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 فرايند وحدت جهان اسالم در انديشه حضرت امام خميني 

 *دکتر ابراهیم کالنتری

 **اصغر کتابي

 چکيده

وحدت امت اسالم است، ، بلکه واجبات مسلم ديني حفظ هاتفضیلاز يکي 

سالم بنا به عوامل داخلي و خارجي شورهای جهان ا ، وحدتي که در اکثر ک

ــالمي به جای ايجاد وحدت بین قرار گرفته  مورد غفلت ــور اس ــا کش و بعض

که کند تفرقه و فتنه گشــته اســت و کاری ميامت اســالم، خود ســردمدار 

ــمن خارجي از عه ــايل بغرنج و بنیانآيدده آن بر نميدش کن جوامع . ازمس

سالمي سارات مادی و معنوی جبرانلکه  ا ناپريری بر پیکر امت طمات و خ

سالمي وارد ساخته ست، واحده ا سالمي ا . تفرقه و نفاق بین مراهب و ملل ا

ستکباری اگر  شورهای ا به منابع و ذخاير جهان را بخصو  حر  و ولع ک

هم بگراريم نظر قرار دهیم و اين دو را کنارمد خاورمیانهند ثروتمدر منطقه 

هم زدن آرامش آن، کامال روشن برو پي به اهمیت اين موضوع خواهیم برد 

توجه خا  و بصــیرت دوچندان ای اســت که ه گونهشــرايط بخواهد شــد. 

 صدددر هموارهنمانده و  پنهان اسالم از ديد مصلحان امتطلبد. اين امر مي

بخش دردهای قلب خونین امت حدت بین مســلمین برآمده تا التیامو ايجاد

 اسالمي باشند. 

ضرت امام خمیني ضر، ح سالمي بودند   در قرن حا از مناديان وحدت ا
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شتهکه نقش بیدارگرانه سال ای دا سالمي امام در  و  1342اند. آغاز نهضت ا

 .ي بودايران نقطه عطف تفکر وحدت اسالم 1357 وقوع انقالب اسالمي

سر گیتي بدون در  نظر گرفتن مرهب و ملیت دفاع از مسلمانان مظلوم سرا

شا سئله بود ینهخا ، ن شان به اين م شه. نگاه عمیق اي وحدت امام  یاندي

 ـــ سیاسي داشت یرغم آنکه جنبهعلي ای بود که مان ويژهآر ،عبادی ـ

ساسي مطرح صدد توضیح و تبیین اين آرمان است. اين سوال ااين مقاله در

چه بود و   مفهوم وحدت در انديشــه حضــرت امام خمیني شــود کهمي

ــالمي در تفکر وحدت امام خمیني ــته وانگیزه چه امت اس  چه های داش

 دندنمودمي دنبالاهدافي را 

 کليدي گانواژ

 مسلمانان،تقريب، تفرقه.امت اسالم، ، وحدت، امام خمیني

 مقدمه 

؛ چرا که در نبود رآني که چه دشمن باشد و چه نباشد بايد ايجاد شودوزدت ام  اسالمي، يک اصل ق

؛ و شويمدچار خودخوري و دشمني داخلي ميشود و -ها تگدمال مي، در اضاي اختالو، اراشدشمن

 .اين بدتر اا آن اس  که دشمن خارجي داشته باشيم

ستگي  شت  و تفرقه، اا مهمدعوت به همب س و پرهيز اا ت سائلي ا که مکرر در کالم خدا  ترين م

اا جمله  ااراد آگاه جهان اسالمبه آن تاکيد شده و  هدي يهعملي ائم يهو شيو و سن  نبوي

ميراا ، اتبنا، شــيخ محمد تقي قميزســن، اتدين اســدآباديمانند ســيد جمال معاصــرهاي شــخصــي 

شيرااي شهيد نواب شيخ محمد مصطفي م، اهلل بروجرديآي ، شيخ محمد عبده، محمدزسن  راغي، 

اي و امام خامنهو  امام خميني، شيخ شلتوت ،اتحسينيشهيد سيد عارو ،صفوي ،امام موسي صدر

سخن گفته سيار باالي وزدت  ضرورت ب سن  پيرامون  شيعه و اهل  سياري ديگر اا علماي  اند وتي ب

شکال شمنان اام سلمانان دربرابر د سالميهنوا نيز عدم اتحاد م سي جوامع ا سا ساب مي ت ا  آيد. به ز

مقابل آن، هاي زجم توطئه با توجه به اين ضـــرورتتحقق علمي و عملي براي  هايرقم تالشعلي

سنگ ضعي  مطلوب ار صله داريمهنوا با و سو تفرقه اا مهمها اا صايب جهان . امروا اا يک  ترين م

ترين ضربات را به زرگب ،دشمنان جهان اسالم به سبب تفرقه مسلمانان، اسالم اس  و اا سوي ديگر

سالمي وارد مي ه تاراج و غارت خاک، چشم طمع ب ، و اا روانه اين ارص ؛کنندجوامع و کشورهاي ا
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ـــادي جوامع اند، به رازتي ، وارهنگ اســـالمي دوختهناموس، ثروت ذخاير و امکانات مادي و اقتص

سالمي را  سلمان، ا شورهاي م شغال چپاول نموده و با کمترين مقاوم  اا طرو ک سالمي را ا شورا ک

 .آورندهاي دس  نشانده و مورد نظر خود را روي کار ميزکوم  ،کنندمي

هاي علميّه، به صورت تخصصي ها و زواهنيااي اوري اس  که مراکز علمي کشور مانند دانشگاه

ــان را در اختيار نهادهاي دوتتي و غير دوتتي و نخب ــوع تحقيق کرده و نتايج کارش گان روي اين موض

آميز ميان مذاهب اسالمي جامعه قرار دهند تا اوالً بتوان در کشور ارهنگ همزيستي و ارتباط مساتم 

سن  را ايجاد کرد ثانياً امينه شيعه و اهل  ساير به خصو   شتر با نخبگان  اي براي ارتباط هر چه بي

  .کشورهاي اسالمي، اراهم کرد

س  که امام خميني س  اين ا سلم ا سالمي در وزدت گاه اا دغدغه هيچ آنچه م ام  بزرگ ا

ستاي  ضوع، در طول دوران اعاتي  امام ايجادرا سالم آرام نگرا  و اين مو مورد  زکوم  جهاني ا

شان بوده و تحظهتوجه و ضر به مقاته .غاال نبودنداي اا آن تأکيد اي شه و ي زا وزدت و  ضرورتاندي

بنيانگذار کبير و  بزرگ وزدت مســلمانانمنادي  اا ابانمنااع آن و تطمات و خســارات عدم وزدت 

 .کنداشاره ميانقالب اسالمي ايران 

 تعريف وحدت 

يگانه شـــدن، يگانه بودن و اشـــتراک گروهي در يک مرام و مقصـــد،  به معنايوزدت  اا نظر تغوي

)محمد باشـــد. مي اي وازد به شـــمار آينداشـــتراک همه ااراد مل  در آمال و مقاصـــد که مجموعه

  (2039، 2: 1381معين،

وزدت در اصــطالح عبارت اا اين که چند چيز با زفظ خاصــي  شــخصــي خود، با هم يگانه و يکي 

 (  14: 1380، )عبداهلل جوادي آملي. شوند

سي وزدت با واژه سيا س  unity در ادبيات  سي برخوردار  که آمده ا سا صه ا اا دو ويژگي و مخت

 اس :

موجب ايجاد بنياد عميقي  وبه يک نقطه تشابه اشاره دارد که  ي()پيوند معنو اتف( يگانگي دروني

 اس .پايه مستحکم وزدت  شود واهلل تفسير ميکه در اسالم به زبل هاي عيني اس براي پيوستگي

ي صـــهخط تداوم آن يگانگي دروني در عربه توجه ( که انعکاس بيروني) ب( پيوســـتگي بيروني

اهداو تعريف شده اردي و اجتماعي و ملي پذيراته شده اس   زيات جمعي براي رسيدن به هدو يا

تواند به اتحاد ملي دس  ها و وجوه جامعه ملي ميها و زواهها و عرصهبسط آن در تمامي ساز با و 
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 ( 383:  1386 مجله اميد انقالب ،) .يابد

سالمي ميوه وزدت ام  س ا ستي و تجلي بارا توزيد ا سلماناني که اع .ي يکتاپر تقاد به خداي م

گونه که قرآن توزيدي دارد آن يصــبغهاهل ايمان و عمل صــاتح هســتند و زيات آنان  ويکتا دارند 

کیبَوَمهاع َبَوبَمَمعِتیبهللبَ ّبِب»شــود: کريم ياد آور مي الِتیبَوُننييُ ُقلبِنرَّبصييَ

 رد.پرستي داعقيده و عمل مسلمانان رنگ و بوي يگانه ( 162)انعام/  «.الَنعَلِمانَب

 حضرت امام در انديشهمفهوم وحدت 

ـــا نگاهي به آراء و ااکار امام قدس آرماني بزرگ تلقّي در ميابيم که وزدت براي زضرت امام  سره،بـ

ـــونه ،شدمي ـــظام به گـ ـــه اا پيش اا آغاا نهض  بزرگ اسالمي تا در اوج قدرت و اقتدار نـ اي کـ

 .اسـالمي، هـمواره بر وزدت تأکيد داشتند

ــرت  ــالم  ، به عنوان ابرمرد تاريخ، ازياگرمکتب انبياء،امام خمينيزض ناب محمدي منادي اس

)آل  هللابجمانعوالبتفتقواواس صييموااهبل، باپيروي اا وشــاگرد بزرگ قرآن کريم

سلمين چنان مي ،(103عمران/ سالمي ونابودي به وزدت م ضربه بر ام  ا س  که گوياتنها راه  نگري

شان درنميآن چيزي جز والتفرقوا،  شد. اي ستان نامهبا شاه وق  عرب اي که به خاتد بن عبداتعزيز، پاد

 :ارمايدنويسد، صريحا ميسعودي، مي

ـــلمین ودولتها وبد بختياينجانب تمام گرفتاری» ـــورهای های مس های کش

 (15/290:  1378امام خمیني ،) « .دانمدراختالف ونفاق بین آنها مياسالمي را 

، هاي ســياســي، مذهبي، اا بين راتن تفرقهبزرگترين آراوهاي زضــرت امام اا اين رو يکي اا

 اندکرده اســـالمي را به وزدت و برادري دعوتهاي ملي وقومي در جهان اســـالم بود و کرارا دوت 

سته4/139همان: ) صرانه خوا شوند( و م سر جهان متحد  سرا سلمانان  به اين  (.2/47همان: ) اند که م

و  (2/31همان: ) يااتهراته خود را باا، عظم  اا دســ و همبســتگي و راع اختالاات اتحاد اميد که با

ق و غرب، خصوصا آمريکا گران شرروا گشته و اا تسلط استعماربتوانند بر دشمنان داخلي و خارجي پي

 (11/272همان: ) نجات يابند.

د، باشمي امام رازل برک نور که زاوي سخنان پربا مروري اجماتي بر کتاب اراشمند صحيفه

بودن، دس  به دس  هائي قريب به اين مضمون همانند )باهمو واژه "وزدت"بار به واژه بيش اا صد

 .خوريمتن و..( بر مي، اتحاد کلمه و وزدت کلمه داشصدا بودن، منسجم بودنصدا و يکهم دادن، هم

سلمانان و ايجاد وزدت بر سالم واقعي تالش در جه  بيداري اردي و گروهي م اي پياده کردن ا
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صيات بارا امام خميني صو سلمانان، اا خ ش  عزت و کرام  م بود. امام وزدت را  در جهان و بااگ

به عنوان يک اســـتراتژي قبول داشـــ ؛ وزدت ملي براي زفظ کشـــور، به غارت نراتن منااع ملي؛ 

سالم ضربه نخوردن ا سلمانان و  سالمي، براي زفظ عزت م سجام و اتحاد ا ، و اتحاد بين قرآن و ان

سلمانان تأکيد  شان بارها و بارها بر اتحاد براي پيرواي م ستکبار؛ ايرا اي ضعفان براي مباراه با ا ست م

سلمانان و ... بر نموده و ميوه شور و م شرا  ک شکواايي، پي شمنان،  هاي وزدت را پيرواي، نابودي د

ضامن وزدت را عل  محدثه و مبقيه نظ شمرند. امام خمينيمي سالم و وزدت را  سالمي و ا ام ا

  ( 59: 1389محمد زسين جمشيدي،) .اندبقاي مسلمانان دانسته

ضعفان خاتمه مي ست شروع و با مرزله اتحاد جهاني م يابد وزدت مورد نظر امام اا مرزله بيداري 

تحمل  توان بهکه نتيجه آن اجراي عدات  در ســـطح گيتي خواهد بود. اا عوامل ايجاد وزدت، مي

شود مگر گو اشاره کرد که اين امر ميسر نمي وزراهاي مخاتف و اعتقاد به زل مشکل اا طريق گف 

رو، در انديشه امام، مسئله مباراه با نفس، براي رسيدن به وزدت سااي و مباراه با نفس؛ اا اينبا خود

کنند انگيز را مطرح ميبسيار مهم و ضروري اس  تا جايي که وي قائل اس  کساني که مسائل تفرقه

 ( 72: 1388مصيب ايراني،). خواهي هستندبند خوددردِ دين و اسالم ندارند بلکه در

ــه  ــالم ايجاد  وزدت موضــوع امامدر انديش مبناي ديني و قرآني دارد و مازصــل عمل به اس

 و اارس و وزدت در تمام ملل دنيا و به تبع متحد نمودن مسلمانان غرب و شرق، عرب و عجم، ترک

و اين مهم در کنار  (10زجرات/) االمر برپائي امتي بزرگ تح  عنوان ام  اسـالم،باشـد و آخر... مي

به اسم مل  ترک، هم هم  دشمنان بر تفرقه و جدايي، بلکه ايجاد دشمني و جنگ بين مسلمانان آن

مســير ســ  برخالو مل  کرد، مل  عرب، مل  اارس، اا هم جدا، بلکه با هم دشــمن کنند و اين در

س  سير قرآن کريم ا سالم و م سلمين با هم برادر و برابر و هيچا يک اا آنها اا يکديگر جدا . تمام م

  .نيستند و همه آنها اير پرچم اسالم و اير پرچم توزيد بايد باشند

وباس صيييموباهبلباللبجمانعبوبالب» يشـــريفه يآيه با اشـــاره به امام

وه بر اجتناب اا ااتراق و اراطر اا اجتماع ام  اســـالمي دانســـته و عال، مفهوم وزدت را «تفتقو

ــند که اين اجتماع ميو ازتمام به اجتماع، قائل به اين مهم ميجدائي  ــ  رنگ و بوي اتهي باش بايس

ين آيه عالوه بر اين که مردم را ا .ننداهلل بکامر اين اس  که همه با هم اعتصام به زبلداشته باشد و 

اهلل يعني اســـالم و کند و آن زبلهم مشـــخص مي کند مالک ومعيار وزدت رادعوت مي به وزدت

س .  شتمل بر يک امر و يک نهي ا س  که م ستور اتهي ا س . اين وزدت، يک د ستقيم ا صراط م

يعني اا آنچه خدا امر کرده اطاع  کنيد و اا آنچه نهي کرده بپرهيزيد. بنابراين شاخص در امر وزدت 
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امام ) .اهلل وزق وزدت کنندها بايد زول محور اســالم و زبليعني همه ااراد و گروه اســالم اســ 

  (13/433:  1378خميني ،

اند که مردم را در امور باهم مجتمع کنند، انبياء انبياء نيامده اند کهبر اين عقيده همچنين امام

  (9/131همان،) «.اند که همه را در راه زق مجتمع کنندآمده

ــ ــ  پيامبر اکرمزض ــال رت امام هدو و خواس مي، تح  يک کلمه را ايجاد وزدت جامعه اس

  (2/32همان: ) .دانندتوزيد مي

ــد، بنابر اين به نظر مي ــاره  يدو نکتهبه وزدت  در بيان مفهوم ،امام خمينيرس ــي اش ــاس اس

ـــ  اا با هم بودن و اجتماع داشـــتن در امري، کندمي اي با هداي که عدهمعنا  بدين که عبارت اس

 زول محور اسالم راستين. و جماعتي را به وجود آورند مشترک و امري مشترک با هم باشند

  (6/301همان: . )خدا معنا نخواهد داش بدون اعتصام به زبل وزدت زقيقي اا منظر امام

پارچه و را به مثابه يک نظام وازد، يکگيرد و آن نظر ميرا مدجهان اســـالم مشـــترکات  امام

اعتقاد به نماا،  ،اي وازدخداي وازد، پيامبري مشترک، قبله مشترکاتي چونکند که منسجم تلقّي مي

سيدن به  نبايدبرخي اختالاات اکري و اعتقادي دارد و اعتقاد به معاد و روا جزا، رواه و...  آنان را اا ر

توانند خورداري اا مشترکات بسيار ميجهان اسالم به ويژه تشيّع و تسنّن به دتيل برو  باا داردوزدت 

 ( 6/84همان: ). به سم  و سوي وزدت سياسي استراتژيک گام بردارند

 ضرورت وحدت –الف 

دانســتند و مي را اا اهداو بزرگ انبياي عظام زيد کلمه و توزيد عقيدهتو زضــرت امام خميني

تحاد همم و طريق وزدت نفوس و ا ، تنها ااگيري اا ظلم و خرابي مدينه ااضـــلهجلومعتقد بودند که 

 (6/310همان: ) .آيدلبي و صفاي باطني و ظاهري بدس  مياتف  و اخوت و صداق  ق

ــادقبا ذک امام ــرت امام جعفر ص ــراتاري و که مومنين را به پيوند ر زديثي اا زض ، خوش

س مهرباني با يکديگر ارا ساد را اقدان وزدت در جامعه ميخوانده ا شه ا که اين به طوري نددان، ري

شده و ريشه ، موجب کينه و زسد و بغض و عداوت کبيره موبقه )تفرقه( اگر رايج شود در بين جمعيتي

ـــاد در جمعي  بداوند وزدت و اتحاد ، درخ  نفاق و دوروئي در آنها ايجاد کند و برومند نمايد و اس

ــته کند ــس ــادوقبح ،جامعه را گس ــ  کندواااين جه  براس ــس امام ) آن اازوده گردد پايه ديان  را س

وزدت کلمه وقوت ايمان  ايشــان رمز پيرواي مســلمين در صــدراســالم، (.  ،1371 :311خميني

واس صييمواب يکه اشــاره شــد با اســتناد به آيه و همچنان (6/49: 1378امام خميني،) دانندمي
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وزدت  (6/81: هماندانند که مردم در آن وزدت داشــته باشــند )جتماعي را مطلوب ميا، هللااهبل

ـــ  ) ي آن نيز نجات )همان: ( ونتيجه142 /14: همانزقيقي که درمورد امرخداي تبارک وتعاتي اس

شد )همان: ( وتخلف ااآن نيز جرم وگناه مي142 /14 سني 89 /6با شيعه و  ( ومصلح  مشترک بين 

(، 247 /14(. عالوه برســفارش قرآن )همان: 247 /14اســ  وآن زفظ اســالم وقرآن اســ  )همان: 

صومين سياري رادر راه وزدت و يگانگي 4 /16همان: ) پيغمبر و ائمه مع سالم تالش ب (، علماي ا

 (75 /20مسلمين کردند. )همان: 

زل مام را يب ، اانظرا هاراه آســـ مان: پذيري تن تاري162 /12مســـلمين )ه مام گرا هاو ( وت

مان:بدبختي نان )ه قه مي148 /11هاي آ حاد وتف عدم ات ـــد ( اا چاره براي قطع اين باش ها راه  وتن

سلمانان ميگراتاري ساد، وزدت م سوااندن ا شد )همان: ها و س  که تکليف 290 /15با ( .اااين روا

( واين اتحاد شــيعه وســني، 90 /18باشــد )همان: مهم مســلمين دادن دســ  برادري به يکديگر مي

سالم )همان:  اتهي وعطيهاي س  و112 /5اا عنايات ا سندگان بايد در ندگان وخطبا، گوي ( ا اين  نوي

 (222 /7( چراکه اختالو، انتحارمسلمين اس . )همان: 82 /11امر زيتي اقدام کنند )همان: 

 هاي وحدت و عدم وحدت از منظر حضرت امام خمينيپيامد

سلمانان به وزدت امام خميني سي و اجتماعي ، اهدااي متعاتي را در امينهبا دعوت م سيا هاي 

هاي وزدت و همچنين عدم وزدت سعي در مطلع کرد و ترسيم پيامدو اقتصادي دنبال ميارهنگي  و

 نمودن جوامع اسالمي به موضوع بسيار مهم وزدت داشتند. 

 توان به موارد ذيل اشاره نمود: اا جمله اهداو ايجاد وزدت اا نگاه امام رازل مي

 وح ت مسلمانان عامل پيادد نمودن اسالا -

سلمانان توان پيادهبا درک ا امام شته و ين مهم که بدون وزدت، م سالم و ازکام آن را ندا سااي ا

توانند عالوه بر اينکه خود به رازتي به اسالم عمل کنند بلکه توان و نمي بايد همه با هم متحد باشند

در  آورند و بر مشــکالت خود اائغ آيند و وزدت شــيعه و ســنيندارند که پرچم اســالم را به ازتراا در

 (488 /10همان: )کنند. قلمداد مياي اا اين مواقي  ايران را نيز نمونه

 دلوهير  از استعمار واستومار مسلمانان -

سلمانان مي ستثمار م ستعمار و ا شد و اال براي جلوگيري اا ا سلمانان وزدت کلمه با س  بين م اگر باي

ر کنوني استثما و در نتيجه امام نباشند ذت  و خواري اا سراغشان خواهد شدمسلمين با هم متّحد 
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 (384 /1همان: )داند عرضگي و اغفال مسلمانان ميرا، دتيل بي

عل  تعرض و  امامتواند تعرّض کند؛ کس نميبا هم باشــند هيچ انمســلمانو در صــورتي که 

سلطه سالمي به قرآن ميگران را عمل نکردن و تجاوا  ق اش تفرداند که نتيجهگوش نکردن جوامع ا

 (455 /15همان: )شود. و اختالاي اس  که بين جوامع مسلمان مشاهده مي

 حهظ عزت و استقالل و آزاد  مسلمين -

ــالم را، اجتماع  امام  ــتثمار ام  اس ــتعمار و اس ــتمگران و رهايي اا اس راه برون را  اا چنگال س

سالم مي سالمي هاي ابرقدرتهدانند که به تبع در اين صورت دس مسلمين تح  تواي ا ا اا مماتک ا

 (23 /14همان: )گران خارج خواهند شد. وامع اسالمي اا اير پرچم استعمارکوتاه و ج

 خروج از ضعف و رسي ن بب ق رت -

سالم، يادآوري مي امام صدر ا شاره با تاريخ  سالم با يک عده کم اما کنند که با ا صدر ا سلمين  م

مان با اي ند، در ظرو ک ، بر کفارمجتمع و  به کرد به متر اا نيمغل باً معموره آن وق ، غل قرن، بر تقري

 (418 /10همان: )« ها اين بود که با هم بودند و اسلحه ايمان دس  آنها بود.کردند. دتيل اين پيرواي

شان مي سالم و در ادامه خاطر ن سلمان ايران نيز اتکاء به ايمان و ا سااند که دتيل پيرواي ام  م

 (274 /9همان: )« و وزدت کلمه.

 وح ت رمز پيروز  -

ــرايط ســخ  جنگ تحميلي به جاي اظهار هاي نگراني اازمالت نظامي و تحريم زضــرت امام درش

هاي که امکان دارد نظام اسالمي آسيب اقتصادي دشمنان خارجي، اا مشکالت مختلف نظام و امينه

شرده ام ببيند ياد مي صفوو به هم ا شکاو بين  صلي امام ايجاد  سئوالن نظام  کردند؛ نگراني ا و م

 بود. 

به همه گوشـــزد مي ند که: و  ماي مه رمز پيرواي »ن يد همه اين رمز را بفهميم که وزدت کل با

 ( 9 /6همان: )« اس .

بزرگترين آراوي پس اا  کردند وايشان نه تنها وزدت را عل  پيرواي، بلکه غاي  آن نيز ذکر مي

 (390 /6همان: )دانند. پيرواي را ايجاد وزدت مي

 ايجاد ق رت و عالج ضعف ممالک اسالمي -

دانند و ابراا تعجب امام عامل ابوني مســلمين را ااتراق آنها اا هم و عالج آن را وزدت مســلمين مي
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آورند؟ )همان: کنند که با وجود اينکه مسلمانان اا اين قدرت خود اطالع دارند، چرا به آن روي نميمي

11/ 50) 

شاره به وزدت ايرا امام ستادند نيان، آنبا ا شرايطي که جمعيتي کم در مقابل اکثري  اي هم در 

سجمو  شان ايجاد کرده بودند و مياختالااتي  شدند، و آن و مجتمع با هم من ش  راکه براي  شود دا

ـــتند و يکدل و يک ـــاته را با آن 2500امپراتوري  ،جه کنار گذاش  همه موااقهمه قدرت و با آنس

سل سرنگون کردند سلمانان باکنندو بر اين عقيدهمين جهان يادآوري ميرا به م هم متحد اند که اگر م

 (275و 274 /9همان: ) شوند هيچ قدرتي ياراي مقابله با آنها را ندارد.

 ق رتها عامل بب زانو درآوردن ابر -

سالمي به قدرتي مي سلمين، جوامع ا سيله آن ابربا اتحاد م سند که به و آيند ها به اانو در ميقدرتر

 /6شوند. )همان: هاي بزرگ پيروا مي( و بدون داشتن ساا و برگ خواصي بر قدرت190 /15)همان: 

81) 

 گا  ديشرق رتي برتر از ق رت -

سالمي بايد به منزتهدوت  شه بايد با هم هاي ا شند، اينها همي شند؛ کَانَّه يک جامعه با ي يک دوت  با

هاي ه داشته باشند؛ و اگر اين آمال زاصل شد که بين دوت هاي همه جانبمتّحد باشند، با هم عالقه

سالمي اا همه شان غلبه کنند، و يک ا شکالت خود س  که بر م شود، اميد ا ي جهات وزدت پيدا ب

 (6 /7)همان:  ها باشند.ساير قدرت هاي ديگر در مقابلقدرتي بزرگتر اا قدرت

طوري که قرآن امر اســـالمي، همانيک اخوّت  هاي اســـالميکه بين دوت اميد دارد  امام

اســالمي در بين مماتک اســالمي پيدا بشــود، يک قدرت اخوتارموده اســ ، پيدا بشــود؛ که اگر اين 

 (199 /7توانند به پاي آن باشند. )همان: هاي دنيا نمييک اا قدرتعظيمي اس  که هيچ

 ع ا آسيب پذير  و خعوي ش ن کي  دشمعان -

ـــند، بلکه چون وزدت امر اســـوزدت ام  به نظر امام المي براي اين نيســـ  که به جايي برس

س  شندوزدت  خدا، براي خدا شته با شند، اين وزدت که  باو بايد دا س ، مثل يک دس  با براي خدا

س . )همان:  س  و هر کيدي در مقابلش خنثي ا سيب بردار ني شند، اين ديگر آ و  88 /8يد وازده با

 (208 /19همان: 

 باريايان نتايج اسالمي کشورهاي و اسالمي ام  بين و و تفرقه و درگيرياا طراي موج اختال

سالمي ام  بر را س  کرده تحميل ا ساني به آنها جبران: گف  بايد جبران قابلغير نگوئيم اگز که ا  آ
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 .طلبدمي را هنگفتي هزينه و امان و بود نخواهد ممکن

 ام  متوجه امام زضرت نظر اا سلمانان کهم بين وزدت بار عدمايان نتايجو  جمله پيامدها اا

 : باشدمي ذيل موارد اشاره صورت به شودمي اسالمي

 اسالا ترويج از دلوهير  -

 کند؛ ايجاد کلمه وزدت دنيا تمام در خواســتندمى اســالم پيغمبراند که بر اين عقيده زضــرت امام

ستندمى سکون ربع تمام توزيد کلمه  تح در توزيد، کلمه يک تح  در را دنيا مماتک تمام خوا  را م

 ذتک امثال و يهود و نصارا علماى اغراض و طرو يک اا وق  آن سالطين اغراض منتها بدهند، قرار

شان اينکه اا شد مانع شد؛ سد ديگر طرو اا دارند اعالم مي . امامبدهند انجام را کار آن بتوانند اي

س ؛ سد هم اآلنکه:  ستند؛ مانع آنها هم اآلن ا س ؛آن خاطر براى ما گراتارى هم اآلن ه  اآلن ها

سالم را، آن يهود هم ستند که ا صارا مانع ه شود؛ اآلن هم ن سالم ترويج ب ستند که ا طور که مانع ه

 (32 /2هس ، معراى کنند. مانع هستند. )همان: 

 اسالا بب پايضع   از دلوهير  برا  تهرقب از استهادد -

استفاده اا اين ازساسات انگيختن و سوءمذهبي مسلمانان براي بر استفاده دشمنان اسالم اا ازساسات

ــه مورد توجه بوده و امامدر جه  پيش ــوم و ايجاد تفرقه هميش ــر با تيز برد اهداو ش بيني منحص

 دهند که مراقب اين نقشه شوم باشند چرا که؛ارد خود به اين مطلب آگاه و به مسلمين هشدار ميبه

. دشمنان کردند استفاده مذهبي ازساساتو  اسالمي ازساسات اا م هميشهدشمنان اسالشياطين و 

 را کدامهيچ باشد؛ سنّي مذهب خواهندمينه  و هستند ايران در و پاکستان در شيعه مذهبنه خواهان 

شد خواهندنمي سالم خواهندمي هااين. چرا که با شد ا سالم اا اين که براي. نبا همان: ) .دارند خوو ا

14/ 507) 

 گاگا و اسارتسرچشمب تماا ب بختي -

سالم را در اختالو و تفرقه ميامام تمام بدبختي سارات جوامع ا ( و بر اين 80 /10دانند )همان: ها و ا

باورند که اگر اين جدايي پيش بيايد ام  اســالم ديگر شــاهد هيچ پيرواي نخواهد بود و تنها با اتحاد 

 (228 /9رويم. )همان: و آنها متّحد بشوند ما به نيستي مي شويم واگر جدا بشويم اا همپيروا مي

 مسلمين رخعب بين مسلمين و فروپاشي ادتماا -

سالمي مي امام شورهاي ا سران ک سطين را اختالو  سالمي ال سرامين ا شغال   اگر داند ودتيل ا
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 متشکل و متحد هم با و داشتند سياسي رشد طويل، و عريض کشورهاي اين با ممسلم، ميليون هفتصد

 رخنه آنها مماتک در که نبود ممکن استعمار بزرگ هايدوت  براي گراتند،مي قرار وازد صف در شده

 (323 /2. )همان: استعمارند اعمال اا که يهود مشتي به رسد چه تا کنند

دارد تا مي هوشهمه مسلمانان ايران به خصو  مسئوتين جمهوري اسالمي ايران را به امام

ستکبار ايادى موذى، اين هاىموريانه مراقب رخنه شند صفوو در  جهانىا سفارش ميخود با کنند . و 

ـــ تا   را، که اتهى يهديه اين جه يک و يکدل هم بااوى به بااو و دهند همبه  هاى وزدت رادس

مادى قرون اا پس ـــده را عطا مت ند زفظ و قدردانى ش  ي هرالامه که کمبودها و هانقص و اا کن

اس  و در انقالب اسالمي ايران به برک  اسالمى و مردمى بودن اا همه کمتر اس ، به خود  انقالبى

 (151 /19راه ندهند، که با خواس  خداوند منّان به پيرواي نهائي نايل گردند. )همان:  سستى

 عامل غرب زدهي و خود باختشي -

 تکن. هســ  چيز همه آن در که اســ  آرماني يک کشــورها، همه براي معتقدند که اســالم امام

ــباب داخلي، تبليغات همآن دنبال و خارجي تبليغات ــ  اين اس ــده اس ــالم اا را هايملّ  که ش و  اس

شرق تمام آماتشان را به  هايجوان که شد طوريبه تبليغات األسف مع و کردند جداها را اا هم دوت 

و  85 /8ي غرب کردند. )همان: تحقق معاني غربي خرج کردند؛ و تمام زيثي  ملي خودشــان را ، ادا

86) 

 غارت کشورگا  اسالمي  -

ــزد مي ــالمي گوش ــلمانان بگيرند، باا همان اما به ام  اس ــ  مس نمايد که اگر وزدت کلمه را اا دس

 مسلمين اجانب، ناپاک هايدس و  (48 /6شود )همان: ها اعاده مياسارت اس  و باا همان غارتگري

سلمين بين رقهتف کنند،مي جدا يکديگر اا را ستفاده تا اندااندمي م شان کالن ا  ذخاير و بکنند را خود

 کنند: بيان مي . امامبکشند تباهي به را مسلمانان معنوي و ملي

صر، اين» صری ع ست ع سلمین که نی شینند م  چپاول را آنها تا کنند نگاه و بن

ــری. کنند ــت عص ــلمین یهمه بايد که اس ــت و کنند قیام مس  زا را اجانب دس

سلمین. کنند دور خود ممالك  مبارزه اجانب با واحد، صف در هم، با همه بايد م

ــده پايمال حقوق و کنند ــان ش ــتعمار دســت و بگیرند را خودش  از را غارتگر اس

ـــالمي هایدولت. کنند قطع خود ممالك ـــند هاملّت خدمت در بايد اس  نه باش

 (317 /6)همان: « .اجانب خدمت در نخواسته خدای
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 اسالمي دوامع داشتننشب ن دما عقب -

 را مسلمانان ذخاير همه آاادي بابه رازتي و  و رسندخود مي آمال به رازتي به تفرقهدشمنان با ايجاد 

دارند واجااه مانده نگه ميمزازم  مماتک مسلمانان را به عقب رانده و عقب بدون و آاادي با و چپاول

 (191 /6ن: دهند نيروهاي انساني شکواا بشود. )همانمي

دانند و نظر بر اين دارند تا اين وزدت کلمه نباشــد، و تا اين عقب ماندگي را ناشــي اا تفرقه مي

 (364 /7توانيم پيشرا  کنيم. )همان: توجه به اسالم نباشد، نمي

 قوا رفتن و تحليل اختالفات واسطب بب انقالب نهضت رفتن بين از -

ــرايط کنوني و بعد اا امام ــلمين قواى تمام کهاين  وزدت را در ش ــده جمع ايران مس  در هم؛ با ش

هســتند ايســتادند؛ واجب دانســته و هر نوع اختالو  او دنبال که هايىقدرت آن و قدرتها، شــاه مقابل

سالم بر خيان  ااکني را س  آويزهمي دانند و بيان معروو اماممي ا شد که:باي شمان با  اين ي گو

. پيدا شده ايران در که زرکتى اين بشود خنثى ما اختالاات يطهواس که به اس  مل  يک به خيان 

ـــده پيدا ايران در که زرکتى اين اگر ـــابقه و ش ـــما ايران، تاريخ در نهتاريخ، در ندارد س  تاريخ در ش

ـــد هم ابان اشقدرى اين يبچه که کنيد پيدا توانيدنمى  هم با همه مطلب، يک در پيرمرد با باش

شند، س خداى اگربا ضتى و جنبش اين تهنخوا س  و پيدا ايران در که نه  اگر اين، ندارد سابقه شده ا

 ابد؛ تا غير يچکمه اير[ بود] خواهيد. بود خواهيد غير یسللللللل هاير ابد تا بخوابد، نتيجهبى چنانچه

 (92 /4همان: )« .را شما هاىنسل کنندمى قطع کنند،می قطع

 ايجاد ناآرامى و تهرقب بين صهوف -

سلمانان برده امام با سالمي ايران پي به قدرت اتحاد م شمنان بعد اا پيرواي انقالب ا اند درک اينکه د

دانند اد اا بين نرود و خطر بعد اا پيرواي را بيشــتر ميخواهند که مراقب باشــند تا اين اتحاا همه مي

 (425 /6طلبد. )همان: هوشي بيشتري ميکه به تبع مراقب  و بصيرت و تيز

 ستشک باعث -

سرانجام اين تزتزل شکس  و اختالو و تفرقه را باعث تزتزل در قلب و اعتقاد مي امام شمارد که 

 (23 /16اس . )همان: اسالمي سرخوردگي جوامع
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  وحدتايجاد عوامل  –ب 

 قرآن اسالم -1

ا مسلماناني که اعتقاد به خداي يکت .ي يکتاپرستي و تجلي بارا توزيد اس اسالمي ميوه وزدت ام 

رت زض. ي توزيدي داردکريم اهل ايمان و عمل صاتح هستند و زيات آنان صيغهدارند به زکم قرآن

سارمايند که اين مي امام س  که م سالم و قرآن ا ستورا شند )همان: د ( 235 /8لمين باهم برادر با

سلم س  واگر م سالم وقرآن ا سلمين ،همان دوري اا ا شتند که مشکل عمده م شان اعتقاد دا ين به اي

شد وهيچ کردند، تمام مشکالت سياسي،اجتماعي و اقتصادي شان راع مياهلل عمل ميواعتصموابحبل

ـــ  با آن مقابله کند )همان: قدرتي نمي خود  ني  خدم  به اســـالم، اانظر امام (.176 /7توانس

زکام خواهند که به اهمه مســـلمانان مي ( واا173 /5همان: شـــود )موجب وزدت وعدم اختالو مي

ساجد را نوراني قرآن کريم بيش اا شتر گرم و پيش گرايش کنند وم دارند )همان: نگهمجهز  هرچه بي

( ، اتکاي آنان به قرآن باشـــد 120 /1( ، اختالاات جزئي موســـمي را کنار گذاشـــته )همان: 190 /1

ـــتورات عباديبخش قرآنزيات ( و با برخورداري ااتعليمات91 /1)همان:  ـــ–کريم ودس ـــياس ي س

سالم شتن ذخيره290 /15مان: ه) پيامبرا شند ( ودا ستمي توانند قدرتي با سالم ا اتهي ومعنوي که ا

به مســـلمانان  رو امام (. اااين238 /3ها هوس تســـلط برآنها را نکنند )همان: که هرگز ابرقدرت

ــ  گراته وبه ارمان خدايااجاي برخيزيد وقرآن"کنند : جهان خطاب مي اتي گردن تعکريم را به دس

سالم عزيز را اعاده کنيد ... بياييدبه يک موعظه خدا گوش ارا دهيد ،آنجا که  و مجد نهيد تا عظم  ا

هلل مثني و ارادي، همه قيام کنيد وبراي خدا قيام کنيد، قيام مواوانتق اعظکم بوازده ارمايد: قل انمامي

ـــيطاني باطن خودتان وقيامارادي درمقابل جنود ـــيطاني ... اي همگاني در مقش ابل قدرت هاي ش

روآوريدو به اسالم پناهنده مسلمانان واي مستضعفان عاتم، دس  به دس  هم دهيدو به خداي بزرگ 

 ( .222 /10شويد )همان: 

 تمسک به اصول -2

شه امام صول ثاب  وتغييرناپذير دراندي س . يکي اا ا سالمي ا صول ا سک به ا صول  تم تفاهم در ا

ــالمي اا امو ــ  که موجب وزدت ميعقايد اس ــود ري اس دادن به زفظ  (. اهمي 177 /15)همان: ش

ــرو ــول وص ــه امامنظر کردن اا ااص ــان تا آنجا پيش مي روعات و جزييات در انديش رود که ايش

صانه به ائمهعلي ضرتصريحا بيان مي اطهاررغم اعتقاد کامل ومخا سر والي  ز امير هم دارند که 
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 /7ارمايند که ما با مســلمين اهل تســنن يکي هســتيم )همان: ( ، ومي21 /7دعوا کرد )همان: نبايد 

شيعه را، مذهب پنجم را درکنار مذاهب چهار257 سنن ذکر مي(. ومذهب  (، 77 /5کنند )همان: گانه ت

سن  را وتو اينکه قطع به خالو سن  و متابع  اا زکم قضات اهلرو زضوردرنمااجماع  اهلاااين

شته با شيعيان الام ومجزي ميآن وجود دا ساني که به اين اختالاات 4 /9دانند )همان: شد، بر ( وک

اند ونتيجه آن، خيان  به انند، ناداناني هســتند که به وســيله دشــمنان اســالم تحريک شــدهدامن مي

 (.179 /9باشد )همان: اسالم مي

که وزدت کنند اسـالمي توصـيه ميبرمبناي تمسـک به اصـول اسـ  که ايشـان به کشـورهاي

باشند وباکنارگذاشتن  البالهباالبهللا(، تح  تواي 423 /8اسالمي را شعار خود قرار داده )همان: 

( واختالاات جزئي در مقابل مشـــتي  يهودي بايســـتند )امام 116 /6اغراض شـــخصـــيه )همان: 

ــيادت و بزرگي به دســ  آورند  (.6/87: 1378خميني،  بالنز( چرا که 25:1390)امام خميني،تا س

 .هللبوبلتسولهبوالمومنان

 فريضه حج  -3

هاي جهان اسالم اس  سياسي اسالم و اا بزرگترين کنگره–هاي عباديزج يکي اا بزرگترين اريضه

 (. 1/121: 1378)امام خميني،

سفه زج را امام خميني دانند مسلمين ميکيم برادري بين ايجاد تفاهم و تح يکي اا مهمات ال

مان:  مان:  ( و اا191 /19)ه زدت )ه به عنوان مرکز و نه16 /9آن  خا مام ( و به ت اي متعلق 

زجي  اا نظر امام آلاند. زج ايدهياد نموده (90 /18زنيف )همان: اســالمي و پيروان ابراهيمجوامع

س  که موجب بيداري  شود )همان: ا سلمين  (، ااجمله وظايف دراين اجتماع عظيم 131 /20واتحاد م

زياتي وزدت کلمه وراع اختالو بين طبقات مســـلمين ذکر اســـالمي به امرمعرا دعوت مردم و جوا

اهمي  تحکيم وزدت بين مســـلمانان در موســـم زج  انديشـــه امام (.در69 /18کنند )همان: مي

 /9اتهي اســ  )همان: شــرعي و انگيز يک وظيفهخودداري اا هرگونه عمل تفرقه، قدري اســ  کهبه

سته ا225 شود وتفرقه ايجاد گردد، ( واگر خداي ناخوا ضي اائران دراين وزدت خللي واقع  ا اعمال بع

سول سخط ر شد )همان: موجب  به  به همين دتيل امام (.273 /14اهلل و عذاب خداوند قادر خواهد 

ــيه مي ــ  وق  زجاج توص ــرپرس ــالمهان راگردکنند که زجاج محترم جس ــاتح اس ، آورده و در مص

ــميمات الام را اتخاذ نمايي ــي کنيد هاي اتحاد بين همه طوايف و مذاهبد و راهتص ــالمي را بررس اس

سياسي مشترک بين همه طوايف ... که اهم آن اختالو س  ودرامور  انگيزي بين صفوو مسلمانان ا
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 (.202 /19انديشي بنماييد )همان: چارهرا 

 ، منابع انساني و ماديذخاير مادي -4

ضرت امام خميني سلمي ز شتند م شتن اعتقاد دا صحراها، 191 /19امکانات اياد )همان: ن با دا  )

شورهاي سيع و ک سيع و غني، )همان: درياهاي و سيار و ( جمعي  اياد، ذخاير بزرگ و ااراد 286 /16ب

سته )همان:  سرمايه126 /13برج ساني و مادي، )همان: (  سي و نظامي، 25 /14هاي ان سيا ( قدرت 

االرضي و ثروت مهم نف  که االرضي و اوق( تح 36 /16: پايان )همان( ذخاير بي125 /15)همان: 

شورهائي همچون ايران، عراق ، کوي  و زجاا وجود دارد، )همان:  س  و در ک شرق ا س    /17در د

( 290 /15دار، )همان: ( و يک ميليارد جمعي  ايمان120 /1قدرتهاسـ  )همان: ( و رگ زيات ابر204

شترک دااع سيس يک ارتش م صد ميليون تعليم ديده ذخيره و يک ارتش دهتوانائي تا ها ي بيش اا 

( و همه 245 /18ميليوني اير پرچم داشته باشند که بزرگترين قدرت را در جهان بدس  آورند )همان: 

شکنند.... آيد را ميبا هم مثل يک دريائي متصل شوند که با موج خودشان هرچه که در مقابلشان مي

 (92 /18)همان: 

 وحدت  موانع –ج 

 گا  عالمق رت – 1

صيل قدرتبنا شش ا ضرت کو س  که در خود مل  تفرقه ايجاد کنند تا آنها بر نظر ز هاي عاتم اين ا

ــلطه پيدا کنند )همان:  ــان و چپاول چيز اکر نمي( وبه هيچ248 /2بتوانند س ــاتح خودش کنند جز مص

 /14گر نگه دارند )همان: مصرو ( و اين که مسلمين رابه زال69 /14هاي ضعيف )همان: ذخاير مل 

س  به خدم  خود بگمارند و مل (، زکوم 142 سته و درب شم ب س  آنان ها را گوش و چ ها را به د

هاي شيطاني ها و توطئهصنعتي کشورهاي مظلوم با زيلهانساني و ابتکارمصراي بار بياورند و اا رشد

ستگي هر شتر و اتکا به غرب جلوگيري کنند وواب شرق را رواچه بي اازون کنند و مجال تفکر براي و 

ستقالل و ابتکار به هيچ شده مي262 /15کس ندهند )همان: ا سيله که  شند تا با ( و به هر نام و و کو

ساعد  سالمي م شورهاي ا سلط کامل و مجدد خود بر همه ک سلمانان امينه را براي ت درگيري ميان م

االرضــي، مانع االرضــي و اوقاي يغما بردن ذخاير تح ها بر( تذا اين قدرت202 /19ســااند )همان: 

ــالمي مياتحاد بين دوت  ــوند )همان: هاي اس اند که آن چيزي که ها دريااته( اين قدرت273 /14ش

سالم و وزدت مل  شان محو و اابراي آنها خطر دارد، ا س ، اا اين رو هدا سالمي ا بردن بينهاي ا
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 (.120 /1باشد )همان: اساس اسالم مي

بزرگ به خاطر مطاتعات طوالني که اا مردم شرق و مسلمانان هاي قدرت بنابر نظر امام رازل

 کنند:(، براي ايجاد تفرقه بين مسلمانان اا دو روش استفاده مي46 /19و بالد اسالمي دارند )همان: 

ـــاناند، مل تبليغات: بدين نحو که با تبليغاتي که به راه انداخته – 1 ده و به آنها اتقا ها را ترس

هاي مســـلمين جايگزين ( و در جان107 /12پذيرند )همان: ها آســـيب نااند که به اين ابرقدرتکرده

ــتگي به يک ابراند و به آنها باوراندهکرده ــود به اندگاني خود ادامه داد قدرت نمياند که بدون وابس ش

 (.224 /10)همان: 

ــم، پانايراترويج ملي گرايي: همانند پان – 2 ــم، )همان: نيس ( ايجاد مل  عرب، 202 /19ترکيس

گرايي اس  بدين معني که هرکشوري، هراباني مقابل کشور ديگر ترک، مل  اارس واين همان ملي

ــتد )همان:  ــ  که جز نفع جهانخواران و 25 /11و ابان ديگر بايس ــبي  جاهلي اس (، واين همان عص

 /20پرستي اس  که مخاتف اسالم اس  )همان: ( نژاد287 /15يشود )همان: وابستگان آنان تمام نم

19) 

 سران ممالک اسالمي -2

 :داندلمين را ناشي اا دو مشکل ميهاي مسگراتاري امام خميني

 .اند اين اختالاات را زل کنندستهها که تاکنون نتواناختالاات بين خود دوت -1

ها پشتيبان ها طوري راتار کردند که مل ل با مها ها بدين نحو که دوت ها ومل جدايي دوت -2

 (191 /21آنها نيستند. )همان: 

 اين ميان نقش سران مماتک اسالمي اادوزال خارج نيس : در

 يا ااخيان  اس -1

 ( 133 /9اطالعي و اشتباه )همان: ياااجهل و بي-2

 ( 248 /2واصوال اين تفرقه مسلمين اااول بادس  اشخا  جاهل تحقق پيدا کرد )همان: 

ــان جناي  ــتي يهودي را اابيتذا ايش ــاني مي هاي مش ــگي کس ــلمان عرض دانند که برمردم مس

 (.37 /5کنند )همان: زکوم  مي

هاي ظاتم و دســ  نشــانده زضــرت امام، پيش شــرط وزدت مســلمين را، ســرنگوني زکوم 

انند و مردم را اا ســـوا دامن ميهاي خانمانهايي که به جنگ(. زکوم 93 /1دانســـتند )همان: مي

ـــاقط کرده اســـالمي را که مال (، زيثي ،آبرو و خزاين بزرگ27:1390اند ))امام خميني،هســـتي س

 (.224 /1: 1378اند )امام خميني،هاي پابرهنه وضعيف اس ، نثار آمريکا کردهمل 
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 آخون گا  دربار -3

سته سالطين و مالهاي واب شد )همان: مي يکي ااموانع وزدت، آخوندهاي درباري، وعاظ  (، 36 /16با

سن  پيامبر مي سالم و قرآن مجيد و  سم ا سلمين برچينن يا الاقل به که با ا خواهند آنها رااا بين م

ند )همان:  ـــان مام خميني (.284 /12انحراو بکش بدتر اا قدرت  درباري را آخوندهاي اااين رو ا

خوار را کمتر اا ضــرر وندهاي جيره( وضــرر اين آخ46 /19دانند )همان: مي خوار شــرق و غربجهان

ـــان ميخواران نميجهان دهند و راه را براي غارتگران باا دانند، چرا که اينان اســـالم را وارونه نش

سم جهاني و قدرت191 /19کنند )همان: مي صهيوني سته( وبه کمک  شيطاني بپا خا اند )همان: هاي 

19/ 199.) 

ــود دنياگراي درباري، ع ــالمند که در هرجا و هروق  اين آخوندهاي زس ــمنان اس مال مزدور دش

شيطان سلمينند که اينان اا طاغوتيان  س مامور اجراي تفرقه و نفاق پراکني بين م ترند )همان: تر و پ

13/ 67) 

 فرايند وصول به وحدت امت اسالمي 

ــرورت، عوامل و موانع وز مام براي نيل به ارايندي که ا دت در پايان نگاه اجماتي داريمبعد اا ذکر ض

 .اندگي پر برک  خود ترسيم نمودند به وزدت در طول

هستيم که تا زدود بسياري  ايمرزلهپنج يک ارايند شاهد اتخاذ  طول زيات زضرت امام در

  :ودشموارد اير مي کشد که شاملتصوير مياسالم را به وزدت سياسي جهان

 ايجاد بستر و شرايط معاسب برا  تحقق وح ت

ستر آن را محيا نمود و مقدماتش را اراهم کرد،  وزدت،س  براي تحقق بديهي ا ترين ضروريبايد ب

وازد و مشترک اس . زضرت « اکري، ارهنگي و عقيدتينظام»پيش شرط وزدت، طرازي و ايجاد 

اســالمي و تحقق ام  بزرگ اســالم، قبل اا ام ، براي رســيدن به وزدتاين مطلببا درک  امام

و اجتماع آنان را زول محور اسالم واقعي  پرداادميباورهاي ديني و سياسي مسلمين همه به اصالح 

شنهاد مي سالم ناب( و تلقي جوامع19 /20)همان:  کند.پي سالم را به ا سالمي اا ا سالم ا محمدي و ا

سيم نموده  سالمي عنوان ميآمريکايي تق سالم را مانع تحقق وزدت ام  ا کند و و نوع دوم تلقي اا ا

اســالمي، اســالمي ســردمداران جوامعپردااد.ايشــان با تاکيد بر بينش غيرا شــدت با آن به مباراه ميب

و تاکيد ( 443 /13)همان: دانســـتند اســـالمي ميم ااســـالم آمريکايي را مانع اصـــلي وزدتتفکر

ستر مناسب و رسيدن به وزدت واقعي، بايد با اتخاذ  شتندبراي ايجاد ب موانع را اا مناسب اين  تدابيردا
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زل مناســبي براي تک اين موانع اشــاره و راه، به تکخودامام در نظريه  (122 /18)همان:  بين برد.

، مي تواند در همين راســتا ديده «روا جهاني قدس»و « وزدتهفته»اند که اعالم راع آن ارائه نموده

 .شود

 و مذگضي بب ععوان مجريان وح ت فعال ش ن نخضشان سياسي

، در و همکاري و همفکرينخبگان سياسي و مذهبي در انجام اصالزات، و ارائه نوآوري  دينقش کلي

وزدت آارين امام، به عنوان مجريان بسـيار زائز اهمي  اسـ . در واقع براي انجام هر  زرک  ارايند

بااي مي گان  ک  اصـــالزي، نقش اول را نخب گان در اين نوع زر مام اا نخب ند. مراد و منظور ا کن

گاه امام در اين زرک ، باشد. تکيههاي اسالمي، علما، روزانيان و روشنفکران مي، سران دوت زرک 

 (116 /6)همان:  همين قشر اا جامعه بوده اس .بر 

 الزا برا  حرکت در مسير اتحاد سياسي مسلمانانبب کارهير  ابزارگا 

  :شودال به آن اشاره ميکه به اجم ابزارهاي الام را نيز در اين مسير اراهم نمود امام

ها به وســیله نخبگان آگاهي بخشــي و بســیج تودهبا که تعیین مســیر حرکت،  

 .ديني و ســیاســي و با برخورداری از ادبیات مشــترک اين مســیر پیموده شــود

 ( 304 /19)همان: 

 دوت که به تشکيل خواهي امام، دستاورد نهايي نهض  وزدتبه  تا رسيدن هاپيامد دقيق ترسيم

 ( 265 /6)همان:  بزرگ اسالمي منجر خواهد شد.

 در دو محور قابل تحليل اس : که  راهبردهاي عملي تحقق وزدت

 راگضردگا  فرگعشي و عقي تيالف( 

 هاي انحطاط اکري،، تنها در پرتو ادودن ريشــهنامطلوب براســاس انديشــه امام، رهايي اا وضــعي  

ـــعه اعاتي  و ارهنگي و عقيدتي ـــاامتوس و آگاه نمودن ان يااته اکري، ارهنگي و عقيدتي، هاي س

 ( 537 /5)همان: نساني، اردي، هوي  ديني و ملّي انسان مسلمان امکان پذير اس . ا منزت 

 سياسي عملي و راگضرد  (ب

 ها اقدام نمودند.ها و مل زضرت امام در اين مرزله در دو سطح دوت 

سطح دوت  - س اوتين رويکرد امام، تالش در  سالمي،کوتاهچرا که  ؛ها  ترين راه تحقق وزدت ا

هاي تمامي امکانات و اهرمو با همراهي آنان سران و رؤساي کشورهاي اسالمي اس  همراهي 
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گيرد و با کمترين قرار ميزقوقي و اجرايي الام براي تأســـيس ام  وازده اســـالمي در اختيار 

شد شکل مواجه خواهند  سل به اراخوان  م هاي سران دوت ي عمومي، اا همهامام اا طريق تو

سري دعوت به عمل آورد سرا سالمي براي پايه ريزي يک وزدت  رغم علي (220 /6. )همان: ا

ــ  دوت تالش امام، پيام ــان نتوانس ــورهايهاي مکرر ايش ــالمي راهاي کش وادار به اتخاذ ، اس

 .استراتژي وزدت طلبانه نمايد

ها، شـــيوه دوم مباراه امام بر ميدي اا همدتي دوت گونه که گفته شـــد، پس اا نوهمانها: مل  -

صل محوري  مردم، که نقش مهمي در تحول نظام ستوار ا سي در جهان امروا دارد، ا سيا هاي 

  (260 /18)همان:  گش .

شورهايمام به ملّ ا سالميهاي ک صي  مي ا شته و خوش کنندو شته خياتي را کنار گذا انتظار ندا

: 1385 کمکشان کند. )امام خميني،ازکام اسالم  نمودنپياده يدا شود و در پ د که اا خارج کسينباش

26) 

  «دولت بزرگ اسالمي»تشکيل 

نمايد و قائل هستند: اتهي دانسته و به آيات تمسک ميتشکيل دوت  اسالمي را اا اهداو بلند امام

ستقالل ام ضي و ا سالم و دااع اا تمامي  ار س  بر تزوم ازکامي که راجع به زفظ نظام ا سالم ا   ا

وباسدوابلهمبمعباسيي طن مبمنب»، اين زکم   دارد ؛ مثالًتشــکيل زکوم  دالت

-تر نيروي مسلح و دااعکه امر به تهيه و تدارک و هر چه بيش «قو بومنب اعطبالوال

س  و امر به آماده باش و مراقب  و هميشگي در دوره کليبه طور صلح و آرامش ]ميا کند[ ... آيه ي 

ستور مي.. شما ظلم و تجاوا کنند. دهد که تا زد. د شمنان نتوانند به  شيد تا د امکان نيرومند و آماده با

شده و مي ستخوش تجاواات بيگانه  «  .بينيمميشويم و ظلم ما متحد و نيرومند و آماده نبوديم که د

 (36:1390)امام خميني،

سالم را تأمین کنیم، برای ا ما» سالم را از ينبرای اينکه وحدت امت ا که وطن ا

نشــانده آنها خارج و آزاد کنیم های دســتتصــرف و نفوذ اســتعمارگران و دولت

در  ااراهي نداريم جز اينکه تشـــکیل حکومت بدهیم... چنانکه حضـــرت زهر

ـــلمین به خطبه خود مي فرمايد که امامت برای حفظ نظام و تبديل افتراق مس

 ( 36)همان ،« .استاتحاد 
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 واليت فقيه

صلي در زفظ وزدت شرايط والي  ، اا جمله عوامل ا شجاع و عادل و مدير و مدبر با  شتن رهبري  دا

 براي زفظ و پايداري نظام و جامعه اسالمي ضروري اس .اقيه خواهد بود که 

سالمي رهبري هس   وجامعه عمده عدم وزدت مشکل امام با درک اين مطلب که  کشورهاي ا

سايه رهبري و والي   خواهد تاشود اا همه ميي  اقيه تعبير مياا آن به والدر اقه جعفري که  اير 

  ند؛اقيه مشکالت مسلمانان را زل کن

دهم که امر دولت انتظامي، اطمینان ميملت، به همه قوای ی به همه من »...

سیبي بر اين مملکت نخواهد  شد، آ سالمي، اگر با نظارت فقیه و واليت فقیه با ا

 ( 58 /10: 1378میني،خامام )« وارد شد.

ديگر دشمنان جهان اسالم اسالم اس  و اا سويترين مصايب جهانسو تفرقه اا مهمامروا اا يک

کنند ذخاير اسالمي وارد ميترين ضربات را به جوامع و کشورهاينيز به سبب تفرقه مسلمانان بزرگ

اسـالمي را اشـغال رها و جوامعکشـو نمايند،اسـالمي را غارت ميو امکانات مادي و اقتصـادي جوامع

ستاامي سالمي هر روا گ سالمي تر ميکنند براي اا بين بردن ارهنگ ا سياري اا جوامع ا شوند در ب

نيااي اوري اس  که مراکز علمي ، تذا آورندکار مينظر خود را رويهاي دس  نشانده و موردزکوم 

تخصصي روي اين موضوع تحقيق کرده و نتايج  هاي علميّه، به صورتها و زواهکشور مانند دانشگاه

ــان را در اختيار نهادهاي دوتتي و غير ــور کارش دوتتي و نخبگان جامعه قرار دهند تا اوالً بتوان در کش

سن  را ايجاد آميز ميان مذاهب اسالمي به خصو  شيعه و اهلارهنگ همزيستي و ارتباط مساتم 

 .اسالمي، اراهم کردبيشتر با نخبگان ساير کشورهاي چهاي براي ارتباط هرکرد ثانياً امينه

  گيرينتيجه

ــالمي ام  اتحاد نقش ــ به گونه اس ــلمانان که اي اس  که بزرگي کار و هدو هر به آن پرتو در مس

 توجه مورد ابتدا اا که اس  هاييمقوته اا وزدت همين براي رسند،مي سرارااي و پيرواي با بخواهند

 پهنه بر اسالم واقعي گسترش تا و اس  بوده اسالمي وانديشمندان وعاتمان بي  اهل ، پيامبر

 . داش  خواهد ادامه گيتي

 اســـ  يکي دعوي و زج  را زق امر

 

ــــ  يکي دتهــا جــدا، مــا هــايخيمــه   اس
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 مــا ايـرانـيـم، و چـيـن و زـجــاا اا

 

نم  ب بح يــک شــــ يم، صــــ ن  مــا خنــدا

 ( 55: 1389مطهري،)                                  

 توانومي نمود، تبديل غاتب گفتمان به را وزدت و پرداخ  مهم اين به جدي  با خميني امام

 اسالمي وزدت در تاريخي عطفنقطه که ايانديشه دانس ؛ امام سيره و انديشه اتغزلبي  را وزدت

 ملل و معجوا که صورتي در شد؛ ايران مسلمانان عزت و اقتدار يابي،هوي  سبب و شودمي محسوب

 عملياتي راآن دارد وجود اســـالم درجهان که هائيظراي  و هاامينه با و بگيرند اتگو آن اا مســـلمان

 پيرواي منزل سر به مسلمانان و ميسر آساني به اسالمينظام تکامل رايع هايقله به دستيابي نمايند،

ــاهد و گردندمي رهنمون  دســ  طراي اا و بود خواهيم دلهم و اتحاد با پايا و پويا اســالمي نظام ش

سالمي ام  ذخاير و هاسرامين اا اجانب شورهاي مقدرات در ابرقدرتها دخات  و کوتاه ا سالمي ک  ا

  .گرددمي قطع

 ايران، اســـالمي انقالب پديده جمله اا اراواني ثمرات اينکه کنار در رازل امام وزدت انديشـــه 

. آورد خواهد پديد شــيريني ثمرات نيز آينده در آورده، ببار مســلمين براي... و بخشآاادي هايجنبش

سيدن براي نمود اراموش نبايد شتن و مقدس اهداو و آرمانها به ر سالم پرچم براارا  محمدي ناب ا

  :شيرااي سخن شيرين شاعر بقول و گشته متمرکز ما قواي تا داش  وزدت بايد

ـــد را يکتا خيط هزاران صـــد  قوتي نباش

 

تااتي بهم چون  يارش بر ند لد اســـف  نگســـ

 (76غزتيات، قطعه  ،سعدي)                       

شتراک به معطوو اسالميکشورهاي روابط اگر ،خميني امام بينش در   و کلمهوزدت عقيده، ا

شترکات ديگر شد، م  ظهور و بروا اعاتي و جديد هوي  و شودمي کم اختالاات و جدايي هايامينه با

 .نمايد وارد ايتطمه آن به تواندنمي قدرتي هيچ هوي  ينا ظهور با و نمايدمي

ـــلطه ،خميني امام اامنظر ـــديد در ســـعي تراندهاي و هاتوطئه طرازي با عاتَم طلبانس  تش

سته و تفرقه اختالاات، سلمانان بين ااتراق نقاط کردنبرج سلمانان که دارد م ساس دارند وظيفه م  برا

ــترکات ــ  به باور و تقريب تفاهم، گو،گفت ملي، و ارهنگي ديني، مش ــرنوش ــترک، س  هايمقوته مش

  .نمايند مرتفع را موانع و تشکيل را سااوزدت

 منابع

مد، ج  (1 مدی(،  2)دوره  2معين،مح ، تهران، 1381ج

 .کتاب راه نو

 وحدتبجوامعبازبنهجبالبالغه، 1380،عبدهللا  جوادی آممی، (2
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 .، قم، اسراء
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