاهدان فلسطین نماد وحدت عمومی در جهان اسالم است و «اکنون
بر عموم مسلمین و دوَل کشورهای اسالمی و خصوصْ بر دوَل عربی ،الزم است برای حفظ
استقالل خود ،از این گروه مجاهد 1نگهداری کنند و به آنان کمک نمایند ،و از رساندن اسلحه و
آذوقه به آنان دریغ نورزند» (صحیفه امام ،جلد  )462 :2اجتماع دولتهای عربی میتواند قدرتی
مستحکم در برابر رژیم پوشالی اسرائیل به وجود آورد که حتی حمایتهای غرب هم نمیتواند
مانع سقوط این رژیم شود ،اما این عدم وحدت کشورهای اسالمی است که باعث شده است
اسرائیل چند دهه به حیات خود ادامه دهد( .صحیفه امام ،جلد  )234 :4به همین دلیل است که
حضرت امام میفرمایند:
 .1مراد ،گروه «الفتح» شاخه نظامی سازمان آزادیبخش فلسطین بودهاست.
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«بر مسلمین و بر دولتهای اسالمی است که باهم متحد بشوند و این جرثومه
فساد را از بن و بیخ برکنند و به کسانی که پشتیبانی آنها را میکنند اجازه
ندهند که پشتیبانی کنند( ».صحیفه امام ،جلد )66 :7
روز قدس ،روز جمعه آخر ماه مبارک ،روز وحدت همه مسلمین در مبارزه با زیادهخواهیهای
اسرائیل است .امام خمینی(ره) از مسلمانان میخواهند که این روز را بزرگ بشمارند و در این روز
تظاهرات کنند ،مجالس داشته باشند ،محافل داشته باشند ،در مساجد فریاد بزنند؛ زیرا زمانی که
یک میلیارد جمعیت در روز قدس از خانههایشان بیرون بیایند و فریاد بکنند مرگ بر امریکا و مرگ
بر اسرائیل و مرگ بر شوروی ،اسرائیل از این فریاد میترسد( .صحیفه امام ،جلد )80 :13
 .3-3آثار اقتصادی
 .1-3-3پیشرفت و آباداني
وحدت و همبستگی برای حفظ و بقای یک جامعه و پیشرفت و تکامل آن امری عقلی است و
وحدت و همبستگی در اندیشه امام خمینی(ره) شرط ترمیم خرابیها ،تحقق سازندگی ،حرکت
بهسوی رشد و توسعه فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی و موفقیت در تمام میدانهای زندگی است.
(جمشیدی )52 :1384 ،در اندیشه امام خمینی(ره) جامعه همواره باید بهسوی ترقی و آبادانی گام
بردارد و هرگونه انحطاط از مسیر پیشرفت پایدار در جامعه اسالمی منجر به عقبماندگی و دوری از
آرمانهای نظام میگردد .ازاینرو ایشان توصیه میکنند« :در فکر این باشید که به جلو بروید،
برنگردید به عقب .اگر انحطاط اخالقى یا فکرى یا عملى حاصل بشود ،این برگشت به عقب است و
ارتجاع( ».صحیفه امام ،جلد )366 :12
در اندیشۀ امام خمینی(ره) اساس پیشرفت ،تعهد به اسالم و وحدت کلمه است .تعهد به اسالم
بدون وحدت بیفایده است و وحدت بدون تعهد به اسالم نیز مضر است( .صحیفه امام ،جلد :15
 )451بنابراین ،اجتماع مسلمین بدون وحدت مضر است و مانع پیشرفت ،تعالی و رشد متوازن
بخشهای مختلف مملکت اسالمی خواهد شد و به فرموده امام خمینی(ره) تا زمانی که با اعتصام به
حبلاهلل متحد باشیم ،پیشرفت و آبادانی وجود خواهد داشت و رونق همهجانبه به ارمغان خواهد آمد.
ایشان در یکی از فرمایشات خویش میفرمایند« :همه باید مُعْتَصِم به حبلاهلل باشند؛ با اعتصام به
حبلاهلل پیشرفت کردیم و خواهیم کرد( ».صحیفه امام ،جلد )99 :7
 .2-3-3خودکفایي اقتصادی در کشورهای جهان اسالم
امام خمینی(ره) بهعنوان معمار اصلی انقالب اسالمی عالوهبر طرح اندیشههای اسالمی در عرصه
اجتماع ،فرهنگ و سیاست ،در عرصۀ اقتصاد نیز دیدگاههای متنوع و مشخصی دارند .در بین
دیدگاههای اقتصادی حضرت امام(ره) تأکید بیشازحد ایشان بر قطع وابستگی و استقالل اقتصادی و
تالش بهمنظور حصول خودکفایی جالب توجه است .تأکید بر استقالل اقتصادی و نیل به خودکفایی
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به مفهوم انزوای تجاری نیست ،بلکه حضور فعال در عرصههای تولید و تجارت بر مبنای بهرهگیری
از فرصتهای اقتصادی و استفاده اصولی از قابلیتها و توانمندیهای داخلی را خاطرنشان میسازد.
(احمدی )1379 ،در نقطۀ مقابل خودکفایی و استقالل اقتصادی ،وابستگی و طفیلیگری قرار دارد
که به هیچوجه شایسته جامعه و کشور اسالمی نیست؛ زیرا وابستگی در تأمین نیازهای روزمره از
جمله مواد غذایی همواره اهرمی در دستان قدرتهای استکباری بهمنظور مهیا ساختن زمینههای
استعمار سیاسی بوده است و کم بودهاند سرزمینهایی که در عین نیازمندی به قدرتها و وابستگی
اقتصادی به آنها در برابر استعمار سیاسی مقاومت کرده و از استقالل کشور خود صیانت کردهاند.
(بنیاد اندیشه اسالمی )7-6 :1391 ،امام خمینی(ره) نیز وابستگی در حوزه اقتصاد را عاملی برای
وابستگی سیاسی به قدرتهای خارجی میدانند:
«یک کشوری که اآلن مال خودتان شده است ،آن کشور به دست خودتان اداره
بشود ،مثالً در سطح مملکت یکی از اموری که برای ما اآلن الزم است این
زراعت است .اآلن فصل زراعت است ،فصل زراعت پاییزی است .این زراعت را
کوشش کنند که بهطور شایسته انجام دهند .ما اگر چنانچه زراعت خودمان،
کشاورزی خودمان ،نتواند کفاف برای خودمان باشد و دستمان دراز باشد پیش
امریکا و امثال امریکا برای ارزاقمان ،خوب ما وابسته خواهیم بود؛ نمیتوانیم
کاری انجام بدهیم؛ آنوقت در جهات سیاسی هم باید وابسته بشویم .اینطور
نباشد که ما باز هم گرفتار باشیم و دستمان پیش خارجیها دراز باشد برای
اینکه نان به ما بدهید .این برای یک مملکتی اوالً ،یک مملکت اسالمی ،عار
است که دستش را دراز کند طرف امریکا که شما نان ما را بدهید ،حاال بفروشید
به ما! این یک عاری است برای ما .ما باید خودکفا بشویم در همه چیز».
(صحیفه امام ،جلد )366 :10
نگاه امام خمینی(ره) به خودکفایی و وابستگی ،مبنایی و برگرفته از فرهنگ جامع و زندگیساز
اسالمی است؛ همان فرهنگی که عزت و سرافرازی را از شاخصهای اصلی اهل ایمان میشمرد و
بیزاری جستن از ذلت و حقارت را از بزرگترین فضایل میداند و به جامعه مسلمانان تفهیم میکند
که اگر بخواهید از بردگی و اسارت رهایی یابید و به آزادگی برسید ،باید سختیهای این راه را که
طبیعی و اجتنابناپذیر است ،بپذیرید تا در پرتو رنج تالش در مسیر نفی وابستگی به گنج خودکفایی
و استقالل اقتصادی دست یابید( .بنیاد اندیشه اسالمی )7 :1391 ،ازاینرو ،در اندیشه حضرت امام
محاصره اقتصادی یک نعمت و هدیه است ،زیرا باعث میشود موارد مورد نیاز را خود کشور تولید
کند و وابسته به کشور دیگر نباشد؛ اگرچه این راه سختیها و رنج فراوان داشته باشد( .صحیفه امام،
جلد )116-115 :14
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امیرالمؤمنین میفرمایند« :ال تَزال هذه االمَه بِخیر ما لَم یَلبسوا لباس العجم و یطعموا أطعمه
العجم فإذا فعلوا ذلک ضربهم اهلل بالذل؛ این امت مادام که وابسته به لباس و خوراک بیگانه نباشد،
شایسته و سربلند است و آنگاه که وابسته به کاالی آنها شود ،ذلیل و خوار خواهد شد ».در اینجا
استفاده نکردن خوراک و پوشاک عجم مطرح شده ،اما چون در مقابل «هذه االمه» آمده ،منظور
غیرمسلمانان است و درواقع مذموم شمردن وابستگی به بیگانگان مورد نظر است( .امامی و دیانی -
تبلکی )17 :1395 ،در این راستا امام خمینی(ره) اعتقاد دارند دولتهای اسالمی باید با وحدت بین
یکدیگر ،نیازهای اقتصادی خود را برطرف نمایند و از وابستگی به قدرتهای بزرگ رهایی یابند.
اگر دولتهای اسالمی باهم وحدت کلمه پیدا بکنند ،به آمریکا یا شوروی نیازی ندارند ،احتیاج به
دیگران وقتی پیدا میشود که کشورهای اسالمی متفرق باشند( .صحیفه امام ،جلد )451 :15
«اگر این دولتهای اسالمی ،این دولتهایی که همهچیز دارند ،این دولتهایی
که افراد زیاد دارند ،این دولتهایی که ذخایر زیاد دارند ،اگر اینها باهم اتحاد
پیدا بکنند ،در سایه اتحاد احتیاج به هیچچیز و هیچ کشوری و هیچ قدرتی
ندارند ،بلکه آنها به اینها محتاج هستند( ».صحیفه امام ،جلد )451 :15
کشورهای اسالمی از نظر منابع طبیعی و سایر منابع اقتصادی جایگاه مطلوبی دارند .شرایط
آبوهوایی ویژه و چهار فصل کامل ،تنوع و کیفیت باالیی به محصوالت کشاورزی و دامی
کشورهای اسالمی بخشیده است .ساختار اقتصادی بیشتر کشورهای اسالمی بر پایه فعالیتهای
کشاورزی و دامی استوار است .کشورهای اسالمی به لحاظ منابع زیرزمینی هم بسیار غنی و
ثروتمند هستند .ایران ،عربستان ،عراق ،کویت ،امارات متحده عربی ،قطر ،بحرین ،الجزایر ،اندونزی،
نیجریه و لیبی دارای منابع بسیار سرشار نفت و انرژی هستند( .قاسمی)53-54 :1386 ،
بسیاری از کشورهای اسالمی در مهمترین مناطق جغرافیایی جهان قرار گرفتهاند ،مناطقی مانند
خاورمیانه ،شمال آفریقا و آسیای میانه دارای موقعیت سوقالجیشی مهمی هستند .به عبارت دیگر،
گلوگاه ارتباطی شرق و غرب و شمال و جنوب جهان در اختیار مسلمانان است .بنابراین اگر جهان -
اسالم با توجه به موقعیت جغرافیاییاش جایگاه واقعی خود را در جهان درک کند ،میتواند عالوهبر
آنکه مکمل قدرتهای بزرگ نباشد ،خود هسته اصلی یک قدرت بزرگ جهانی بهحساب آید.
(شفایی )73 :1390 ،امام(ره) با توجه به چنین ظرفیتهایی است که میفرمایند« :ما مسلمین هم که
جمعیتمان اگر هم باشیم بیشترین جمعیت را داریم و ذخایرمان بزرگترین ذخایر است ،و افرادمان
افراد بزرگ و برجسته است» (صحیفه امام ،جلد  )23 :14ایشان در جایی دیگر پیرامون ثروتهای
اقتصادی در جهان اسالم میفرمایند:
«ثروت مهم نفت در دست شرق است ،در دست مسلمین است-اینکه در
ممالک اسالمی است  -این مخازن بسیار مهمی که دنیا بهواسطه آن و هر
مملکتی پیشرفت کرده است بهواسطه این مخازن پیشرفت کرده است؛ هر
جنگی مقدم شده است ،هر مملکتی در جنگ مقدم شده است ،بهواسطه موج-
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های نفت مقدم شده است؛ اینها در دست شماست ،عراق بحمداهلل نفت دارد،
ایران بحمداهلل نفت دارد ،کویت نفت دارد ،حجاز نفت دارد ،نفت دست مسلمین
است .آنها باید بیایند به شما تملق بگویند ،دست شما را ببوسند ،پای شما را
ببوسند و این ذخایر را به قیمت أعلَی القِیَم1بخرند» (صحیفه امام ،جلد )34 :2
علتی که مسلمین نتوانستهاند از این سرمایهها بهخوبی استفاده نمایند ،پراکندگی و عدم وحدت
است؛ «برای این است که نتوانستهاند تفاهم بین خودشان حاصل کنند و وحدت کلمه ندارند».
(صحیفه امام ،جلد )124 :7
(ره)

 -4نتایج تفرقه در اندیشه امام خمیني
برخی از نتایج تفرقه و دوری از وحدت در اندیشه امام خمینی(ره) به شرح زیر است:
 .1-4ذلت و سقوط امت اسالم
اسالم و مسلمان بودن فقط در جهانبینی درست و ادای فرایض عبادی مانند نماز خالصه نشده
است ،بلکه پایبندی به رمز عزت مسلمین و رهایی از ذلت ،یعنی ترک خصومت و اختالف ،نیز از
شرایط مهم مسلمانی است( .عرفانی )26 :1386 ،امام علی(ع) باالترین عامل شکست ،ذلت و سقوط
امت اسالمی را تفرقه و اختالف دانسته و با کمال صراحت ،فتنهانگیز و تفرقهافکن را مستوجب قتل
میداند؛ نهتنها تفرقهافکن را سزاوار چنین عقوبتی میدانند ،بلکه حتی کسی را که شعار تفرقه سر
دهد ،سزاوار قتل برمیشمارد( .مشایخیپور)34 :1395 ،
بر اساس گفتارهای امام خمینی(ره) با تفرقه و پراکندگی ضعف و نیستی نصیب کشورهای
اسالمی میشود( .صحیفه امام ،جلد  )274 :9رمز موفقیت دشمنان نیز در شکست هیمنه مسلمانان
و عزت و سیادت آنان ،دامن زدن به مواردی است که بوی تشتت و اختالف از آنها به مشام می-
رسد:
«آن روزی که این وحدت از بین برود؛ مرگ همۀ ما و به باد رفتن همۀ نوامیس
و زحمتهای انبیاء نسبت به کشور خودمان و نسبت به کشورهای دیگر به باد
فنا خواهد رفت( ».صحیفه امام ،جلد )406 :17
 .2-4عقبماندگي
میان تفرقه و عقبماندگی جامعه ارتباط مستقیمی وجود دارد و «اگر تفرقهای بین ملت ما حاصل
بشود ،اگر دستهای جنایتکاری بین ملت ما تفرقه بیندازد باید ملت باز خودش را مهیا کند برای
اختناقها و برای چپاولگریها و برای عقبماندگیها( ».صحیفه امام ،جلد  )393-392 :6ازاینرو،
 .1باالترین قیمتها.
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در صورت بروز تفرقه ،ذلت جای عزت را میگیرد و امکان بروز مشکالت اختالفافکن در جامعه
اسالمی به وجود خواهد آمد .به اعتقاد امام خمینی(ره) اگر در جامعه ایرانی تفرقه حاکم شود ،امکان
ظهور مسئوالن ناکارآمد و نظام ناشایست فراهم خواهد شد:
«آن روزی که ما وحدت کلمه را از دست دادیم ،آنها حمله خواهند کرد و باز
یک قلدری را مثل رضاخان یا به اسم او یا دیگری میآورند .به هر رژیمی که
باشد میآورند سرِ کار .باز همان معانی است و همان آش و همان کاسه است ،و
همان عقبماندگی است و همان ذلت است و همان چیزهاست( ».صحیفه امام،
جلد )191 :6
با توجه به ذلتآفرینی تفرقه در جامعه ،امام خمینی(ره) مؤکداً بر هوشیاری ملت نسبت به شعار و
رفتارهای تفرقهانداز توصیه میکنند و از مردم میخواهند که هوشیارانه از بعضی عناصر تفرقهافکن
که با شعارهای فریبنده میخواهند دست اجانب را به کشور مسلمان ما باز کنند و همان اختناق و
چپاولگری را به فرم دیگر برگردانند ،احتراز کنند( .صحیفه امام ،جلد )262 :6
 .3-4از بین رفتن دین اسالم
یکی از زیانبارترین آسیبهای تفرقه و دوری از اعتصام به حبلاهلل ،شکست کشورهای اسالمی
در سطح جهان خواهد بود .شکست کشورهای اسالمی نیز به معنای شکست اسالم خواهد بود.
(مؤسسه فرهنگی -هنری قدر والیت )21 :1390 ،این در حالی است که وحدت میتواند اساس
پیروزی ،موفقیت ،تعالی ،الطاف الهی ،عظمت و ...باشد .شکست کشورهای اسالمی نیز به منزلۀ
شکست اسالم است؛ بنابراین باید از تفرقه و نزاع دوری کرد:
«از تفرق و تنازع بپرهیزید وَال تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا و َتَذْهَبَ ریحُکُم رنگ و بوی
ایمان و اسالم که اساس پیروزی و قدرت است با تنازع و دستهبندیهای موافق
با هواهای نفسانیه و مخالف با دستور حق تعالی زدوده میشود ،و اجتماع در
حق و توحید کلمه و کلمه توحید که سرچشمه عظمت امت اسالمی است ،به
پیروزی میرسد( ».صحیفه امام ،جلد )339 :10
 .4-4فشل و سست شدن امت اسالم
فشل 1شدن امت اسالمی یکی از دستاوردهای نزاع و تفرقه در بین دول و امت اسالمی است و به
اعتقاد امام خمینی(ره) ،فشل شدن ناشی از تفرقه ،یکی از سنتهای الهی است که در قرآن کریم به
آن اشاره شده است( .صحیفه امام ،جلد  )153 :13امام خمینی(ره) بر اساس برداشتهای قرآنی خود
تأکید میکنند تفرقه و تنازع منجر به سستی در پیکره جامعه اسالمی و دور شدن از اهداف متعالی
 .1سستی ،رخوت.
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میشود؛ زیرا مانع انجام بهموقع و صحیح امور در جامعه است .همچنین عامل سستی در برابر
دشمنان اسالم و قوتیابی آنها نسبت به ملتهای اسالمی است:
«قرآن کریم اخطار کرده است به اینکه اگر تنازع کنید فشل میشوید .شما آثار
فشل را در مسلمین مشاهده میکنید ،آثار فشل را در کشورهای عربی مشاهده
میکنید .فشل شدن از این بدتر چه که کشورهای پهناور اسالمی با همه قدرتی
که از حیث سیاسی ،از حیث نظامی ،از حیث ذخایر دارند ،در مقابل اسرائیل همه
فشل هستند؟ شما فشل را چه میدانید؟ جز این است که نتواند یک دولتی یا
یک ملتی کاری که باید انجام بدهد ،کاری که باید برای حفظ نظام خودش
انجام بدهد ،نتواند انجام بدهد؟ دشمنی که حمله بر اسالم کرده است و حمله بر
بالد مسلمین کرده است و هر روز توسعه را زیاد میکند و قانع به یک کشور
هم برای خودش نیست ،مسلمین در مقابل او فشل هستند( ».صحیفه امام ،جلد
)35 :16
 .5-4حل نشدن مشکل فلسطین
رواج تفرقه و پراکندگی میان سران کشورهای اسالمی باعث میشود مسئله فلسطین به حاشیه برود
و توان کامل کشورهای اسالمی صرف بحران فلسطین نشود .در نقطه مقابل رژیم اسرائیل از این
بحران موجود در کشورهای اسالمی برای تقویت و ارتقا توان ملی خود بهره گیرد .البته در اندیشۀ
حضرت امام(ره) آن چیزی که مشکل فلسطین را به وجود آورد ،اختالفات سران کشورهای اسالمی
بود؛ «این اختالفات سران کشورهای اسالمی است که مشکلِ فلسطین را به وجود آورده نمیگذارد
حل شود .اگر هفتصد میلیون مُسْلم1،با این کشورهای عریض و طویل ،رشد سیاسی داشتند و باهم
متحد و متشکل شده در صف واحد قرار میگرفتند ،برای دولتهای بزرگ استعمار ممکن نبود که
در ممالک آنها رخنه کنند تا چه رسد به مشتی یهود که از عمال استعمارند( ».صحیفه امام ،جلد :2
 )323ایشان در جایی دیگر میفرمایند:
«معاألسف ،من نمیتوانم دوَل عربی را بفهمم که علیرغم تعداد انبوه جمعیت
و دارا بودن همه شکل امکانات مادی فراوان ،نمیتوانند حقوق و سرزمینهای
خود را بازگردانده ،از وطن خود دفاع کنند؛ و این از جهت اختالفاتی است که
بین آنها وجود دارد( ».صحیفه امام ،جلد )444 :4

 .1جمعیت مسلمانان جهان در زمان صدور پیام.
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 .6-4سلطۀ اجانب (تسلط بیگانگان)
امام خمینی(ره) اختالف و تفرقه را برای ایران مضر و عامل چیرگی دشمنان خارجی بر ملت ایران
میدانند .درواقع اختالف باعث میشود اوضاع ایران به زمانی برگردد که قدرتهای بزرگ بر آن
مسلط بودند( .صحیفه امام ،جلد )399 :19
«غافل از آنکه اگر -خدای نخواسته -این قدرتهای بزرگ در ایران برگردند،
نه اسالمی و نه اهل سنتی و نه اهل تشیعی باقی میگذارد .اگر اینها این دفعه
خدای نخواسته -برگردند ،برای اینکه از این برادران سنی و شیعه صدمهدیدند و از اجتماعات آنها نفعهای خودشان را و چپاولگریهای خودشان را از
دست دادهاند ،این دفعه بدانید که -خدای نخواسته -اگر آنها برگردند ،اساس
اسالم را که منشأ اجتماع شما برادران بود ،از بین خواهند برد( ».صحیفه امام،
جلد )288-287 :14
از دیدگاه ایشان تفرقه عامل تخریبِ استقالل ملی و ضعف در اسالم است .رشد اختالفات
مختلف در جامعه اسالمی میتواند نفوذ دشمن در جامعه اسالمی را افزایش دهد .درحالیکه همۀ
مسلمانان با یکدیگر برادر هستند و مصلحت آنها یکی است .همۀ مسلمانان باید دین اسالم و
قرآن کریم را حفظ کنند و هرگونه اختالف بین مسلمانان به ضرر اسالم و به نفع دشمنان اسالم
یعنی آمریکا و شوروی است( .صحیفه امام ،جلد  )381 :14ایشان در خصوص سلطه بیگانگان و
تفرقه بیان میکنند:
«اگر مسلمین وحدت کلمه داشتند ،امکان نداشت اجانب بر آنها تسلط پیدا
بکنند .این تفرقه در بین مسلمین است که باعث شده است که اجانب بر ما
تسلط پیدا بکنند .این تفرقه مسلمین است که از اول با دست اشخاص جاهل
تحقق پیدا کرد و اآلن هم ما گرفتار هستیم .واجب است بر همه مسلمین که
باهم باشند( ».صحیفه امام ،جلد )83 :6
 .7-4آسیبپذیری کشور
شکنندگی نظام سیاسی میتواند ناشی از علل مختلفی باشد که یکی از مهمترین آنها ،تفرقه است.
به میزانی که تفرقه میان قومیتها ،مذاهب و مردم افزایش یابد ،آسیبها نیز افزایش مییابند.
شهید مطهری در کتاب جامعه و تاریخ ،در زمینه علل و عوامل انحطاط جامعه ،چهار عامل عمده را
در این زمینه مورد تأکید قرار داده و آیات قرآنی ناظر به آنها را نیز یادآور شده است که عبارتاند
از :بیعدالتی و ظلم ،تفرقه و پراکندگی ،ترک امر به معروف و نهی از منکر و گسترش فساد .از این
مجموعه عوامل ،شاید مسئله تفرقه و پراکندگی بیشترین ضریب را داشته باشد ،لذا در سراسر
خطبه «قاصعه» در نهجالبالغه ،مسئله اتحاد و اختالف اساسیترین محوری است که بر آن
بهعنوان زمینه پیروزی و آسیبپذیری جوامع تکیه شده است( .آقایی )110 :1380،امام خمینی(ره) در
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این خصوص بیان میکنند که اختالفات درون امت اسالمی منجر به ضعف و افزایش آسیبپذیری
نظام سیاسی خواهد شد .به همین دلیل ،وحدت اسالمی عامل صالبت و استحکام نظام سیاسی
خواهد بود و در نقطه مقابل ،تفرقه منجر به سست شدن عملکردها و کارویژههای دولت خواهد شد.
در یکی از فرمایشات امام خمینی(ره) آمده است:
«ملت ما هر قشری که توجه دارند به اینکه این کشور را اختالف خواهد
آسیبپذیر کرد و هر گروهی که عالقه دارند به اسالم ،عالقه دارند به کشور
اسالمی ،عالقه دارند به ملت اسالمی ایران ،به ملت ایران ،باید کوشش کنند
که خللی در این وحدت و اتفاق رخ ندهد( ».صحیفه امام ،جلد )426 :13
 .8-4از دست دادن منابع و ذخایر
دشمنان اسالم خواستار تضعیف حکومتهای اسالمی از طریق تفرقه و نفاق هستند؛ زیرا با این
روش ضمن تضعیف حکومتهای اسالمی ،بهراحتی میتوانند ذخایر مادی و معنوی آنها را به
تاراج ببرند( .صحیفه امام ،جلد )139 :2
شرق و غرب برای چپاول ثروت و داراییهای جهان اسالم ،بهرهبرداری از منابع فکری،
اقتصادی و رانتهای طبیعی کشورهای اسالمی و نیل به منافع خویش در این کشورها نقشههای
فراوانی برای رونق تفرقه و چنددستگیها ترسیم میکنند و جهت ترویج اختالف و تفرقه تالش
میکنند .به اعتقاد امام خمینی(ه)،
«نمیگذارند شما متحد بشوید .بدانند آنها -میدانند هم -دستهایی که
میخواهند منابع شما را از دستتان بگیرند ،میخواهند ثروت شما را به رایگان
ببرند ،میخواهند ذخایر تحتاالرضی و فوقاالرضی شما را به یغما ببرند ،آنها
نمیگذارند که عراق و ایران باهم متحد بشود؛ ایران و مصر باهم متحد بشود؛
ترکیه و ایران باهم متحد بشود؛ همهشان باهم وحدت کلمه پیدا کنند .نخواهند
گذاشت( ».صحیفه امام ،جلد )33 :2
 .9-4نداشتن استقالل حقیقي
سلب استقالل ملی در کشورهای اسالمی یکی از راهبردهای غرب برای تضعیف جهان اسالم
است .تفرقه مانع از تجمیع ملت در راه کسب استقالل حقیقی میشود و دشمنان اسالم در این
مسیر تالش وافری دارند .اخاللگران نیز یکی از بازوهای اجرایی سیاست تفرقه بیانداز و حکومت
کن ،هستند .امام خمینی(ره) در این خصوص میفرمایند:
«تأسف شدید من در عدم وحدت کلمه سران دول اسالمی است خصوصاً دول
عرب .تا زمزمه وحدت و اتفاق میشود عمال استعمار با نیرنگهای خاص
خودشان موجبات اختالف و تفرقه ایجاد میکنند .هفتصد میلیون یا بیشتر مسلم
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و صد میلیون یا بیشتر عرب نتوانستهاند استقالل حقیقی به دست بیاورند؛ و
نتوانستهاند از چنگ استعمار رهایی یابند( ».صحیفه امام ،جلد )256 :3
 .10-4از دست دادن الطاف الهي
تفرقه و تشتت مانع دریافت خیر الهی و برخورداری از خیر و برکت در سایۀ وحدت و همدلی است.
حضرت علی(ع) در اینباره میفرمایند« :خدای سبحان به هیچ گروهی از گذشتگان و چه
باقیماندگان که جدایی گزینند ،خیری عطا ننموده است( ».مشایخیپور )38 :1395 ،امام خمینی(ره)
نیز بر اساس آیات قرآن کریم استنباط میکنند که توجه به وحدت منجر به لطف الهی در جامعه
میشود و جامعهای که به توصیه قرآن در زمین اتحاد و تقریب توجهی نمیکند ،محکوم به شکست
و از دست دادن الطاف الهی در زمینههای مختلف است:
«اگر خدای نخواسته ما باهم اختالف کنیم و آن جهت الهی را که خدای تبارک
و تعالی به ما امر فرموده است که :وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِاهللِ را فراموش کنیم،
یکوقت میبینید که عنایت خدا کنار میرود و ما همان خواهیم شد که
بودهایم .ما خودمان کاری نمیتوانیم بکنیم .باید ما آن مقداری که میتوانیم
الهیت مطلب را حفظ کنیم و اجتماع داشته باشیم و وحدت کلمه داشته باشیم».
(صحیفه امام ،جلد )216 :12؛ «اختالف کلمه شاید خدای نخواسته موجب این
بشود که عنایت خاص خدا که بر شما سایه افکنده بود یک وقت خدای
نخواسته برداشته بشود و کشور شما آن شود که در سالهای طوالنی مبتال به
آن بودید( ».صحیفه امام ،جلد )199 :14
در نهایت باید اذعان داشت ،با وجود همه نتایج و آثاری که برای تفرقه و اختالف در جوامع
اسالمی برشمارده شد ،باید اذعان داشت که تفرقه میتواند منجر به حاکمیت رژیم طاغوتی در
جهان اسالم شود .ازاینرو ،اگر در جامعه ایران تفرقه رواج یابد ،امکان بازگشت به رژیم فاسد
گذشته وجود خواهد داشت و به فرمایش امام خمینی(ره)؛
«شما بدانید که اگر این وحدتی که بین مسلمین هست و خصوصاً در بین ایران
تحقق پیدا کرده است ،از دست برود ما برمیگردیم خدای نخواسته به همان
رژیمهای فاسدی که همهچیز این کشور را به باد دادند( ».صحیفه امام ،جلد
)114 :17
نتیجهگیری
این مقاله تالشی برای شناسایی تأثیرات وحدت اسالمی در جهان اسالم از منظر امام
است و به همین منظور با مداقه در مجموعه بیستودو جلدی صحیفه امام تالش گردید بعد از
بررسی مفهوم وحدت و اتحاد اسالمی ،آثار و نتایج اتحاد اسالمی ارائه شود .بر اساس یافتههای
خمینی(ره)
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پژوهش ،وحدت اسالمی ناظر بر همراهی ،همدلی و همسویی کشورهای اسالمی و امت واحده در
زمینههای مختلف است تا از این طریق بتوانند بر اساس اصول اسالمی و ارزشهای الهی ،مسیر
تمدنسازی را بپیمایند .دستاورد وحدت اسالمی از منظر اندیشههای امام خمینی(ره) به قرار زیر
است؛
عزتآفرینی برای جهان اسالم در عرصههای مختلف ،پیروزی کشورهای اسالمی در برابر
تهدیدات و دشمنان داخلی و خارجی ،پیشرفت و آبادانی مادی و معنوی برای امت اسالمی ،افزایش
قدرت و اقتدار مسلمانان در برابر دشمنان اسالم و سیطره بر نقاط مختلف جهان ،استقالل و آزادی
سیاسی (رهایی از قیدوبندهای استعمار خارجی و استثمار داخلی) ،بسترآفرینی جهت ایجاد ارتش
مشترک دفاعی برای کشورهای اسالمی ،خودکفایی اقتصادی و تأمین نیازهای امت اسالمی در
درون مرزهای اسالمی ،نابودی اسرائیل ،رفع مشکالت سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی جهان اسالم
بر اساس همکاری مشترک و تعاون اسالمی ،زدودن ظلم و تعدی در سطح جهانی و بسترسازی
برای شکلگیری جامعه جهانی عدالت محور و. ...
در نقطه مقابل ،امام خمینی(ره) معتقد هستند که اگر در جهان اسالم ،تفرقه حکمفرما شود،
دولتهای اسالمی در مسیر سراشیبی ،سقوط و استحاله قرار میگیرند تا جایی که امکان سیطره
دشمنان بر جهان اسالم فراهم میشود .برخی از تبعات تفرقه در جهان اسالم به قرار زیر است؛
ذلت و سقوط امت اسالمی ،عقبماندگی ،از بین رفتن آموزههای اسالمی ،فشل و سست شدن
امت اسالمی ،حل نشدن مسئله فلسطین بهعنوان یکی از کشورهای اسالمی ،سلطه کفار بر
کشورهای اسالمی ،آسیبپذیر شدن کشورهای اسالمی در برابر تهدیدات مختلف داخلی و خارجی،
چپاول ثروت و منابع طبیعی کشورهای اسالمی ،از دست دادن الطاف الهی ،نداشتن استقالل
حقیقی در روابط سیاسی خارجی و . ...مجموعه این مطالب نشان میدهد که امت اسالمی باید
تالش وافری برای ارتقا سطح وحدت و تقریب اسالمی انجام دهد.
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