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  وحدت ملي و انسجام اسالمي در
  امام خميني سيرة نظري و عملي

  اكرم استيري 
 

  
  چكيده

و انسجام از مسائل مهم و مورد تأكيد دين اسالم است كه  در آيات قرآن و احاديث                  وحدت  
بر همين اساس امام خميني بـه       . ائمه به آن سفارش شده و در مقابل تفرقه و اختالف نهي شده است             

اند و به وحدت ملّي در داخل كشور و بين عمـوم مـردم و بـه انـسجام               له اساسي توجه داشته   اين مسأ 
اين مقاله درصدد است كـه وحـدت ملّـي و انـسجام             . اند  اسالمي بين ملّتهاي مسلمان سفارش نموده     

از نظـر  «سؤال اصلي مقاله اين است كـه  . اسالمي را در سيرة نظري و عملي امام خميني بررسي كند         
فرضـيه مطـرح شـده      » توان وحدت ملّي و انسجام اسالم را ايجاد كـرد؟           م خميني از چه طريق مي     اما

توان از طريق عمل به احكام عادالنة اسالم و تشكيل حكومت اسـالمي               اين است كه از نظر امام مي      
  .وحدت ملّي را در كشور و انسجام اسالمي را در بين ملّتهاي مسلمان ايجاد كرد

 به سؤال اصلي و براي ورود به بحث ابتدا و اهميت مسأله وحـدت در قـرآن                 در راستاي پاسخ  
در . و احاديث پرداختيم سپس وحدت ملي را در سيرة نظري و عملي امام خمينـي بررسـي نمـوديم                  

اين زمينه به سخنان امام در مورد ماهيت و ضـرورت وحـدت اشـاره و بيانـات ايـشان در خـصوص                       
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هاي قـومي و مـذهبي مطـرح          اقليت ، خطاب به كل اقشار ملّت ايران،      اهميت اتحاد و دوري از تفرقه     
 .در قسمت ديگر مقاله مسأله انسجام اسالمي در سيرة نظري و عملـي امـام خمينـي مطـرح شـد                    . شد

سـپس بـه بيـان      . يـابي بـه آن مطـرح شـد          ابتدا منظور از وحـدت اسـالمي مـشخص و اصـول دسـت             
گيـري از   در پايان نتيجه. جام اسالمي پرداخته شدديدگاهها و سخنان امام درخصوص وحدت و انس      

  .مقاله ارائه شده و فهرست منابع نيز درج گرديده است
گردد اين است كه امام خميني همة مردم ايـران را از هـر نـژاد و                   آنچه از اين مقاله حاصل مي     

م اسـالمي   انـد و همچنـين مـسلمانان را نيـز بـه انـسجا               زبان و مذهب به حفظ وحدت ملّي فراخوانده       
از نظـر امـام از    . بينـيم   در هر دو قسمت سخنان، ما توجه امام خميني به اسالم را مي            . اند  دعوت كرده 

ايشان صريحاً بـه    . توان به اين اهداف رسيد      طريق اسالم و با تأكيد بر اصول انساني و عادالنة آن مي           
  .تشكيل حكومت اسالمي براي ايجاد وحدت بين مسلمانان تأكيد نمود

  . وحدت ملّي ـ انسجام اسالمي:اژگان كليديو
  
  مقدمه

يابي به اهداف و آرمانها سـريعتر و بهتـر            شود كه دست    وحدت و انسجام بين افراد موجب مي      
حاصل شود زيرا داشتن اتّحاد باعث افزايش انگيزه و متمركـز شـدن نيروهـا و افكـار بـراي نيـل بـه                      

شود كه بعضي از آيات قرآن، مسلمين         خص مي اهميت مسأله وحدت از آنجا مش     . گردد  مقصود مي 
نقل شده بر مـسأله وحـدت و دوري از          ) ع(روايات كه از ائمه   اند و در بعضي       را به آن دعوت كرده    

خواهـد   كنـد و از آنهـا مـي    قرآن مسلمين را به وحدت و برادري دعوت مي. تفرقه تأكيد شده است   
ؤمن برادر مؤمن اسـت و وظيفـة بـرادر آن اسـت           از نظر قرآن، م   . كه از تفرقه و اختالف پرهيز كنند      

  .كه برادرش را ياري كند و به خصوص در مقابل دشمن واحد، متّحد و همدل باشند
نيز در گفتـار و كـردار خـود مـسلمانان را بـه اتّحـاد، انـسجام و                   ) ع(و امامان ) ص(پيامبر اكرم 

 در مـورد اهميـت حفـظ        )ع( بر اساس دستورات اكيـد قـرآن و معـصومين          .اند  برادري دعوت كرده  
  امام خمينـي در . اند وحدت، امام خميني نيز به مسأله وحدت و به ويژه وحدت اسالمي تأكيد نموده           
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 قرآن كريم مسلمانان را به وحدت در انجام امور خير و پسنديده سفارش كرده است و                 
  نه وحدت در گناه و تجاوز و ظلم به ديگران

  
  

اختالف بايـد باشـد، اخـتالف سـليقه،         ...  نباشد ناقص است   اگر در ملّتي اختالف سليقه     «
اختالف رأي، مباحثه، جار و جنجال، اينها بايد باشد لكن نتيجه اين نباشد كه مـا دو دسـته                   

  »بشويم دشمن هم
  
  

اند و    ها اشاره داشته     اقوام و اقليت   سخنان خود، هم به مسأله وحدت ملّي در داخل كشور و بين تمام            
ايشان . اند المي بين كشورهاي اسالمي و مسلمانان در مقابل ابرقدرتها، تأكيد كرده         هم به وحدت اس   

امام به مسأله انـسجام و      . رمز پيروزي مردم ايران را در انقالب اسالمي، وحدت كلمه معرفي كردند           
انـد كـه      اند و در اين زمينـه بيانـاتي داشـته و اقـداماتي انجـام داده                 وحدت مسلمين توجه بسيار كرده    

بنـابراين بيـان ديـدگاههاي امـام خمينـي          . بخـش مـسلمانان جهـان اعـم از شـيعه و سـني اسـت                 الهام
تواند زمينة اتّحاد بيشتر مـسلمين را      درخصوص وحدت به ويژه وحدت اسالمي ضروري است و مي         

  .فراهم نمايد
  

  وحدت در قرآن و احاديث
م و ارزشـمندي اسـت كـه        مسأله وحدت و انسجام از مـسائل مهـ        چنانچه در مقدمه گفته شد،      

مورد تأكيد قرآن است و در مقابـل آن تفرقـه، نفـاق و اخـتالف امـوري ناپـسند هـستند كـه قـرآن                          
 سـورة آل عمـران كـه بـه ايـن       103در اينجا ما به ذكـر آيـه         . مسلمانان را از آنها برحذر داشته است      

  .پردازيم مسأله مهم توجه داشته، مي
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اهللاِ علـيكُم إذْ كُنْـتُم أعـداء فَـألَّف بـينَ              كُـرُوا نِعمـت   يعاً وال تَفَرَّقُـوا واذ    واعتَصِموا بِحبلِ اهللاِ جم   
  1...قُلُوبِكُم فَاَصبحتُم بِنِعمتِه إخْواناً

و همگي به رشتة دين خدا چنگ زده و به راههاي متفرق نرويد و بـه يـاد آريـد ايـن                      : ترجمه
ديد خدا در دلهاي شما الفت و مهرباني انـداخت و بـه             نعمت بزرگ خدا را كه شما با هم دشمن بو         

در اين آيه خداوند مسلمانان را به وحـدت دعـوت           ... لطف خداوند همه برادر ديني يكديگر شديد      
اما اين وحدت چگونه بايد باشد؟ صـرف اجتمـاع     . كرده و آنها را از متفرق شدن نهي فرموده است         

اينكه . ور توحيد باشد، بايد در سايه قرآن و اسالم باشد       و اتّحاد كافي نيست، اين وحدت بايد بر مح        
در اين آيه دستور داده شده كه متفرق نشويد، منظور اين نيست كـه همـه فقـط در يـك جـا جمـع                         

قبل از برحذر داشتن از تفرقه دستور داده شده كه همه به ريـسمان الهـي تكيـه                  . شويد و با هم باشيد    
رات خداونـد و اسـالم باشـد، هـدف آن حـق و راهـي كـه            كنيد يعني وحدت بايد بر اسـاس دسـتو        

  .خواهند بروند نيز حق باشد مي
قرآن مسلمانان را به وحدت در انجام امور خير و پسنديده سفارش كرده است و نـه وحـدت                   

پـس وحـدت    .  سورة مائده اين مسأله عنوان شده است       2در آيه   . در گناه و تجاوز و ظلم به ديگران       
هدف از وحدت و اتحاد در صورتي كه هـدفي الهـي و انـساني باشـد،                 . يستندر هر امري مطلوب     

  .مطلوب و ارزشمند است
ؤمِنُونَ إخْوةٌإنَّما المنَ أخَويكُميوا بلِح2... فَاص  

  ...به حقيقت مؤمنان همه برادر يكديگرند پس هميشه بين برادران خود صلح دهيد: ترجمه
و ايـن بـرادري دينـي زمينـة وحـدت بيـشتر را فـراهم                از نطر قرآن، مؤمن برادر مـؤمن اسـت          

تواند انسانها را از هر گروه و نژاد و زبان كه باشند بـا يكـديگر متّحـد                    اين برادري ديني مي   . كند  مي
  .كند

) ص(پيـامبر اكـرم   . انـد   نيز مسلمانان را به حفظ وحدت سفارش كرده       ) ع(و امامان ) ص(پيامبر
. ي برقـرار نمودنـد و عمـالً اهميـت وحـدت را نـشان دادنـد                بين پيروان خود عقد اخوت و همبستگ      
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  :فرمايد البالغه مسلمانان را مخاطب قرار داده مي نيز در نهج) ع(حضرت علي
 فَاِنَّ الشاذَّ مِنَ الناسِ لِلشَّيطانِ كَمـا        قَةِ و الفُر   و اياكُم  عةِاَلْزِموا السواد االَعظَم فَاِنَّ يداهللاِ مع الجما      

  3.نَّ الشاذَّ مِنَ الغَنَم لِلذِّئبِاَ
به سواد اعظم جماعت و خطة وسيع مجتمع اسالمي روي آوريـد كـه دسـت خـدا بـا                    : ترجمه

و پراكنــدگي بپرهيزيــد كـه آدم تــك رو صــيد شــيطان اســت چنانكــه  جماعـت اســت، و از تفرقــه  
  .گوسفندي كه از گله جدا گردد طعمة گرگ است

كنـد و     د گروهي را كه با هم وحدت داشته باشند ياري مـي           خداون) ع(طبق فرمايش امام علي   
كسي كه از گروه جدا و تنها شود در دام شيطان گرفتار خواهد شـد زيـرا تفرقـه چيـزي اسـت كـه                         

  .خواهد خواهد اما خداوند وحدت و همبستگي مسلمانان را مي شيطان مي
ضـوع اصـلي مقالـه      حال كه اهميت وحدت و انسجام در قرآن و احاديث روشـن شـد، بـه مو                

  .پردازيم سخنان امام خميني ابتدا در زمينه وحدت ملّي مييعني ديدگاه و 
  

  وحدت ملّي در سيره نظري و عملي امام خميني
انـد بـه      بارها در سخنان خود ملّت ايران را به حفظ وحدت و اتّحاد سفارش كرده             امام خميني   

دانستند به عبارتي وحدت ملّي باعث بـه          اين جهت كه ايشان وحدت عموم ملّت را رمز پيروزي مي          
نامة سياسي الهي خـود در        ايشان در قسمتي از وصيت    . ثمر رسيدن انقالب به رهبري امام خميني شد       

  :فرمايند مورد رمز پيروزي و رمز بقاء انقالب اسالمي مي
ـ  ترديد رمز بقاء انقالب اسالمي همان رمز پيروزي است و رمز پيروزي را ملّت مـي            بي د و دان

هاي آينده در تاريخ خواهند خواند كه دو ركن اصلي آن انگيزة الهي و مقـصد عـالي حكومـت       نسل
اينجانب به همه . اسالمي و اجتماع ملّت در سراسر كشور با وحدت كلمه براي همان انگيزه و مقصد

 دسـت   كنم كه اگر بخواهيد اسالم و حكومت اهللا برقرار باشد و            هاي حاضر و آينده وصيت مي       نسل
تعـالي  استعمار و استثمارگران خارج و داخل از كشورتان قطع شود اين انگيزه الهي را كه خداوند                 

در قرآن كريم بر آن سفارش فرموده است از دست ندهيد و در مقابل اين انگيزه كه رمز پيروزي و                    
ي در  جهـت نيـست كـه بوقهـاي تبليغـات           بي. بقاء آن است، فراموشي هدف و تفرقه و اختالف است         
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افكـن   هـا و دروغهـاي تفرقـه    هاي بومي آنان تمام توان خود را صرف شايعه          سراسر جهان و وليده   
امروز و در آتيه نيز آنچه براي ملّـت ايـران و            . ..كنند  يلياردها دالر براي آن صرف مي     اند و م    نموده

افكـن    ت تفرقـه  مسلمانان جهان بايد مطرح باشد و اهميت آن را در نظر گيرند، خنثي كـردن تبليغـا                
توصية اينجانب به مسلمين و خصوص ايرانيان به ويـژه در عـصر حاضـر آن                . برانداز است   خانه

العمل نشان داده و به انسجام و وحدت خود به هر راه ممكـن                ها عكس   است كه در مقابل اين توطئه     
  4.افزايش دهند و كفار و منافقان را مأيوس نمايند

ا انگيــزة الهــي و هــدف آن را تــشكيل حكومــت اســالمي  امــام رمــز پيــروزي ملّــت ايــران ر 
امام مـردم ايـران     . به وسيلة وحدت عموم ملّت بر سر همان انگيزه و هدف محقق شد            دانستند كه     مي

امـا  . نماينـد   افكنانه دشـمنان سـفارش مـي        هاي تفرقه   را به حفظ بيشتر اين وحدت براي مقابله با نقشه         
به اين معناست كه همه افـراد يـك فكـر و نظـر واحـد داشـته                  منظور امام از اين وحدت چيست آيا        

  :فرمايند باره مي معتقدند كه در عين كثرت بايد وحدت داشته باشيم و در اينامام باشند؟ خير، 
البته دو تفكّر هست بايد هم باشـد، دو رأي هـست بايـد هـم باشـد،                  «: وحدت در عين كثرت   

شود كه انـسان بـا هـم خـوب      مختلف اسباب اين نميهاي  هاي مختلف بايد باشد لكن سليقه  سليقه
اختالف بايد باشد، اختالف سليقه، ... ناقص استاين اگر در يك ملّتي اختالف سليقه نباشد، ... نباشد

اختالف رأي، مباحثه، جار و جنجال اينها بايد باشد لكن نتيجه اين نباشد كه مـا دو دسـته بـشويم                     
  5».ين حالي كه اختالف داريم، دوست هم باشيمبايد دو دسته باشيم در ع. دشمن هم

به اين معني نيست كه فقط يك فكر و سـليقه وجـود داشـته باشـد كـه چنـين چيـزي                   وحدت  
انسانها نظرات و افكار متفاوت و مخالف يكديگر دارند و اين طبيعي است، مهـم ايـن            . عملي نيست 

مقـصد واحـد بتواننـد اختالفهـا را         نظرها، در رسيدن به يك هدف و          اختالفاست كه با داشتن اين      
  .كنار بگذارند و با هم متّحد شوند نه اينكه دشمن هم باشند و باعث آسيب رسيدن به كشور شوند

چرا وحدت ملّي براي امام خميني اهميت داشت؟ ايشان در مورد اهميت و ضرورت وحدت               
ردم را بـراي آبـاداني و نجـات         امام خميني وحـدت و اتّحـاد اقـشار مـ          . اند  ملّي سخناني ايراد فرموده   

  .دانستند كشور، براي حفظ نهضت انقالبي ايران و براي مقابله با دشمنان الزم و ضروري مي
ست كـه   يي ا اولين قدمي كه ما بايد برداريم ترميم اين خرابيها        «: وحدت شرط ترميم خرابيها   

اال به كمك كردن جميع  نيست ميسر و اين    حاصل شده است   از عمال خارجي بود      به وسيلة شاه كه   
  من از جميع طبقات ملّت با كمال تواضع تقاضا دارم كه در اين مـشروع اسـالمي و در ايـن                    . طبقات
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 حزبي و مسلكي را كنـار       ات اختالف  كنند، همه دست به دست هم بدهند       مشروع ملّي همه با هم كمك     
يد واحد قيام كنند، قيام بـه        با صداي واحد، با   .. . را كنار بگذارند   يبگذارند، اختالفات قديمي و جديد    

  6»...امر مهمي كه نجات دادن كشور است، نجات دادن اين كشتي متزلزل است
 امام ساختن و آباد كردن كشور كه از زير سلطه شاه رهايي پيـدا كـرده ممكـن                   طبق فرمايش 

نجات كشور از تفرقه دوري     نيست مگر با وحدت ملّي و با كمك تمام اقشار ملّت كه بايستي براي               
  .كنند

توانـد بـسازد،    بايد به همت همه باشد يعني يـك قـشر كـه نمـي    «: وحدت براي حفظ نهضت   
شد، همه اقشار وقتي با   خواست كه به آخر برساند، نمي       طور كه اين نهضت را اگر يك قشر مي          همان

بـار را   باشند تا بتوانند اين هم شدند اين سد شكسته شد از اينجا به بعد هم بايد همه اقشار با هم       
اين وحدت كلمـه بايـد محفـوظ بمانـد كـه اگـر خـداي                ... به آخر برسانند و اين نهضت را به آخر،          

نخواسته اين وحدت كلمه از دست برود و خداي نخواسته به شكست برگرديم، تا آخر ديگر ايـران                  
ين نهضت را حفـظ كنـيم و    نخواهد ديد بنابراين  همه ما موظف هستيم كه ا         به خودش  روي خوش 

  7».وحدت كلمه را حفظ كنيم
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طور كه قبـل از پيـروزي    همان. اند  وحدت بعد از پيروزي انقالب نيز تأكيد كرده  امام به حفظ  
انقالب همة اقشار مردم يك صدا با هم حضور داشتند و سرانجام نيز موفق شـدند، بعـد از پيـروزي                     

 باشد تا بتوان اين نهضت را كه با تحمل رنج و زحمـت              اين وحدت بايد به مراتب بيشتر و قويتر هم        
  .به دست آمده، حفظ كرد

 كه همه با ما مخالفنـد، مـا خودمـان بايـد بـا هـم                 امروزي«: تقويت وحدت در مقابل دشمنان    
گويم بيشتر    گويم شما با هم هستيد، مي        من در عين حالي كه مي      ... االن  كه گويم نيستيم   باشيم، نمي 
 بايد حفظ كنيم وحـدتمان      امروز همه با ما مخالفند، ما خودمان      .  اين را نگهش داريد    گويم  باشيد، مي 

 كنند، ما وحدتمان بايد قويتر باشد، هرچه تبليغات آنها زيـاد بـشود مـا بايـد         آنها خالف  چهرا، هر   
آنهـا  . كننـد كـه اخـتالف ايجـاد كننـد           آنها همه تبليغات را بـراي ايـن مـي         . وحدتمان زيادتر بشود  

  8». ايجاد كنندخالفجا راه افتاده است براي اين كه در ايران  شان در همه ياياد

افكنانـه   هـاي تفرقـه    حالي كه كشور دشمنان بسياري دارد، بهترين راه براي مقابلـه بـا نقـشه        در  
آنها، حفظ وحدت ملّي و تقويت هرچه بيشتر آن است كه باعـث نااميـدي دشـمنان و خنثـي شـدن                      

  .ودش هاي آنها مي توطئه
امام خميني معتقد بودند كه بايد به دور از تفرقه و با وحدت كلمه دشـمنان را در هـم كوبيـد                      

تـوانيم كـاري      كنند و ديگر ما نمي      كه اگر اين كار صورت نگيرد، آنها زودتر اقدام و بر ما غلبه مي             
  .از پيش ببريم

اخـتالف و نفـاق و   بر ملّت شريف ايران است كه در هر مسلكي و با هر گروهي هـستند، از      «
اهللا در هـم      كارشكني براي يكديگر دست بردارند و دشمنان را با وحدت كلمـه و اعتـصام بـه حبـل                  

خيزد و در صورت رشد همه را         كوبند و نزاعهاي شخصي و گروهي را كه جز از هواي نفس برنمي            
نفكران و دهـد كنـار گذارنـد و گوينـدگان و روشـ      كشد و كشور را به خرابي سوق مي به تباهي مي 

متفكران و دانشگاهيان و دانشمندان، همه توان خود را صرف قطع اميد دشمن اصلي ما آمريكا كنند 
  9».كه با سلطة دشمن قدرتمند، براي هيچ يك چيزي باقي نخواهد ماند

اند كه اگـر جلـوي        ها را هواي نفس و فريب شيطان دانسته          و منشأ نزاعها و درگيري     امام ريشه 
  .شود  باعث نابودي همه و ويراني كشور ميآن گرفته نشود

  .اند امام خميني در سخنان خود كل اقشار ملّت ايران را به حفظ وحدت و پيوستگي دعوت نموده



  شصت و سهشماره / 143  
  
  

  

كـنم، از روحـانيون       من با كمال تواضع دست خود را به سوي ملّت نجيـب ايـران دراز مـي                «
 داخـل و خـارج   ...ميه تا دانـشجويان   عل هاي  الشأن تا خطباي ارجمند، از جوانان محترم حوزه         عظيم

ـ  تعالي اهللايدهمـ كشور    و از همه صميمانه و با عرض تشكّر خواستارم كه پيوسـتگي و وحـدت    
انداز احتراز نمايند و با صداي واحد و نداي همگـاني در راه                را حفظ و از مناقشات تفرقه       خود كلمه

 بـه خـداي متعـال و        ا كوشش كنند و با اتكا     وابسته آنه كشور و قطع ايادي اجانب و عمال        استقالل  
  10».پرور اسالم همدست و همداستان شوند احكام عدالت

هاي قومي كه دشمنان سعي داشـتند بـين           حفظ وحدت ملّي خطاب به اقليت     امام در خصوص    
ايـشان در مـورد همبـستگي مـردم     . انـد  آنها با بقيه مردم ايران جدايي بيندازند،سخناني ايراد فرمـوده   

  :فرمايند بايجان با ملّت ايران ميآذر
 و ملّت ايران، دو تـا نيـست همـه يـك           آذربايجان با ملّت ايران يكي است و ملّت آذربايجان          «
ادا كردن حق اسالم به اين است كـه  . اسالم به همة ما حق دارد ما بايد حق اسالم را ادا كنيم . هستند

هايي كه  توطئه.  كنند، از خود برانيديجاد تفرقه اخواهند آنهايي كه مي. تفرقه در بين خودمان نباشد
 اهـالي آذربايجـان نگذارنـد     . گيرد، نگذاريد كه نضج بگيرد      از شرق و غرب در ايران دارد نضج مي        

. اسالم بين همه افـراد مـسلمين را عقـد اخـوت بـسته اسـت               .... شودباختالف در ميان ملّت حاصل      
نكند كه اعداي اسـالم بخواهنـد بـا    . تيبان هم باشيدشما برادرها پش. مؤمنين را برادرخوانده است   

  11».طريقهاي مختلف تفرقه بيفكنند بين شماها و ديگران
افكنـي كـه شـعار        نمايـد كـه فريـب گروههـاي تفرقـه            نيـز توصـيه مـي      مردم كردسـتان  به  امام  

اني كـه   كنند، نخورند زيرا در اسالم همه نژادها و همـه مـسلمانان بـا هـر زبـ                   نژادپرستي را مطرح مي   
  .داشته باشند، برادر و برابرند و اسالم با نژادپرستي مخالف است

حـزب دمـوكرات و     [اهالي كردستان و ديگراني كه در آن نواحي هستند، گول اين گروهكهـا              «
 نغمـة  .اي بلند كردند برخالف قرآن مجيـد و بـرخالف اسـالم          اينها نغمه . را نخوريد ] گروهك كومله 

د، لر، فارس اينها بايد از هم جدا باشند و هـر يـك مـستقالً بـراي خـود                    نژادپرستي، طرح اينكه كر   
اسالم آمده  . چيزي داشته باشند اين آن است كه اسالم آمده است كه بردارد از ميان اين ديوارها را                

 و توحيد همقدم    »ال اله االاهللا  «است كه خراب كند و همة شما و همة ما و همة مسلمين در تحت لواي                 
  12».نفس باشيم و اسالم را به پيش ببريم باشيم و هم

 خود بـه بـرادري و برابـري تمـام اقـشار در حقـوق و قـانون اساسـي نيـز اشـاره           امام در بيانات 
 در اسالم همه نژادها با هم برابرنـد پـس حقـوق     استاند كه اين تساوي و برابري تأكيد اسالم   كرده
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  . به تقوا و پرهيزگاريمساوي دارند و گروهي برتر از گروهي ديگر نيست مگر
ست،  براي آنها احتـرام قائـل هـ         آنها بهاسالم  . شود  هاي مذهبي حقوقشان رعايت مي      اقليت«

ي  دستجاتي كـه هـستند و زبانهـا    چيزها ـ ساير كردها و ساير. براي همه اقشار احترام قائل است
 ما هستند و همه اهل يـك        ما هستند و ما با آنها هستيم و آنها با          مختلف دارند، اينها همه برادرهاي    

 عناصر   بعض  جاهاي مختلفي كه در ايران      بعض  در  كه ملت و اهل يك مذهب هستيم و من اميدوارم        
 به اينكه شلوغ كنند كنند كنند و مردم بيچاره را وادار مي       جو رفتند و آنجا تبليغات سوء مي        مفسده

مـا همـه    . ندكارها را آنجا بكن    اين   كنند، خود مردم بيدار بشوند و نگذارند اين خائنين        و برادركشي   
هـا را      آقـايي كنـيم، نبايـد حقـوق بعـضي          ...ما با اهل سنت برادر هستيم و ما نبايد        . برادر هستيم 

شـاءاهللا بعـد بـه تـصويب ملّـت          هستيم و قانون هم كـه ان       السواء  عليما در حقوق    . مالحظه نكنيم 
، هاي مذهبي، نسوان  و اقليت شده استمالحظهخواهد برسد، در قانون هم همه اقشار حقوقشان      مي

اسـالم   و هـيچ فرقـي مـابين گـروه و گروهـي در               ديگر اقشار همه حقوقشان مالحظه شـده اسـت        
  13».نيست

انـداز باشـيد و تأكيـد         كنند كـه مراقـب دشـمنان تفرقـه          م باز هم سفارش مي    اما در اين سخنان  
  . حقي از كسي ضايع نخواهد شدنمايند كه حقوق همه اقشار ملّت در قانون مالحظه شده و مي

طور كه امام خميني از طريق سخنراني مردم ايران را به حفظ وحدت و دوري از تفرقـه                    همان
 تصميم گرفتند براي تحقق اين وحدت و تقويـت بيـشتر آن اقـدام عملـي انجـام                   كردند  سفارش مي 

م مذهبي متروك شده مـردم    نماز جمعه كردند تا از طريق اين مراس       دهند بنابراين اقدام به برگزاري      
اولين نماز جمعه به دستور امام بعـد از پيـروزي انقـالب در پـنجم مـرداد                  . انسجام بيشتري پيدا كنند   

  :فرمايند امام در مورد نماز جمعه مي. اهللا طالقاني برگزار شد  به امامت آيت1358سال 
هـاي     از توطئـه   آشـنا سـازيد و    هاي نماز به وظايف خطيـري كـه دارنـد             را در خطبه  مردم  «

م محتـر اميد است اهالي    . دشمنان اسالم و مملكت آگاه كنيد و به اتحاد و وحدت كلمه دعوت نماييد             
  14». اجتماع بيشتر و هرچه باشكوهتر آن را انجام دهنداز اين فرصت استفاده نموده و با

اي مختلـف   هـا و زبانهـ       نماز جمعه باعث تجمع عدة زيادي از مردم با افكار، قوميت           برگزاري
شود و سبب نزديك شدن دلها بـه يكـديگر و الفـت               در مكاني واحد و در صفوف به هم فشرده مي         

اي براي تحقق و نمايش وحدت بيشتر مردم و آگاه شدن             نماز جمعه وسيله  . گردد  بيشتر بين آنها مي   
  .هاي دشمنان است آنها از مسائل سياسي و اجتماعي روز و نقشه
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 اين وحدت كلمه از دست برود و خـداي نخواسـته بـه شكـست                اگر خداي نخواسته   «
بنابراين  همه ما موظف هستيم كـه  . برگرديم، تا آخر ديگر ايران روي خوش نخواهد ديد 
  »اين نهضت را حفظ كنيم و وحدت كلمه را حفظ كنيم

  
  

شـود    گرايي كه به دشمني بين مسلمين و شكاف در صفوف مؤمنين منجر مـي               آن ملّي  «
هاي اجانب است كه از اسـالم و گـسترش آن          اسالم و مصلحت مسلمين و از حيله       برخالف
  »برند رنج مي
  
  

هاي مـذهبي نيـز كـه         در راستاي حفظ وحدت ملّي بين تمام اقشار ملّت، امام خميني به اقليت            
 بـا   اند و به حفظ وحـدت كلمـه         اند و آنها را جزئي از ملّت ايران دانسته          هستند، توجه داشته  در ايران   

آنچه مهم است وحدت ملّي در مقابل دشمنان است يعني وحدت         . اند  بقيه مردم ايران سفارش كرده    
هاي قـومي يـا       كنند چه اكثريت باشند چه جزء اقليت        همه ايرانياني كه در اين مرز و بوم زندگي مي         

  :فرمايند ي مذهبي مي امام در مورد اقليتها. مذهبي
ها هميشه به طور انـساني، بـه طـور عـدالت      سالم با اقليت مطمئن باشند كه ا   ها    همه اقليت «

ها جزئي از ملّت ما هستند و مـا           رفتار كرده است و همه در رفاه هستند و اينها هم مثل ساير اقليت             
شاءاهللا و رفاه همـه حاصـل خواهـد شـد و رمـز ايـن                  كنيم ان   با هم در اين مملكت زندگي مي      و آنها   

در محل خودمان، شـما در محـل خودتـان، سـاير            ما  .  حفظ بشود  پيروزي كه وحدت كلمه است بايد     
 هستيد و هميشه خدمتگزار اين ملّت و اين مملكت بوديد،          ها  شما هم كه زرتشتي   . ..طور  طبقات همين 

دهيد و وحدت كلمه را حفظ كنيد از خداوند تعالي توفيق همه ملّت ايران              ببايد به كار خودتان ادامه      
  15».را خواهانم

اي اساسـي را      ام خميني درخصوص ايجاد و حفظ وحدت ملّـي در كـشور، نكتـه             ام اتدر بيان 
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هـاي    كنيم و آن، اين است كه امام در سخنان خود خطاب بـه همـه اقـشار ملّـت، اقليـت                      مشاهده مي 
امام خطاب به اقـشار مختلـف       . اند  مذهبي و قومي در مورد حفظ وحدت، به دين اسالم اشاره كرده           

. كننـد   اسالم دين برادري است و با همه انسانها به عدالت و انصاف رفتار مي             اند كه     مردم تذكّر داده  
دين اسالم و بـا اجـراي احكـام عادالنـة آن سـعي              گيري از      حكومت اسالمي، با الهام    امام با تشكيل  

  .كردند وحدت را بين عموم ملّت ايران ايجاد و حفظ نمايند
هاي بيگانگـان اسـت       گرايي را كه از نقشه      لّيكردند اما م    امام خميني به وحدت ملّي تأكيد مي      

ايشان در مورد وجـوه     . كند  كردند چرا كه اين مسأله بين مسلمانان تفرقه و جدايي ايجاد مي             نفي مي 
  :فرمايند گرايي مي ملّي

 كه طراحان براي ايجاد اختالف بين مسلمين طرح و عمال استعمارگران در تبليغ از مسائلي«
دودي دانسته يا ندانسته از آن      مح در ايران نيز دستجات   ...  قوميت و مليت است    اند،  آن به پا خاسته   

كنند و در ساير نقـاط از تـرك و كـرد و ديگـر طوايـف هـم همـان راه را پـيش                     ترويج و تأييد مي   
گرايي كه     و آن ملّي   ...اند  اند و حتي به دشمني كشيده       اند و مسلمانان را در مقابل هم قرار داده          گرفته

شـود بـرخالف اسـالم و مـصلحت           شمني بين مسلمين و شكاف در صفوف مؤمنين منجر مـي          به د 
  16».برند هاي اجانب است كه از اسالم و گسترش آن رنج مي و از حيلهمسلمين 

پس از بررسي مسأله وحدت ملّي از ديدگاه امام خميني، به مسأله وحدت و انـسجام اسـالمي                  
  .پردازيم از ديدگاه ايشان مي

  
   اسالمي در سيرة نظري و عملي امام خمينيانسجام

ايشان منـادي   .  از مسائل مهم و حياتي در ذهن و فكر امام بود           مسأله وحدت و انسجام اسالمي    
بزرگ وحدت بين مسلمانان بودند و بارها در فرمايشات خود مسلمانان را به اين امـر مهـم سـفارش         

ر از وحدت و انسجام اسالمي چيـست؟ آيـا منظـور    پردازيم كه منظو  ابتدا به اين مسأله مي .اند  نموده
اين است كه ميان مذاهب اسالمي يكي انتخاب شود يا اينكـه وحـدت اسـالمي ربطـي بـه وحـدت                      
مذاهب ندارد و منظور از اتّحاد مسلمانان اتّحاد پيروان مذاهب مختلف در عين حفظ اصول و فروع                 

  .در برابر بيگانگان است
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بايـد تمـام مستـضعفين را از چنگـال مـستكبرين بيـرون              ...روز قدس روزي است كه       «
روزي است كه بايد جامعه مسلمين همه اظهار وجود بكننـد و هـشدار بدهنـد بـه                  . بياوريم

  »ابرقدرتها
  
  

 منظور از وحدت امت اسالمي اين نيست كه حتي از بحـث و بيـان موضـع اعتقـادي و فقهـي                     
نخست فرق مسلمين يكديگر را به طور صحيح        ن است كه    خويش خودداري نمايند بلكه مقصود اي     

بشناسند، از مواضع فكري و اعتقادي هم آگاهانه مطلع شوند و جهت حفظ و گسترش كيان و بنياد                  
 مقـدس    بازايستند و بـراي دفـاع از سـاحت         اسالم عزيز از نزاعي كه قرآن كريم آن را نهي فرموده،          
 امتي متحد و ملّتي متشكل و جماعتي        شمنانقرآن مجيد و اصول ثابت و مشترك اسالمي در برابر د          

مخالفين اتّحاد مسلمين براي اينكه از وحدت اسالمي مفهومي غيرمنطقـي و            . جبهه باشند   همنوا و هم  
. كنند تا در قدم اول با شكست مواجه گردد          غيرعملي بسازند آن را به نام وحدت مذهبي توجيه مي         

 از وحدت اسالمي حصر مذاهب به يك مذهب يا          بديهي است كه منظور علماي روشنفكر اسالمي      
اخذ مشتركات مذاهب و طرد مفترقات آنها نيست كـه نـه معقـول و منطقـي اسـت و نـه مطلـوب و                         
عملي، بلكه منظور اين دانشمندان متـشكل شـدن مـسلمين اسـت در يـك صـف در برابـر دشـمنان                       

ر اسـت معقـول و مطلـوب هـم          مشتركشان و اين كار اضافه بر اينكه با موازين كتاب و سنت سازگا            
  17.خواهد بود

حال كه مقصود از وحدت اسالمي روشن شد، بايد ببينـيم كـه چـه عـواملي منجـر بـه ايجـاد                        
يـابي بـه      شود؟ در آيات قـرآن بـه اصـول اساسـي بـراي دسـت                وحدت اسالمي در بين مسلمانان مي     

  .پردازيم شده كه ما به ذكر آن اصول ميوحدت در جامعه اسالمي اشاره 
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  18اصول وحدت اسالمي
  يكتاپرستي: اصل اول

و غيـب و فرشـتگان و كتابهـاي آسـماني و پيـامبران و روز بازپـسين،                 ايمان بـه خـداي يگانـه      
اصـوالً نظريـة توحيـد      . ترين پايگاهي است كه وحدت جوامع مسلمان بايد بر آن استوار گـردد              مهم

ريع امت واحـده اسـالمي بـه شـمار          گراست و به مثابة مركزيت نظام تكوين و تش          ديدگاهي وحدت 
  .رود مي

  )ص(پيروي از پيامبر اكرم: اصل دوم
و پايبنـدي بـه اوامـر و تعـاليم و احكـام آن              ) ص(مسأله اطاعت از پيـامبر    پس از اصل توحيد،     

حضرت و پيروي از تصميمات و دسـتورهاي سياسـي، اجتمـاعي و اقتـصادي حـضرت، موضـوعي                   
  .امعة مسلمان نقش بسزايي دارداست كه در تحقق بخشيدن به وحدت ج

  اخوت ديني: اصل سوم
شكفد و به آن نمـود        اي است كه وحدت اسالمي در آن مي         زمينهاز ديدگاه قرآن، اخوت ديني      

توانـد    اي اسـت كـه مـي    پيوند ايماني و برادري اسالمي تنهـا رشـته       . بخشد  اجتماعي و ارزش انساني مي    
  . از هر گروه و قبيله و هر رنگ و زبان و مكان باشدبنيانگزار وحدت راستين در ميان آدميان

  موازين اخالقي: اصل چهارم
قرآن كريم به طور كلـي از       . موازين اخالقي، بستري مهم جهت برپايي وحدت اسالمي است        

هاي روابط حاكم در جامعه سـخن   پديدار شدن وحدت و به طور خاص از شاخصه  نقش اخالق در    
در . آورندة اختالف فـراهم گـردد       از ميان رفتن اسباب و عوامل پديد      گفته است به طوري كه زمينة       

هايي كلّي از موازين اخالقي كه در ارتباط بـا موضـوع وحـدت اسـالمي                  اينجا فقط به ذكر شاخصه    
  :كنيم آفرين است، اكتفا مي نقش

ر عهد و پيمان ـ امر به معروف و نهي از منكر ـ فرمان به عدل و قسط ـ همياري و همكـاري د    
  .تقوي و نيكوكاري

. پـردازيم  اكنون به بيان ديدگاهها و فرمايشات امام خميني در خصوص وحـدت اسـالمي مـي            
  :اند ايشان در وصيت به ملّتها و علماي كشورهاي اسالمي فرموده
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وصيت من به ملّتهاي كشورهاي اسالمي است كه انتظار نداشته باشيد كه از خـارج كـسي                 «
كه آن اسالم و پياده كردن احكام اسالم است، كمك كند، خـود بايـد بـه                به شما در رسيدن به هدف،       

بخشد قيام كنيد و علماي اعـالم و خطبـاي محتـرم              اين امر حياتي كه آزادي و استقالل را تحقق مي         
كشورهاي اسالمي دولتها را دعوت كنند كه از وابستگي به قدرتهاي بزرگ خارجي خود را رها كنند 

و نيز ملّتها را دعوت     .  كنند در اين صورت پيروزي را در آغوش خواهند كشيد          و با ملّت خود تفاهم    
كه اسالم بزرگ آنـان را      ... به وحدت كنند و از نژادپرستي كه مخالف دستور اسالم است بپرهيزند           

و اگر اين برادري ايماني با همت دولتها و ملّتها و با تأييد خداوند متعال روزي تحقق . برادر خوانده
  19».دهند د، خواهيد ديد كه بزرگترين قدرت جهان را مسلمين تشكيل ميياب

امام خميني عقيده داشتند كه وحدت حالل مشكالت مسلمانان است و تفرقه بر گرفتاريهـاي               
  :افزايد آنها مي

مشكل عمدة مسلمين همان دوري از اسالم و قرآن است و اگر مسلمين به حـسب امـري كـه     «
يك امر و   اگر به همين    » واعتصموا بحبل اهللا جميعاً و التفرقوا     «: موده است خداي تبارك و تعالي فر    

شـد و     شان رفـع مـي      شان، مشكالت سياسي، اجتماعي و اقتصادي       كردند تمام مشكالت    نهي عمل مي  
االسف به واسـطه غفلـت بعـضي و عـدم توجـه               توانست با آن مقابله كند لكن مع        هيچ قدرتي نمي  

ين امر محروم ماندند و تا اين امر الهي تحقق پيـدا نكنـد بايـد مـسلمين     بعضي و تغافل بعضي از ا   
  20».انتظار گرفتاريهاي بيشتر داشته باشند

به عقيدة امام خميني از مشكالت مهم مسلمانان، دولتهايي هستند كه بـر كـشورهاي اسـالمي                 
  :كنند حكومت مي

ــشكل« ــد دولت  ...م ــرا باي ــم، چ ــا ه ــشكل دولتهاســت ب ــا  م ــاي اســالمي ب ــنه ــم اي ــور  ه   ط
چيز هستند و داراي  باشند كه هر كدام به طرف ديگر بكشند؟ چرا بايد يك كشورهايي كه داراي همه

جور قدرت هستند، اسرائيل با آن عده كم بيايد و به آنها اينطور حكمفرمـايي كنـد؟ چـرا بايـد                       همه
ها از هم جدا و يك ميليارد        ها از هم جدا و از دولتها جدا و دولت            جز اين است كه ملّت     اينطور باشد؟ 

كنـد و     اند و اسرائيل آن جنايات را به لبنان مي          جمعيت مسلمين با همه تجهيزاتي كه دارند نشسته       
قدر صداي برادرهاي ما      كنند؟ تماشاگر هستند؟ آن     اند و تماشا مي     كند و آنها نشسته     به فلسطين مي  

كـي مـا بايـد قـدرت خودمـان را      . هستيمكنيم و نشستيم تماشاگر  و ما گوش مياز آنجا بلند است    
  21»بيابيم؟

يكـي مـشكل وجـود دولتهـاي وابـسته و           : از ديدگاه امام خميني اين مـشكل چنـد جنبـه دارد           
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نفسه، ديگر مشكل اختالف اين دولتها با يكديگر در سطح جهان اسـالم و سـومي كـه        خودكامه في 
باشـد     و فاصله ميان ملّتها و دولتها مـي        شود وجود جدايي    همانند جنبة دوم از مشكل اصلي ناشي مي       

  22.كه در مجموع به ضعف و تفرقه در قدرت سياسي مسلمين انجاميده است
براي ايجاد وحدت بين مسلمانان بايد حكومتهاي ظالم مسلّط بر آنهـا را             به عقيدة امام خميني     

ت اسـالمي و    ايشان در مورد لـزوم وحـد      . ساقط كرده و به جاي آن حكومت اسالمي تشكيل دهيم         
  :اند تشكيل حكومت اسالمي فرموده

امت اسـالم  . اند طلب تجزيه كرده از طرفي وطن اسالم را استعمارگران و حكام مستبد و جاه   «
 ما براي اين كه وحدت امت اسالم را ...اند را از هم جدا كرده و به صورت چندين ملّت مجزا در آورده      

نـشاندة    از تصرف و نفوذ استعمارگران و دولتهـاي دسـت         تأمين كنيم، براي اين كه وطن اسالم را         
چون به منظور تحقق وحدت     . آنها خارج و آزاد كنيم راهي نداريم جز اين كه تشكيل حكومت بدهيم            

نـشانده را سـرنگون كنـيم و پـس از آن              و آزادي ملتهاي مسلمان بايستي حكومتهاي ظالم و دست        
  23».است به وجود آوريمحكومت عادالنة اسالمي را كه در خدمت مردم 

 تشكيل حكومت به ويژه حكومت اسالمي را براي نجـات قلمـرو اسـالم و اتحـاد                  امام خميني 
تـرين    مهـم . اما چـه مـسائلي باعـث تفرقـه بـين مـسلمانان شـده اسـت                . دانستند  بين مسلمانان الزم مي   

و سـني بـودن كـه      اي كه باعث جدايي و اختالف بين مسلمانان شده مطرح كردن مسأله شيعه                مسأله
شـود تـا از ايـن طريـق بـين مـسلمانان               توسط عمال اجانب و ابرقدرتها مطرح و به آن دامنه زده مـي            

اختالف بيندازند تا هم مانع رشد اسالم شوند و هم از طرفي بتوانند بـه راحتـي بـر آنهـا سـلطه پيـدا                         
 بـرادري اهـل سـنت و        هن خود ب  اند و بارها در سخنا      امام خميني به اين مسأله مهم توجه داشته       . كنند

هـا    انـدازي را كـار دشـمنان اسـالم دانـسته و از شـيعيان و سـني                   ايـشان تفرقـه   . انـد   شيعه تأكيد كرده  
امام اختالف شيعه و سـني را       . هاي اجانب را خنثي كنند      اند كه وحدت خود را حفظ و نقشه         خواسته
  :فرمايند دانند و در اين مورد مي گرايي خطرناكتر مي از ملي

 بين اهل سنت و جماعت با شيعيان است         خالفانگيزتر، ايجاد     خطرناكتر و غم  گرايي    از ملي «
 است و بحمـداهللا تعـالي در    و ايمانيساز بين برادران اسالمي انگيز و دشمني  و القاي تبليغات فتنه   
 در كنار هيچ اختالفي بين اين دو طايفه وجود ندارد و همه با دوستي و اخوتانقالب اسالمي ايران 

   و داراي علما و مشايخ بـسيار       ...شمارند  اش بي   كنند و اهل سنت كه در ايران جمعيت         هم زندگي مي  
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اي كـه بعـضي       افكنانـه   هـاي نفـاق     آنها بردار و برابريم و آنان بـا نغمـه           هستند، با ما برادر و ما با      
برادران اهل سـنت در     و  . اند، مخالفند   هجنايتكاران و وابستگان به صهيونيسم و آمريكا، ساز نمود        

عمال وابسته به قدرتهاي شيطاني بـزرگ، خيرخـواه مـسلمين و            اين  كشورهاي اسالمي بدانند كه     
ن گـوش   افكنانـه آنـا      تبري كنند و بـه تبليغـات نفـاق         هااسالم نيستند و الزم است مسلمانان از آن       

خـواهم كـه بـه       دهـم و از آنـان مـي          مـي  متعهد جهان من دست برادري به تمام مسلمانان       . ندهندفرا
هاي شوم اجانب را  شان همانند هميشه نقشه شيعيان با چشم برادري عزيز نگاه كنند و با اين عمل         

  24».خنثي كنند
اند نه طرف سني، بلكه آنها اساساً با          كنند نه طرف شيعه     اندازي مي   كساني كه تفرقه  به عقيدة امام    

  . مسلمانان با هم در مقابل اين دشمنان مشترك متّحد شونداسالم مخالفند پس ضروري است كه
المقدس بود كه به عنـوان قبلـه اول مـسلمين             يكي از مسائل مورد توجه امام خميني قضيه بيت        

شود  هايي كه به مردم فلسطين مي اسرائيلي غصب شده است و از طرف ديگر ظلم   توسط اشغالگران   
ايشان اسرائيل را   . به عنوان مشكل مسلمين مدنظر ايشان بود      گيرد    و جناياتي كه در آنجا صورت مي      
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امام كه بـه طـور   . دانستند و از سالها قبل خطر آن را به مسلمين گوشزد كرده بودند   غده سرطاني مي  
خواستند كه براي كمك و     اند از مسلمانان جهان       مكرر مسلمانان را به وحدت و اتّحاد دعوت كرده        

در ايـن  . ها به پاخيزنـد  لسطين و آزادي قدس شريف از چنگال صهيونيست همياري با مردم لبنان و ف     
و حمايت از مـردم فلـسطين، امـام خمينـي طـي             » المللي مسلمانان   همبستگي بين «راستا و جهت ابراز     

يك اقدام تاريخي در پيامي خطاب به مسلمانان جهـان، آخـرين جمعـه مـاه مبـارك رمـضان را بـه                       
م نمودند و در پيامي كه به مناسبت روز قـدس صـادر نمودنـد، روز                عنوان روز قدس انتخاب و اعال     

  :قدس را نه تنها روز فلسطين بلكه روز اسالم و روز حكومت اسالمي معرفي كردند
كنيم كه قدس را نجات بدهيم و بـرادران           كنيد و همت    روزي است كه بايد همت     ...روز قدس «

ت كه بايد تمام مستضعفين را از چنگال مستكبرين         لبناني را از اين فشارها نجات بدهيم، روزي اس        
بيرون بياوريم روزي است كه بايد جامعه مسلمين همه اظهار وجـود بكننـد و هـشدار بدهنـد بـه                     

 و قوانين اسالم در     ... روزي است كه اسالم را بايد احيا كرد        ...روز قدس روز اسالم است    . ..ابرقدرتها
روز قدس فقط روز فلسطين نيـست       . وز حيات اسالم است    روز قدس ر   ...ممالك اسالمي اجرا بشود   

 روزي است كه بايد به ابرقدرتها فهماند كه ديگر آنهـا            ...روز اسالم است روز حكومت اسالمي است      
دانم    مي  را روز اسالم و روز رسول اكرم       من روز قدس  . توانند در ممالك اسالمي پيشروي كنند       نمي

هـا را   ودمان را مجهـز كنـيم و مـسلمين از آن انزوايـي كـه آن                تمام قواي خ    ما و روزي است كه بايد    
  25».كشانده بود خارج شوند و با تمام قدرت و قوت در مقابل اجانب بايستند

اين اقدام آگاهانه امام در نامگذاري روزي به نام روز قـدس و در حمايـت از مـردم فلـسطين                     
 آنها را در مقابل دشـمن مـشترك يعنـي           كند و   زمينة نزديكي و وحدت بيشتر مسلمانان را فراهم مي        
  .كند اسرائيل كه دشمن اسالم و مسلمين است متّحد مي

يكي ديگر از عوامل وحدت مسلمين كعبه و مراسم حج اسـت كـه مركـز عبـادت و اجتمـاع                 
شـود و عـدة زيـادي از مـسلمانان از             باشد و هر ساله نيز اين مراسم پرشكوه برگـزار مـي             اسالمي مي 

اين مراسم تجلّي وحـدت     . كنند   اين مراسم مذهبي، سياسي و اجتماعي شركت مي        سراسر جهان در  
. دهنـد   شـوند و اعمـال مـشتركي را انجـام مـي             و انسجام مسلمين است كه در مكاني واحد جمع مي         

دهنـد كـه    مسلمانان در اين مراسم معنوي و در اين اجتماع بزرگ فرياد برائت از مشركين را سر مي  
  :فرمايند امام خميني در مورد فلسفة سياسي حج مي. افزايد  بين آنها مياين مسأله بر وحدت
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سياسي زيادي در اجتماعات، جماعات و جمعات و خصوصاً اجتمـاع گرانبهـاي حـج               جهات  «
و از جملـه   ... باشد كه از آن جمله اطالع بر گرفتاريهاي اساسي و سياسي اسالم و مسلمين است                مي

عوت مردم و جوامع اسالمي به وحدت كلمـه و رفـع اختالفـات بـين     وظايف در اين اجتماع عظيم، د 
طبقات مسلمين است كه خطبا و گويندگان و نويسندگان در اين امر حياتي اقدام نمايند و كوشـش                  
كنند در به وجود آوردن جبهة مستضعفين كه با وحدت جبهه و وحدت كلمه و شعار الاله اله اهللا از                    

اجانب و اسـتعمارگران و اسـتثمارگران بيـرون آينـد و بـا اخـوت       تحت اسارت قدرتهاي شيطاني،  
رمـز تمـام    ! اي مسلمانان جهـان و اي پيـروان مكتـب توحيـد           . ..اسالمي بر مشكالت غلبه پيدا كنند     

گرفتاريهاي كشورهاي اسالمي، اختالف كلمه و عدم هماهنگي است و رمز پيروزي، وحـدت كلمـه و    
  26».اهللا بيان هماهنگي جميع مسلمين است لاعتصام به حب. ..هماهنگي است ايجاد

االول تـا      ربيـع  12يكي ديگر از اقدامات امام براي تحقق وحدت بين مسلمانان اين بود كـه از                
هفته وحدت ) ص(به مناسبت ميالد پيامبر اكرم] كه بين شيعه و سني اختالف است[االول را   ربيع17

. نتظري مطرح شد و امام خميني نيـز آن را تأييـد كردنـد        اهللا م   البته پيشنهاد آن از سوي آيت     . ناميدند
وحدت و انسجام بيشتر بين مسلمانان و دوري از تفرقه بـر سـر            اين اقدام نيز تالشي بود در راه ايجاد         

را به عنوان پيامبر    ) ص(باشد اين است كه همه مسلمانان حضرت محمد         آنچه مهم مي  . مسائل جزئي 
بر سر روز مـيالد آن بزرگـوار نبايـد باعـث تفرقـه و جـدايي بـين                 خود قبول دارند و ديگر اختالف       

  .مسلمانان شود
  
  گيري نتيجه

وحدت ملّي و انسجام اسالمي از مسائل مهم و مورد تأكيد امام خميني بوده است كه به طـور                   
از نظـر امـام از چـه        «سؤال اصلي مقاله اين بـود كـه         . اند  مكرر در سخنان خود به آنها سفارش كرده       

فرضـيه مطـرح شـده ايـن بـود كـه بـه              » توان وحدت ملّي و انسجام اسالمي را ايجاد كرد؟           مي طريق
توان از طريق عمل به قـوانين و احكـام عادالنـة اسـالم و تـشكيل حكومـت اسـالمي،                       امام مي   عقيدة

  .وحدت ملّي و انسجام اسالمي را ايجاد كرد
امـام نيـز   .  مختصر بررسي كـرديم اهميت وحدت در قرآن و احاديث و تأكيد بر ان را به طور    

. انـد   با توجه به دستور قرآن مبني بر حفظ وحدت و دوري از تفرقه، به مسأله وحـدت توجـه داشـته                    
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هـاي قـومي و مـذهبي و هـم بـه مـسأله                ايشان هم به مسأله وحدت ملّي بين عموم اقشار ملّت، اقليت          
قيدة امام مهم اين است كه در عـين كثـرث           به ع . اند  انسجام اسالمي بين ملّتهاي مسلمان تأكيد كرده      

نظر داريم ولي اين مسأله باعـث دشـمني مـا نگـردد و در                 وحدت داشته باشيم يعني هرچند اختالف     
ايشان اهميت حفظ وحدت را براي آباداني كشور،        . جايي كه منافع كشور مطرح است متحد باشيم       

در سـخنان خـود خطـاب بـه كـل اقـشار             امام  . اند  حفظ نهضت و تقويت مقابل دشمنان يادآور شده       
انـد در ايـن سـخنان         هاي قومي و مذهبي آنها را به ايجاد و حفظ وحدت سفارش نموده              ملّت، اقليت 

اي مهم مطرح است و آن اينكه امام در توصيه به مردم براي حفـظ وحـدت، بـه ديـن اسـالم و                          نكته
 و هـيچ    سالم هيچ فردي به فرد ديگـر      اند به عقيدة امام در ا       دوستي آن سفارش كرده     عدالت و انسان  

اند و نبايد حقي      اش، پس همه در حقوق مساوي       گاري  قومي به قوم ديگر برتري ندارد مگر به پرهيز        
تواند عدالت را بـين همـة     ترتيب در ساية اعتقاد و عمل به اسالم مي          بدين. از فرد يا قومي ضايع شود     

وجود نخواهد آمد و وحدت بين همه اقـشار بـا هـر             افراد برقرار كرد در اين صورت اختالفي نيز به          
  .شود زبان و نژادي برقرار مي

در مورد وحدت و انسجام اسالمي منظورمان از وحدت اسالمي اين نيست كـه همـه مـذاهب                
ت كـه   نار گذاشته شود بلكـه منظـور ايـن اسـ          يكي شوند يا اشتراكات آنها گرفته و افتراقات آنها ك         

امـام  .  و اصول مشترك بـا هـم متّحـد شـوند           شترك و براي دفاع از قرآن     مسلمانان در برابر دشمن م    
 پس با هم در     فرمايند كه طبق فرمايش قرآن مؤمنان برادر يكديگرند         خميني خطاب به مسلمانان مي    

انـد و اعـالم    ايشان به مسأله شيعه و سني توجه داشته     . مقابل دشمنان اسالم و قرآن اتّحاد داشته باشيد       
هـاي دشـمنان را خنثـي     ها با هم برادر و برابرند و بايد با اتّحاد خود نقـشه        يعيان و سني  اند كه ش    كرده
همچنين ايشان در راستاي توجه به انسجام مسلمانان و براي ايجاد همبـستگي بيـشتر بـين آنهـا                 . كنند

  .آخرين جمعه ماه مبارك را روز قدس ناميدند و از اين روز به نام روز اسالم ياد كردند
به نظـر امـام     . اند  م خميني يكي از مشكالت مسلمين را دولتهاي حاكم بر آنها معرفي كرده            اما

براي ايجاد وحدت بين مسلمانان و آزادي آنها بايد حكومتهاي ظالم و فاسد حـاكم بـر آنهـا را كـه      
بـه عقيـدة امـام بـا        . اند ساقط كرده و به جاي آن حكومـت اسـالمي تـشكيل داد               به ابرقدرتها وابسته  
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رقراري چنين حكومتي و با عمل به دستورات اسالم از جمله برادري و همياري، اجـراي عـدالت و     ب
البتـه  . شـود   با تكيه بر اصول مشترك اسالمي، وحـدت و انـسجام بـين مـسلمانان جهـان برقـرار مـي                    

  .سرنگون كردن حكومتهاي ظالم بايد توسط خود مردم صورت گيرد
  ه به سفارشات امام و با توجه به اوضاع فعلي، نيـاز بـه وحـدت ملّـي و انـسجام اسـالمي       با توج

از طرفي ايران مورد هجوم جنگ رواني ابرقدرتها است و در چنين شرايطي             . شود  بيشتر احساس مي  
از طـرف   . هاي قومي و مذهبي ضروري است       حساس وحدت ملّي بيشتر بين تمام اقشار ملّت، اقليت        

كننـد كـه انـسجام بـين       با اسالم نيـز ضـديت دارنـد و سـعي مـي      ديگر ابرقدرتها نه تنها با ايران بلكه      
مسلمانان وجود نداشته باشد چرا كه در صـورت انـسجام، قـدرت اسـالم و مـسلمانان افـزايش پيـدا               

آنها درصدد هستند كه با تبليغات شوم خـود و از           . خواهد كرد و اين باب ميل دشمنان اسالم نيست        
بين مسلمانان جدايي بيندازند تا به راحتي بتواننـد كـشورهاي           جمله مطرح كردن مسأله شيعه و سني        

مسلمان را مورد هجوم قرار داده و منابع و ثروت آنها را چپاول كنند و جلوي پيشرفت اسالم را نيـز                   
بنابراين ضروري است كه تمام مسلمانان جهان با هوشياري و با تكيه بر اصول مشتركي كـه            . بگيرند

  .يش از پيش حفظ و دشمنان اسالم را نااميد و ناكام سازنددارند انسجام خود را ب
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