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 چکیده
المللی ای بینه، جنبهبر ابعاد ملیکه عالوهره( )خمینیامام  ۀراهبردی در اندیش مفاهیمیکی از 

شد و ربرای ن مانامسل، )ره(، وحدت در جهان اسالم است. به اعتقاد امامردبرای جهان اسالم دا
ل ز عوامکی ایدور شدن از وحدت اسالمی  تعالی نیازمند وحدت، همبستگی و همدلی هستند و

ه حاضر ، مقالاهمیت شود. با توجه به اینسازی محسوب میاستحاله نظام اسالمی و فرایند تمدن
خ دهد ؤال پاسسای به این هکتابخان منابع تحلیلی و -توصیفی گیری از روشتالش دارد با بهره

اد از اتح ل، دوریو در نقطه مقابدارد ی چه آثار)ره( که وحدت اسالمی از دیدگاه امام خمینی
 اشت؟د جهان اسالم و کشورهای اسالمی خواهدبرای اسالمی )تفرقه( چه تبعات منفی 

 عزت و کرامت د که وحدت اسالمی عامل ارتقا امنیت، پیشرفت،دههای مقاله نشان مییافته
م ان اسالرقه در جهتفوحدت، فرایند  جایبهامت اسالمی در برابر دشمنان اسالم است و اگر 

، ص()دیاب محمیابد و به از بین رفتن اسالم نیابد، امت واحده اسالمی تحقق نمیگسترش 
انبه جهمه ار وهای بزرگ بر جهان اسالم و دوری جوامع اسالمی از استقالل پایدسلطه قدرت

 شود.میمنجر 
 

 .امنیت عزت، رقه،تف سالمی،ا امت اسالم، جهان ،(ره)ینیخم امام اسالمی، وحدت :هاکلیدواژه
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 مقدمه
ها در گرو وحدت یا تفرقۀ آنان است و همواره در طول تاریخ آن ملتی سعادت و شقاوت ملت

اند، به همان جدایی حرکت کرده سویبهسعادتمند بوده که مردم آن باهم برادر باشند و هرگاه 
-میان برنامه سعادت بشری، از این مهم پرده برعنواند. قرآن مجید بهاندازه از سعادت فاصله گرفته

واعتصموا بِحَبلِ »داند. آیات ردیف عذاب میدارد و الفت و برادری را نعمت و جدایی و تفرقه را هم
نِعمَتِهِ اهللِ جمیعاً وَ ال تَفَرَّقُوا وَ اذکُرُوا نِعمَتَ اهللِ عَلَیکُم إذ کُنتُم أَعداءً فَأَلفَ بَینَ قُلوبِکُم فَأصبَحتُم بِ

قُل هُوَ القادِرُ علی أن یَبعثَ عَلَیکم عذاباً مِن فَوقِکُم أَو مِن تَحتِ أَرجُلِکُم أو یَلبِسکُم »و  1«إِخواناً
از این نمونه هستند. این تأکید  2«شِیعاً و یُذیقَ بَأسَ بَعضٍ انظر کَیفَ نُصرف اآلیاتِ لَعَلَّهُم یَفقَهُون

و عالمان و  )ع(امامان معصوم، ص()پیامبرتا از صدر اسالم همواره  اسالم و اهمیت مسئله موجب شد
: 1394)علوی،  ده و درصدد حل این مشکل برآیند.کرخیرخواهان جهان اسالم، به این امر توجه 

عنوان رهبر و به پرداز و اندیشمند و فقیه بزرگعنوان یک نظریهبه)ره( ( در این میان، امام خمینی30
ن را با عنایتی خاص مدنظر قرار داده و عمالً ، این مسئله و ابعاد گوناگون آیرانانقالب اسالمی ا

های امام از اقدامات و تالش .هایی چند در راه تحقق وحدت در جوامع اسالمی برداشتندگام
بر تأکید بر بیانات و نوشتارهای خویش، از طرح توان عالوهدر باب وحدت اسالمی می)ره( خمینی

احیای نماز جمعه، طرح  -ای در تقیهویژه نگارش رسالهبه-تی و فتاوایی چند در این موردتقیه مدارا
)جمشیدی و  مسئله برائت از کفار و مشرکین در مراسم حج، اعالم روز جهانی قدس و... نام برد.

شد؛ در آرمانی بزرگ تلقی میره( )خمینی( وحدت جهان اسالم برای امام 162: 1391نژاد، ایران
: 1393 )بهزادی، بود.سستی  ضعف و و تفرقه موجب ، مجد و عظمتوحدت عامل قدرتدیشۀ او ان

، ایران را یکپارچه و متحد انقالب اسالمی امام با برنامۀ دقیق و حساب شده قبل از پیروزی (52
این بود که برای شکست طاغوت و مات کردن حریف غدار و قدرتمندی مثل  )ره(کرد. هنر امام

و انقالب مردمی برپا  پرداختهای میلیونی به بسیج تودهاقمارش چون انگلیس و اسرائیل  آمریکا و
، در این مقاله ره()خمینی( با توجه به اهمیت مبحث وحدت در اندیشه امام 7: 1388)اکبری، . دکر

 مورد بررسی قرار بگیرد.م های تفرقه در جهان اسالو زیان شود آثار و نتایج وحدتتالش می
 
 
 

                                                           
نان )یکدیگر( گاه که دشمو پراکنده نشوید و نعمت خدا را بر خود یاد کنید: آن و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید». 1

 (103)آل عمران/ «تا به لطف او برادران هم شدید های شما الفت انداختبودید، پس میان دل
به هم اندازد )و دچار  گروهگروهبگو: او تواناست که از باالی سرتان یا از زیر پاهایتان عذابی بر شما بفرستد یا شما را ». 2

کنیم باشد )دیگر( بچشاند. بنگر، چگونه آیات )خود( را گوناگون بیان میتفرقه سازد( و عذاب بعضی از شما را به بعضی 
 (65)انعام/« که آنان بفهمند.
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 چارچوب مفهومي -1

 وحدت. 1-1

، «همگرایی»، «همبستگی»، «یکرنگی»، «یکی شدن»کنندۀ وحدت و اتحاد هر دو در اصل بیان
برای رسیدن به مقصدی « برخورداری از جهت واحد»یا « حرکت در یک مسیر واحد»و « یکدلی»

کتایی، یگانگی، یگانه شدن، ی»به معنای « وحدت»نامۀ دهخدا واحد است. برای نمونه، در لغت
به معنای « اتحاد»و « یکی، عینیت، اتحاد، تنها و یکتا ماندن، یگانه شدن، یکی بودن، یگانگی و...

آمده ...« یکی شدن، یگانگی دانستن، یکرنگی، یگانگی، یکدلی، یک جهتی، موافقت و اجتماع »
اختالف، تفرقه و نظایر است. وحدت و اتحاد در این معنا در برابر مفاهیمی چون کثرت، پراکندگی، 

ها به واحد و کثیر به شوند. بر همین اساس، تبدیل شدن واحدها به جمع و سپس جمعآن مطرح می
های راههای مختلف به یک جهت و مقاصد مختلف به یک مقصد و یکتا و تعدد به یگانگی و جهت

ر اجتماع انسانی، یکدلی کنندۀ معنا و مفهوم وحدت و همبستگی است و دگوناگون به یک راه، بیان
که هرگاه مقصدی واحد است. بدین معنا  سویبهو یک جهتی آدمیان یک جامعه برای حرکت 

 ها، مسیرهای مشترکی باشند و برای رسیدن به آن اهداف و آرمانجمعی دارای اهدف و آرمان
 هاآند که شوهم در این مسیر مشترک حرکت کنند؛ گفته میمشترکی را انتخاب کنند و همه با

-163: 1391 نژاد،)جمشیدی و ایران شود.وحدت و اتحاد دارند که گاه از آن به اجتماع نیز تعبیر می
164) 

 

 اسالميوحدت . 2-1
 و آرانی قاسمی) صدا باشند.و هم یکنواختوحدت اسالمی یعنی ملت و امت اسالم باید هماهنگ، 

گونه تعریف را این اسالمی ، وحدتقاصعه هدر خطب )ع(( امام علی53: 1393آبادی آرانی، خرم
، یکدیگرهای آنان مددکار دست وهای آنان یکسان های آنان یکی، قلبخواسته»ند: نکمی

خطبه  البالغه،نهج) «ها واحد و همسو بود.دوخته و اراده سویکها به شمشیرها یاری کننده، نگاه
صل است: یکی، ادو اصل و دو فکر بنا شده  اسالم بر روی»گوید: کاشف الغطاء می (281: 192

  (34: 1386ی، )مطهر «پرستش خدای یگانه است؛ دیگر اصل اتفاق و اتحاد جامعۀ اسالمی است.
گاه تواند تکیهقدرتی حقیقی است که پس از خداوند متعال، می کنندۀفراهموحدت اسالمی، 

توانند بستگی میم در سایۀ اتحاد و همها باشد. مرداستواری برای مسلمانان در رویارویی فرهنگ
 کریم قرآن( 7: 1388)اکبری،  موانع را از سر راه خود بردارند و به مقصود و اهداف متعالی برسند.

-سستی و از کف ،کند که وحدت مایۀ استواری و نیرومندی، اما اختالف، سبب شکستتأکید می

هیچ ملتی »فرماید: ع( می)علیضرت ح (41 و 38: 1388)داودپور،  دادن قدرت و قوت است.
که نیرو گرفت و قدرت پیدا کرد و هیچ ملتی از این متحد نشد، جز این باهمدربارۀ انجام کاری 
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را از بالی ذلت نجات  هاآنکه خداوند گرفتاری آنان را برطرف کرد و بهره نگرفت، مگر اینقدرت، 
 (185 :3ابی الحدید، جلد ) «نمایاند. هاآنهای دین را به داد و معالم و نشانه

، سرچشمۀ )ص(و رسول اکرماهلل و پذیرش والیت  1است« امت واحده»نیز  رو، امت اسالمیازاین
اساس تأمین  ها بروحدت و یگانگی و مودت میان مسلمانان است. اسالم در پی آن است که انسان

دهند. اسالم تالش دارد  شان، باهم متحد شوند و جامعۀ واحدی را تشکیلمصالح مادی و معنوی
بستگی، به محوریت دین و در اسالم ارزش هم. که بر محوریت دین حق، اتحاد تحقق پیدا کند

 (41-38: 1388)داودپور،  .مصالح معنوی است
 

 )ره(وحدت اسالمي در اندیشه امام خمیني -2
قت، مش ختی،زه، سربدیل انقالب اسالمی که پس از قریب به دو دهه مبامعمار بی)ره( امام خمینی

دت و حو قدر که بهآن انقالب بزرگ و الهی خویش را به ثمر برسانند، ندتبعید، حصر و حبس توانست
اکبری، ) تند.د نداشورزید، هرگز به کارآمدی سالح و تجهیزات نظامی اعتقاحضور مردم تأکید می

، دانشیار). دناندد میمری واح، وحدت و اتحاد را اجتماع و باهم بودن در ا)ره(( امام خمینی7: 1388
 کسانیعمومی  مثابۀ دست واحد دانسته که همه در مسئولیت( ایشان مسلمانان را به9: 1393

 :گونه جایگاهی نداردی اسالمی هیچهاجویی در میان ملت، لذا تفرقهندهست
اند نه دو تا دست، ید دستور خدای تبارک و تعالی، ید واحده حسببهمسلمین »

همه مثل اینکه یک دست، باز دو دست هم نفرموده  2.علی من سواهم واحده
است؛ برای اینکه دو دست هم ممکن است این از این طرف برود، آن از آن 

 طوریاینمانند. مسلم شان مثل دست واحد میطرف. نه، دست واحد، همه
مثل که  هم داشته باشندوحدت با طورآنباشند که  طورایناست و اگر مسلمین 

)صحیفه  «یک دست باشند، ید واحده باشند، این دیگر آسیب بردار نیست...
 (406: 12 جلد امام،

کند. یعوت مدهمه را به وحدت در عمل برای خدمت به اسالم، کشور و مردم  )ره(حضرت امام
وان تمی ن طریقاز ای وناپذیری مسلمانان در اتحاد با یکدیگر نهفته است به اعتقاد ایشان، آسیب

  را محقق کرد: محمدی اسالم ناب
طوری که اسالم دستور داده است که باید تعلیمات اسالم را گرفت و همان»

و امر کرده است به اینکه اعتصام  3برادر هستند جاهمهمؤمنین، همه مؤمنین در 

                                                           
 .فاتقون ربکم اَنا و واحده اُمه اُمتکم هذه وإِن. 1
 .104 ص ،28 جلد بحاراألنوار،. 2
 «.برادرند مؤمنین که نیست این جز اخوَۀٌ؛ المُؤمِنونَ انَّما»: حجرات سوره 10 آیه از بخشی. 3
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هم ستور داده است به اینکه تنازع باو د 1اهلل بکنید و متفرق از هم نشویدبه حبل
ها و از گیر توانند از گیر ابرقدرتمسلمین وقتی می 2شوید،والّا فَشَل مینکنید 

های فاسد خودشان خالص بشوند که این امر خدا را اجابت کنند. این حکومت
)صحیفه  «دعوت الهی است. از صدر اسالم تا آخر، این دعوت را اجابت کنند.

 (91: 13 جلد امام،
مام تو  ودهحکومت اسالمی ایجاد وحدت و برابری بهمچنین معتقد بودند هدف از تشکیل 

 .دندانستسالم میرکات ااز ب مسلمانان را از مصر تا ایران برابر دانسته و از میان رفتن این تبعیض را
عرب  فید، ترک، عجم وسمعتقد بودند اسالم بین سیاه و ره( )خمینی( امام 485: 1 جلد امام، )صحیفه

( در 378-377: 1 جلد امام، )صحیفه میزان را بر تقوا قرار داده است.هیچ فرقی نگذاشته و تنها 
ظیم و درتی عقتواند اتحاد و همبستگی به دول و امت اسالمی می، ره()خمینیمنطق عملی امام 

 کار ایجاد کند:ای استکباری و حامیان اسالم سازشهاستوار در برابر قدرت
تند، ، در محیطی که خودشان هساسالمی اوالً خواهیم که همه ممالکما می»
 باهممه حکم اسالم، بین حکومت و بین مردم مخالفت نباشد و ه حسببه

سیبی نکه آباشند و همه متحد بشوند تا ای باهمباشند و ممالک اسالمی همه 
اد پیدا در ایران ملتمان اتح کهوقتیواقع نشود. شما دیدید که ما  هاآنبرای 

یت دنیا خواهیم که یک میلیارد جمعست داد. ما میکرد، چه قدرت بزرگی را شک
دیگر  ه قدسطور باهم متحد بشوند. اگر متحد بشوند، نه قضیاز مسلمین، این

سالطین ال وعاظماند و نه قضیه افغانستان و نه قضایای دیگر و اگر باقی می
سالمی و دوَل ا وم شد شاءاهلل، پیروز خواهیبگذارند و اتحاد ما را به هم نزنند، ان

 (98: 13 جلدامام،  )صحیفه «ممالک اسالمی پیروز خواهند شد.
ج به محتایشه هم ماکه  کنداسالمی بیان می ۀمعدر باب ضرورت وحدت در جاره( )خمینیامام 

 ن خاصیا زمادستور قرآن کریم به مسلمانان در مورد وحدت محدود به مکان ی ،وحدت هستیم
( ایشان در عین 436: 19 جلدامام،  )صحیفهسرتاسر عالم است. ها و نیست بلکه برای همۀ زمان

کنند، رفی میین معدبرابری و برادری در این  ۀیل ترس دشمنان اسالم را، آموزحال، یکی از دال
ود حدت وجونی که گردد و زماهای مختلف مردم میزیرا این امر باعث وحدت میان قشرها و گروه

 کند:وزی دشمنان کاهش پیدا میداشته باشد، امکان رسوخ و پیر

                                                           
 پراکنده و بزنید چنگ خدا ریسمان به التَفَرَّقوا؛ وَ جَمیعاً اهللِبِحَبلِ اعْتَصِموا وَ»: عمرانآل سوره 103 آیه از بخشی. 1

 «.نشوید
 همه و الصّابِرینَ؛ مَعَ اهللَ انَّ اصْبِرُوا وَ ریحُکُم تَذهَبَ وَ فَتَفشَلُوا التَنازَعُوا وَ رَسُولَهُ وَ اهللَ اطیعُوا وَ»: 46 آیه انفال، سوره. 2

 عظمت و قدرت شده ترسو و سست تفرقه، اثر در که نپویید را تنازع و اختالف راه هرگز و باشید رسول و خدا فرمان پیرو
 «.است صابران با همیشه خدا که باشید صبور و پایدار باید همه بلکه شد، خواهد نابود شما
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ست و در اترسند برای اینکه اسالم دین برابری و برادری ها از اسالم میاین»
مطرح  سالمآن اصالً نژاد مطرح نیست. کُرد و فارس، ترک و عرب ابداً در ا

 رابریباسالم مطرح هست تقوا و صفا و برادری و  نیست و آن چیزی که در
ت ر این مملکدکه اگر اسالم به آن طوری که هست  دانندها میاست. و این

 (49: 9 جلدامام، )صحیفه  «تحقق پیدا بکند، دستشان کوتاه خواهد شد.
 

 )ره(نتایج وحدتِ مسلمانان از منظر امام خمیني -3
سالمی ه اجامع دهد که وحدت درنشان میره( )خمینیهای امام بررسی مجموعه بیانات و اندیشه

 به شرح زیر است: آثار اینبرخی از  .وانی استدارای آثار فرا
 

 . آثار سیاسي3-1

 آفرینيعزت. 3-1-1
مقاوم  ناپذیر وعزت حالتی است که انسان را شکست» گوید:راغب اصفهانی در تعریف عزت می

سالم، عزت، علو و ا( با قوانین جامع 76: 1391 )میری، «شود مغلوب نگردد.سازد و باعث میمی
 اهدمعه اسالمی خووحدت و نگهداری آن، نصیب جا واسطهبه عزت است. انمسلمانبرتری حق 

های لتت و شرف مها، عزها، برخورداریهای خود، عامل همه خوشیه)ع( در خطبعلی شد. امام
ان دلیل نند. ایشدایگذشته را دوری گزیدن از پراکندگی و جدایی و مالزم شدن با الفت و وحدت م

کنید، دیشه میالعه و انگاه که در زندگی گذشتگان مطپس آن»کنند: گونه بیان میاین یابی راعزت
-ایخی)مش «د.ب کردن..که از تفرقه و جدایی اجتنا.چیزی باشید که عامل عزت آنان بوددار عهده

ا و رسول او و عزت مخصوص خد»فرماید: می سوره منافقون 8آیه ( خداوند در 37: 1395پور، 
خدا،  صاص بهطبق این آیه، مجد، عظمت و عزت اخت «دانند.ست؛ ولی منافقان نمیمؤمنان ا

ارد مکان ندت؛ ارسول او و مؤمنان دارد و آنچه موجب عزت مسلمانان باشد، الزم و ضروری اس
-ه میاین آی . ازحکمی از نظر اسالم قابل قبول باشد که موجب عزت کفار و ذلت مسلمانان شود

 سویهبحرکت  واسالم و مسلمانان است، الزم  که آنچه موجب عظمت جهانتوان استنباط کرد 
الم اس هانبر ج هاآنآن ضروری، و آنچه موجب ضعف و وابستگی مسلمانان به بیگانگان و تسلط 

امامی ) است. ضروری بنابراین، وحدت بین مسلمانان الزم و ؛بود است، از نظر شرعی مردود خواهد
 (15: 1395تبلکی،  و دیانی

( و 466: 13)صحیفه امام، جلد  «عزت مالِ خداست»در اندیشه سیاسی امام خمینی)ره(، 
( تا جایی که استقالل و 168: 15امام، جلد )صحیفه  خداوند برای مؤمنین عزت قرار داده است.

می، رو، در گفتمان انقالب اسال( ازاین431: 14 جلدامام، )صحیفه  در سایه اسالم است. هاآنعزت 
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( در اندیشۀ حضرت امام)ره(، اگر مسلمانان 284: 15 جلد امام،عزت برای اسالم است. )صحیفه 
اسالم هستند، باید بر مبنای اسالم با یکدیگر متحد شوند،  خواهان بازیابی عزت و عظمت صدر

 (274: 9 دجل امام،)صحیفه  اساس اسالم، قدرت صدر اسالم را به وجود آورد. زیرا اتفاق و اتحاد بر
 کنند:ره( در این خصوص بیان می)خمینیامام 

ی را ای مسلمین! از هر تیره و پیرو هر مذهب که هستید دشمنیِ خانگهان »
 تَصِمُوان نهید: وَ اعْگرد و خدای بزرگ کریم قرآنکنار بگذارید و به فرمان 

رسول  وای خود ا برراهللِ جِمیعاً وَ ال تَفَرَّقُوا. خداوند تعالی عزت بِحَبْلِ 
 (145-144: 12 لدج امام،)صحیفه  «خود و مؤمنین قرار داده است. الشأنعظیم

ا سلمین رسی در مکنند که رشد بصیرت و آگاهی سیابه علمای اسالم توصیه میره( )خمینیامام 
واج ه را رر جامعدهای الهی وانند وحدت و تقریب پیرامون ارزشمدنظر قرار دهند تا از این طریق بت

 دهند و با این وسیله، عزت و عظمت اسالمی را ارتقا بخشند: 
سیار یف بعلمای اعالم و خطبای معظم، مسلمانان را به جهات سیاسی و وظا»

ای از شهخطیرشان آگاه سازند. وظایف خطیری که اگر مسلمانان جهان به گو
ست ااده آن توجه کرده و عمل کنند، عزتی که خداوند برای مؤمنین قرار د

م ناه اسالسلمین است برسند و در پالهی که حق م-و به مفاخر اسالمی بازیابند
وردار یقی برخل و آزادی حقاز استقال االاهللالالهعزیز و زیر بیرق توحید و پرچم 

مجد  ونند شوند و دست مستکبران و عمال آنان را از کشورهای اسالمی قطع ک
 (169-168: 15 جلد امام، )صحیفه «و عظمت اسالمی را بازگردانند.

 

 استقالل و آزادی سیاسي )رهایي از وابستگي(. 3-1-2
 هجامعز ا نیاروحدت برای حفظ، بقا و ایجاد تمدن و کسب استقالل ضرورت دارد. امام وحدت 

ل تمایل استقال ه کسببشری برای سراسر عالم و در سراسر تاریخ دانسته و معتقد است اگر جامعه ب
امل ایجاد وابستگی تفرقه عهمچنین، ( 267: 1 جلد امام،)صحیفه  حدت داشته باشد.دارد، باید و

ت شما نشوید تا مملک گروهگروهمتفرق نشوید، »ها است: سیاسی و از دست رفتن آزادگی ملت
 یکهیچۀ اتحاد و همدلی، در سایرو، ینا( از167: 9 جلد امام،)صحیفه  «مستقل شود؛ تا آزاد باشید.

 (453: 15 جلد ام،ام)صحیفه  توانند بر مسلمانان حکومت کنند.های غربی و شرقی نمیتاز قدر
آید و اگر ملت در امور دست میخارجی از طریق همکاری متقابل به هایوابسته نبودن به قدرت

امید است ملل »یابند: های تاریخی سخت نجات میصدا باشند، از پیچراهبردی خویش همراه و هم
ی با اتحاد و همکاری بیشتر بتوانند بر دشمنان داخلی و خارجی پیروز گشته و از تحت سلطه اسالم

( راه رهایی از 154: 12 جلد امام، )صحیفه «استعمارگران شرق و غرب خصوصاً امریکا نجات یابند.
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ع اختالفات دینی، نزاگرایی، تفرقه، اسارت سیاسی و کسب آزادی و استقالل نیز پرهیز از گروه
 است: ای قبیله

 ش، خودشخود ملت ما اگر بخواهد از این اسارت در طول تاریخ بیرون بیاید و»
طور بشود، باید ینهد ارا اداره کند، استقالل پیدا کند، آزاد باشد، اگر ملت ما بخوا

ده رود. ملت این تویک راه را پیش برود، آن راهی که ملت دارد پیش می
دا جنکردند و  حدهعلیتوده جمعیت که خودشان را جمعیت است. این زن و مرد 

-وهاین گر ید ازپیدا بکند با سروساماننکردند از ملت. اگر بخواهند این مملکت 

ودش رای خاو برای خودش بکشد، او ب اینکهگرایی و از این اختالفات و از 
مه هروند، ها دست بردارند. همه همان راهی که ملت دارند میبکشد از این

 (509: 11 جلد امام، )صحیفه «ن راه را بروند.هما
 و، رفاه ، عظمتزادیآ ،نوید استقالل توانمی زمانیند که بر این باور هست)ره( امام خمینی 

اه، وید رفنمت، من من نوید استقالل، من نوید عظ» که ملت متحد و همدل باشند: دادرا  معنویت
دهم؛ ما می، یک روح مهذب به شح آزادمنشنوید یک روح پاک، یک رو من نوید معنویت، من

یابی عتقاد دارند دستاهمچنین، ایشان  (355: 6 جلد امام، )صحیفه «شرط آنکه همه باهم باشید.به
ت: نی اسبه مقاصد عالی حکومت اسالمی در گرو پیوستگی ملت و رهایی از منازعات درو

و  لکت استلت است، استقالل ممزادی م، به تمام مقاصد خودمان که آپیوستگیهماین  واسطهبه»
بر اساس ( 389: 6 جلد امام،)صحیفه « ست.ا -مهوری اسالمیج -برقراری حکومت عدل اسالمی

ع امل و رفکبا اتحاد و همبستگی  کنندمیتوصیه  به مستضعفان جهان استدالل ایشاناین 
ا از ر انخوارجهصوص آمریکای خهده و سلطه آنان و بکراستعمارگران قیام  اختالفات خود در برابر

 (229: 12 جلد امام، )صحیفه .بازیابنداستقالل واقعی خود را  وکشورهای خویش قطع 
 

 رفتن ظلم و ستم در جهان اسالم از بین. 3-1-3
ن کرد. کریشه م رار جهان اسالهای ظلم، فساد و استبداد دتوان ریشهبا وحدت و اتحاد عمومی می

مقصد،  وکلمه  وحدت وایران با دست خالی با اتکال به خدای تبارک و تعالی  عنوان نمونه، ملتبه
ریشه سلطنت  و (371: 6 جلد امام،)صحیفه  هاریشه تمام ناسازگاریریشه ظلم، ریشه استبداد، 

یی از یوغ استعمار و ظلم ( رها351: 6 جلد امام،)صحیفه  .کند و بُن ساله را از بیخ 2500 استبدادی
 تعمار واسبه  ا آخرت دوحدت کلمه را حفظ نکن کشوری اگر؛ نیازمند حفظ وحدت است رزحدومبی

ضعفین را از تعدی تخواهد مساگر جهان اسالم می (83 :6 جلدامام،  )صحیفهاست. مبتال  استبداد
 های خویش قرار دهد:د، باید وحدت را سرلوحه فعالیتظالمان نجات ده

سالمی الیه اوانیم این کشور را به مقاصد عتما در سایه آرامش و وحدت می»
شده  هاآن هایی که در طول تاریخ بهبرسانیم و این مستضعفین را از آن ظلم

 (288: 14 جلدامام، )صحیفه  «است، نجات دهیم.
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 مسلمانان هایگرفتاریرفع . 3-1-4
از  رفترونبکه  ردهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... داجهان اسالم مشکالت متعددی در حوزه

است  تعالی فرموده امری که خدای تبارک و حسببهاگر مسلمین »نیازمند وحدت است:  هاآن
 -کردند، تمام مشکالتشان یعمل م رونهیاماهللِ جَمِیعاً و لَاتَفَرَّقُوا اگر به همین یک وَاعتَصِمُوا بِحَبلِ 

 دیدگاهاز  (291: 9 جلدامام، حیفه )ص «شد.یمرفع  -شان مشکالت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی
، امامفه )صحی ستااختالف کلمه و عدم هماهنگی  ،های مسلمینمنشأ همه گرفتاری)ره( امام خمینی

-و گروه جدایی ،تفرقه . همچنینو رمز پیروزی، وحدت کلمه و ایجاد هماهنگی است (546: 9 جلد

و آن چیزی که  (160: 10 جلدامام،  ه)صحیف .هاستافتادگیها و عقبگرایی اساس همه بدبختی
مامی تسوزاند، وحدت مسلمانان، بلکه کند و فساد را از بن میها را قطع میریشه این گرفتاری

 (91: 18 جلدامام، است. )صحیفه  شدگان جهانمستضعفان و دربند کشیده
 سالمیاهای لتدو خصوصبهو  وحدت کلمه بین قشرهای مختلف مسلمینامیدوار بودند که  ایشان

 (546: 9 جلدام، امصحیفه های مسلمانان را رفع کند. )گرفتاری
م، هان اسالجت مختلف در مسائل و مشکال های اصلیعلتیکی از  )ره(در اندیشۀ حضرت امام

یب با قر مانان. همین امر باعث شده که مسلتفرقه و اختالف بین سران کشورهای اسالمی است
ان مسلمان کهالیدرحباشند؛  ضعیف ارا بودن مخازن بزرگ در مقابل دشمنیک میلیارد جمعیت و د

انسانی  - سالمیاو امت بزرگ  دادند های عظیم را شکستدر صدر اسالم با عده بسیار کم، قدرت
 (339: 10 جلدامام، )صحیفه  کردند.ایجاد 

 

 نظامي –آثار امنیتي  .2-3
 جيرخا و داخلي دشمنان برابر در پیروزی. 1-2-3

هه باطل و در جب« اختالف»ه حق اگر در جبه کهطوریبهشود، ایمان و اتحاد باعث پیروزی می
امل از عو این یکیطور قطع پیروزی از آن اهل باطل خواهد بود، بنابرحاکم باشد، به« اتحاد»

هنگی م هماشکست جبهه حق در هر سطحی، پراکندگی و اختالف است. حق، با چندگانگی و عد
 .گرددیومند مو نیر شود و باطل با یگانگی و هماهنگی حامیانش، قویش، ضعیف و ناتوان مییاران

 (157: 1393 آرانی، آبادیو خرم آرانی قاسمی)
باشند، و اطاعت از رهبرشان، همدل و همراه  برداریفرمانای در زمانی که ملت و جامعه

نفس و تعصب و تشتت باشند و در اطاعت و اگر افراد، دچار هوای  ؛گیردکارهای عظیم صورت می
انگیزانی هم باشد، در برابر فتنه ع()علی از پیشوا، همگام و متحد نباشند، رهبر اگر کسی چون امام

خورد. این قانون و شود و جبهۀ حق در برابر جبهۀ متحد باطل شکست میگیر میچون معاویه زمین
زند که گروه متحد پیروز شوند و جمعیت پراکنده، یسنت الهی است و خداوند، این سنت را برهم نم

خورند که بیم آن ای سوگند میحضرت امیر در خطبه (42 و 33: 1386شکست بخورند. )محدثی، 
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پیروز شوند، نه بدان جهت که آنان  ع()علیرود این قوم نابکار و شامیان دغل بر اهل حق و یاران می
اند و اینان در راه حق خود، ر باطل خود مصمم و یکدستاند، بلکه به خاطر آنکه آنان دبر حق

خطاب به لشکریان خویش در خطبه  )ع(امام علی (127: 97البالغه، خطبه نهج) انگار.سست و سهل
بر شما غلبه خواهند کرد؛ زیرا آنان  زودیبهدانستم که مردم شام سوگند به خدا می»فرمایند: می 25

: 25البالغه، خطبه نهج) «.دارند و شما در دفاع از حق خود متفرقید در یاری کردن باطل خود وحدت
اگر مسلمانان هم غفلت کنند و گوهر وحدت را از دست دهند و بر محور وفاق ملی و اسالمی ( 70

: 1386بود. )محدثی،  های گذشته برای آنان خواهدگرد هم جمع نشوند، همان وضعیت شوم امت
35) 

مت اجدایی  وفرقه برای پیروزی در برابر عوامل داخلی و خارجی، تره( )خمینی به اعتقاد امام
ا ود، امبواهد اسالمی یک آسیب است و دستاورد تفرقه و دوری از وحدت، شکست دولت و ملت خ

قیت و مل موفزبانی دولت و ملت در روندهای ملی عادر نقطه مقابل، همراهی، همدلی و هم
 هرکس برای خودش یک سازی حدهعلیبدهید.  دستبهدستهمه » پیروزی مسلمین خواهد بود:

 های پیروزیصیکی از شاخ (395: 3)صحیفه امام، جلد « بزند، این غلط است؛ این شکست است.
 فرمایند: . به همین دلیل ایشان میبود ملت ، وحدتملت ایران

 اهمبمه هملت باید بفهمد که آن چیزی که او را پیروز کرد همین بود که »
ه ما جمهوری کچسبیده بودند  باهمبود؛ همه  اهللحبل بهودند و اعتصام ب

خواهیم، ما اسالم را، ما خواهیم، ما قرآن را میخواهیم، ما اسالم میاسالمی می
 جلدمام، ا)صحیفه « اهلل بود.صام به حبلخواهیم. این اعتحکومت عدل الهی می

9 :187) 
ها از گروه واسطه وحدت کلمه بین همۀاین پیروزی به در اندیشۀ حضرت امام از آنجایی که 

وحدت طبقه  های مذهبی با مسلمین، وحدت دانشگاه و مدرسه علمی،وحدت کلمه اقلیتجمله 
یران، برای رسیدن جمهوری اسالمی ا (9: 6 جلدامام، )صحیفه  .حاصل شد روحانی و جناح سیاسی

ز دارد. نیالت آحاد م پشتیبانی و همراهی همهز به نی المللیبه پیروزی در کسب مقاصد ملی و بین
 (110: 6 جلدامام، )صحیفه 

ت وحد نهومر نیز پیروزی ایران در برابر دشمنان خارجی و جنگ هشت ساله را  )ره(حضرت امام
اند و وردهدست آ ن ما بهاین پیروزی عظیم و بزرگی که رزمندگا»دانستند: تمام اقشار ملت ایران می

-صحیفه )« است. های بزرگ را از سرزمین خودمان بیرون کردند، از حفظ وحدتبه قدرتوابسته 

کید ست که ایشان تأاهای دینی بوده همین شواهد تاریخی و آموزه اساس بر (260: 16 جلدامام، 
 (371: 6 جلدامام،  )صحیفهاست.  وحدت کلمه و اتکال به ایمان، رمز پیروزیکنند که می

 ۀکه دولت اسالمی برای همبیان اینهای دینی ضمن در جمع نمایندگان اقلیت)ره( خمینی امام 
هایی که در ایران رسمی هستند، احترام قائل است، پیروزی را در وحدت بین دین ۀقشرها، برای هم
یافتن به خواهد که اختالف جزئی را کنار گذاشته و برای دستمی هاآنداند و از تمامی ادیان می
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امام، )صحیفه  .آیدمیدست ی متحد شوند، زیرا در اندیشۀ امام پیروزی تنها در سایه وحدت بهپیروز
 (101: 17 جلد

 

 های استکباریافزایش قدرت مسلمانان و سیطره بر قدرت. 3-2-2
ازَعُوا تَنوَ ال قُواتَفَرَّالجَمیعاً وَ  اهللحبلبوَاعْتَصِمُوا »ۀ شریفۀ آی عمل بهره( )خمینیدر اندیشه امام 

ی در جهان ستبدادری و اهای استکباعامل سیادت مسلمین بر قدرت« فَتَفشَلُوا وَ تَذْهَبَ ریحُکُم
-دولت الهی خود، به-یاسینامه سدر وصیت)ره( امام راحل، روازاین (39: 16 جلدامام، )صحیفه . است

سالمی شورهای اکهای لتم وصیت من به»کنند: المی توصیه میو نخبگان جوامع اس هاملت و ها
یاده م و پن اسالکه آ خارج کسی به شما در رسیدن به هدفاست که انتظار نداشته باشید که از 

بخشد، حقق میتل را کردن احکام است، کمک کند؛ خود باید به این امر حیاتی که آزادی و استقال
ه از نند ککا دعوت ها رقیام کنید و علمای اعالم و خطبای محترم کشورهای اسالمی دولت

ورت، این ص ند؛ درهای بزرگ خارجی خود را رها کنند و با ملت خود تفاهم کنوابستگی به قدرت
ه کپرستی ز نژادها را دعوت به وحدت کنند و اپیروزی را در آغوش خواهند کشید. و نیز ملت

که  ر نژادیبا ه ومخالف دستور اسالم است، بپرهیزند و با برادران ایمانی خود در هر کشوری 
ی با همت ایمان ادریاگر این بر زرگ آنان را برادر خوانده.هستند، دست برادری دهند که اسالم ب

رت جهان رین قدته بزرگکها و با تأیید خداوند متعال روزی تحقق یابد، خواهید دید ها و ملتدولت
بری و برا رادریم این بدهند. به امید روزی که با خواست پروردگار عالرا مسلمین تشکیل می

 (309: 21 جلد)صحیفه امام،  «حاصل شود.
 عنویلهی و ماذخیره ن آتر از مهم و مسلمانان با داشتن ذخایر مادیبر این باور بودند که امام 

 .اشته باشدرا ند ابله با آنتوان مق یابرقدرتهیچ  د کهنباش داشته قدرتی ندتوانکه اسالم است، می
ت و اگر و... الزم اس ( در این مسیر، دوری از اغراض شخصی، دینی، قومی82: 5 دجلامام، صحیفه )

 ها وتهمه مل اگر»شد:  های جهانی ممکن خواهدچنین اتفاقی روی دهد، تصاحب قدرت در عرصه
لوای  و تحت یاورندهم به اسالم رو بشخصیه را کنار بگذارند و همه با های اسالمی اغراضدولت

 هاستآنمک کاسالم  کنند؛ برای اینکه معنویتباشند، قدرت اول را در دنیا احراز می« االاهللالاله»
 (124: 7 جلدامام، )صحیفه « و خدای تبارک و تعالی پشتیبان.

ر قدرت دگیری ابریع قدرت مسلمانان و در نهایت شکلساز تجمهای اسالمی زمینهوحدت دولت
معیت لیارد جیک میا زیر ،توانند با آن مقابله کنندمیی نهای غربشود که دولتجامعه جهانی می

در جایی  ( ایشان367: 18 دجلامام،  )صحیفه. است ایمانبییک میلیارد جمعیت  برتر از ایمانبا
 دارند:دیگر اذعان می
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 زرگی کهزن باگر ممالک اسالمی با جمعیتی که یک میلیارد تقریباً هست، مخا»
رت رین قدتپیدا بکنند، بزرگ باهمحو، اتحادی ها اگر به یک ندارند، این

 (272: 7 جلدامام، )صحیفه « هستند.
دانند ا میهرقدرتابر ابگیری قدرت بالمنازع ملت در برجامعه ایرانی را نمونه بارز شکل)ره( امام

شمنان دو...  قتصادیها و امکانات نظامی، سیاسی، اکه با وجود وحدت توانستند بر تمامی ظرفیت
د. هندشکست  دند راحامی او بو هاابرقدرتو یک قدرتی که  اسالم و ایران به پیروزی دست یابند

های تژیم پهلوی و قدررمز موفقیت ملت ایران در عقب راندن ر درواقع (503: 5 جلدامام، )صحیفه 
ه همین تجرب ساسا بر (188: 6 جلدامام،  )صحیفه. وحدت اقشار و وحدت کلمه بود ،حامی آن

دت حفظ وح وخداوند  کنند با ایمان بههای اسالمی توصیه میبه ملتره( )امامحقیقی بوده است که 
 ربد را یاسی خوند و استقالل سکنهای وابسته خود ایستادگی در جامعه اسالمی، علیه حکومت

 دست آورند:یکپارچگی ملی به اساس
 ها را خوابصد سال آنباید مسلمین بیدار بشوند، باید از این خوابی که سی» 

ها بر تانک-با مشت خالی-کردند هوشیار بشوند؛ اقتدا کنند به ایران که با هیچ 
دا خکال به های بزرگ غلبه کرد برای اینکه اتها و قدرتها و مسلسلو توپ
 (339: 6 جلدامام، )صحیفه  «داشت.

 ر سایهوید که دمتحد ش» کنند؛های اسالمی بیان میای استراتژیک به ملتامام در توصیه 
ین زمینه جمهوری و در ا (544: 13 جلدامام، )صحیفه « ی است.تان بر ابرقدرتان حتماتحاد پیروزی

 باهم کهوقتیایران  همه دیدید که ملت» کنند:عرفی میعنوان الگو نمونه ماسالمی ایران را به
-د، قدرتداشتن می خودبه برادری اسالدر کنار هم بودند و همه توجه  باهممجتمع شدند و برادروار 

وانستند در ند، نتاهم شدبهایی که مجتمع های بزرگ نتوانستند در مقابل این برادرها؛ در مقابل این
امام، صحیفه « )تندد و رفها قیام کنند و تاب مقاومت بیاورند؛ همه راه خودشان را گرفتنمقابل این

 (131: 13 جلد
 

 ذیریناپامنیت و آسیب. 3-2-3
الفت و  ه وحدت،کبینند بختی را میای چه کوچک و بزرگ کسانی روی سعادت و نیکدر هر جامعه

رو، این( از81: 1391عکس، تفرقه سرچشمه خذالن است. )شهگلی،دلی بیشتری باهم دارند و بههم
ه بوخ رس وظامی نت هجوم ئریزی شود، دشمنان اسالم جراگر وحدت حقیقی در جامعه اسالمی پایه

ام . امودواهد بخگر امنیت ملی ، تضمینکشورها در جهان اسالم را نخواهند داشت و همین امر
رسد نمی هانآبی به هیچ آسی ،ها مجتمع شدنداگر کشورهای اسالمی و ملتبر این باورند )ره( نیخمی

در وحدت  خللی اگراما ( 24: 14 دجلامام، )صحیفه  تعدّی کند. هاآنتواند به و هیچ کشوری نمی
 .بیندجامعه به وجود بیاید، منابع ملی و امنیت پایدار آسیب می
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همان  1مَنْ سِواه همه وقتی دست به هم دادیم و همه شدیم یَدٌ واحِدَۀٌ علی»
ها دست واحد هستند بر سوایشان، اگر دست واحد طوری که فرمودند که این

ما ضرری بزند. آن روز به ما  تواند بهکس نمیهیچ« مَنْ سِواه»شدیم برای 
 (383: 17 جلدامام، )صحیفه  «خورد که خلل در وحدت ما پیدا بشود.ضرر می

د، هیچ فظ شوح های اسالمیمسلمین و دولت اگر پیوند اخوت بین)ره( در اندیشۀ حضرت امام 
بین  الفاخت ن و فلسطین نیز نتیجۀغانستاگیرد، حمله به افکشور اسالمی مورد هجمه قرار نمی

ر جامعه اسالمی و داجتماع مردم مانع نفوذ دشمنان  (451: 15امام، جلد )صحیفه  مسلمین است.
که  به یک کشوری توانددشمن نمی درواقع. شودهای مختلف به نظام میو آسیبتخریب امنیت 

ن و ( اجتماع مسلمی362: 13 جلدامام، )صحیفه  .آسیب برساند ،اندهم مجتمعقشرهایش با ۀهم
جانبه همنیت همادهد و رونی را کاهش میپذیری بیای آسیبدوری از تفرقه، نزاع و اختالفات سلیقه

ورهای مام کشتمی، در اگر همه مؤمنین در قطرهای اسال»کند. به فرمایش امام راحل، را تأمین می
 استور ریک د اسالمی همین یک دستور خدا را که خدا عقد اخوت بینشان انداخته است، همین

توطئه دشمن  یگر،دبه عبارت  (491: 11 جلدامام، )صحیفه  «.عمل بکنند، قابل آسیب دیگر نیست
 (482: 11 دجلامام، )صحیفه . شودبیرونی و منافقان داخلی از طریق حفظ وحدت خنثی می

 و قتصادیایاسی، های سانسجام درونی مانع از آسیب رسیدن به نظام سیاسی اسالمی در حوزه 
ت آسیب روند، این ملهستند و یک راه می باهمملتی که تمام قشرهایش، »شود: حتی نظامی می

رند، بسیار اندک است ضریب نفوذ به ملتی که وحدت دا (506: 11 جلدامام، )صحیفه « .نخواهد دید
 را داند که ملتداند، هم شوروی میهم امریکا این مطلب را می»، ره()امامگفتارهای  اساس برو 
اشد. دهند که ملت همراهش نبای شکست میوقتی بخواهند شکستی بدهند، به یک جبهه هاآن

، امامه )صحیف «شود به هم زد.ا نمییک جمعیتی که یک هستند، یک دست هستند، این جمعیت ر
 به امت اسالمی این است:ره( )خمینی( توصیه نهایی امام 456: 19 جلد

با  وانات این است که با دارا بودن تمام امکبرای همه مسلمین، پیام من »
ت قدر جمعیت عظیمی که مسلمین دارند و با ممالک کثیری که تحت سلطه و

قدرت  ها،از ابرقدرت یکهیچاتحاد کنند. اگر متحد شوند،  باهم هاآن، هاستآن
 (444: 4 جلدامام، )صحیفه « تجاوز کنند ندارند. هاآناینکه به 

 

 رتش مشترک دفاعي برای کشورهای اسالميایجاد ا. 3-2-4
تحقق آرمان و  جهتهای دفاعی و نظامی جاد ظرفیتوحدت اسالمی در جهان اسالم منجر به ای

-الملل میهای اسالمی با اتحاد در محیط بینشود. دولتالمللی میاهداف اسالمی در سیطره بین

ین اتحاد دفاعی و نظامی، افزایش و تشکیل دهند که دستاورد ا« ارتش مشترک دفاعی»توانند یک 

                                                           
 .«بیگانگان علیه دستند،یک: »104: 28 جلد . بحاراألنوار،1
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در یکی از بیانات خود در مورد ایجاد ارتش ره( )خمینیارتقا قدرت جهان اسالم خواهد بود. امام 
 فرمایند:مشترک می

می که های کشورهای اسالشاءاهلل آن وحدت بین مسلمین و دولتاگر ان»
ر آن ن و اهتمام داند و امر به آخواسته الشأنشعظیمخداوند تعالی و رسول 

ها المی با پشتیبانی ملتهای کشورهای اساند حاصل شود، دولتفرموده
ذخیره و  دیدهتعلیمتوانند یک ارتش مشترک دفاعیِ بیش از صد میلیونیِ می

ر دت را ترین قدرکه بزرگ ها میلیونی زیر پرچم داشته باشندیک ارتش ده
ژاد و ناز زبان و  نظرقطعمنطقه، با های امید است دولت.. جهان به دست آورند.

 د؛ و ازریزنمذهب، فقط تحت پرچم اسالم در این امر فکر کنند و طرح آن را ب
دی را آزا الل وها نجات یابند، و شیرینی استقننگ خضوع در برابر ابرقدرت

ها با تدست آوردن چنین قدرتی الزم است هر یک از دولبچشند. و برای به
ر دخشی را باع از کشورشان یک چنین طرح حیاتد برای دفتفاهم با ملت خو

 (94: 18 جلدامام، )صحیفه  «دست مطالعه قرار دهند
کنی و کارش سیستم دفاعی و نظامی کشورهای اسالمی، تفرقهضعف  علت )ره(از دیدگاه امام

وجه ت بدون باید برخی از حکام کشورهای اسالمی است. ایشان تأکید دارند که کشورهای اسالمی
هم ود فراشورهای خهای دفاعی و نظامی الزم را در کآفرین، آموزشزا و اختالفبه عوامل تنش

 تواند سرلوحه کشورهای اسالمی باشد:ند و تجربه ایران در این زمینه میکن
ی ن اسالمادرااز کشور اسالمی ایران در این امر که مدافع کشورهای خود و بر»

صر ها و حشکنیها و کارروز ایران، با همه گرفتاریخویش است الهام بگیرند. ام
 کنون،است تمام جوانان خود را تعلیم نظامی دهد. و تا درصددو سدها، 

 دارد دیدهتعلیمدهند، قریب یک میلیون رزمنده ذخیره گزارش می کهطوریبه
 سالمی خوداآنکه الزم شود، با یک هشدار برای دفاع از میهن  محضبهکه 

 های اسالمی و منطقه نیز اگر مثل دولت ایران باشوند. دولتسلح میمجهز و م
نان را آاری ملت رفتار کنند و خود در کنار ملت باشند و مردم احساس خدمتگز

: 18 جلد امام،)صحیفه  «شود.نمایند، این امر در کشورهای آنان نیز حاصل می
94) 

 

 نابودی اسرائیل. 3-2-5 
ای هتواند آسیبتوجهی به این خطر میی جهان اسالم است، بیاسرائیل یکی از خطرات جد

اکتفا به -این جرثومه فساد-اسرائیل)ره( زیرا به اعتقاد امام خمینی ،مهمی برای اسالم داشته باشد
)صحیفه  ام دوَل اسالمی در معرض خطر است.و اگر مهلت داده شود، تم اهد کردنخو المقدسبیت

تواند منجر به نابودی رژیم گرایانه مسلمین در جهان اسالم میوحدت ( اجتماع281: 9 جلدامام، 
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اگر مسلمین مجتمع بودند، »، ره()خمینیعنوان دشمن اسالم شود. به اعتقاد امام اشغالگر اسرائیل به
 (274: 9 جلدامام، )صحیفه  «برد.او را سیل می ،ریختندهرکدام یک سطل آب به اسرائیل می

که  هشد اعثبهای اسالمی مام، اختالف و افتراق بین کشورها و دولتحضرت ا اندیشهدر 
 .زندبتلف اسرائیل با جمعیت کم جسارت پیدا کند که در خاک فلسطین دست به جنایات مخ

 (475: 15 جلدامام،  )صحیفه
حکام جری امکنندگان کشورهای اسالمی نمایندۀ مردم با ایمان و اگر حکومت»

ی و رابکارگذاشتند، دست از خفات جزئی را کنار میبودند، اختالاسالم می
ن صورت د، در آنبودشدند و ید واحده میداشتند، و متحد میاندازی برمیتفرقه

ند این توانست، نمیانداجانبکه عمال آمریکا و انگلیس و  مشتی یهودی بدبخت
گی عرضز بیاباشند. این  هاآنکارها را بکنند، هرچند آمریکا و انگلیس پشتیبان 

ثار نشر آ )مؤسسه تنظیم و« کنند.کسانی است که بر مردم مسلمان حکومت می
 (34: 1391، ره()خمینیامام 

 در جهانره( )ینیهای سیاسی امام خمعنوان یکی از آرماننابودی اسرائیل و رهایی قدس به
الک های ممبر عموم دولت»ا در کشورهای اسالمی است: هملت-اسالم نیازمند بسیج دولت

ل، همه الیزا قدرت اسالمی و خصوصْ دوَل عربی الزم است که با توکل به خدای متعال و تکیه بر
به  م امیدهه چشقوا و نیروی خویش را بسیج ساخته به یاری مردان فداکاری که در خط اول جب

ر این سالمی داند بشتابند، برای آزادی فلسطین و احیای مجد و شرف و عظمت الت اسالم دوختهم
دست  دست برداشته، بارذلتو  سوزخانمانهای جهاد مقدس شرکت کنند؛ از اختالفات و نفاق

یسم و صهیون افعانبرادری به هم داده صفوف خود را فشرده و متشکل سازند؛ از قدرت پوشالی مد
تی و از سس گردند؛های بزرگ، مغرور و مقهور نئیل نهراسند؛ از وعد و وعیدهای پوچ قدرتاسرا

، امامه )صحیف« ند.و عواقب خطرناکی به دنبال خواهد داشت بپرهیز بارننگمسامحه که شکست 
 (2-1: 3 جلد

اکنون »یاری تمام مسلمین به مجاهدان فلسطین نماد وحدت عمومی در جهان اسالم است و 
و خصوصْ بر دوَل عربی، الزم است برای حفظ  ر عموم مسلمین و دوَل کشورهای اسالمیب

نگهداری کنند و به آنان کمک نمایند، و از رساندن اسلحه و  1استقالل خود، از این گروه مجاهد
تواند قدرتی های عربی میاجتماع دولت (462: 2 جلدامام، )صحیفه « آذوقه به آنان دریغ نورزند

تواند های غرب هم نمیکم در برابر رژیم پوشالی اسرائیل به وجود آورد که حتی حمایتمستح
مانع سقوط این رژیم شود، اما این عدم وحدت کشورهای اسالمی است که باعث شده است 

 به همین دلیل است که (234: 4 جلدامام، صحیفه . )چند دهه به حیات خود ادامه دهد اسرائیل
 ایند:فرممی حضرت امام

                                                           
 است.بخش فلسطین بودهشاخه نظامی سازمان آزادی« الفتح». مراد، گروه 1
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ومه ن جرثشوند و ایمتحد ب باهمهای اسالمی است که بر مسلمین و بر دولت»
کنند اجازه را می هاآنکسانی که پشتیبانی  بیخ برکنند و به و فساد را از بن

 (66: 7 جلدامام،  )صحیفه« ندهند که پشتیبانی کنند.
های خواهییادهبارزه با زجمعه آخر ماه مبارک، روز وحدت همه مسلمین در مروز  روز قدس،

روز  و در این بزرگ بشمارندخواهند که این روز را از مسلمانان می ره()خمینیامام  ت.اسرائیل اس
 انی کهیرا زمز ؛زننددر مساجد فریاد ب کنند، مجالس داشته باشند، محافل داشته باشند، اتتظاهر

یکا و مرگ بر امر فریاد بکنند مرگ ند وایهایشان بیرون بیدر روز قدس از خانه یک میلیارد جمعیت
 (80 :13 جلدمام، ا)صحیفه  .ترسدفریاد می ایناسرائیل از  ،بر اسرائیل و مرگ بر شوروی

 

 . آثار اقتصادی3-3
 آباداني و پیشرفت. 1-3-3

و  ی استوحدت و همبستگی برای حفظ و بقای یک جامعه و پیشرفت و تکامل آن امری عقل
کت گی، حرها، تحقق سازندشرط ترمیم خرابی)ره( اندیشه امام خمینی وحدت و همبستگی در

ست. زندگی ا هایمیدانفرهنگی، سیاسی و اقتصادی و موفقیت در تمام  توسعهرشد و  سویبه
نی گام ترقی و آبادا سویبهجامعه همواره باید )ره( ( در اندیشه امام خمینی52: 1384 )جمشیدی،

دوری از  واندگی معقب مسیر پیشرفت پایدار در جامعه اسالمی منجر به بردارد و هرگونه انحطاط از
د، لو برویاشید که به جبدر فکر این »کنند: ایشان توصیه می روازاینگردد. های نظام میآرمان

ست و اه عقب گشت ببرنگردید به عقب. اگر انحطاط اخالقى یا فکرى یا عملى حاصل بشود، این بر
 (366: 12 جلدمام، )صحیفه ا« تجاع.ار

تعهد به اسالم  کلمه است.وحدت  اسالم و تعهد به ،اساس پیشرفتره( )خمینیامام در اندیشۀ  
: 15امام، جلد )صحیفه فایده است و وحدت بدون تعهد به اسالم نیز مضر است. بدون وحدت بی

رشد متوازن بنابراین، اجتماع مسلمین بدون وحدت مضر است و مانع پیشرفت، تعالی و  (451
تا زمانی که با اعتصام به  ره()خمینیهای مختلف مملکت اسالمی خواهد شد و به فرموده امام بخش
جانبه به ارمغان خواهد آمد. اهلل متحد باشیم، پیشرفت و آبادانی وجود خواهد داشت و رونق همهحبل

 بهباشند؛ با اعتصام  اهللحبل بههمه باید مُعْتَصِم » فرمایند:ایشان در یکی از فرمایشات خویش می
 (99: 7 جلد امام، )صحیفه« پیشرفت کردیم و خواهیم کرد. اهللحبل

 

 سالما جهان کشورهای در اقتصادی خودکفایي. 2-3-3
های اسالمی در عرصه بر طرح اندیشهعنوان معمار اصلی انقالب اسالمی عالوهبهره( )خمینی امام

های متنوع و مشخصی دارند. در بین ۀ اقتصاد نیز دیدگاهاجتماع، فرهنگ و سیاست، در عرص
ایشان بر قطع وابستگی و استقالل اقتصادی و  ازحدبیشتأکید )ره( های اقتصادی حضرت امامدیدگاه

منظور حصول خودکفایی جالب توجه است. تأکید بر استقالل اقتصادی و نیل به خودکفایی تالش به
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گیری های تولید و تجارت بر مبنای بهرهلکه حضور فعال در عرصهبه مفهوم انزوای تجاری نیست، ب
سازد. های داخلی را خاطرنشان میها و توانمندیهای اقتصادی و استفاده اصولی از قابلیتاز فرصت
گری قرار دارد ستقالل اقتصادی، وابستگی و طفیلی( در نقطۀ مقابل خودکفایی و ا1379)احمدی، 

زیرا وابستگی در تأمین نیازهای روزمره از  ؛جامعه و کشور اسالمی نیست شایستهوجه که به هیچ
های زمینه ساختن مهیا منظوربههای استکباری جمله مواد غذایی همواره اهرمی در دستان قدرت

ها و وابستگی هایی که در عین نیازمندی به قدرتاند سرزمینو کم بوده است بودهسیاسی  استعمار
اند. در برابر استعمار سیاسی مقاومت کرده و از استقالل کشور خود صیانت کرده هاآناقتصادی به 

وابستگی در حوزه اقتصاد را عاملی برای  نیز )ره(امام خمینی (7-6: 1391)بنیاد اندیشه اسالمی، 
 دانند: های خارجی میوابستگی سیاسی به قدرت

اره اد دست خودتان یک کشوری که اآلن مال خودتان شده است، آن کشور به»
این  است بشود، مثالً در سطح مملکت یکی از اموری که برای ما اآلن الزم

را  راعتزراعت است. اآلن فصل زراعت است، فصل زراعت پاییزی است. این ز
ن، اعت خودماشایسته انجام دهند. ما اگر چنانچه زر طوربهکوشش کنند که 

پیش  باشد و دستمان دراز ن باشدکشاورزی خودمان، نتواند کفاف برای خودما
توانیم مینود؛ بامریکا و امثال امریکا برای ارزاقمان، خوب ما وابسته خواهیم 

 طوراینشویم. در جهات سیاسی هم باید وابسته ب وقتآنکاری انجام بدهیم؛ 
رای اشد ببها دراز و دستمان پیش خارجی نباشد که ما باز هم گرفتار باشیم

ی، عار سالماا بدهید. این برای یک مملکتی اوالً، یک مملکت اینکه نان به م
 دحاال بفروشی است که دستش را دراز کند طرف امریکا که شما نان ما را بدهید،

« .زه چیبه ما! این یک عاری است برای ما. ما باید خودکفا بشویم در هم
 (366: 10 جلدامام، )صحیفه 

از سزندگی گ جامع ووابستگی، مبنایی و برگرفته از فرهنبه خودکفایی و )ره( خمینی نگاه امام
 وشمرد مان میهای اصلی اهل ایاسالمی است؛ همان فرهنگی که عزت و سرافرازی را از شاخص

کند می تفهیم سلمانانمداند و به جامعه ترین فضایل میبیزاری جستن از ذلت و حقارت را از بزرگ
اه را که ی این رهاختیسرهایی یابید و به آزادگی برسید، باید که اگر بخواهید از بردگی و اسارت 

ج خودکفایی به گن ابستگیناپذیر است، بپذیرید تا در پرتو رنج تالش در مسیر نفی وطبیعی و اجتناب
ضرت امام در اندیشه ح ،رو( ازاین7: 1391. )بنیاد اندیشه اسالمی، دست یابید و استقالل اقتصادی
لید شور توکا خود رد موارد مورد نیاز وشک نعمت و هدیه است، زیرا باعث میمحاصره اقتصادی ی

امام، صحیفه ). اشداشته بدها و رنج فراوان ختیکند و وابسته به کشور دیگر نباشد؛ اگرچه این راه س
 (116-115: 14 جلد



 69  ..........................................................................................................(ره)یخمین امام اندیشه در اسالمی امت تفرقه و وحدت آثار بررسی

 

 یطعموا أطعمه عجم ولاا لباس ال تَزال هذه االمَه بِخیر ما لَم یَلبسو»فرمایند: امیرالمؤمنین می 
یگانه نباشد، وراک باس و خاین امت مادام که وابسته به لبالعجم فإذا فعلوا ذلک ضربهم اهلل بالذل؛ 

ینجا ادر  «.دش خواهدوار خشود، ذلیل و  هاآنگاه که وابسته به کاالی شایسته و سربلند است و آن
 ، منظورآمده« ههذه االم»مقابل استفاده نکردن خوراک و پوشاک عجم مطرح شده، اما چون در 

- یانیدامی و ت. )اممذموم شمردن وابستگی به بیگانگان مورد نظر اس درواقعغیرمسلمانان است و 
 حدت بینومی باید با های اسالد دولتناعتقاد دارره( )خمینیامام  در این راستا (17: 1395 تبلکی،

. ابندهایی یزرگ ربهای گی به قدرتوابست یکدیگر، نیازهای اقتصادی خود را برطرف نمایند و از
حتیاج به رند، اازی ندابه آمریکا یا شوروی نی وحدت کلمه پیدا بکنند، باهمهای اسالمی اگر دولت

 (451: 15 جلدامام، )صحیفه  اسالمی متفرق باشند. شود که کشورهایدیگران وقتی پیدا می
هایی تدارند، این دول چیزههمهایی که های اسالمی، این دولتاگر این دولت»

اتحاد  مباهها ر اینهایی که ذخایر زیاد دارند، اگکه افراد زیاد دارند، این دولت
رتی و هیچ قد و هیچ کشوری چیزهیچپیدا بکنند، در سایه اتحاد احتیاج به 

 (451: 15 لدجامام، )صحیفه « ها محتاج هستند.به این هاآنندارند، بلکه 
رایط رند. شبی دای جایگاه مطلوی از نظر منابع طبیعی و سایر منابع اقتصادکشورهای اسالم

امی ی و دهوایی ویژه و چهار فصل کامل، تنوع و کیفیت باالیی به محصوالت کشاورزوآب
ای هالیتیه فعکشورهای اسالمی بخشیده است. ساختار اقتصادی بیشتر کشورهای اسالمی بر پا

نی و سیار غبکشورهای اسالمی به لحاظ منابع زیرزمینی هم کشاورزی و دامی استوار است. 
ونزی، دالجزایر، ان حرین،. ایران، عربستان، عراق، کویت، امارات متحده عربی، قطر، بهستند ثروتمند

  (54-53: 1386نیجریه و لیبی دارای منابع بسیار سرشار نفت و انرژی هستند. )قاسمی، 
ی مانند ، مناطقاندتهترین مناطق جغرافیایی جهان قرار گرفمبسیاری از کشورهای اسالمی در مه

دیگر،  ته عبار. بندهست الجیشی مهمیخاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای میانه دارای موقعیت سوق
- ر جهاناگاین نابرب گلوگاه ارتباطی شرق و غرب و شمال و جنوب جهان در اختیار مسلمانان است.

بر د عالوهتوانیمکند،  اش جایگاه واقعی خود را در جهان درکغرافیاییاسالم با توجه به موقعیت ج
 آید. حساببههای بزرگ نباشد، خود هسته اصلی یک قدرت بزرگ جهانی که مکمل قدرتآن

هم که  ما مسلمین: »فرمایندهایی است که میبا توجه به چنین ظرفیتره( )امام( 73: 1390)شفایی، 
و افرادمان  ذخایر است، ترینبزرگو ذخایرمان  بیشترین جمعیت را داریم جمعیتمان اگر هم باشیم

های ر پیرامون ثروت( ایشان در جایی دیگ23: 14 جلدامام، )صحیفه « افراد بزرگ و برجسته است
 فرمایند:اقتصادی در جهان اسالم می

اینکه در -ثروت مهم نفت در دست شرق است، در دست مسلمین است» 
آن و هر  واسطهبهاین مخازن بسیار مهمی که دنیا  -می است ممالک اسال

؛ هر است کردهاین مخازن پیشرفت  واسطهبهمملکتی پیشرفت کرده است 
-موج واسطهبه، است شده، هر مملکتی در جنگ مقدم است شدهجنگی مقدم 
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، نفت دارد بحمداهللها در دست شماست، عراق ؛ ایناست شدههای نفت مقدم 
نفت دارد، کویت نفت دارد، حجاز نفت دارد، نفت دست مسلمین  داهللبحمایران 
باید بیایند به شما تملق بگویند، دست شما را ببوسند، پای شما را  هاآناست. 

 (34: 2 جلدامام، )صحیفه « بخرند 1ببوسند و این ذخایر را به قیمت أعلَی القِیَم
دم وحدت دگی و عمایند، پراکنناستفاده  خوبیبه هااند از این سرمایهعلتی که مسلمین نتوانسته 
 «دارند.ن حدت کلمهتفاهم بین خودشان حاصل کنند و و اندهنتوانست است که برای این» ؛است

 (124: 7 جلدامام،  )صحیفه
 

 )ره(نتایج تفرقه در اندیشه امام خمیني -4
 ت:ر اسه شرح زیره( ب)خمینیامام  برخی از نتایج تفرقه و دوری از وحدت در اندیشه

 

 اسالم. ذلت و سقوط امت 4-1
ده صه نشماز خالبینی درست و ادای فرایض عبادی مانند ناسالم و مسلمان بودن فقط در جهان

از  ف، نیزاختال به رمز عزت مسلمین و رهایی از ذلت، یعنی ترک خصومت و پایبندیاست، بلکه 
کست، ذلت و سقوط شباالترین عامل  ع()علی ( امام26: 1386)عرفانی،  شرایط مهم مسلمانی است.

توجب قتل ن را مسافکرقهفانگیز و تاسالمی را تفرقه و اختالف دانسته و با کمال صراحت، فتنه امت
 سرفرقه شعار ت تی کسی را کهحدانند، بلکه افکن را سزاوار چنین عقوبتی میتفرقه تنهانه ؛داندمی
 (34: 1395پور، ایخی)مش شمارد.، سزاوار قتل برمیدهد

شورهای کنیستی نصیب  و ضعف و پراکندگی تفرقهبا ره( )خمینیگفتارهای امام  اساس بر
ت هیمنه مسلمانان در شکسنیز رمز موفقیت دشمنان  (274: 9 جلدامام، )صحیفه  .شودمی اسالمی

-یمبه مشام  هاآنو عزت و سیادت آنان، دامن زدن به مواردی است که بوی تشتت و اختالف از 
 :رسد

 نوامیس همۀ آن روزی که این وحدت از بین برود؛ مرگ همۀ ما و به باد رفتن»
باد  گر بههای انبیاء نسبت به کشور خودمان و نسبت به کشورهای دیو زحمت

 (406: 17 جلدامام، )صحیفه « فنا خواهد رفت.
 

 ماندگيعقب .4-2
ای بین ملت ما حاصل اگر تفرقه»می وجود دارد و ماندگی جامعه ارتباط مستقیمیان تفرقه و عقب

های جنایتکاری بین ملت ما تفرقه بیندازد باید ملت باز خودش را مهیا کند برای بشود، اگر دست
رو، ( ازاین393-392: 6 جلد)صحیفه امام، « ها.ماندگیها و برای عقبها و برای چپاولگریاختناق
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افکن در جامعه گیرد و امکان بروز مشکالت اختالفرا میذلت جای عزت  ه،در صورت بروز تفرق
اگر در جامعه ایرانی تفرقه حاکم شود، امکان ره( )خمینیوجود خواهد آمد. به اعتقاد امام  اسالمی به

 ظهور مسئوالن ناکارآمد و نظام ناشایست فراهم خواهد شد:
باز  وند کرد حمله خواه هاآنآن روزی که ما وحدت کلمه را از دست دادیم، »

ژیمی که آورند. به هر ریک قلدری را مثل رضاخان یا به اسم او یا دیگری می
 ه است، وآورند سرِ کار. باز همان معانی است و همان آش و همان کاسباشد می

، امام )صحیفه« ماندگی است و همان ذلت است و همان چیزهاست.همان عقب
 (191: 6 جلد

عار و شسبت به نی ملت بر هوشیار مؤکداًره( )خمینیرقه در جامعه، امام آفرینی تفبا توجه به ذلت
افکن فرقهعناصر ت هوشیارانه از بعضی خواهند کهد و از مردم میکننانداز توصیه میتارهای تفرقهرف

ختناق و همان ا خواهند دست اجانب را به کشور مسلمان ما باز کنند وکه با شعارهای فریبنده می
 (262: 6 جلدامام، )صحیفه  رم دیگر برگردانند، احتراز کنند.را به فچپاولگری 

 

 از بین رفتن دین اسالم .4-3
اهلل، شکست کشورهای اسالمی های تفرقه و دوری از اعتصام به حبلآسیب بارترینزیانیکی از 
 شکست کشورهای اسالمی نیز به معنای شکست اسالم خواهد بود.جهان خواهد بود.  در سطح

تواند اساس این در حالی است که وحدت می (21: 1390هنری قدر والیت،  -)مؤسسه فرهنگی
شکست کشورهای اسالمی نیز به منزلۀ  پیروزی، موفقیت، تعالی، الطاف الهی، عظمت و... باشد.

 از تفرقه و نزاع دوری کرد: بنابراین باید ؛شکست اسالم است
ی کُم رنگ و بوبَ ریحُذْهَ تَ َعُوا فَتَفْشَلُوا وتَنازَ از تفرق و تنازع بپرهیزید وَال»

ی موافق هایبندایمان و اسالم که اساس پیروزی و قدرت است با تنازع و دسته
ماع در شود، و اجتبا هواهای نفسانیه و مخالف با دستور حق تعالی زدوده می

 ، بهحق و توحید کلمه و کلمه توحید که سرچشمه عظمت امت اسالمی است
 (339: 10 جلدامام، )صحیفه  «رسد.زی میپیرو

 

 اسالم . فشل و سست شدن امت4-4
شدن امت اسالمی یکی از دستاوردهای نزاع و تفرقه در بین دول و امت اسالمی است و به  1فشل

که در قرآن کریم به  های الهی استیکی از سنت ،، فشل شدن ناشی از تفرقهره()خمینیاعتقاد امام 
های قرآنی خود بر اساس برداشتره( )خمینیامام  (153: 13 جلدامام، )صحیفه  است.آن اشاره شده 

تنازع منجر به سستی در پیکره جامعه اسالمی و دور شدن از اهداف متعالی تفرقه و کنند تأکید می

                                                           
 .رخوت . سستی،1
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عامل سستی در برابر  همچنین و صحیح امور در جامعه است. موقعبهشود؛ زیرا مانع انجام می
 های اسالمی است:ملت به نسبت هاآنیابی اسالم و قوتدشمنان 

 ما آثارشوید. شاخطار کرده است به اینکه اگر تنازع کنید فشل می کریم قرآن»
شاهده کنید، آثار فشل را در کشورهای عربی مفشل را در مسلمین مشاهده می

درتی ه قکنید. فشل شدن از این بدتر چه که کشورهای پهناور اسالمی با هممی
مه رائیل هل اسکه از حیث سیاسی، از حیث نظامی، از حیث ذخایر دارند، در مقاب

تی یا دانید؟ جز این است که نتواند یک دولفشل هستند؟ شما فشل را چه می
دش م خویک ملتی کاری که باید انجام بدهد، کاری که باید برای حفظ نظا

بر  و حمله است ر اسالم کردهانجام بدهد، نتواند انجام بدهد؟ دشمنی که حمله ب
ک کشور کند و قانع به یبالد مسلمین کرده است و هر روز توسعه را زیاد می

 لدجمام، ا)صحیفه « هم برای خودش نیست، مسلمین در مقابل او فشل هستند.
16: 35) 

 

 نشدن مشکل فلسطین . حل4-5
د مسئله فلسطین به حاشیه برود شورواج تفرقه و پراکندگی میان سران کشورهای اسالمی باعث می

و توان کامل کشورهای اسالمی صرف بحران فلسطین نشود. در نقطه مقابل رژیم اسرائیل از این 
البته در اندیشۀ گیرد.  بحران موجود در کشورهای اسالمی برای تقویت و ارتقا توان ملی خود بهره

اختالفات سران کشورهای اسالمی  آن چیزی که مشکل فلسطین را به وجود آورد،)ره( حضرت امام
گذارد فلسطین را به وجود آورده نمی مشکلِاین اختالفات سران کشورهای اسالمی است که » ؛بود

با این کشورهای عریض و طویل، رشد سیاسی داشتند و باهم  1حل شود. اگر هفتصد میلیون مُسْلم،
های بزرگ استعمار ممکن نبود که گرفتند، برای دولتمتحد و متشکل شده در صف واحد قرار می

: 2 جلدامام، )صحیفه « رخنه کنند تا چه رسد به مشتی یهود که از عمال استعمارند. هاآندر ممالک 
 فرمایند:ایشان در جایی دیگر می (323

وه جمعیت رغم تعداد انبتوانم دوَل عربی را بفهمم که علیسف، من نمیاألمع»
های مینتوانند حقوق و سرزراوان، نمیت مادی فو دارا بودن همه شکل امکانا

 است که فاتیاین از جهت اختال و ؛خود را بازگردانده، از وطن خود دفاع کنند
 (444: 4 جلدامام، )صحیفه « وجود دارد. هاآنبین 
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 . سلطۀ اجانب )تسلط بیگانگان(4-6
ران ملت ای جی برنان خاردشم اختالف و تفرقه را برای ایران مضر و عامل چیرگیره( )خمینیامام 
آن  های بزرگ برشود اوضاع ایران به زمانی برگردد که قدرتاختالف باعث می درواقع. دانندمی

 (399: 19 جلدامام، )صحیفه مسلط بودند. 
های بزرگ در ایران برگردند، ین قدرتا -دای نخواستهخ-غافل از آنکه اگر »

عه ا این دفهگذارد. اگر اینشیعی باقی مینه اسالمی و نه اهل سنتی و نه اهل ت
ای اینکه از این برادران سنی و شیعه صدمه برگردند، بر -دای نخواستهخ-

ا از ری خودشان هاهای خودشان را و چپاولگرینفع هاآندیدند و از اجتماعات 
برگردند، اساس  هاآنگر ا -دای نخواستهخ-اند، این دفعه بدانید که دست داده

ام، امحیفه )ص.« را که منشأ اجتماع شما برادران بود، از بین خواهند برداسالم 
 (288-287: 14 جلد

ت ختالفاشد ا. راست تفرقه عامل تخریبِ استقالل ملی و ضعف در اسالم از دیدگاه ایشان
همۀ  کهحالیدر. هدن در جامعه اسالمی را افزایش دتواند نفوذ دشممختلف در جامعه اسالمی می

 سالم واباید دین  همۀ مسلمانان یکی است. هاآننان با یکدیگر برادر هستند و مصلحت مسلما
سالم اشمنان دنفع  قرآن کریم را حفظ کنند و هرگونه اختالف بین مسلمانان به ضرر اسالم و به

طه بیگانگان و ایشان در خصوص سل (381: 14 جلدامام، )صحیفه یعنی آمریکا و شوروی است. 
 کنند:ن میتفرقه بیا

دا تسلط پی هاآناگر مسلمین وحدت کلمه داشتند، امکان نداشت اجانب بر »
ما  ب بربکنند. این تفرقه در بین مسلمین است که باعث شده است که اجان

اهل اص جتسلط پیدا بکنند. این تفرقه مسلمین است که از اول با دست اشخ
ه کسلمین است بر همه مو اآلن هم ما گرفتار هستیم. واجب  تحقق پیدا کرد

 (83: 6امام، جلد )صحیفه « باشند. باهم
 

 پذیری کشور. آسیب4-7
، تفرقه است. هاآنترین تواند ناشی از علل مختلفی باشد که یکی از مهمشکنندگی نظام سیاسی می

د. یابنها نیز افزایش میها، مذاهب و مردم افزایش یابد، آسیببه میزانی که تفرقه میان قومیت
شهید مطهری در کتاب جامعه و تاریخ، در زمینه علل و عوامل انحطاط جامعه، چهار عامل عمده را 

اند که عبارت است شدهآور ها را نیز یاددر این زمینه مورد تأکید قرار داده و آیات قرآنی ناظر به آن
این و گسترش فساد. از عدالتی و ظلم، تفرقه و پراکندگی، ترک امر به معروف و نهی از منکر از: بی

در سراسر  ذاباشد، ل ترین ضریب را داشتهله تفرقه و پراکندگی بیشئمجموعه عوامل، شاید مس
ترین محوری است که بر آن البالغه، مسئله اتحاد و اختالف اساسیدر نهج« قاصعه»خطبه 

در ره( )خمینی( امام 011: 1380)آقایی، .است شدهپذیری جوامع تکیه عنوان زمینه پیروزی و آسیببه
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پذیری کنند که اختالفات درون امت اسالمی منجر به ضعف و افزایش آسیباین خصوص بیان می
نظام سیاسی خواهد شد. به همین دلیل، وحدت اسالمی عامل صالبت و استحکام نظام سیاسی 

لت خواهد شد. های دوخواهد بود و در نقطه مقابل، تفرقه منجر به سست شدن عملکردها و کارویژه
 آمده است:ره( )خمینیدر یکی از فرمایشات امام 

 واهدخملت ما هر قشری که توجه دارند به اینکه این کشور را اختالف »
کشور  ه دارند بهو هر گروهی که عالقه دارند به اسالم، عالق کرد پذیرآسیب

 کنند وششملت اسالمی ایران، به ملت ایران، باید ک اسالمی، عالقه دارند به
 (426 :13 جلدامام، )صحیفه « اتفاق رخ ندهد. این وحدت و که خللی در

 

 . از دست دادن منابع و ذخایر4-8
ین ا با اند؛ زیرطریق تفرقه و نفاق هست های اسالمی ازدشمنان اسالم خواستار تضعیف حکومت

را به  هاآن معنوی توانند ذخایر مادی ومی راحتیبههای اسالمی، روش ضمن تضعیف حکومت
 (139: 2 جلدامام،  )صحیفه .راج ببرندتا

کری، نابع فبرداری از مهای جهان اسالم، بهرهشرق و غرب برای چپاول ثروت و دارایی
ی هاقشهنشورها های طبیعی کشورهای اسالمی و نیل به منافع خویش در این کاقتصادی و رانت
ش رقه تالف و تفند و جهت ترویج اختالکنمی ها ترسیمق تفرقه و چنددستگیفراوانی برای رون

 ،ه()خمینیکنند. به اعتقاد امام می
هایی که تدس -دانند هممی -هاآندانند بگذارند شما متحد بشوید. نمی»

ان خواهند ثروت شما را به رایگخواهند منابع شما را از دستتان بگیرند، میمی
 هاآند، شما را به یغما ببرن الرضیافوقو  االرضیتحتخواهند ذخایر ببرند، می

بشود؛  متحد باهمبشود؛ ایران و مصر  متحد باهمگذارند که عراق و ایران نمی
خواهند یدا کنند. نوحدت کلمه پ باهمشان متحد بشود؛ همه باهمترکیه و ایران 

 (33: 2 جلدامام، )صحیفه « گذاشت.
 

 نداشتن استقالل حقیقي. 4-9
م ان اسالکشورهای اسالمی یکی از راهبردهای غرب برای تضعیف جهسلب استقالل ملی در 

ن در ای ماسال شود و دشمنانتفرقه مانع از تجمیع ملت در راه کسب استقالل حقیقی می. است
حکومت  وانداز رقه بیگران نیز یکی از بازوهای اجرایی سیاست تفاخالل .مسیر تالش وافری دارند

 فرمایند:ر این خصوص مید)ره( . امام خمینی، هستندکن
تأسف شدید من در عدم وحدت کلمه سران دول اسالمی است خصوصاً دول »

های خاص شود عمال استعمار با نیرنگعرب. تا زمزمه وحدت و اتفاق می
کنند. هفتصد میلیون یا بیشتر مسلم خودشان موجبات اختالف و تفرقه ایجاد می



 75  ..........................................................................................................(ره)یخمین امام اندیشه در اسالمی امت تفرقه و وحدت آثار بررسی

 

 و ؛د استقالل حقیقی به دست بیاورندانو صد میلیون یا بیشتر عرب نتوانسته
 (256: 3 جلدامام، )صحیفه « اند از چنگ استعمار رهایی یابند.نتوانسته

 

 الهي . از دست دادن الطاف4-10
است.  همدلی حدت ووتفرقه و تشتت مانع دریافت خیر الهی و برخورداری از خیر و برکت در سایۀ 

ان و چه خدای سبحان به هیچ گروهی از گذشتگ»فرمایند: باره میدر این )ع(حضرت علی
)ره( م خمینیاما (38: 1395پور، )مشایخی« است. که جدایی گزینند، خیری عطا ننموده باقیماندگان

ه ر جامعف الهی دکنند که توجه به وحدت منجر به لطاستنباط می کریم قرآناساس آیات  نیز بر
کست م به شد، محکوکنن اتحاد و تقریب توجهی نمیای که به توصیه قرآن در زمیشود و جامعهمی

 های مختلف است:و از دست دادن الطاف الهی در زمینه
بارک دای تخاختالف کنیم و آن جهت الهی را که  باهماگر خدای نخواسته ما »

ش کنیم، ا فرامواهللِ راست که: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ  و تعالی به ما امر فرموده
رود و ما همان خواهیم شد که که عنایت خدا کنار می بینیدوقت مییک
توانیم توانیم بکنیم. باید ما آن مقداری که میایم. ما خودمان کاری نمیبوده

« اشیم.بشته الهیت مطلب را حفظ کنیم و اجتماع داشته باشیم و وحدت کلمه دا
این  موجب اختالف کلمه شاید خدای نخواسته»؛ (216: 12 جلدامام، )صحیفه 

ی بشود که عنایت خاص خدا که بر شما سایه افکنده بود یک وقت خدا
 به مبتال های طوالنیو کشور شما آن شود که در سال نخواسته برداشته بشود

 (199: 14 جلدامام، )صحیفه « آن بودید.
امع در جو اختالف برای تفرقه ونتایج و آثاری که نهایت باید اذعان داشت، با وجود همه  در

ر داغوتی طرژیم  تواند منجر به حاکمیتمی تفرقه اسالمی برشمارده شد، باید اذعان داشت که
فاسد  ه رژیمبازگشت برو، اگر در جامعه ایران تفرقه رواج یابد، امکان جهان اسالم شود. ازاین

 ؛ره()خمینیگذشته وجود خواهد داشت و به فرمایش امام 
ایران  بین ن مسلمین هست و خصوصاً درشما بدانید که اگر این وحدتی که بی»

مان هگردیم خدای نخواسته به تحقق پیدا کرده است، از دست برود ما برمی
 جلد امام،حیفه )ص« این کشور را به باد دادند. چیزهمههای فاسدی که رژیم

17 :114) 
 

 گیرینتیجه
ره( )خمینیاز منظر امام  این مقاله تالشی برای شناسایی تأثیرات وحدت اسالمی در جهان اسالم

دو جلدی صحیفه امام تالش گردید بعد از واست و به همین منظور با مداقه در مجموعه بیست
های یافته اساس بربررسی مفهوم وحدت و اتحاد اسالمی، آثار و نتایج اتحاد اسالمی ارائه شود. 
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می و امت واحده در پژوهش، وحدت اسالمی ناظر بر همراهی، همدلی و همسویی کشورهای اسال
هی، مسیر های الاصول اسالمی و ارزش اساس برهای مختلف است تا از این طریق بتوانند زمینه
به قرار زیر ره( )خمینیهای امام دستاورد وحدت اسالمی از منظر اندیشه .سازی را بپیمایندتمدن
 است؛

بر سالمی در برااای های مختلف، پیروزی کشورهبرای جهان اسالم در عرصه آفرینیعزت
فزایش االمی، مت استهدیدات و دشمنان داخلی و خارجی، پیشرفت و آبادانی مادی و معنوی برای ا

و آزادی  اللستقاهان، قدرت و اقتدار مسلمانان در برابر دشمنان اسالم و سیطره بر نقاط مختلف ج
ارتش  ایجاد جهت رآفرینیبندهای استعمار خارجی و استثمار داخلی(، بستسیاسی )رهایی از قیدو

 می درت اسالمشترک دفاعی برای کشورهای اسالمی، خودکفایی اقتصادی و تأمین نیازهای ام
الم هان اسادی جدرون مرزهای اسالمی، نابودی اسرائیل، رفع مشکالت سیاسی، اجتماعی و اقتص

ازی سترسب اساس همکاری مشترک و تعاون اسالمی، زدودن ظلم و تعدی در سطح جهانی و بر
 گیری جامعه جهانی عدالت محور و... .برای شکل

فرما شود، ه حکماسالم، تفرق معتقد هستند که اگر در جهان)ره( در نقطه مقابل، امام خمینی
ه ن سیطره امکاکتا جایی  گیرندهای اسالمی در مسیر سراشیبی، سقوط و استحاله قرار میدولت

 ست؛ار زیر به قرا برخی از تبعات تفرقه در جهان اسالمشود. دشمنان بر جهان اسالم فراهم می
ت شدن شل و سسهای اسالمی، فماندگی، از بین رفتن آموزهذلت و سقوط امت اسالمی، عقب

بر  ه کفارعنوان یکی از کشورهای اسالمی، سلطامت اسالمی، حل نشدن مسئله فلسطین به
ارجی، خاخلی و دبرابر تهدیدات مختلف پذیر شدن کشورهای اسالمی در کشورهای اسالمی، آسیب

 ستقاللشتن اچپاول ثروت و منابع طبیعی کشورهای اسالمی، از دست دادن الطاف الهی، ندا
باید  اسالمی دهد که امتنشان می مطالب. مجموعه این ... حقیقی در روابط سیاسی خارجی و

 تالش وافری برای ارتقا سطح وحدت و تقریب اسالمی انجام دهد.
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